Oefeningl
Ga op uw tug liggen, leg de benen gestrekt op
de Brcnd. Zel eueillueel uw handen in de zii.
Maak afwisselend het linket en lechterbeet
zo lang mogelíjk, wnarbij u het ete been ooet
de grond strekl en íut anrlere been laal liggen
Let eïop dat aw oflderrug níet hol trckt.

OeÍening 2
Ga op uw rug liggen, buig de krtieën en zet
de ooetefl plat op de grond. Beweeg beide
knieít zo oer fircgelijk naar littks. Let erop
dat de loetèr op de gtond blijoen slaar en
de schouders niet bewegefl. Doe ílarrna
dezelfde oefering naar rcchfs.
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Oefering 3
Ga op uw rug líggenen leg de benex
gestrektop degrond. Trekeenkníe zo per
mogelijknoar de botst en leg .lsornqhet
beeneeer rustíg neer,

OeÍeniflg 4
Gd op uw rug liggen, buig daarbij de knieën
en zet de ooeten plot op de {rcfld, Beweeg
beidc knieën rdar de borst, SIc de haflden
om de kileën en trek ze aerder naar de
botst, Lost daafiM .lc benen net gebogen
knieën zakken,

Oefening 5
Ga op uw rug liggenen strekde beten
omhoog.Beweegtle benengestïektíetsnqsr
benedentotdat ilu tug hol dreiStte uorden.
Beweeguu benenal'Íietsend' in de lucht,
zouel voor- nls achteruít,Lel ero?dot u de
beneflgoeduitstrckt.
Doe tleze oeÍetiíg

1 ffiinuut,

Oefeníng 6
Ga op uw knieënin kruiphoudingstaan;
de handenrccht onderde schouderseil de
knicënrechtondetde lrcupen.Mank
waarbij u het bekken
'kruispelbewegi,tge,t',
zo zrcrntogelijknaar links en dan zo oet'
mogelijknaar rechlsbezueegt.
Doe deze oefening 1 frinuut.
Oefeaiig 7
Ga op uut rug liggen, buíg dc knieën ett zct
rle uoelen plat op de grcnd, Kaítel het
bekken nclrlcrouer en nrcak een bruggelic,
zodat lrct bouenlichaan in lrct oeilengde
aan de bopenbenen ligt, Hoa 5 tellen unst
en rol d&arna ?oeruel roor wereel df.
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Oefenirg I
Ga op uzorug legger,bilg de knieènen zet
de ooefenplnt op degrolrd. Kantelhet
bckkcnnchlerouerett maakeettbruggelje,
in het oerlengde
zodatlrct boaenlíchanm
ligt. Strekéénbeenuit
aon de booenbenen
en hou 5 tellenoast.Zet het beenlangzaanl
neer efl rcl daatila
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Oefeaing I
Ga op uw knieën in kruiplloudiilg staafl.
Maak dc onderrug afwisselend hol en bol
Hou dc armen gestrekt,
Doe deze oefefliflgl

frlnuilt.

Oefening 10
Ga op uw knieën ín krilipllouding stadfl; de
handen ttcht onder de scltouders ett de knieèf,
recht onder de heupen, Bezoeegéén knie naar de
bor<t en buig het hoofd. Slrek hPt beet
oeroolgens naar achtercn en stíek lrct hooÍd
zodat het booenlichaatn en het been een rethte
Iijtr oomrcil. HotLdit 5 tellen oast. Doe dit net
línker- en met het rechterbeen.

Bíj klachlen ten gerolge unn met
nsme artrose ís het reer effecríef
geblekenrcgelruatig(1 tot 3 keer
per ílag) o{eningetr te doerr.
De oefeningenmoget geffi toenarte
oan klachtengeoen!
Indien na 3 à 4weket geen
positiefresultaatis bereíkt,fleeilr
dqn conla.t op met uw aïts,

Opnerkingen
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