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Disclaimer 

 
Algemeen 

Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie, verleent u hierbij toegang tot het 

document ‘Module STABILO, oefenprogramma knieartrose’. Reade behoudt zich daarbij het 

recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder 

daarover aan u mededeling te hoeven doen. Dit oefenprogramma dient onder begeleiding 

van een fysiotherapeut uitgevoerd te worden voor deskundig advies en adequate sturing 

op het gebied van uitvoering en intensiteit van oefeningen en omgang met pijnklachten 

tijdens en na oefenen.   

 

Auteursrechten 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Reade. 

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder 

schriftelijke toestemming van Reade, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in 

regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders 

aangegeven is. 
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Achtergrondinformatie 

 
STABILO-onderzoek 

De Module STABILO is ontwikkeld in het kader van het STABILO-onderzoek. Dit onderzoek 

is een gerandomiseerde gecontroleerde studie die plaatsvond in 2009-2012 bij Reade. In dit 

onderzoek werd de effectiviteit van twee oefenprogramma’s met elkaar vergeleken om te 

achterhalen of specifieke kniestabiliteitstraining als aanvulling op reguliere oefentherapie 

effectief is bij patiënten met knie artrose en instabiliteit van de knie. 

 

Theorie 

Uit eerder onderzoek is gebleken dat knie instabiliteit (‘het doorzakken, wiebelen of 

wegschuiven van de knie’) bij de meerderheid van de knieartrose patiënten voorkomt en 

dat deze instabiliteit geassocieerd is met meer pijn en slechter functioneren. Voor een 

goede stabiliteit van de knie lijkt een interactie tussen spieractiviteit en proprioceptieve 

stimuli (neuromusculaire controle ofwel actieve stabiliteit) en de rekbaarheid  van het 

gewrichtskapsel en banden rondom de knie (laxiteit, ofwel passieve stabiliteit) vereist.  

Oefentherapie is één van de belangrijkste interventies bij knie artrose. Oefeningen 

zijn traditioneel gericht op met name spierversterking en daarnaast het verbeteren van 

knie mobiliteit, algehele conditie en uitvoering van dagelijkse activiteiten. Ondanks de 

aangetoonde effecten van oefentherapie blijken niet alle patiënten voldoende baat te 

hebben. Knieartrose patiënten met instabiliteitsklachten zouden wellicht onvoldoende baat 

kunnen hebben bij ‘traditionele’ oefentherapie, doordat de stabiliteit van de knie niet 

voldoende verbeterd en/of doordat oefeningen gepaard gaan met episodes van knie 

instabiliteit, waardoor iemand pijnklachten krijgt. Het toevoegen van specifieke 

kniestabiliteitstraining, gericht op bewust wording van knie positie (=propriocepsis) en het 

actief controleren van knie positie (=neuromusculaire controle), met name in de eerste 

periode van het oefenprogramma, zou kunnen leiden tot betere effecten bij deze 

patiëntengroep.    

In dit kader zijn twee oefenprogramma’s ontwikkeld, gebaseerd op de huidige 

(inter)nationale richtlijnen. Beide oefenprogramma’s bestaan uit oefeningen gericht op 

spierversterking, conditie en uitvoering van dagelijkse activiteiten en wordt er voorlichting 

gegeven over artrose en adequate omgang met de aandoening. In het ‘nieuwe’ 

experimentele programma ligt het accept op knie stabiliteit en wordt additionele 

kniestabiliteitstraining gegeven door middel van specifieke oefeningen, door specifieke 

instructies van de fysiotherapeuten en door gebruik van spiegels. In het ‘reguliere’ controle 

programma ligt het accent op spierversterking, waarbij géén kniestabiliteitstraining 

gegeven wordt. De twee oefenprogramma’s hebben dezelfde duur, frequentie en 

intensiteit. Hierdoor kunnen eventuele verschillen in effectiviteit toegeschreven worden 

aan de toevoeging van kniestabiliteitstraining.   

 

Resultaten 

In totaal hebben 159 patiënten met knieartrose en instabiliteit deelgenomen aan het 

STABILO-onderzoek, verdeeld over beide oefengroepen. Beide programma’s bleken zeer 

effectief te zijn in vermindering in pijn (40% verbetering op numeric rating scale; effect 

size=0.9), beperkingen in activiteiten (30% verbetering op WOMAC-vragenlijst; effect 

size=0.8) en in knie stabiliteit (30% afname in vóórkomen van ‘doorzakken, wiebelen of 

wegschuiven van de knie). Deze effecten bleven vrijwel onveranderd zes maanden na 
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afloop van het oefenprogramma (lange termijn effecten). Er kon echter geen additioneel 

effect van de kniestabiliteitstraining worden aangetoond, aangezien beide programma’s 

vergelijkbare effecten bleken te hebben in pijn, functioneren, kniestabiliteit en andere 

uitkomstmaten. Enige uitzondering hierbij was de maat ‘zelf ervaren verbetering’, waarop 

de groep met aanvullende kniestabiliteitstraining wel significant beter scoorde dan de 

controlegroep. 

