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Samenvatting preventieprogramma start to run 

1. Warming up: 5 min rustig lopen (algemeen gedeelte). Nadien, gedurende 10 min 

sportspecifieke opwarming 

Cooling down: Rustig een 10-tal minuten uitlopen na je training 

2. Stretching: 30sec aanhouden, 20sec rust, 3 herhalingen 

1. Stretching Gastrocnemius 

 

2. Alternatief Gastrocnemius 

 

3. Stretching Soleus 

 

4. Stretching Hamstrings 

 

5. Alternatief Hamstrings 

 

6. Alternatief Hamstrings 

 

7. Alternatief Hamstrings 

 

8. Stretching Quadriceps 

 

9. Stretching Tractus 

 

10. Stretching Bilspieren 

 

11. Stretching Adductoren 

 

12. Stretching Adductoren 
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3.  Schoeisel: Koop deftige schoenen! 

4. Core stability program: 15-20 sec volgehouden, 3 herhalingen, zowel links als rechts 

uitvoeren. Vergeet de spieren niet op te spannen alvorens de oefeningen uit te voeren 

(vanaf oefening 3).  

1. Isometrische contractie 

 

2. Isometrische contractie handen-knieën  

 

3. Statische brug 

 

4. Statische crunches 

 

5. Statische halve bank 

 

6. Statische bank 

 

7. Statische superman 

 

 

 

5. Proprioceptie oefeningen: Enkelstabilisatie oefeningen: 

• Sta op 1 been ogen open/ogen toe 

• Sta op 1 been en beweeg je armen/beweeg je vrije been 

• Maak uitvalssprongen voorwaarts/zijwaarts 

 

Wij raden u aan eerst het volledige preventieprogramma door te nemen zodat u de oefeningen zeker 

juist uitvoert, indien er onduidelijkheden zijn kan u ook steeds daar meer informatie terugvinden. 
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1. Warming Up & Cooling down 

Wat is het doel van opwarmen? 

Opwarming heeft tot doel de fysieke prestaties te verbeteren en sportletsels te vermijden. 

Opwarmen moet dan ook regelmatig en gedisciplineerd gebeuren. Opwarmen is belangrijk, 

voorzie hiervoor genoeg tijd in je trainingsprogramma.  

Bij een actieve opwarming wordt de lichaamstemperatuur verhoogd door actieve 

bewegingen van de belangrijkste spiergroepen. Deze vorm geniet de voorkeur. Huppelen, 

joggen, touwspringen, fietsen op een home trainer… zijn enkele voorbeelden van een 

actieve opwarming.  

Bij passieve opwarming wordt de lichaamstemperatuur verhoogd door een extern middel 

zoals warme doeken, massage, stoombaden, warming-up gels en warme douches. Passieve 

opwarming biedt geen enkele bescherming tegen letsels. Massage met opwarmende zalven 

is dus geen vervangmiddel van een goede opwarming. Het mag alleen eventueel gebruikt 

worden als aanvulling en NIET als vervanging van de werkelijke warming up.  

Actief opwarmen is uiterst belangrijk!  

 

Een goede opwarming heeft niet alleen een positieve invloed op de kracht, maar ook op de 

snelheid, de lenigheid en het uithoudingsvermogen. Bovendien kan een opwarming 

sportletsel helpen voorkomen. Studies toonden aan dat de toename van de 

weefseltemperatuur de gevoeligheid voor sportletsels doet dalen. De elasticiteit van de 

spieren neemt toe naarmate ze beter doorbloed zijn. De gewrichtsbeweeglijkheid neemt toe 

waardoor de rekbaarheid van pezen, ligamenten en ander bindweefsel ook verbetert. 

Nadelen zijn er alleen maar als de opwarming niet goed wordt uitgevoerd (te intensief, te 

lang) waardoor de eigenlijke sportbeoefening negatief wordt beïnvloed. 
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Hoelang en aan welke intensiteit moet je opwarmen? 

 

� Een opwarming moet geleidelijk en progressief gebeuren, maar dan wel zo dat de spier- 

en kerntemperatuur toenemen zonder dat er vermoeidheid optreedt of er 

energiereserves worden aangesproken.  

