
 

Korte uitleg 

WAT IS HET? 
 
Met dit oefenboekje kan je gedurende 
zes weken zelfstandig oefenen.  
Na de zes weken begin je terug bij 
week één. 
 
Je kan de oefeningen ook met 2 of 3 
andere ouderen uitvoeren. 
Elke oefensessie of blok duurt 
ongeveer een kwartier. 
 
Is de oefening te moeilijk, mag je altijd 
de makkelijkere versie proberen die 
onderaan de pagina staat. 
Is de oefening te gemakkelijk, dan voer 
je de oefening sneller uit, of leg je een 
grotere afstand af, of neem je 
zwaardere voorwerpen, of … 
 
Bij pijn stop je de oefening. 

HOE GA JE TE WERK? 
  
1.  Je oefent 4 keer per week en  
telkens 4 oefeningen per training. 
Deze oefeningen gaan door in de 
slaapkamer, de keuken, de living of de 
badkamer. Op welke dagen je wil 
trainen, kies je zelf. Je legt dit vast op 
de weekkalender (met velcro en 
symbolen), samen met je 
begeleider/mantelzorger. 
Je mag ook twee blokken combineren, 
(dus 30 min oefenen). 

 
2. In het logboek omcirkel je het blok 
dat je deed, en duid je aan wat je 
ervan vond. 
 
3. Met je begeleider (die 1x per week 
komt oefenen) bespreek je de 
zelfstandige sessies van de voorbije 
week. 

UITLEG DAGEN 
 
Iedere oefensessie staat voor een 
ruimte in het huis: 
 
BLOK 1 = badkamer      
 
BLOK 2 = living                  
  
BLOK 3= keuken     
  
 
BLOK= slaapkamer  
  
 
Per blok voer je de vier gevraagde 
oefeningen uit.  
 



 

Week 1:                                    

BLOK 1: BADKAMER                         

OEFENING 1: 
 

1. Zit op een stoel 
2. Stap naar de badkamer 
3. Doe alsof je de tanden aan het poetsen bent 
4. Stap naar de spiegel 
5. Kam je haar 5x rechts, 5x links: BOVEN hoofd 
6. Ga terug zitten op je stoel 
7. Doe deze reeks 7 keer 

 
 
 

 
 
 

 

OEFENING 2: 
 

1. Sta recht 
2. Leg 10 voorwerpen verspreid op de grond 
3. Raap ze 1 voor 1 terug op 

 
 Makkelijker: Voorwerpen op een verhoog 

leggen 
 

 Moeilijker: Extra voorwerpen op de grond 
leggen en moeilijker plaatsen. 

 

 
 
 
 

 



 

OEFENING 3: 
 

1. Sta recht, neem een handdoek in de handen 
2. Droog je lichaam af van boven tot beneden  

(schouders tot enkels)  
3. Doe dit 10 keer 

 
 Makkelijker: Droog enkel bovenlichaam af 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OEFENING 4: 
 

1. Sta recht voor een spiegel 
2. Kuis de spiegel af 
3. Doe dit 10 keer links, 10 keer rechts 

 
 Makkelijker: Ga zitten op een stoel 
 Moeilijker: Probeer dit te doen op één been 

en met je ene hand hou je u vast 
 
 
 



 

BLOK 2: LIVING/ WOONKAMER 

OEFENING 1: 
 

1. Sta recht 
2. Zet voet voor voet 
3. Stap zo op een rechte lijn 
4. Stap 5 meter 
5. Doe dit 5 keer 

 
 Makkelijker: zoek steun 
 Moeilijker: Stap 10 meter 

 

 
 
 

 
 

OEFENING 2: 
 

1. Sta recht  
2. Stap door de woonkamer met je voeten breed 
3. Stap zo 5 meter 
4. Doe dit 5 keer 

 
 Makkelijker: Zoek steun 
 Moeilijker: Hou in beide handen een gevulde 

fles water vast van 0,5l of 1l of …liter, terwijl 
je dit doet 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

OEFENING 3: 
 

1. Sta recht voor de gordijnen 
2. Doe het gordijn volledig toe (of doe alsof) 
3. Doe het gordijn volledig open 
4. Doe dit 9 keer (= 1 reeks) 
5. Doe dit 2 reeksen 

 
 Makkelijker: Duw de gordijnen niet helemaal 

terug open 
 Moeilijker: Telkens wanneer je de gordijnen 

toe doet, tik je eerst de grond vooraleer je 
verder doet 
 

 
 
 
 

 
 

OEFENING 4: 
 

1. Sta recht met gezicht naar de muur 
2. Buig door de armen naar de muur 
3. Duw je terug weg van de muur door de armen 

te strekken 
4. Doe dit 12 keer (= 1 reeks)  
5. Doe dit 3 reeksen 

UITVOERING: Rechte rug houden, zitvlak niet 
naar achter, navelput lichtjes intrekken.  

