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Oefeningen	  knie	  
Mobiliserend.	  

	   Oefening	  1	  
	  
	  
	  
O	  

	  

Doel:	  Verbeteren	  beweeglijkheid	  van	  de	  knie	  
(strekken).	  

Houding:	  In	  zit	  met	  het	  been	  gestrekt.	  

Uitvoering:	  Probeer	  uw	  knie	  naar	  de	  grond	  toe	  te	  
duwen.	  	  

Intensiteit:	  3	  maal	  daags	  10	  herhalingen.	  Maak	  
intensiever	  door	  in	  de	  eindstand	  uw	  tenen	  naar	  u	  
toe	  te	  trekken.	  	  
Aandachtspunt:	  Houdt	  de	  eindpositie	  2-‐5	  
seconden	  vast.	  

	   Oefening	  2	  
	  
	  
	  
O	  

	   Doel:	  Verbeteren	  beweeglijkheid	  van	  de	  knie	  
(strekken).	  

Houding:	  In	  stand.	  

Uitvoering:	  Probeer	  beide	  knieën	  te	  (over)strekken	  
vanuit	  een	  licht	  gebogen	  positie.	  	  

Intensiteit:	  3	  maal	  daags	  10	  herhalingen.	  
Aandachtspunt:	  Als	  uw	  knie	  bij	  belasten	  pijn	  doet,	  
dan	  kunt	  u	  meer	  gewicht	  nemen	  op	  het	  niet	  
aangedane	  been.	  Houdt	  de	  eindpositie	  2-‐5	  
seconden	  vast.	  

	   Oefening	  3	  

	  
	  
	  
O	  

	   Doel:	  Verbeteren	  beweeglijkheid	  van	  de	  knie	  
(buigen).	  
	  
Houding:	  Ga	  zitten	  op	  een	  stoel,	  met	  uw	  voet	  op	  
een	  handdoek,	  of	  draag	  een	  sok	  op	  een	  gladde	  
voer.	  	  

Uitvoering:	  Buig	  de	  knie	  zo	  ver	  mogelijk	  door	  de	  
voet	  naar	  u	  toe	  te	  trekken,	  terwijl	  uw	  voet	  over	  de	  
ondergrond	  schuift.	  	  

Intensiteit:	  3	  maal	  daags	  10	  herhalingen.	  
Aandachtspunt:	  Houdt	  de	  eindpositie	  minimaal	  2-‐
5	  tellen	  vast.	  

	   Oefening	  4	  
	  
	  
	  
O	  

	  

Doel:	  Verbeteren	  beweeglijkheid	  van	  de	  knie	  
(buigen).	  

Houding:	  Ruglig.	  

Uitvoering:	  Buig	  de	  knie	  zo	  ver	  mogelijk,	  terwijl	  uw	  
voet	  over	  de	  ondergrond	  schuift.	  	  
Intensiteit:	  3	  maal	  daags	  10	  herhalingen.	  Maak	  
intensiever	  door	  lichte	  overdruk	  te	  geven	  door	  met	  
uw	  handen	  uw	  onderbeen	  naar	  uw	  knie	  te	  trekken.	  
Dit	  mag	  alleen	  op	  advies	  van	  uw	  fysiotherapeut.	  
Aandachtspunt:	  Houdt	  de	  eindpositie	  minimaal	  2-‐
5	  tellen	  vast.	  
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