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De lage rug mobiliserend 
 

Dit zijn oefeningen om de lage rug soepel te houden. Voer alle oefeningen rustig uit. De oefeningen kosten weinig 

kracht en mogen geen stekende pijn veroorzaken. De oefeningen mogen meerdere keren per dag uitgevoerd 

worden.  

Zorg voor de juiste omgeving. Let op de ondergrond, gebruik bijvoorbeeld een matje of een handdoek voor 

grondoefeningen en zoek een steunpunt voor oefeningen op 1 been. Draag comfortabele kleding, zodat u vrijuit 

kunt bewegen. Voer alle oefeningen rustig uit. Bouw de oefeningen geleidelijk op.  

Bij hevige pijn: stop met oefenen. Het kan zijn dat u de oefeningen niet goed uitvoert of dat de oefening niet 

geschikt is voor u.  

Succes!  

 

 

 

1.BEKKENKANTELEN  Uitgangshouding: Ruglig 
 
Uitvoering:  Ga op de rug liggen 
en zet de voeten op de grond. 
Beweeg alternerend de lage rug 
hol en bol. Let op dat u niet 
duwt met de benen.  
 
Aantal herhalingen: 

  

2.MOBILISATIE SI-GEWRICHT  Uitgangshouding: Ruglig  
 
Uitvoering:  Ga op de rug liggen 
en strek beide benen uit. Breng 
1 knie richting de borst en houd 
enkele seconden vast. Breng 
het been vervolgens rustig 
terug naar de beginpositie en 
herhaal deze beweging met het 
andere been. 
 
Aantal herhalingen: 

  

3.MOBILISATIE SI-GEWRICHT  Uitgangshouding: Ruglig 
 
Uitvoering:  Ga op de rug liggen 
en strek beide benen uit. Maak 
om en om een been langer door 
deze uit te duwen. Let op dat u 
de knie niet optrekt. U maakt 
de beweging met het bekken. 
 
Aantal herhalingen: 
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4.ROTATIE LUMBAAL  
Uitgangshouding: Ruglig 
 
Uitvoering:  Ga op de rug liggen 
en zet de voeten op de grond. 
Houd de knieën bij elkaar en 
beweeg deze rustig van links 
naar rechts.   
 
Aantal herhalingen: 

  

5.FLEXIE LUMBAAL  Uitgangshouding: Ruglig 
 
Uitvoering:  Ga op de rug liggen 
en breng de knieën een voor 
een naar de borst. Houd de 
knieën samen vast, u kunt 
hierbij wiegen of kleine cirkels 
draaien.  Breng de benen 
vervolgens een voor een naar 
de beginpositie. 
 
Aantal herhalingen: 

  

6.FLEXIE/EXTENSIE LUMAAL  
Uitgangshouding: Handen en 
knieën 
 
Uitvoering:  Kom op handen en 
knieën en houd de rug in 
neutrale positie. Maak 
vervolgens afwisselend een 
holle en een bolle rug. 
 
Aantal herhalingen: 

  

7.EXTENSIE LUMBAAL  Uitgangshouding: Staand 
 
Uitvoering:  Ga rechtop staan 
en plaats de handen op de 
onderrug. Buig vervolgens 
achterover, zodat de onderrug 
hol wordt. Houd deze positie 
enkele ademhalingen vast en 
beweeg weer rustig naar de 
begin positie.  
 
Aantal herhalingen: 

  