 

Implicaties 

Uit het STABILO-onderzoek is gebleken dat oefentherapie bestaande uit met name 

spierversterkende en daarnaast conditionele en functionele oefeningen zeer effectief is bij 

patiënten met knieartrose en instabiliteitsklachten. Dit geldt ook voor patiënten met zeer 

ernstige artrose. Specifieke nadruk op knie stabiliteit (bewust worden van en actief 

controleren van de knie) lijkt niet nodig te zijn. Deze bevindingen benadrukken het belang 

van spierversterkende oefentherapie, waarbij het belangrijk lijkt te zijn dat er een langzame 

opbouw in intensiteit is en dat oefeningen functioneel zijn, dus gerelateerd aan dagelijkse 

activiteiten.  

Hoewel er geen verschil in effectiviteit tussen de oefenprogramma’s gevonden was, 

blijkt uit secundaire analyses dat bij zowel patiënten met een hoge spierkracht als bij 

patiënten met een lage laxiteit, het nieuwe oefenprogramma met de nadruk op 

kniestabiliteit wellicht wél effectiever is dan het oefenprogramma met de nadruk op 

spierversterking. Dit zou ten eerste kunnen betekenen dat het belangrijk is om eerst de 

bovenbeenspieren te versterken, daarna kan aanvullende kniestabiliteitstraining 

aangeboden worden; ten tweede kan dit betekenen dat kniestabiliteitstraining alleen zinvol 

is indien de passieve stabiliteit (laxiteit) niet teveel aangedaan is.  

  

Samenvattend 

Beide oefenprogramma’s uit het STABILO-onderzoek zijn goed toepasbaar en zeer effectief 

(zowel op korte als op langere termijn) bij patiënten met knie artrose. Hierbij is het 

belangrijk om te zorgen voor spierversterking - op een functionele wijze getraind en met 

een langzame opbouw in intensiteit - waarbij voor sommige patiënten aanvullend training 

voor kniestabiliteit gegeven kan worden.  

 

Meer informatie 

Voor aanvullende informatie over het STABILO-onderzoek en de Module STABILO: e-mail 

naar Jesper Knoop, onderzoeker STABILO-onderzoek (j.knoop@reade.nl) of kijk op 

www.reade.nl/stabilo. De uitkomsten van het STABILO-onderzoek zullen binnenkort 

gepubliceerd gaan worden onder de titel  ‘Knee Joint Stabilization Therapy in Patients with 

Osteoarthritis of the Knee: A Randomized, Controlled Trial’.  
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Oefenprogramma knieartrose 
 

Opbouw: 

• duur: 12 weken 

• 2 therapiesessies van 60 minuten per week + 5 dagen per week oefeningen voor thuis 

• geleidelijke opbouw in intensiteit/ kniebelasting gedurende het programma  

• oefeningen gericht op:  - versterking bovenbeenspieren 

- verbetering algehele conditie 

- verbetering uitvoering van dagelijkse activiteiten (zoals 

lopen,   traplopen en gaan zitten). 

• eventueel specifieke kniestabiliteit training gericht op bewust worden en actief controleren van 

knie positie tijdens oefeningen.  

 

Blok 1 (week 1-4): 

• lage intensiteit, waarbij nadruk wordt gelegd op juiste uitvoering van oefening; 

oefeningen bestaan uit 3 series van 15 herhalingen met 30 sec. rust tussen series. 

• eventuele pijnklachten in de knie tijdens oefening dienen te verminderen tijdens 

rustpauze (indien dit niet geval is, intensiteit oefeningen verlagen). 

• voorlichting over de aandoening, behandelmogelijkheden en het omgaan met de 

aandoening gerelateerd aan bewegingsactiviteiten. Ook zal de patiënt gestimuleerd 

worden tot het integreren van bewegingsactiviteiten in het dagelijks leven. Dit gebeurd 

in 3 sessies van circa 15 minuten, verdeeld over de eerste 3 weken. 

• indien nodig: let op positie en beweging van de knie tijdens oefeningen, d.w.z. 

- knie niet in zijwaartse richting laten bewegen (houd knie boven steunvlak van 

de voet). 

- knie niet in voor/achterwaartse richting laten bewegen (knie niet voorbij de 

tenen laten komen). 

 

Blok 2 (week 5-8): 

• toename in intensiteit naar submaximaal niveau: oefeningen leiden tot 

spiervermoeidheid (3 series van 15 herhalingen met 30 sec. rust tussen series); vanaf 

week 7 toename in aantal herhalingen per serie: 3 series van 20 herhalingen met 30 

sec. rust tussen series. 

• toevoeging van spierversterkende oefeningen. 

• eventuele pijnklachten in de knie tijdens oefening dienen te verminderen tijdens 

rustpauze (indien dit niet geval is, intensiteit oefeningen verlagen). 

• indien nodig: blijf letten op positie en beweging van de knie tijdens oefeningen, d.w.z. 