� De intensiteit is afhankelijk van persoon tot persoon, wat voor de ene een degelijke 

opwarming is , kan voor de andere een uitputtende inspanning zijn. Men gaat ervan uit 

dat men tijdens de opwarming mag beginnen zweten maar dat er geen vermoeidheid 

mag optreden. Je moet tijdens de opwarming in staat zijn om te blijven praten. 

� Zorg voor voldoende afwisseling in de opwarming.  

� Probeer zoveel mogelijk in te spelen op wat je tijdens de training zal doen. Doe tijdens de 

sportspecifieke opwarming de bewegingen die ook tijdens de training of de wedstrijd 

aan bod zullen komen. 

� Als het koud is moet de opwarming intensiever zijn. Probeer dan ook de verhoogde 

temperatuur te behouden door middel van beschermende kledij. 

� Na een opwarming mag je niet langer dan 5 à 10 minuten wachten met het  

vervolg van de training of de wedstrijd, anders gaat het effect van de opwarming 

verloren. 

� De lengte van de warming-up is afhankelijk van verschillende situaties. Bij een rustige 

duurloop is heel langzaam starten voldoende. Als voorbereiding op een intervaltraining 

moet je een kwartier voorzien. Bij een wedstrijd nog iets meer. Ook is het een en ander 

afhankelijk van de weeromstandigheden. Trek bij koud weer gewoon wat meer tijd uit 

voor de warming-up. Je kunt bij zeer koude omstandigheden ook een gedeelte van de 

warming-up binnenshuis doen (vb. hometrainer, loopband,…) 
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Voorstel van mogelijke opwarming 

 

Algemene warming-up met verschillende varianten van lopen (ongeveer 5 minuten) 

 

� jogging  
 

   
 

� lichte huppelpas 
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� knee-lifts 
 

   
 

� heel-lifts 
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� zijwaartse bijtrekpas 
 

   
 

   
 

� achterwaarts lopen 
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� carioca 
 

   
 

   
 

 

Sportspecifiekere opwarming waarbij bewegingen gemaakt worden die ook tijdens de 

activiteit zelf ondernomen zullen worden (vb. richtingsveranderingen, versnellingen, …) 

(10min) 

� Korte explosievere kneelifts 

� Korte explosievere heellifts 

� Combinatie van knee- en heel-lifts (vb. 1knee – 1 heel – 1knee – 1 heel - …) 

� Korte versnellingen (vb. 10m versnellen – 50m joggen) 

� Versnellingen opbouwen over bv. 50 meter (joggend starten en versnellen tot 

maximaal) 
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Wat is het doel van een cooling down? 

Actieve recuperatie zorgt ervoor dat het lactaatgehalte in het bloed sneller zal dalen dan bij 

passieve recuperatie alsook dat de lichaams- en spiertemperatuur gradueel kunnen zakken. 

Na het sporten moet het lichaam de tijd krijgen om geleidelijk aan terug te kunnen keren 

naar de oorspronkelijke toestand van rust. Cooling down is dus even belangrijk als warming 

up! 

Inhoud van een cooling down 

Alle oefeningen die zorgen voor een optimaal herstel na de sportinspanning kunnen dienen 

voor de cooling down: 

• losjes uitlopen of rustig joggen 

• losjes uitfietsen zonder weerstand 

• losmaakoefeningen, losschudden van armen en benen, huppelen 

• rekkingsoefeningen van de meest gebruikte spiergroepen. Deze stretchings-

oefeningen gebeuren best na het uitlopen of fietsen  

De totale duur is ongeveer 10 minuten voor een matig zware inspanning. Als actieve 

recuperatie voor wedstrijden of trainingen waarin kort opeenvolgend zware inspanningen 

geleverd worden, is een cooling down van 15 minuten nodig (inclusief uitlopen en 

stretching) 
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2. Stretching 

De Engelse term 'stretchen' betekent letterlijk rekken en strekken. Het is een methode om 

lenigheid te bevorderen of te onderhouden.  

