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Terwille van een betere conditie en een grotere beweeglijkheid
is het van groot belang dat mensen met Bechterew regelmatig

thuis oefenen.

ln deze brochure zijn oefeningen aangegeven die behulpzaam
kunnen zijn bij de samenstelling van een dagelijks
oefenprogramma. De oefeningen zijn eenvoudig gehouden en

zijn uit te voeren zonder (hand)gereedschap. De volgorde is

gekozen in samenhang met de uitgangshoudingen waarin
geoefend kan worden: ruglig, zijlig, buiklig, kruiphouding,

knie- of hielzit, langzitstand. !"

Ceadviseerd wordt een half uur per dag te oefenen.
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Oefening t
- Uitgangshouding: ruglig, knieën gebogen en

aaneengesloten, handen onder het hoofd, ellebogen

tegen de grond.

- Uitvoering: de beide knieën samen ontspannen van links

naar rechts bewegen. De knieën blijven aaneengesloten,

de schouderlijn blijft onbeweeglijk.

- Doel: rustige mobilisatie van de lage rug.
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Oefening z
- Uitgangshouding: ruglig, knieën gebogen, gestrekte

armen naast het lichaam.

- Uitvoering: de beide gestrekte armen afwisselend
opwaarts en achterwaarts strekken tot de handrug de

grond raakt. Eerst zeer traag werken, de armen laten

uitzakken, later in hoger tempo wisselen.

- Doel: mobilisatie van de schoudergordel.
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oefening 3
- Uitgangshouding: ruglig, benen gestrekt.

- Uitvoering: buig één knie en breng deze naar de borst
met behulp van beide armen. Laat het andere been
gestrekt op de grond liggen, de knie plat op de grond.
Enkele seconden vasthouden, daarna wisselen.

- Doel: mobilisatie van de heupen in flexierichting.
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Oefening 4

- Uitgangshouding: ruglig, knieën gebogen.

- Uitvoeríng: breng twee gestrekte armen samen opwaarts
en achterwaarts tot de handen de grond raken. Adem
hierbij langzaam en diep in. Breng de handen over de

grond terug tot tegen het lichaam en adem langzaam

uit. Telkens even rusten. Houd de rug aangesloten aan de

grond.

- Dcel: ademhalingsoefening, tevens rekkingsoefening
voor borstspieren.
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Oefening 5
- Uitgangshouding: ruglig, benen gestrekt.

- Uitvoering: benen afwisselend buigen en strekken in

hoog tempo. Het linkerbeen buigt reeds terwijl het

andere strekt. De oefening vaker uitvoeren. Let erop dat

knie en onderbeen recht naar de borst toekomen.

- Doel: mobilisatie van de heupen in flexierichting.
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Oefening 6
- Uitgangshouding: ruglig, benen gebogen.

- Uitvoering: adem diep in door de neus, de borst gaat op

en neer. De buikwand blijft onbeweeglijk. Controleer dit
met je handen. Maximaal vijf maal in- en uit ademen.

- Doel: ademhalingsoefening.
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Oefening 7
- Uitgangshouding: ruglig, benen gestrekt.

- Uitvoering: trek de tenen en voeten naarje toe, druk de

knieën tegen de grond, span de bilspieren, druk de

armen tegen de grond, breng de schouderbladen tegen
elkaar, druk het hoofd tegen de grond, de kin intrekken.
Deze houding gedurende enkele seconden bewaren.

- Doel: spierversterking van de rugzijde van het lichaam.
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Oefening I
- Uitgangshouding: ruglig, benen gebogen.

- Uitvoering: breng de rechterhand zover mogelijk naast
de linkerschouder en omgekeerd. De romp mag
meedraaien. De heupen en knieën blijven echter
onbeweeglijk. Zet de voeten hiervoor iets uit elkaar.

- Doel: mobilisatie van de rug.
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Oefening 9
- Uitgangshouding: ruglig, benen gespreid, handen langs

het lichaam.

- Uitvoering: benen afwisselend gestrekt heffen, tenen

naar je toe trekken, de hiel naar binnen draaien.

- Doel: rek van de beenspieren aan de achterzijde,

mobilisatíe van de heupen.
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Oefening to
- Uitgangshouding: ruglig, benen gebogen.

- Uitvoering: strek beide armen tegelijk opwaarts en

achterwaarts, strek de benen uit over de grond en adem

diep in. Buig de knieën, sla de armen om de knieën en

adem volledig uit. Je maakt je dan zo klein mogelijk.

- Doel: strekking en buiging van de wervelkolom.

Ademhalingsoefening.
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oefening tt
- Uitgangshouding: zijlig rechts, knieën en heupen zijn

negentig graden gebogen, de rechterhand ligt onder het

hoofd, de linkerhand ligt op de knieën.

- Uitvoering: hef de linkerhand schuin naar boven en naar

achter tot tegen de grond. Adem diep in en volg de

beweging met hoofd en romp. Houd de rechterelleboog
tegen de grond. Breng de linkerarm terug en adem uit.
Daarna zijliglinks voor symmetrische herhaling van de

oefening.

- Doel: ademhalingsoefening, ribspreiding, rek van de \--
borstspier. rru

oefening rz
- U itgangshouding: zijlig rechts, rechterknie en -heup zijn

gebogen, linkerbeen is gestrekt.

- U:tvocíing: zwaai het gestrekte been voorwaarts en

zover mogelijk achterwaarts. Houd de rug gestrekt en

blijf goed op de zij liggen. Daarna zijlig links voor
symmetrische herhaling van de oefening.

- Docl: vergroten van de mobiliteit van de heup. t-



Oefening 13

- Uitgangshouding: buiklig, hoofd zijwaarts, armen langs

het lichaam, de duimen wijzen naar buiten.