- knie niet in zijwaartse richting laten bewegen (houd knie boven steunvlak van 

de voet) 

- knie niet in voor/achterwaartse richting laten bewegen (knie niet voorbij de 

tenen laten komen) 
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Blok 3 (week 9-12): 

• toename in intensiteit naar maximaal niveau: oefeningen kunnen niet zwaarder 

worden uitgevoerd); afname in aantal herhalingen per serie: 3 series van 10 

herhalingen met 30 sec. rust tussen series. 

• toevoeging van aerobe training (roeien, crosstrainer, fiets, loopband). 

• toevoeging van functionele training (zoals oefenen van lopen, traplopen, gaan zitten); 

deze functionele training zoveel mogelijk individueel doelgericht gemaakt met behulp 

van de door de patiënt aangegeven beperkte activiteiten.  

• eventuele pijnklachten in de knie tijdens oefening dienen te verminderen tijdens 

rustpauze (indien dit niet geval is, intensiteit oefeningen verlagen). 

• advies over belang en mogelijkheden om op goede manier te blijven oefenen na afloop 

van oefenprogramma (zoals fitness, zwemmen, fietsen, wandelen). 

• indien nodig: blijf letten op positie en beweging van de knie tijdens oefeningen, d.w.z. 

- knie niet in zijwaartse richting laten bewegen (houd knie boven steunvlak van de 

voet). 

- knie niet in voor/achterwaartse richting laten bewegen (knie niet voorbij de tenen 

laten komen). 

 

 

Let op: het oefenprogramma dient onder begeleiding van een fysiotherapeut uitgevoerd te 

worden voor deskundig advies en adequate sturing op het gebied van uitvoering en 

intensiteit van oefeningen en omgang met pijnklachten tijdens en na oefenen.   
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Warming up 

 

Fietsen of 

evt. roeien (zie oefening 5) 

 

5-10 min 

 

Soepel trappen 

 

Cooling down 

 

Rustig uitfietsen na training 

 

 

Opbouw 

 

Week 1-4  :  5-10 min weerstand L1 

 

Week 5-8  :  5-10 min weerstand L2-3 

 

Week 9-12:  5 min. L2-3, 5 min. L4 

 

Oefening 1 

 

Bovenbeenspieren 

aanspannen en een paar 

tellen vasthouden. 

Opbouw 

 

Week 1 - 4: 

 

3x 15 links en 3x15 rechts 

 

Tussendoor 30 sec. pauze 

 

 

 

Oefening 2 

 

Onbelast  

buigen -strekken 

knie 

 

Opbouw 

 

Week 1 - 4: 

 

15 links en  

15 rechts en hiervan 3 

series maken 

 

Tussendoor 30 sec. pauze 

 

 

Instructie: 

 

Achterste knie afwisselend licht buigen en strekken, vrijwel onbelast, dus weinig steun op dat been. Let op: 

 

� Knieën in lijn met de voet. 
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Oefening 3 

 

Door de knieën 

buigen 

 

 

 

 

 

Opbouw 

 

Week 1-5: 

 

3x15 herhalingen 

 

Tussendoor 30 sec. pauze 

 

Instructie: 

 

Met de voeten naast elkaar door de knieën buigen, waarbij de billen naar achter zakken tegen muur. Houd 

druk op de hakken. Let op: 

 

� Knieën niet voorbij de tenen bewegen 

� Knieën in lijn met de voet. 

 

 

Oefening 4 

 

In schrede stand 

van voor naar 

achter bewegen  

 

 

Opbouw 

 

Week 2-5: 15 links en 15 rechts en hiervan 3 series maken 

 

Tussendoor 30 sec. pauze 

 

 

   
Instructie:  

 

In schrede stand licht door de knie zakken en de knie zoveel mogelijk boven de voet houden. zonder kracht 

/weinig gewicht dragen. 

� Knie niet voorbij de tenen bewegen 

� Knie in lijn met voet 
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Oefening 5 

 

Roeien 

 

 

 

 

 

 

Opbouw 

 

Week 3-4: 

3 min. met laagste weerstand 

 

Week 5-8: 

5 min. met laagste weerstand 

Meer snelheid 

Instructie: 

 

Rustig ontspannen roeien  en let op: 

 

� Knieën in lijn met de voet. 

� Knieën niet overstrekken. 

 

 

Oefening 6 

 

Uitvalspas met 

weerstand van 

dynaband van 

mediaal of lateraal 

Opbouw 

 

Week 3 t/m 6: 

Links: 15x weerstand naar binnen, dan 15x weerstand naar buiten, daarna dit 

herhalen voor rechts 

Week 7 en 8: 

idem maar herhaling naar 10x maar meer weerstand van dynaband (meer afstand van 

bevestigingspunt) 

 

Tussendoor pauze 30 sec. 

Bij opbouw gaat de weerstand van de dynaband gaat omhoog door meer rek erop te 

zetten. 

  
 

Instructie: 

 

Met 1 been een voorwaartse stap maken, terwijl het been via een dynaband weerstand naar binnen of 

buiten ondervindt. Let op: 

� Knie niet voorbij de tenen bewegen 

� Knie in lijn met voet 
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Oefening 7 

 

Gestrekt heffen been   

(vervangt oefening 1) en 3 

tellen vasthouden 

 

 
 

Opbouw 

 

Week 5 en 6: 

Afwisselend links 15x en dan 

rechts 15x en dit 3 x herhalen. 