Bepaalde spiergroepen hebben door training de neiging om te verkorten, waardoor de 

blessuregevoeligheid stijgt. Een verminderde flexibiliteit is één van de oorzaken van pees- en 

spierletsels. Een slechte lenigheid kan er eveneens voor zorgen dat bewegingen technisch 

minder perfect uitgevoerd worden. Door te stretchen brengen we de spieren op lengte. Een 

vergrote gewrichtsbeweeglijkheid (gevolg van een langere spier) is vooral belangrijk bij 

versnellingsacties, draaimomenten, slag- en werpbewegingen. Bovendien kunnen  de 

spieren door een grotere contractielengte meer kracht leveren. Door de spieren te rekken 

vermindert de basistonus met als gevolg een betere doorbloeding, soepelere spieren en 

beter gecoördineerde bewegingen.  

Samengevat kunnen we stellen dat er gestretcht wordt met verschillende bedoelingen:  

� Spierrelaxatie 

� Blessurepreventie  

� Revalidatie 

 

Hoe dikwijls moet er gestretcht worden? Dagelijks één tot twee keer een 

stretchingsprogramma afwerken (en dit zes dagen op zeven) lijkt ideaal om de lenigheid te 

verbeteren. Om de geboekte winst niet verloren laten te gaan moet minstens 2 keer per 

week gestretcht worden.  

Men moet een duidelijk onderscheid maken tussen stretchen als methode om 

lenigheidoefeningen uit te voeren en stretchen als lenigheidtraining. Stretchen is namelijk 

het uitvoeren van rekoefeningen, lenigheidstraining is een doorgedreven programma van 

rekoefeningen met als doel een toename van de lenigheid te verkrijgen. In de opwarming en 

afkoeling zal men voornamelijk gebruik maken van stretchen als methode om 

lenigheidoefeningen uit te voeren. 

Wij raden u aan onderstaand stretchingsprogramma uit te voeren als methode om 

lenigheidoefeningen uit te voeren. Doe deze oefeningen bij voorkeur na de cooling down. 



 

 

                                                                             

12 

 

10 algemene richtlijnen in verband met stretching 

1. Stretch NOOIT koude spieren ! Doe altijd een opwarming voor het rekken. 

2. NOOIT verend rekken 

3. Voer de spanning geleidelijk op totdat je een lichte rek voelt.  

Stretchen mag NOOIT pijn doen en het mag geen competitie worden, houd alleen rekening 

met jezelf 

4. Tracht je zoveel mogelijk te ontspannen: zowel de te rekken spier(groep) als de andere 

spieren moeten ontspannen blijven 

5. Zorg voor een correcte en stabiele uitgangshouding: 

� zoek zoveel mogelijk steunpunten 

6. Houd deze positie 30 sec aan 

7. Blijf rustig ademhalen 

8. Keer langzaam uit de “rekpositie” terug 

9. Herhaal elke oefening 3 tot 5 keer 

10.  Stretch minstens 3 keer per week en zeker wanneer u gaat sporten 

 

Hieronder kan u een stretchingsschema vinden waarin alle grote spiergroepen overlopen 

worden. Soms staan er alternatieve oefeningen voor eenzelfde spiergroep, u kan dan zelf 

een keuze maken uit de oefeningen. Wij stellen als algemene richtlijn voor om elke oefening 

gedurende 30 seconden aan te houden, dan een rustperiode van 20 seconden in te lassen en 

dan opnieuw te stretchen, en dit 3 keer aan beide kanten. Als alternatief op de “rustperiode” 

kan u ook uw andere been reeds stretchen en op die manier telkens alternerend werken 

zonder een “rustpauze” in te lassen. 
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Overzicht  stretchingsoefeningen  

We beschrijven telkens de oefening voor de rechterzijde. 

Rekoefening voor de lange kuitspier (Gastrocnemius) 

Voorwaartse uitvalspas, linkervoet voor, voeten op 1 lijn. Zorg ervoor 

dat je rechterhiel niet van de grond los komt en dat je voet steeds 

naar voren blijft wijzen. De rechterknie blijft gestrekt. Verplaats nu je 

lichaamsgewicht langzaam naar voren totdat er een rek wordt 

gevoeld (je duwt je bekken naar voren). De linkerhiel blijft de grond 

raken. Ter ondersteuning van de oefening kan je eventueel je handen 

tegen een muur/boom plaatsen. 

Duur: 30 sec. aanhouden / 20 sec. rust of ander been stretchen /       

3x herhalen aan elke kant 

 

 

Alternatieve rekoefening voor de lange kuitspier (Gastrocnemius) 

In stand aan de rand van de piste, de tenen op een verhoogde rand. De 

hielen zijn in contact met de grond, hou deze positie een 30-tal sec. aan. 

