
Voeten

Oefeningen voor artrose

Krachtoefeningen Strekoefeningen

Strekoefeningen

Beweeglijke gewrichten

Beweeglijke gewrichten

Evenwicht

Oefening 1:
• Til één been op en blijf 10 seconden in evenwicht staan
• Herhaal dit met het andere been
• U kunt dit moeilijker maken door langer te blijven staan en 

uw hoofd van links naar rechts te draaien

Heupen en knieën Handen

Referentie: 1. NHS Choices: Overview Osteoarthritis. 15/06/2012. Available at: http://www.nhs.uk/Conditions/Osteoarthritis/Pages/treatment.aspx

Voordat u begint met de oefeningen dient u uw arts of fysiotherapeut te vragen welk van deze oefeningen het best geschikt is voor het type artrose dat u heeft1

Oefening 1:
• Ga op de punt van een stoel zitten 

met uw knieën in een rechte hoek
• Strek één been voor u uit
• Keer terug naar de startpositie
• Herhaal 10-20 keer voor elke kant

Oefening 1:
• Ga zitten en zet één voet op een bal
• Strek uw tenen omhoog en omlaag
• Herhaal dit met uw andere voet

Oefening 5: de heup
• Ga op uw rug liggen en leg een band onder uw 

rechterbeen boven de knieholte
• Trek aan de band om uw heup te buigen, houd dit 

10 seconden vast en keer terug naar de startpositie
• Herhaal 3 keer voor elke kant

Oefening 2:
• Ga zitten en zet één voet op een bal
• Rol met uw voet de bal naar achteren en voren, 

waarbij u uw enkel rekt en buigt
• Herhaal dit met uw andere voet

Strekoefeningen

Krachtoefeningen

Beweeglijke gewrichten

Oefening 3:
• Beweeg uw duim en vingers zo naar elkaar toe dat u 

om de beurt met uw duim en elke vinger een ‘O’ vormt 
• Herhaal 5-10 keer voor elke hand

Oefening 1:
• Plaats uw vingers op een oppervlak dat 

wrijving biedt (een ruw oppervlak)
• Sleep uw hand terug naar u toe, zodat de 

gewrichten van uw vingers zich strekken
• Houd 10 seconden vast en herhaal dit 

3 keer voor elke hand

Oefening 2:
• Leg uw vingers om een schuimrubber bal of iets dergelijks
• Knijp stevig, tel tot 5 en ontspan
• Herhaal 5-10 keer voor elke hand

Copyright 2014 Grünenthal GmbH. Prepared December 2014. Grünenthal GmbH, 52099 Aachen, Germany

Oefening 2:
• Steun op uw knieën en ellebogen
• Ondersteun uw hoofd met uw 

handen
• Til één been achter u omhoog en 

laat deze langzaam naar de vloer 
terugkeren

• Herhaal 5-10 keer voor elk been

Oefening 1:
• Ga op uw zij liggen
• Til uw bovenste been 

langzaam op en laat deze 
weer zakken

• Herhaal 5-10 keer aan 
elke kant

Oefening 1: binnenkant dij
• Buig de heup en knie van uw rechterbeen
• Druk uw hand tegen uw linkerheup en rek deze uit
• U zou nu een stretch aan de binnenkant van uw dij moeten voelen
• Houd 10 seconden vast en herhaal dit 3 keer voor elk been

Oefening 2: de spieren in de lies
• Plaats uw rechtervoet op een verhoging
• Plaats uw handen op uw rechterknie en duw uw 

linkerheup naar voren
• U zou nu een stretch moeten voelen aan de voorkant 

van de linkerheup
• Houd 10 seconden vast en herhaal dit 3 keer voor elk been

Oefening 3: achterkant dij
• Zet uw linkervoet iets naar voren en buig de knie en 

heup van uw rechterbeen 
• Leun naar voren; u zou nu een stretch moeten voelen 

aan de achterkant van uw linkerbeen
• Houd 10 seconden vast en herhaal dit 3 keer voor elk been

Oefening 2:
• Ga op een verhoging zitten en laat één voet 

op een voetensteun rusten
• Beweeg uw andere voet en onderbeen van 

links naar rechts en draai uw heup daarbij
• Herhaal 10-20 keer voor elk been

Oefening 4: de knieholte
• Laat uw lichaamsgewicht op uw rechtervoet rusten en til uw 

linkervoet op, waarbij uw tenen op de vloer blijven
• Strek het been terug zodat uw hiel de vloer raakt
• U zou nu een stretch in de knieholte moeten voelen
• Houd 10 seconden vast en herhaal dit 3 keer voor elk been

Oefening 3:
• Ga rechtop staan en buig 

langzaam beide benen, zodat 
uw knieën verder uitsteken 
dan uw voeten 

• Strek uw benen weer
• Herhaal 5-10 keer
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