 

Vanaf week 7 alleen thuis 

uitvoeren. Dan opbouwen naar 

3 x 20 en langer vasthouden en 

in “lucht schrijven” 

 

 

Oefening 8 

 

 

Steppen 

 

Opbouw: 

 

Week 5 en 6: 

3 x 30 (links en rechts doortellen)  

 

Week 7 en 8: 

3 x 40 (links en rechts doortellen) 

 

Vanaf week 9: 

 

3x 20 (links en rechts doortellen) 

 

Daarnaast opbouw door:  

sneller bewegen.  

Instructie: 

 

Afwisselend elk been strekken, waarbij niet wordt doorgelopen, maar stap voor stap wordt kracht gezet. 

Geen gebruik maken van het lichaamsgewicht. Let op: 

 

� Alleen been beweegt, niet met het hele lichaamsgewicht op been steunen 

� Knie in lijn met de voet. 

� Let goed op positie van het standbeen 

� Probeer de handen dichtbij je te houden i.v.m. positie knieën  
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Oefening 9 

 

Leg press 

 

 

 

Opbouw: 

 

Week 5 en 6: 

3x15 herhalingen  

Herhalingen bepalen maximale 

gewricht 

Week 7en 8: 

3x20 herhalingen 

Week 9-12: 

3x10 herhalingen 

Gewicht aanpassen 

(minder herhalingen en meer 

gewicht) 

Instructie: 

 

Duw gewicht weg met twee benen en laat het gewicht weer rustig terugkomen (houdt spanning op de 

benen) let op: 

� Knieën in lijn met de voet. 

� Knieën niet overstrekken!  

 

Oefening 10 

 

Uitvalsstap maken 

 

 

Opbouw 

 

Week 6-8:  

eerst 15 links en dan 15 rechts en hiervan 3 series maken 

 

Week 9–10:  

(alleen als Huiswerkoefening) 

3x10 links en 3x10 rechts en dieper door knie buigen 

 

Tussendoor pauze 30 sec. 

 

   
Instructie:  

 

Een stap naar voren maken en  door de knie zakken. Steun hierbij op het voorste been en de houd de knie 

zoveel mogelijk boven de voet. Let op: 

� Knieën niet voorbij de tenen bewegen 

� Knie in lijn met de voet. 
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Oefening 11 

 

Squat 

Met bal tegen de 

muur  

 

(vervangt oefening 

3) 

 

 

 

 

 

Opbouw: 

 

Week 6-8 :  

3x15 herhalingen 

 

Tussendoor pauze 30 sec. 

 

Week 9-12: 

3 x10 herhalingen 

Opbouw verder maken door dieper door de knieën 

te zakken 

 

Tussendoor pauze 30 sec. 

 

Instructie: 

 

Met de voeten naast elkaar door de knieën zakken, waarbij met de rug tegen de bal gesteund wordt. Let op: 

 

� Knieën niet voorbij de tenen bewegen 

� Knieën in lijn met de voet. 

 

 

Oefening 12 

 

Staan op een been  

 

Opbouw: 

 

Week 6 – 8 : 

15 links en 15 rechts en hiervan 3 series maken 

 

Tussendoor pauze 30 sec. 

 

Week 9 – 12 : 

(Alleen als huiswerkoefening) 

3 x 10 links en 3x10 rechts  

 

In opbouw dieper door de knie zakken en/of 

combineren met dubbeltaken 

( bal, armbewegingen enz.) 

 

Tussendoor pauze 30 sec. 

 

Instructie: 

 

Ga op 1 been staan met licht gebogen knie en houd dit 5 tellen vol. Probeer de knie zo stil mogelijk in de juiste 

positie te houden. Let op: 

 

� Knie niet voorbij de tenen bewegen 

� Knie in lijn met de voet. 
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Oefening 13 

 

Staan / balanceren 

op de oefentol 

 

 

 

Opbouw: 

 

Week 7 – 8 : 

Staan op 2 benen 

 

Week 9- 12: 

Staan op 1 been, 

afwisselen links en 

rechts en in opbouw 

langer volhouden  

 

Tussendoor pauze 30 

sec. 

  

Instructie: 

 

Staan op oefentol met 2 benen (relatief minder moeilijk) of 1 been (moeilijk) 5 tellen blijven staan knie zo stil 

mogelijk in de juiste positie te houden. Let op:  

� Knie niet voorbij de tenen bewegen 

� Knie in lijn met de voet. 

Evt. moeilijker te maken met dubbeltaken ( bal, armbewegingen, enz.) 

 

Oefening 14 

 

Op en afstappen van step 

 

� Zijwaarts 

� Voorwaart op 

� Voorwaarts af 

 

Opbouw: 

 

Week 7-8: 

eerst 15 herhalingen links en dan rechts 15 herhalingen  

vervolgens hiervan 3 series maken 

Week 9-10: 

3 x 10 herhalingen links en dan rechts 3x10 herhalingen  

 

Tussendoor pauze 30 sec. 