Doe deze oefening in het begin met 1 voet en zorg ervoor dat u eventueel 

een steun kan gebruiken zodat u de oefening gecontroleerd kunt 

uitvoeren.   
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Rekoefening voor de korte kuitspier (Soleus)  

De uitganghouding is dezelfde als de oefening voor de 

gastrocnemius hierboven, maar nu met gebogen rechterknie, 

breng je gewicht op je achterste been. 

Duur: 30 sec. / 20 sec. rust of ander been zelfde oefening / 3x 

herhalen aan elke kant 

 

 

 

Rekoefening voor de Hamstrings  

Plaats je rechter been op een hek of andere verhoging. Je been 

moet daarbij evenwijdig zijn met de grond. Buig je romp naar 

voren tot je een rek voelt aan de achterzijde van je rechterbeen. 

Zorg ervoor dat je bekken naar voren gekanteld  en niet gedraaid 

is. Zorg ervoor dat je een rechte rug houdt. Beide benen moeten 

gestrekt blijven.  

Duur: 30 sec. / 20 sec. rust / 3x herhalen  

 

 

 

Alternatieve rekoefening voor de Hamstrings  

Ga rechtop staan. Zet de voet van je rechter been voor je met 

de hiel in de grond. Buig met je lichaam naar voren totdat er 

een rek  gevoeld wordt. Zorg ervoor dat je bekken niet draait 

en behoud een rechte rug. 

Duur: 30 sec. / 20 sec. rust of ander been / 3x herhalen aan 

elke kant 
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Alternatieve rekoefening voor de Hamstrings  

Ga rechtop staan. Kruis je linkerbeen voor het rechterbeen. 

Buig met je lichaam naar je linker voet tot je rek voelt aan de 

achterzijde van je rechterdij. Zorg ervoor dat je bekken naar 

voren gekanteld blijft. 

Duur:  30 sec.  / 20 sec. rust of ander been / 3x herhalen aan 

elke kant 

 

 

Alternatieve rekoefening voor Hamstrings  

Deze beschrijving is voor het rekken van de rechter hamstrings en linker 

adductoren. 

In strekzit, linkerbeen gebogen met linkervoetzool ter hoogte van de 

binnenzijde van de rechterknie. Langzaam voorover buigen. Hierbij zal 

de spanning in de rechter hamstrings en linker adductoren toenemen. 

Druk eventueel met de linkerelleboog de linkerknie zijwaarts. 

Duur:  30 sec. / 20 sec. rust of ander been / 3x herhalen elke kant 

 

 

Rekoefening voor de Quadriceps 

Met deze oefening rek je je linker quadriceps. Ga 

rechtop staan. Breng de linkerhiel langzaam naar de 

achterzijde van het bovenbeen tot tegen je bil.  Zorg 

dat het bovenbeen evenwijdig is met het 

rechterbovenbeen en dat je beide knieën tegen 

elkaar zijn. Voor een beter evenwicht kun je met je 

andere hand steun zoeken tegen een muur of boom. 

Dit is GEEN evenwichtsoefening, zorg er dus voor dat 

je voldoende stabiliteit hebt zodat je de oefening juist 

kan uitvoeren. 

Duur:  30 sec. / 20 sec. rust of andere been / 3x 

herhalen aan elke kant 
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Rekoefening voor de Tractus iliotibialis/Tensor fascia Latae 

We beschrijven het rekken van de linker tractus iliotibialis. 

Ga rechtop staan. Kruis je linkerbeen voor je rechterbeen. De 

rechter voet rust nu op de grond naast je linker voet. Strek je 

linkerarm met opgeheven handpalm boven je hoofd, buig naar 

rechts en duw je hand zo hoog mogelijk in de lucht, tot je de rek 

voelt aan de buitenzijde van je linker bovenbeen.  

