
  

 

SAP 4268 

Prenatale oefeningen 

Informatiebrochure voor patiënten 

Beste patiënt 

 

Via deze brochure bezorgen wij u info omtrent prenatale oefeningen.  

 

Circulatieoefening onderste ledematen 

(bij zware, vermoeide of gezwollen benen of bij krampen) 

 Houding: liggend of zittend. 

 Oefening: 
 • voeten plooien en strekken 
 • voeten draaien. 

 Aantal: onbeperkt. 

 
AANDACHT: 
 Regelmatig de benen in hoogstand leggen. 

 Bij kramp, de spier in kramp uitrekken. 
 

 

Circulatieoefening bovenste ledematen 

(bij gezwollen of tintelende handen) 

 Houding: liggend, zittend of staand, een arm voorwaarts gestrekt, vingers gespreid, 
andere hand met vuist aan de schouder. 

 Oefening: 
 handen ritmisch openen en sluiten 

 armen plooien en strekken 

 aantal: onbeperkt. 

 Aantal: onbeperkt. 



  

 

Borstspieroefeningen 

  Oefening 1: 
 Houding: zittend of staand, armen horizontaal, hand-

palmen tegen elkaar. 

 Oefening: handpalmen tegen elkaar drukken. 

 Aantal: onbeperkt. 
 

  Oefening 2: 
 Houding: zittend of staand, armen gekruist, handen aan 

ellebogen. 

 Oefening: met handen naar buiten drukken. 

 Aantal: onbeperkt. 
 

 

Versoepelende oefeningen voor het bekken 
 

 Houding: kleermakerszit met voeten tegen elkaar, handen 
aan de enkels. 

 Oefening: met ellebogen de knieën naar beneden drukken. 

 Aantal: onbeperkt. 
 

 

 

 

 

Bekkenbodemspieroefeningen 

 Houding: liggend, zittend of staand. 

 Oefening: 
 benen naast elkaar, buik intrekken, navel  naar binnen en naar boven trekken en 

bekkenbodem opspannen (tel tot 5) 

 hetzelfde met gekruiste benen. 

 Aantal: onbeperkt, liefst tot 100 maal per dag. 



  

 

Blaasspieroefening 

 Bij urineren enkele tellen ophouden alvorens te beginnen. 

 

Buikspieroefeningen 

 Houding: rugligging, benen geplooid, voeten gesteund, handen op buik. 

 Oefening rechte buikspieren: 

 buik intrekken, bekkenbodem aanspannen en daarna afwisselend linker- en 
rechterbeen optrekken 

 buik intrekken, bekkenbodem aanspannen, hoofd en schouders licht oprichten 
voorwaarts. 

 Oefening schuine buikspieren: 
 buik intrekken, bekkenbodem aanspannen en daarna afwisselend beide knieën 

naar links en rechts bewegen 

 buik intrekken, bekkenbodem aanspannen, hoofd en schouders licht oprichten 
zijwaarts. 

 Aantal: elke oefenreeks 10 maal uitvoeren. 

AANDACHT 
 Steeds de buikspiersamentrekking controleren! 

 Bij voelen van omhoog komen van de buik, enkel zijwaarts oefe-
nen. 

 
 

Houdingscorrectie 

 Houding: stand met rug tegen de muur. 

 Oefening: bekkenkanteling uitvoeren, rug blijft tegen de muur. 

 Aantal: onbeperkt. 



  

 

Bekkenstabiliserende oefening 

 Houding: rugligging met benen geplooid en voeten gesteund, handen naast het 
lichaam. 

 Oefening: 
 buik intrekken, bekkenbodem aanspannen, steunen op voeten en handen,  

bekken hoog opheffen en stabiel houden gedurende 5 seconden. 

 Aantal: 10 maal. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Aandacht 

 Denk aan uw rughouding bij elke beweging. 

 Hou steeds uw rug recht! (mama draagt haar baby en niet omgekeerd). 

 Draag geen te zware lasten of doe geen extreme rekbewegingen. 
 

 

Contact 

Kinesist perinatale kinesitherapie 

 059 41 43 87 

 

© Az Damiaan vzw, november 2015. Niets uit deze brochure mag worden  

overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming.  

Deze brochure bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het  

gesprek met uw zorgverlener. 
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