 

 

 
Instructie: 

 

Staan op de step en vervolgens met een been de grond aantikken (niet steunen) en weer strekken. ( kan 

iemand de grond niet aantikken dan licht kniebuiging door standbeen) Eerst zijwaarts of voorwaarts op en 

daarna voorwaarts af (moeilijkste vorm). Let op: 

� Knie niet voorbij de tenen bewegen. 

� Knie in lijn met voet 
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Oefening 15 

 

Lopen in de oefenzaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf Week 9 

 

 

 

Instructie: 

 

Lopen in de oefenzaal , waarbij instructies worden gegeven m.b.t. de volgende zaken: 

� Goede voet afwikkeling 

� Knie in lijn met de voet. 

� Knie niet overstrekken in de standfase  

� Voldoende knieflexie tijdens het neerkomen in de standfase 

� Ontspannen, soepel (verend) proberen te lopen 

 

Oefening 16 

 

Uitvalsstap 

maken en opvangen 

op 1 been 

 

Opbouw: 

 

Week 9-12: 

 

Eerst 10 

herhalingen links 

en daarna 10 

herhalingen rechts 

en hiervan 3 series 

maken 

 

In verdere opbouw 

meer knieflexie  

 

Tussendoor pauze 

30 sec. 

Instructie: 

 

Uitvalsstap maken en gewicht opvangen op 1 been met knie recht boven voet. 

Bij neerkomen op 1 been de knie zo stil mogelijk in de juiste positie te houden. 

Let op: 

� Knie niet voorbij de tenen bewegen 

� Knie in lijn met de voet. 
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Oefening 17 

 

Crosstrainer 

 

 

Opbouw: 

 

Week 9-10: 

Afhankelijk van individu  

3x 1-2  min. 

Tussendoor pauze 30 sec. 

 

Week 11-12: 

Afhankelijk van individu 

Langer achter elkaar bewegen, zo mogelijk zonder 

pauze 5-10 min. 

 

Instructie: 

 

Beweging op de crosstrainer maken op de laagste weerstand (level1), waarbij gelet wordt op de volgende 

correcties: 

 

� Knie in lijn met de voet. 

� Knie niet overstrekken in de standfase 

 

 

 

Oefening 18 

 

loopband 

 

Opbouw: 

 

Week 9-10: 

 

Lopen op de loopband, afhankelijk van individu 5-

10 min. 

 

Week 11-12: 

 

Lopen op de loopband met hellingshoek, 

afhankelijk van individu 5-10 min. en hellingshoek 

1-5% 

 

 

 

Instructie: 

 

Lopen op de loopband met een voor de patiënt prettige loopsnelheid 

Let op:  

� goede voet afwikkeling 

� Knie in lijn met de voet, geen varus/valgus beweging! 

� Knie niet overstrekken in de standfase  

� Voldoende knieflexie tijdens het neerkomen in de standfase 
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Oefening 19 

 

Parcours: 

1) Trap op- en aflopen 

  
 

Opbouw: 

 

  

Week 11-12: 

 

3 x trap op en 

neer lopen 

 

Oefening 20 

 

Parcours: 

2) Gaan zitten en weer 

gaan zitten 

 

 

  

Opbouw: 

 

Week 11-12 

 

3 x gaan zitten en 

opstaan van een 

stoel 

 

Oefening 21 

 

Parcours: 

3) Lopen op ongelijke 

ondergrond 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbouw: 

 

Week 11-12 

 

3 x over de mat 

lopen 
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Oefenschema week 1 – week 4 
 Week 1  Week 2  Week 3  Week 4  

 

Fietsen 

of  

Roeien 

 

Fiets: 

Weerstand L1 

5 min  of 

Roeien: 

Laagste weer-

stand 3 min. 

 

Fiets: 

Weerstand L1 

5 min  of 

Roeien: 

Laagste weer-

stand 3 min. 

 

Fiets: 

Weerstand L1 

5 min  of 

Roeien: 

Laagste weer-

stand 3 min. 

 

Fiets: 

Weerstand L1 

5 min  of 

Roeien: 

Laagste weer-

stand 3 min. 

 

1. Aanspannen 

bovenbeen 

spieren 
3x15 links en 

3x15 rechts 

 

Pauze 30 sec 

 

3x15 links en 

3x15 rechts 

 

Pauze 30 sec 

 

3x15 links en 

3x15 rechts 

 

Pauze 30 sec  

 

3x15 links en 

3x15 rechts 

 

Pauze 30 sec 

 

2. Buigen/ 

strekken knie 

3x15 links en  

3x15 rechts 

 

Pauze 30 sec 

 

3x15 links en  

3x15 rechts 

 

Pauze 30 sec 

 

3x15 links en  

3x15 rechts 

 

Pauze 30 sec 

 

 

3x15 links en  

3x15 rechts 

 

Pauze 30 sec 

 

3. Door de 

knieën buigen 

 