Duur: 30 sec. / 20 sec. rust of andere kant/ 3x herhalen elke kant 

 

 

 

 

 

Rekoefening voor de achterzijde heupspieren (bilspieren) 

Deze beschrijving is voor het rekken van de linker bilspier 

In zit, rechterbeen gestrekt voorwaarts. Plaats je 

linkervoet aan de buitenzijde van je rechterknie. Duw je 

linkerknie met je rechterelleboog naar rechts, draai je 

schouders naar links en kijk over je linkerschouder. Duur: 

30 sec. / 20 sec. rust of ander been / 3x herhalen elke 

kant 
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Rekoefening voor de mono-articulaire Adductoren 

In zit, voetzolen tegen elkaar. Breng langzaam de knieën uit elkaar en duw deze lichtjes in de richting 

van de grond. Een andere mogelijkheid is dat je je handen achter je rug zet en je rug recht duwt 

terwijl je je knieën naar de grond toe duwt. Denk aan je rug! 

Duur: 30 sec. / 20 sec. rust / 3x herhalen 

  

 

 

Rekoefening voor de bi-articulaire adductoren 

Deze beschrijving is voor het rekken van de rechter 

adductoren.  

Zijwaartse spreidstand, handen gesteund op de 

bovenbenen. Buig langzaam door het linkerbeen tot je 

spanning voelt aan de binnenzijde van het rechterbeen. 

Duur: 30 sec. / 20 sec. rust of ander been / 3x herhalen elke 

kant 
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3. Schoeisel 

   

 

Bij elke stap vangt de voet een schok op en moet hij zich daarna weer afzetten, een zeer 

snel, harmonieus en complex biomechanisch proces. Het verloop van dat mechanisme kan 

bemoeilijkt worden door afwijkingen, soms heel kleine, zoals vormafwijkingen, soepelheid, 

voetletsels of fout schoeisel. Dat kan schoeisel zijn met lokale slijtage of schoenen die niet 

aangepast zijn aan de voet of aan de activiteit. Het gevolg is dat de voet of de voeten gaan 

lijden en een op die manier een mogelijk risico vormen op een letsel. Het is dus erg 

belangrijk dat je goede schoenen koopt alvorens je gaat joggen of lopen.  

De keuze voor correct schoeisel is niet gemakkelijk en er worden dan ook veel vergissingen 

begaan. Een klinisch onderzoek van de voeten kan erg nuttig zijn en de arts/podoloog kan 

bovendien goede raad geven. De aard van de slijtage en de lokalisatie ervan op de zool van 

versleten sportschoenen kunnen nuttige informatie bieden net zoals de datum van aankoop 

en gebruik, het aantal afgelegde kilometers, enz. De vorm van de voet, het al dan niet 

aanwezig zijn van eksterogen, de toestand van de teennagels zijn bijkomende elementen die 

de keuze van goede sportschoenen bepalen.  

Keuze van de sportschoen is niet alleen belangrijk voor professionele lopers, elke sporter 

heeft nood aan degelijke sportschoenen!! 
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Hoe koop ik de juiste loopschoenen? 

Kies bij voorkeur een loopschoen die aan de volgende eigenschappen voldoet.  

• Een stabiele neutrale schoen; je koopt geen loopschoen omdat hij mooi is, ze moeten 

vooral comfortabel zitten 

• Een stevige hielkap (contrefort). Als je op je tenen gaat staan, moet de schoen 

“meekomen”, ook zonder aangesnoerde veters;  

• Een hak die 1,5 cm hoger is dan de voorvoet; 

• De constructie moet beweging mogelijk maken tussen voorvoet en achtervoet  

• De zool moet “scharnieren” ter hoogte van het basisgewricht van de grote teen.  

 

Loopschoenen gaan zo’n 500 tot 700 kilometer mee. De slijtage van de schoenen valt dan 

vaak nog wel mee, maar het zijn vooral de schokdempende materialen die teveel van hun 

kwaliteit verloren hebben om de schokken die tijdens de landing van de voeten optreden, 

nog voldoende te kunnen opvangen. De levensduur van de loopschoenen kan worden 

verlengd door de schoenen regelmatig te luchten, wat rust te geven, en, indien nodig, te 

laten drogen.  
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Enkele praktische tips 

  
• Vuile schoenen 

Vuile schoenen kun je het beste reinigen met een borstel, wat water en zeeppoeder 

of afwasmiddel of een ander mild reinigingsmiddel. Laat ze drogen zoals hieronder 

beschreven is. Doe loopschoenen nooit in de wasmachine en dompel ze nooit 

helemaal onder in water: de schokdempende materialen kunnen dan veel van hun 

kwaliteit verliezen.  

