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Stabiliserende	  oefeningen	  
	  

	   Oefening	  1	  
	  
	  
	  
O	  

	  

Doel:	  Verbeteren	  stabiliteit.	  

Houding:	  In	  ruglig.	  

Uitvoering:	  Maak	  een	  lichte	  knikbeweging	  met	  uw	  
hoofd	  alsof	  u	  uw	  kin	  intrekt.	  Doe	  dit	  heel	  rustig.	   

Intensiteit:	  10	  maal	  10	  seconden	  vasthouden.	  

Aandachtspunt:	  Probeer	  de	  rest	  van	  het	  lichaam	  te	  
ontspannen	  en	  rustig	  door	  te	  ademen	  

	   Oefening	  2	  

	  
	  
	  
O	  

	  

Doel:	  Verbeteren	  stabiliteit.	  

Houding:	  In	  ruglig.	  

Uitvoering:	  Maak	  een	  lichte	  knikbeweging	  met	  het	  
hoofd	  door	  uw	  kin	  in	  te	  trekken.	  Til	  vervolgens	  uw	  
hoofd	  ongeveer	  1	  cm	  van	  de	  grond. 

Intensiteit:	  Start	  met	  10	  maal	  10	  seconden	  
vasthouden,	  u	  kunt	  dit	  intensiveren	  door	  deze	  
houding	  telkens	  5	  seconden	  langer	  vast	  te	  houden.	  

Aandachtspunt:	  	  Houdt	  de	  kin	  ingetrokken.	  

	   Oefening	  3	  

	  
	  
	  
O	  

	  

Doel:	  Verbeteren	  stabiliteit	  en	  versterken	  
nek/bovenrug	  overgang.	  

Houding:	  Handen-‐	  en	  knieën	  stand.	  

Uitvoering:	  Beweeg	  uw	  kin	  naar	  de	  grond.	  Trek	  
deze	  vervolgens	  in	  zonder	  het	  hoofd	  te	  buigen.	  

Intensiteit:	  10	  maal	  10	  seconden	  vasthouden.	  
Maak	  zwaarder	  door	  deze	  houding	  	  5	  seconden	  
langer	  vast	  te	  houden.	  

Aandachtspunt:	  kijk	  recht	  naar	  beneden	  en	  blijf	  
tijdens	  de	  oefeningen	  naar	  hetzelfde	  punt	  kijken.	  

	   Oefening	  4	  
	  
	  
	  
O	  

	   Doel:	  Verbeteren	  stabiliteit.	  

Houding:	  In	  zit,	  stand	  of	  in	  ruglig.	  

Uitvoering:	  Plaats	  uw	  handen	  op	  uw	  hoofd	  met	  de	  
handpalmen	  net	  boven	  uw	  oren.	  Duw	  uw	  hoofd	  
tegen	  uw	  handen,	  geef	  genoeg	  tegendruk	  met	  uw	  
hand	  zodat	  er	  geen	  beweging	  plaatsvindt.	  

Intensiteit:	  5	  maal	  5	  seconden	  links	  en	  rechts.	  

Aandachtspunt:	  Houdt	  de	  nek	  recht	  door	  de	  kin	  
iets	  in	  te	  trekken.	  



	  

©	  Fysio	  De	  Dijken	  2015.	  Alle	  rechten	  voorbehouden.	  Gehele	  of	  gedeeltelijke	  overname,	  plaatsing	  op	  sites,	  verveelvoudiging	  
op	  welke	  andere	  wijze	  dan	  ook	  en/of	  commercieel	  gebruik	  van	  deze	  informatie	  is	  niet	  toegestaan,	  tenzij	  hiervoor	  
uitdrukkelijk	  schriftelijke	  toestemming	  is	  gegeven	  door	  Fysio	  de	  Dijken.	  
	  

	   Oefening	  5	  

	  
	  
	  
O	  

	   Doel:	  Verbeteren	  stabiliteit.	  

Houding:	  In	  zit,	  stand	  of	  in	  ruglig.	  

Uitvoering:	  Plaats	  een	  hand	  met	  de	  handpalm	  op	  
uw	  voorhoofd	  en	  de	  andere	  hand	  op	  uw	  
achterhoofd.	  Duw	  uw	  hoofd	  naar	  voren	  tegen	  uw	  
hand	  en	  vervolgens	  naar	  achteren	  tegen	  uw	  hand..	  

Intensiteit:	  5	  maal	  5	  seconden	  links	  en	  rechts.	  Voer	  
de	  druk	  op.	  

Aandachtspunt:	  Houdt	  de	  nek	  recht	  door	  de	  kin	  
iets	  in	  te	  trekken.	  

	   Oefening	  6	  

	  
	  
	  
O	  

	   Doel:	  Verbeteren	  stabiliteit	  met	  stabilizer.	  

Houding:	  In	  ruglig	  plaatst	  u	  het	  kussentje	  van	  de	  
stabilizer	  onder	  uw	  nek.	  

Uitvoering:	  Pomp	  in	  ontspannen	  toestand	  het	  
kussentje	  op	  tot	  20	  mmHg,	  trek	  vervolgens	  uw	  kin	  
in	  door	  een	  lichte	  (ja-‐)knik	  beweging	  te	  maken.	  

Intensiteit:	  10	  maal	  10	  seconden	  op	  de	  
afgesproken	  druk.	  Gaat	  dit	  goed	  verhoog	  dit	  met	  2	  
mmHG	  (bijv.	  22	  mmHG	  10	  maal	  10	  seconden	  
vervolgens	  24	  mmHg	  etc.).	  

Aandachtspunt:	  Zorg	  dat	  u	  uw	  kiezen	  niet	  opelkaar	  
houdt/bijt.	  

	  
	  