3x15 

herhalingen 

 

Pauze 30 sec 

 

3x15 

herhalingen 

 

Pauze 30 sec 

 

3x15 

herhalingen 

 

Pauze 30 sec 

 

3x15 

herhalingen 

 

Pauze 30 sec 
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Oefenschema week 1 – week 4 

 Week 1  Week 2  Week 3  Week 4  

4. In schrede 

stand van voor 

naar achter 

bewegen  

 

X X 

15 links en  

15 rechts en 

hiervan 3 series 

maken 

 

Pauze 30 sec 

 

15 links en  

15 rechts en 

hiervan 3 series 

maken 

 

Pauze 30 sec 

 

15 links en  

15 rechts en 

hiervan 3 series 

maken 

 

Pauze 30 sec 

 

5. Roeien 

 

 

X X X X 
3 min. met 

laagste 

weerstand 

 

 

3 min. met 

laagste 

weerstand 

 

 

6. Uitvalsstap 

met weerstand 

van dynaband 

 

X X X X 

Links: 15x 

weerstand naar 

binnen, dan 

15x weerstand 

naar buiten, 

daarna dit 

herhalen voor 

rechts 

 

 

Links: 15x 

weerstand naar 

binnen, dan 

15x weerstand 

naar buiten, 

daarna dit 

herhalen voor 

rechts 
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Oefenschema week 5 – week 8 
 Week 5  Week 6  Week 7  Week 8  

Fietsen 

of  

Roeien 

 

Fiets: weerstand 

L2-3   5 min   Of  

Roeien: Laagste 

weerstand 5 min. 

 

Fiets: weerstand 

L2-3   5 min   Of  

Roeien: Laagste 

weerstand 5 min. 

 

Fiets: weerstand 

L2-3   5 min   Of  

Roeien: Laagste 

weerstand 5 min. 

 

Fiets: weerstand 

L2-3   5 min   Of  

Roeien: Laagste 

weerstand 5 min. 

 

3. Door de knieën 

buigen 

 

3x15 herhalingen 

 

Pauze 30 sec 

 X X X X X X 

4. In schrede stand 

van voor naar 

achter bewegen  

 

15 links en  

15 rechts en 

hiervan 3 series 

maken 

 

Pauze 30 sec 

 X X X X X X 

5. Roeien 

 

5 min. met 

laagste 

weerstand 

Meer snelheid 

 

5 min. met 

laagste 

weerstand 

Meer snelheid 

 

5 min. met 

laagste 

weerstand 

Meer snelheid 

 

5 min. met laagste 

weerstand 

Meer snelheid 

 

6. Uitvalsstap met 

dynaband 

 

Links: 15x 

weerstand naar 

binnen, dan 15x 

weerstand naar 

buiten, daarna dit 

herhalen voor 

rechts 

 

Links: 15x 

weerstand naar 

binnen, dan 15x 

weerstand naar 

buiten, daarna dit 

herhalen voor 

rechts 

Meer rek op 

dynaband 

Links: 10x 

weerstand naar 

binnen, dan 10x 

weerstand naar 

buiten, daarna dit 

herhalen voor 

rechts 

Meer rek 

op 

dynaband 

Links: 10x 

weerstand naar 

binnen, dan 10x 

weerstand naar 

buiten, daarna dit 

herhalen voor 

rechts 

Meer rek op 

dynaband 
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Oefenschema week 5 – week 8 
 Week 5  Week 6  Week 7  Week 8  

7. gestrekt heffen 

been 

 
 

Afwisselend links 

15x en dan rechts 

15x en dit 3 x 

herhalen. 

 

Afwisselend 

links 15x en 

dan rechts 15x 

en dit 3 x 

herhalen 

 
Huiswerk 

oefening 

Huiswerk 

oefening 

Huiswerk 

oefening 

Huiswerk 

oefening 

8. steppen 

 

3 x 30 (links en 

rechts doortellen)  

 

 

3 x 30 (links en 

rechts 

doortellen)  

 

 

3 x 40 (links en 

rechts 

doortellen) 

 

 

3 x 40 (links en 

rechts 

doortellen) 
 

9. Leg press 

 
 

3x15 herhalingen  

Herhalingen 

bepalen 

maximale 

gewricht 

 

3x15 

herhalingen  

Herhalingen 

bepalen 

maximale 

gewricht 

 

3x20 

herhalingen 

 

 

3x20 

herhalingen 

 

 

10. Uitvalsstap  

 
 

X X 

3 x 15 

herhalingen 

  

Tussendoor 

 30 sec. pauze 

 

 

3 x 15 

herhalingen 

  

Tussendoor 

 30 sec. pauze 

 

 

3 x 15 

herhalingen 

  

Tussendoor 

 30 sec. pauze 
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Oefenschema week 5 – week 8 
 Week 5  Week 6  Week 7  Week 8  

11. Squat met 

bal tegen muur 

 

X X 

3x15 

herhalingen 

 

Tussendoor 

pauze 30 sec. 

 

 

3x15 

herhalingen 

 

Tussendoor 

pauze 30 sec. 