• Natte schoenen  

Schoenen die kletsnat zijn moet je laten drogen, maar nooit in de buurt van open 

vuur of boven een warmtebron. Proppen kranten in de schoen stoppen bevordert de 

opname van het vocht en houdt de vorm van de schoen goed. Drogen in felle zon 

moet je zoveel mogelijk vermijden! Steek je loopschoenen zeker nooit in de 

droogkast. De hitte van de wasdroger is fataal voor de lijm en voor het 

bovenmateriaal. Er bestaan bovendien ook speciale zakjes die je in je schoenen stopt. 

Deze bevatten vochtabsorberend materiaal die het drogen versnellen. Je kan deze 

zakjes ook telkens opnieuw gebruiken. 

• Loopsokken  

Loopschoenen moeten altijd gebruikt worden in combinatie met functionele 

loopsokken, die de pasvorm vervolmaken en blaren voorkomen. Bovendien zullen 

loopschoenen bij het gebruik van goede loopsokken aan de binnenzijde minder snel 

slijten. 

• Luchten/drogen/rust  

Laat de loopschoenen na gebruik uitluchten, haal de inlegzolen eruit. Natte 

loopschoenen dempen minder goed. Bovendien wordt de levensduur van de 

loopschoen verkort als er met natte loopschoenen hardgelopen wordt. Je kunt ze het 

beste laten drogen door er krantenpapier in te doen (eerst de inlegzool eruit halen) 

en de schoen dan aan de vetertong met een wasknijper aan een waslijn op te hangen 

Haal het krantenpapier er na circa 3 uur uit en laat de loopschoenen verder drogen. 

• Afwisselen van loopschoenen 

Voor lopers die dagelijks trainen is het een “must” hun schoenen af te wisselen. 

Zodoende kunnen de schoenen voldoende drogen en geef je ook de tijd aan het 

schokabsorberende materiaal te herstellen van de training. Na 48u zijn deze volledig 

hersteld en klaar om opnieuw maximale schokdemping te kunnen geven.   

3. Wissel je schoenen af 
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4. Core Stability Training  

 “Core stability” is de stabiliteit van de romp. Training van de “core stability” zal leiden tot 

een verbetering van het prestatievermogen en zal tevens de kans op blessures verminderen.  

De romp 

Je romp is het centrum van het lichaam en dient als basis van waaruit bewegingen in het 

hele lichaam moeten kunnen worden uitgevoerd. De stabiliteit van de ruggengraat, de 

centrale as van de romp, wordt verzekerd door de correcte functie van de opeenvolgende 

wervels. Deze vormen één functioneel geheel waarbij de goede werking afhangt van drie 

elementen: 1) de spieren, 2) de botten, de gewrichtsbanden, en gewrichtskapsels en 3) het 

zenuwstelsel (aansturingmechanisme van de spieren). Deze drie systemen moeten zodanig 

samenwerken dat ze op een veilige en efficiënte manier krachten kunnen overbrengen. Als 

dit niet het geval is, is er sprake van ‘instabiliteit’, wat op langere termijn tot klachten en 

blessures kan leiden.  

Functie 

De spieren onderin de romp vormen een belangrijke basis waarop de rest van de rug steunt. 

Deze spieren kunnen gezien worden als stabilisatoren van de onderrug en worden tijdens 

inspanning voortdurend aangespannen. Ze hoeven niet heel erg sterk te zijn, maar ze 

moeten wel aangestuurd worden en een lage vermoeibaarheid (groot 

uithoudingsvermogen) hebben. Het gaat hier om de M. Transversus Abdominis en de M. 

Multifidus. 
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Training 

Het doel van core stability training is om de spieren van de romp zo effectief mogelijk te 

gebruiken tijdens het sporten en om de positie van de wervelkolom zo goed mogelijk te 

beheersen tijdens inspanning. Dit is van belang bij alle takken van sport. Zowel de sporten 

met eenzijdige duurbelasting zoals wielrennen en hardlopen, als de intensieve teamsporten 

zoals voetbal, basketbal en volleybal. 

