
Programma geschreven voor de 21 challenge gezond eten en bewegen. Bij vragen mag u mailen naar: esme@fysiozorgpleinzuid.nl
BELANGRIJK: alle oefeningen moeten pijnvrij uitgevoerd worden, als er oefeningen zijn die pijn doen sla deze dan over en neem evt contact
met mij op voor advies!!

1. Step ups met gewicht

Sta achter de step en neem de gewichten in beide handen. Stap erop. Zorg
ervoor dat je je voet helemaal op de step krijgt. Stap terug naar beneden, en
wissel van been. Stap erop, en zie hoe de voet helemaal terug op de stap gaat, en
stap er weer af.

Dit kan u thuis doen op de onderste traptrede. Gebruik evt gewichtjes zoals een
flesje water, een pak suiker of een tas gevuld met boeken.

2. Push up tegen muur (senior)

Sta rechtop met uw gezicht naar een muur. Maak een stap naar achteren en zet
uw handpalmen op schouderhoogte op de muur. Uw armen staan iets breder dan
uw schouders op de muur. Houd uw lichaam recht en span uw bilspieren aan.
Buig uw ellebogen en breng uw borst richting de muur. Let op dat u een rechte lijn
houdt van uw voeten tot het topje van uw hoofd. Strek uw armen weer naar
achteren, duw uw borst van de muur af en herhaal deze oefening.

3. Grasmaaier

 Plaats een hand op het dezelfde been om een bruggetje te vormen Beweeg je
arm naar voren en terug van je schouder tot je elleboog, alsof je een grasmaaier
start, alleen veel langzamer. Draai dan langzaam heel je lichaam terwijl je arm
van voren naar achteren beweegt.

Als deze oefening te makkelijk is kunt u evt gebruik maken van gewichtjes: een
flesje water, en pak suiker of een tas gevuld met boeken?

4. Calf raise op één been

Sta op uw aangedane been en houd uzelf vast aan een steunend oppervlak. Let
op dat u balans houdt, kom op uw tenen staan zodat uw hak van de grond komt
en houd uw knie gestrekt. Controleer de beweging terug naar de beginpositie en
herhaal.
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5. Rekken en uitstrekken

Begin op je handen en knieën. Adem in en buig je hele rug, rustig trekkend vanuit
je navel en je kin naar je borst brengend. Adem uit, buig je knieën, en ga op je
hielen zitten. Blijf één ademhaling in deze houding, en als je uitademt buig je naar
links, adem in, en kom terug naar de neutrale houding. Adem uit en reik naar je
rechter kuit. Adem in en duw je schenen tegen de vloer om weer op je handen en
voeten te zitten, terwijl je je ruggengraat in een c-vorm houdt. Adem uit en
ontspan je rug, span je rugspieren iets aan om de rek te vergroten, en ontspan je
buikspieren. Adem rustig in en keer terug naar een neutrale houding.

6. Knielen op handen en knieën met afwisselend heffen armen

Start op uw handen en knieën, met uw handen onder uw schouders en uw knieën
onder uw heupen. Houd uw rug recht en uw heupen in een neutrale positie. Hef
één arm omhoog en houd uw elleboog recht. Let op dat uw romp en heupen niet
bewegen tijdens de oefening. Laat uw arm zakken en herhaal.

7. Balans op één been met zwaaien been

Sta op uw aangedane been en houd u vast aan een steunpunt. Houd uw andere
been gestrekt en zwaai hiermee naar achteren en voren, waarbij u uw balans
houdt. Verander van richting om uw been naar buiten en binnen te bewegen.

8. Lichte squat

Kom achter een stoel staan. Reik met uw handen naar de rugleuning. Buig beide
knieën en beweeg uw heupen naar achteren, waarbij uw handen langs de
rugleuning naar beneden schuiven. Houd de rug recht tijdens deze oefening.
Gebruik de benen nu om weer terug omhoog te komen. Herhaal deze oefening.

9. Brug - eenvoudig

Lig op uw rug met uw knieën gebogen en uw voeten plat op de grond. Kantel
rustig uw bekken, alsof u uw onderrug in de grond drukt, span uw bilspieren aan
en hef uw heupen hierna de lucht in, terwijl u uw bekkenhelften waterpas houdt.
Houd deze brug kort vast en zak rustig naar beneden. Houd uw navel ingetrokken
en laat uw wervelkolom wervel voor wervel terugzakken naar de grond. Houd uw
bilspieren aangespannen tot u weer op de mat komt.
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10. Gluteus medius open keten

Ga op uw zij liggen met het aangedane been boven. Buig nu het onderste been,
houdt het bovenste been gestrekt. Til het bovenste been nu recht omhoog richting
het plafond. Houdt dit 3 tellen vast en laat het been dan weer zakken. Herhaal
deze oefening.

11. Rekken bilspieren

Lig op uw rug in een comfortabele positie. Breng nu de knie van de te rekken bil
voorlangs richting uw andere schouder. U zou hierbij een lichte rek - geen pijn -
moeten voelen in uw diepere bilspier. Om de rek te vergroten kunt u uw arm
gebruiken om uw knie licht voorlangs naar beneden trekken. Houd deze positie nu
vast zoals aangegeven.

12. Rekken nekspieren

Leg de hand van de te rekken kant op uw onderrug en houd de andere langs uw
zij. Buig nu uw nek zo, dat uw oor weg van uw arm, maar richting uw andere
schouder beweegt. Houd deze positie vast zoals aangegeven.

13. Draaien met romp

Deze oefening helpt bij de mobiliteit van uw romp en heupen. Lig op uw rug met
beide benen gebogen en uw voeten (als het kan) plat op de grond, met uw armen
gespreid. Houd uw benen bij elkaar en laat uw knieën naar één kant zakken terwijl
u tegelijkertijd uw hoofd wegdraait naar de andere kant. Houd deze positie vast
zoals aangegeven voordat u uw benen en hoofd terug naar de beginpositie
brengt en herhaal dit dan aan de andere kant. Probeer uw knieën zo ver mogelijk
naar buiten te bewegen.
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Toegewezen/Datum:

2 Sets

12 Herh

1 kg Gewicht

1. Step ups met gewicht

Toegewezen/Datum:

2 Sets

12 Herh

2. Push up tegen muur (senior)

Toegewezen/Datum:

2 Sets

12 Herh

3. Grasmaaier

Toegewezen/Datum:

2 Sets

12 Herh

4. Calf raise op één been
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Toegewezen/Datum:

1 Set

1 Herh

1 s Vasthouden

5. Rekken en uitstrekken

Toegewezen/Datum:

2 Sets

12 Herh

1 s Vasthouden

6. Knielen op handen en knieën met afwisselend heffen armen

Toegewezen/Datum:

2 Sets

12 Herh

1 s Vasthouden

7. Balans op één been met zwaaien been

Toegewezen/Datum:

2 Sets

12 Herh

8. Lichte squat
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Toegewezen/Datum:

2 Sets

12 Herh

1 s Vasthouden

9. Brug - eenvoudig

Toegewezen/Datum:

2 Sets

12 Herh

1 s Vasthouden

10. Gluteus medius open keten

Toegewezen/Datum:

6 Sets

1 Herh

8 s Vasthouden

11. Rekken bilspieren

Toegewezen/Datum:

6 Sets

1 Herh

8 s Vasthouden

12. Rekken nekspieren
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Toegewezen/Datum:

6 Sets

1 Herh

8 s Vasthouden

13. Draaien met romp
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