- Uitvoering: draai het hoofd afwisselend zover mogelijk
linksom en rechtsom. De schouders blijven aan de grond.

- Doel: mobilisatie van de halswervelkolom.
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Oefening t4
- Uitgangshouding: buiklig, armen zijwaarts gestrekt.

- Uitvoering: hef de armen los van de grond, trek de

schouderbladen tegen elkaar, til het hoofd op van de

grond.

- Doel: spierversterking van de schouderbladspieren.
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Oefeningry
- Uitgangshouding: buiklig, armen gebogen, handen

onder het hoofd, knieën gebogen.

- Uitvoering: beide voeten tegelijk van links naar rechts
bewegen. Het bekken mag rustig meedraaien, de

schouderlijn blijft echter onbeweeglijk.
- Doel: ontspanning en mobilisatie van de lage rug.
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Oefening É
- Uitgangshouding: buiklig, armen voorwaarts gestrekt.
- Uitvoering: strek armen en benen zover mogelijk uit. Til

daarna de armen op en kijk naar je handen.

- Dcel: strekking van extremiteiten en wervelkolom.



oefeningry
- Uitgangshouding: buiklig, armen Iangs het lichaam,

knieën gebogen.

- Uitvoering: hef afwisselend linker- en rechterknie zover
mogelijk los van de grond, zonder het bekken te heffen.

- Doel: versterking bilspieren, vergroten van de mobiliteit
van de heupen.
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Oefeningfi
- Uitgangshouding: buiklig, handen langs het lichaam,

benen gestrekt.

- Uitvoering: hef de armen en schouders. Breng de armen
voor het hoofd en weer terug naast het lichaam zonder
de grond te raken. Meerdere malen uitvoeren!

- Doel: strekking van de rugwervels, aanspannen van de

rugspieren.
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Honden- en knieënstond
opmerking: de handen staan loodrecht onder de schouders, de

knieën staan loodrecht onder de heupen, de rug is in de

middenpositie.

Oefening 19

- Uitgangshouding: kruiPhouding.

- Uitvoering: de rug HOL maken, het hoofd in de nek

leggen. 6oed uitademen. Daarna de rug BOL maken, het

hoofd buigen, de kin naar de borst brengen en diep 
,

inademen. -1"
- Doel: mobilisatie van de wervelkolom.

v oefenino zo
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- Uitgangshouding: kruiPhouding.

- Uitvoering: zwaai de rechterarm zijwaarts, opwaarts en

plaats weer terug. ldem met de linkerarm. Kijk de hand

na, draai het bovenlichaam.

- Doel: mobilisatie van de wervelkolom en rek van de

borstspier.
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Y oefening zr
- Uitgangshouding: kruiphouding.
- Uitvoering: breng een knie naar de neus. Breng het hoofd

in d*richting van de knie, de rug is bol. Strek het
gebogen been zover mogelijk achterwaarts, strek de

romp en leg het hoofd in de nek. Idem met het andere

been. Strek eventueel de tegenovergestelde arm uit.
- Doel: mobilisatie van de wervelkolom. Versterken van de

rug en heupstrekkers.

\1 Oefening zz
/ r - Uitgangshoucling: kruiphouding, maar de handen

worden een flink eind voor de schouder geplaatst en

worden licht gespreid.

- Uitvoering: de schouders worden loodrecht naar de mat
toegebracht. De heupen blijven boven de knieën of iets

erachter. De ellebogen blijven gestrekt.

- Doel: mobilisatie van de hoge rug en schoudergordel.
Rek van de borst spieren.
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Y Oefening z3
Uitgangshouding: kniezit, armen naast het lichaam.

- Uitvoering: hef de twee gestrekte armen schuin
opwaarts en strek je volledig uit. Adem diep in. Breng ie
armen terug en adem uit.

- Doel: ademhalingsoefening/strekkingsoefening van de

rug.

X oefening z4
- Uitgangshouding: kniezit of kniehielzit, armen negentig

graden geheven.

- Uitvoering: zwaai beide armen gelijktijdig en samen naar

rechts, daarna naar links. Kijk de armen na! Eerst rustig
' aan, daarna in hoger tempo. tt -

- Doel: mobilisatievan de ruggewervels. d/ tn 2rY
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y Oefening z5
- Uitgangshouding: langzit, handen gesteund net achter

de heupen.

- Uítvoering: adem in, druk de handen tegen de grond,
druk de lendenen naar voren, breng de schouderbladen
tegen elkaar en druk het hoofd uit de schouders.

- Doel: houdingcorrectie. / lttóe/^t,)/y
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Oefening zG

- Uitgangshouding: langzit, benen gespreid.

- Uitvoering: strek de handen boven het hoofd, breng de

romp naar voren en grijp de linkervoet met beide
handen. Weer uitstrekken en naar de andere voet buigen.
Houd de knieën gestrekt!

- Doei: rek van de langebeenspieren.
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Oefening z7
- Uitgangshouding:stand.
- Uitvoering: zwaai het rechterbeen zover mogelijk

voorwaarts en zover mogelijk achterwaarts' De romp

onbeweeglijk houden. ldem met het linkerbeen.

Eventueel ook voor en zijwaarts zwaaien.

- Doel: mobilisatie heupen.
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Oefening z8
- Uitgangshouding: stand.

- Uitvoering: buig door de knieën, vorm een "bolletje'l
adem uit. Strek je vervolgens uit en draai je armen
langzaam achterwaarts rond terwijl je inademt.

- Doel: ontspannings-, ademhalings- en

strekkingsoefen ing.
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