Om de stabiliserende werking te visualiseren moet u een stapel blokjes ( wervels ) nemen en 

druk geven op het bovenste en onderste blokje. Bij een geringe kracht op een blokje in het 

midden zien we dat de stapel blokjes uit elkaar vallen, hoe hard we ook drukken 

(aanspannen van lange buik- en rugspieren). Pas als we de blokjes onderling vastplakken 

met stroken tape zien we dat er een stabiele situatie ontstaat. Dit is de werking van de 

multifidi en tranversus abdominis. 

 

Resultaat 

Door een betere “core stability” zal de romp stabieler zijn tijdens alle bewegingen, aangezien 

de romp bij nagenoeg alle bewegingen van het lichaam betrokken is. Een betere “core 

stability” draagt dan bij aan een effectiever energieverbruik en dus aan een verbetering van 

het prestatievermogen, wat tevens de kans op blessures zal verminderen.  
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Fase 1: Isometrische contractie locale stabilisatoren 

Lichaamsbesef en –gevoel zijn de belangrijkste aspecten in deze eerste fase. Het accent ligt 

op het (selectief) aanspannen van de stabilisatoren en het bewust maken van deze 

aanspanning. Het gaat vooral om de kwalitatieve/selectieve spieraanspanning. Het 

aanspannen van overige compenserende spieren dient te worden afgeleerd. Het is in deze 

fase ook belangrijk dat je leert om de natuurlijke krommingen van je rug te behouden en dat 

je leert om te blijven doorademen tijdens het opspannen van de stabilisator-spieren. In deze 

fase wordt de isometrische co-contractie van de M. Transversus Abdominis en de M. 

Multifidus getraind.  

Bij het aanspannen van de M. Transversus Abdominis moet gelet worden op het niet al te 

sterk intrekken van de buik of navel. Bij het aanspannen van de M. Multifidus moet 

voorkomen worden dat de lage rug te hol getrokken wordt. Belangrijk is dat de in- en 

uitademing tijdens de co-contractie kan blijven plaatsvinden met behoud van een 

neutrale/natuurlijke holling van de lage rug. 

Hieronder kan u een core stability programma vinden, dit is een programma voor de eerste 

fase, nl. het leren aanspannen van de betrokken spieren. Na 8 weken krijgt u van ons een 

volgend programma toegestuurd met moeilijkere oefeningen. 

Deze basisoefeningen worden telkens gedurende 15-20 sec volgehouden, elke oefening 

wordt 3 keer herhaald en als het gaat om een zijdelingse belasting dan wordt er telkens 

zowel links als rechts gewerkt. Het hoofddoel van deze oefeningen is het leren opspannen 

van de bovenvermelde spieren, deze spieren moet ook steeds opgespannen worden 

alvorens men de oefeningen uitvoert (vanaf oefening 3).  
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Core stability programma Fase 1 

1. Isometrische contractie aanleren - ruglig  

Startpositie: ruglig, benen geplooid en aaneengesloten, voeten plat op de grond, handen 

naast het lichaam 

Oefening: er wordt geen beweging uitgevoerd tijdens deze oefening, bedoeling is dat je 

leert om de core-spieren isometrisch aan te spannen. Trek je navel in. Let erop dat je 

blijft doorademen tijdens de oefening zonder de spanning los te laten. Zorg er ook voor 

je je ribben of borstkas niet opheft tijdens deze oefening. Probeer deze positie 15 – 20 

sec aan te houden. (bouw zelf je tijd op, start met 7-8sec en ga zo tot 15-20sec) 

 

 

2. Isometrische contractie aanleren - handen en knieën stand  

Startpositie: handen en knieën stand, handen onder de schouders, knieën onder heup, 

rug in neutrale houding, je nek blijft in het verlengde van de rug  

Oefening: Zelfde oefening als de eerste maar in een andere uitgangspositie. 

Trek je navel naar je rug en span je rugspieren op. Let erop dat je blijft doorademen 

tijdens de oefening zonder de spanning los te laten. Probeer deze positie 15-20 sec aan 

te houden. 
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3. Statische brug  

Startpositie: ruglig, benen geplooid en aaneengesloten, voeten plat op de grond, handen 

naast het lichaam 

Oefening: Hef je bekken van de grond, steunend op je schouders en voeten. Je lichaam 

moet daarbij 1 lijn vormen. Probeer deze positie 15-20 sec aan te houden. Zorg ervoor 

dat je bekken niet te laag hangt of zakt tijdens de oefening. 