 

 

3x15 

herhalingen 

 

Tussendoor 

pauze 30 sec. 

 

 

12. Staan op 

een been 

 

X X 
15 links en 15 

rechts en dit 3x 

herhalen 

 

 

15 links en 15 

rechts en dit 3x 

herhalen 

 

 

15 links en 15 

rechts en dit 3x 

herhalen  

 

13. staan op 

oefentol 

 

X X X X 

Staan op 2 

benen 

 

5-10 tellen 

volhouden 

 

Staan op 2 

benen 

 

5-10 tellen 

volhouden 

 

14. op- en 

afstappen 

 

X X X X 

eerst 15 

herhalingen 

links en dan 

rechts 15 

herhalingen  en 

hiervan 3 series 

maken 

 

eerst 15 

herhalingen 

links en dan 

rechts 15 

herhalingen  en 

hiervan 3 series 

maken 
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Oefenschema week 9 – week 12 

 Week 9  Week 10  Week 11  Week 12  

Fietsen 

of  

Roeien 

Fiets: 5 min. 

L2-3   +5 min. 

L4 Of Roeien: 

Laagste 

weerstand 

5 - 10 min. 

 

Fiets: 5 min. L2-

3   +5 min. L4 

Of Roeien: 

Laagste 

weerstand 

5 - 10 min. 

 

Fiets: 5 min. L2-

3   +5 min. L4 

Of Roeien: 

Laagste 

weerstand 

5 - 10 min. 

 

Fiets: 5 min. L2-3   

+5 min. L4 Of 

Roeien: 

Laagste 

weerstand 

5 - 10 min. 

 

8. steppen 

 

3x20 (links en 

rechts 

doortellen) 

 

 

3x20 (links en 

rechts 

doortellen) 

 

 

3x20 (links en 

rechts 

doortellen) 

 

 

3x20 (links en 

rechts 

doortellen) 

 

 

9. Leg press 

 

3x10 

herhalingen 

Gewicht 

aanpassen 

 

3x10 

herhalingen 

Gewicht 

aanpassen 

 

3x10 

herhalingen 

Gewicht 

aanpassen 

 

3x10 

herhalingen 

Gewicht 

aanpassen 

 

11. Squat met bal 

tegen muur 

 

3 x10 

herhalingen 

 

 

3 x10 

herhalingen 

 

 

3 x10 

herhalingen 

 

 

3 x10 

herhalingen  

13. staan op 

oefentol 

 

Een aantal 

tellen blijven 

staan en dan 

even afstappen 

5-10 x herhalen 

 

 

Een aantal 

tellen blijven 

staan en dan 

even afstappen 

5-10 x herhalen 

 

 

Een aantal 

tellen blijven 

staan en dan 

even afstappen 

5-10 x herhalen 

 

 

Een aantal tellen 

blijven staan en 

dan even 

afstappen 

5-10 x herhalen 
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Oefenschema week 9 – week 12 

 Week 9  Week 10  Week 11  Week 12  

14. op- en 

afstappen 

 
 

10 herhalingen 

links en dan 10 

herhalingen  

rechts en dit 3x 

herhalen 

 

10 herhalingen 

links en dan 10 

herhalingen  

rechts en dit 3x 

herhalen 

 X X X X 

15. lopen in de 

oefenzaal 

 

Verschillende 

loopoefeningen 

onder 

begeleiding 

 

Verschillende 

loopoefeningen 

onder 

begeleiding 

 

Verschillende 

loopoefeningen 

onder 

begeleiding 

 

Verschillende 

loopoefeninge

n onder 

begeleiding 

 

16. uitvalsstap en 

opvang op een been Eerst 10 

herhalingen links 

en daarna 10 

herhalingen 

rechts en 

hiervan 3 series 

maken 

 

Eerst 10 

herhalingen links 

en daarna 10 

herhalingen 

rechts en hiervan 

3 series maken 

 

Eerst 10 

herhalingen 

links en daarna 

10 herhalingen 

rechts en 

hiervan 3 

series maken 

 

Eerst 10 

herhalingen 

links en daarna 

10 herhalingen 

rechts en 

hiervan 3 

series maken 

 

17. Crosstrainer 

 

3x 1-2  min. 

Tussendoor 

pauze 30 sec. 

 

 

3x 1-2  min. 

Tussendoor 

pauze 30 sec. 

 

 
5-10 min. 

achter elkaar 
 

5-10 min. 

achter elkaar 
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Oefenschema week 9 – week 12 

 Week 9  Week 10  Week 11  Week 12  

18. loopband 

 
 

5-10 min.  5-10 min.  

5-10 min. en 

hellingshoek  

1-5% 

 

 

5-10 min. en 

hellingshoek  

1-5% 

 

 

19. Traplopen 

 

 X  X  X  X 
Onderdeel van 

parcours in 

oefenzaal 

Let op positie 

Knieën ! 

Onderdeel van 

parcours in 

oefenzaal 

Let op positie 

Knieën ! 

20. zitten en opstaan 

 

 X  X  X  X 
Onderdeel van 

parcours in 

oefenzaal 

Let op positie 

Knieën ! 