 

4. Statische crunches 

Startpositie: ruglig, benen geplooid en aaneengesloten, voeten plat op de grond, handen 

achter het hoofd, ellebogen open 

Oefening: Hef je schouders van de grond. Probeer deze positie 15-20 sec aan te houden. 

Zorg ervoor dat je niet op je nek of hoofd trekt, hou de ellebogen goed open je handen 

ondersteunen in feite alleen je hoofd 
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5. Statische halve bank  

Startpositie: voorlingse steun, steunend op de voorarmen en knieën, ellebogen staan 

vlak onder de schouders, voeten mogen op de grond steunen of los zijn. 

Oefening: Hef je lichaam van de grond, steunend op je voorarmen en knieën, trek je buik 

in en hou deze positie aan gedurende 15-20 sec. Je rug moet daarbij 1 lijn vormen en de 

ganse tijd stabiel blijven. 

 

6. Statische bank  

Startpositie: buiklig, steunend op de voorarmen en tippen van de tenen, ellebogen staan 

vlak onder de schouders 

Oefening: Hef je lichaam van de grond, steunend op je voorarmen, trek je buik in en hou 

deze positie aan gedurende 15-20 sec. Je lichaam moet daarbij 1 lijn vormen. 
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7. Statische superman  

Startpositie: handen en knieën stand, handen onder de schouders, knieën onder heup, 

rug in neutrale houding, je nek blijft in het verlengde van de rug  

Oefening: Strek je been uit tot het verlengde van je rug (je voet mag niet voorbij de lijn 

van je rug komen!) en zorg er ondertussen voor dat je stabiele positie behouden blijft. 

Hou deze positie 15-20 sec. vol, rust kort en voer nadien dezelfde oefening uit met het 

andere been. Voer nadien beide oefeningen nog 2 keer uit. 
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5. Proprioceptie oefeningen 

Bij zwakke enkels of eerdere enkelblessures is het extra belangrijk spierversterkende 

oefeningen uit te voeren. Uit vele wetenschappelijke onderzoeken blijkt namelijk dat met 

oefenprogramma’s die specifiek gericht zijn op het verbeteren van de proprioceptie (of 

evenwichtszin), goede resultaten geboekt kunnen worden met betrekking tot het 

verbeteren van de functionele stabiliteit van een gewricht en blessurepreventie. In principe 

wordt bij elke oefening of beweging de proprioceptie gestimuleerd. De sleutel van een 

succesvol oefenprogramma is de keuze van doelgerichte oefeningen waarbij u bewust het 

accent kan leggen op een bepaald niveau van neurale sturing.  

Voer volgende oefeningen steeds bilateraal (langs beide kanten) uit om je stabiliteit te 

verbeteren. 

 

�  Ga op 1 been staan en hou dit 30 seconden vol  (voet tegen je knie, ogen open) 

 

 
 

�  Zelfde oefening met gesloten ogen 
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� Ga op 1 been staan en beweeg ondertussen met je armen zonder het evenwicht te 

verliezen (nadien zelfde oefening met gesloten ogen) 

 

  
 

� Ga op 1 been staan en beweeg met je “vrije” been voorwaart en achterwaarts, je 

steunbeen mag lichtjes geplooid zijn. 
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�  Cross country skiing = combinatie van armen en benen 

 

  
 

Je kan deze oefeningen moeilijker maken door dezelfde oefeningen te doen met je ogen 

gesloten of door ze op een mat of oefentol uit te voeren. 

 

� Uitvalssprongen voorwaarts – Start met 2 voeten samen, spring voorwaarts en land 

op 1 been, probeer je evenwicht te bewaren en gedurende 20sec te blijven staan, 

nadien spring je verder en landt je op je andere voet. 
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� Uitvalssprongen zijwaarts – Start  met 2 voeten samen, spring zijwaarts en land op 1 

been, probeer je evenwicht te bewaren en gedurende 20sec te blijven staan, nadien 

spring je terug en landt je op je andere voet en probeer opnieuw 20sec te blijven 

staan. 

 

   
 

  
 