Onderdeel van 

parcours in 

oefenzaal 

Let op positie 

Knieën ! 

21. lopen op 

ongelijke ondergrond 

 

X X X X 

Onderdeel van 

parcours in 

oefenzaal 

Let op positie 

Knieën ! 

Onderdeel van 

parcours in 

oefenzaal 

Let op positie 

Knieën ! 
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Huiswerkschema week 1- 4   Probeer dagelijks te oefenen ! 

 Week 1  Week 2  Week 3  Week 4  

1. Aanspannen 

bovenbeen spieren 

 

X X 
3x15 links en 

3x15 rechts 

 

Pauze 30 sec 

Let op positie 

Knieën ! 

3x15 links en 

3x15 rechts 

 

Pauze 30 sec  

Let op positie 

Knieën ! 

3x15 links en 

3x15 rechts 

 

Pauze 30 sec 

Let op positie 

Knieën ! 

2. Buigen/ strekken 

knie 

 

X X 
3x15 links en  

3x15 rechts 

 

Pauze 30 sec 

Let op positie 

Knieën ! 

3x15 links en  

3x15 rechts 

 

Pauze 30 sec 

Let op positie 

Knieën ! 

 

3x15 links en  

3x15 rechts 

 

Pauze 30 sec 

Let op positie 

Knieën ! 

3. Door de knieën 

buigen 

 

X X 
3x15 

herhalingen 

 

Pauze 30 sec 

Let op positie 

Knieën ! 

3x15 herhalingen 

 

Pauze 30 sec 

Let op positie 

Knieën ! 

3x15 herhalingen 

 

Pauze 30 sec 

Let op positie 

Knieën ! 
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Huiswerkschema week 5- 8   Probeer dagelijks te oefenen ! 

 Week 5  Week 6  Week 7  Week 8  

7. gestrekt heffen been  

 

X X X X 

3x15 links en 

3x15 rechts 

 

Pauze 30 sec  

 3x15 links en 

3x15 rechts 

 

Pauze 30 sec 

 

2. Buigen/ strekken knie 

 

3x15 links en  

3x15 rechts 

 

Pauze 30 sec 

 3x15 links en  

3x15 rechts 

 

Pauze 30 sec 

 3x15 links en  

3x15 rechts 

 

Pauze 30 sec 

  

3x15 links en  

3x15 rechts 

 

Pauze 30 sec 

 

3. Door de knieën buigen 

 

3x15 herhalingen 

 

Pauze 30 sec 

 3x15 

herhalingen 

 

Pauze 30 sec 

 3x15 herhalingen 

 

Pauze 30 sec 

 3x15 

herhalingen 

 

Pauze 30 sec 

 

4. In schrede stand van 

voor naar achter bewegen 

 

15 links en  

15 rechts en dit 3 x 

herhalen 

 

Pauze 30 sec 

 15 links en  

15 rechts en dit 

3 x herhalen 

 

Pauze 30 sec 

 15 links en  

15 rechts en dit 3 

x herhalen 

 

Pauze 30 sec 

 15 links en  

15 rechts en dit 

3 x herhalen 

 

Pauze 30 sec 
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Huiswerkschema week 9- 12   Probeer dagelijks te oefenen ! 

 Week 9  Week 10  Week 11  Week 12  

7. gestrekt heffen been  

 

3x20 links en 3x20 

rechts 

 

Pauze 30 sec 

 3x20 links en 

3x20 rechts 

 

Pauze 30 sec 

 3x20 links en 

3x20 rechts 

 

Pauze 30 sec 

 3x20 links en 

3x20 rechts 

 

Pauze 30 sec 

 

12. staan op een been 

 

 

10 links en 10 

rechts en dit 3x 

herhalen 

  

10 links en 10 

rechts en dit 

3x herhalen 

  

10 links en 10 

rechts en dit 3x 

herhalen 

  

10 links en 10 

rechts en dit 3x 

herhalen 

 

3. Door de knieën buigen 

 

 

3x10 herhalingen 

 

Dieper door knie 

buigen  

 

Pauze 30 sec 

  

3x10 

herhalingen 

 

Dieper door 

knie buigen  

 

Pauze 30 sec 

  

3x10 

herhalingen 

 

Dieper door knie 

buigen  

 

Pauze 30 sec 

  

3x10 

herhalingen 

 

Pauze 30 sec 

 

4. In schrede stand van 

voor naar achter bewegen  

 

 

10x links en  

10x rechts en dit 

3x herhalen 

 

Dieper door knie 

buigen  

 

Pauze 30 sec 

 10x links en  

10x rechts en 

dit 3x 

herhalen 

 

Dieper door 

knie buigen  

 

Pauze 30 sec 

  

10x links en  

10x rechts en dit 

3x herhalen 

 

Dieper door knie 

buigen  

 

Pauze 30 sec 

  

10x links en  

10x rechts en 

dit 3x herhalen 

 

Dieper door 

knie buigen  

 

Pauze 30 sec 
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Aantekeningen: 

 

 