 Makkelijker: Sta dichter bij de muur 
 Moeilijker: Sta verder van de muur met je 

voeten 
 



 

BLOK 3: KEUKEN 

OEFENING 1: 
 

1. Zit op een stoel 
2. Knie heffen: 1 reeks =  

- Rechts (12 keer) 
- Links (12 keer) 
- Samen (12 keer): zitvlak tegen leuning 

3. Doe dit 3 reeksen 
 Moeilijker: Leg een gewicht (vb. boek) op je 

benen 
UITVOERING: Trekken op de benen en niet op 
de rug 

 

 
 
 

OEFENING 2: 
 

1. Sta voor lavabo 
2. Dompel de spons in water 
3. Wring de spons uit met gestrekte arm op 

schouderhoogte 
4. Doe dit 10 keer links, 10 keer rechts (= 1 REEKS) 
5. Doe dit 2 reeksen, wissel van hand 

 
 Makkelijker: Hou arm lager 
 Moeilijker: Doe dit 4 reeksen met stuggere 

spons 
 
 
 
 
 
 

 



 

OEFENING 3: 
 

1. Neem een droge spons 
2. Sta voor een kast 
3. Kuis de kast van boven naar beneden 
4. Doe dit 10 keer 

 
 Makkelijker: Kuis enkel het bovenste deel van 

de kast 
 Moeilijker: Kuis met twee sponsen, in elke 

hand 1 spons 

 
 
 
 
 
 

 
 

OEFENING 4: 
 

1. Sta voor een lavabo 
2. Dompel je zeemvel in het water 
3. Wring het zeemvel uit 
4. Doe dit 15 keer (= 1 reeks) 
5. Doe dit 4 reeksen, na iedere reeks wissel je van 

hand 
 

 Makkelijker: gebruik weinig water 
 
 
 



 

 

BLOK 4: SLAAPKAMER 

OEFENING 1: 
 

1. Lig in bed op je rug 
2. Plooi je beide knieën en zet je voeten plat 
3. Hef je zitvlak omhoog 
4. Breng je zitvlak terug naar beneden 
5. Doe dit 10 keer 

 
 Makkelijker: Heup minder hoog heffen 
 Moeilijker: Boek leggen op het bekken 

 
 
 
 
 
 
 

OEFENING 2: 
 

1. Lig op je rug in bed 
2. Draai je op je zij 
3. Lig terug op je rug 
4. Draai op je zij, en duw je op tot zit  
5. Doe elke kant 5 keer (= 1 reeks) 
6. Doe deze reeks 2 keer 

 
 Makkelijker: Minder herhalingen 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

OEFENING 3: 
 

1. Lig op je zij in bed 
2. Breng je ene been omhoog en terug naar 

beneden. Tenen wijzen naar voor. 
3. Doe dit 10 keer met rechterbeen, 10 keer met 

linkerbeen (=1 reeks) 
4. Doe deze reeks 3 keer 
 
 Makkelijker: breng been minder omhoog 
 Moeilijker: Doe dit 5 reeksen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OEFENING 4: 
 

1. Sta voor het bed. 
2. Tik het bed met je zitvlak, maar ga niet 

zitten! 
3. Kom terug recht. 
4. Doe dit 10 keer (= 1 reeks). 
5. Doe 3 reeksen. 
 
 Makkelijker: kussen op bed leggen. 
 Moeilijker: hou waterflessen in je 

handen, laat de armen hangen naast het 
lichaam.. 

 
 
 

 



 

WEEK 2:                                

BLOK 1: BADKAMER    

OEFENING 1: 
 

1. Sta recht achter een lavabo 
2. Buig je knie en breng voet naar zitvlak 
3. Tik met je hand je voet 
4. Doe dit 5 keer rechts, 5 keer links (= 1 reeks) 
5. Doe dit 3 reeksen 

 
 Makkelijker: zoek extra steun 
 Moeilijker: Hou u nergens aan vast 

 
 
 
 
 
 

OEFENING 2: 
 

1. Sta recht met gezicht naar de muur 
2. Buig door de armen naar de muur 
3. Duw je terug weg van de muur door armen te 

strekken. Rug recht, navelput intrekken. 
4. Doe dit 12 keer (= 1 reeks) 
5. Doe dit 3 reeksen 

 
 Makkelijker: sta dichter bij de muur 
 Moeilijker: Voeten verder weg van de muur 

plaatsen 
 

 
 
 
 
 

 



 

OEFENING 3: 
 

1. Sta recht, neem een handdoek in de handen 
2. Droog je lichaam af, van boven tot beneden 

(schouders tot enkels)  
3. Dit doe je 10 keer 

 
 Makkelijker: droog enkel bovenlichaam af 

 

 

 
 
 
 
 

 

OEFENING 4: 
 

1. Sta recht 
2. Plaats handen op de heupen 
3. Draai bekken rond op traag tempo 
4. Doe dit 10 keer in elke richting 

 
 Moeilijker: hou tegelijkertijd een flesje water 

van 0,5L vast in beide handen 
 

 



 

BLOK 2: LIVING/WOONKAMER 

OEFENING 1: 
 

1. Sta voor een stoel 
2. Tik de stoel met zitvlak, ga niet zitten! 
3. Kom terug recht 
4. Doe dit 10 keer (= 1 reeks) 
5. Doe dit 3 reeksen 
 Makkelijker: kussen op stoel of hogere 

stoel nemen 
 Moeilijker: Hou in beide handen flesje 

water vast, armen laten hangen. 

 
 
 
 

 

OEFENING 2: 
 

1. Sta voor de trap  
2. Stap twee treden omhoog 
3. Stap één trede naar beneden 
4. Doe dit tot bovenaan de trap 
5. Doe de volledige trap en ga terug naar 

beneden 
 

 Makkelijker: zoek steun aan de leuning 
 Moeilijker: Zonder steun 

 
 
 
 

 

 



 

OEFENING 3: 
 

1. Sta naast een kast op je tenen 
2. Stap 5 meter op je tenen 
3. Doe dit 5 keer 

 
 Makkelijker: Zoek steun aan de kast of tafel 
 Moeilijker: Stap 10 meter op je tenen 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

OEFENING 4: 
 

1. Sta achter de stoel 
2. Tik met je teen de onderkant van de stoel 
3. Doe dit 10 keer links, 10 keer rechts           

(= 1 reeks) 
4. Doe deze reeks 2 keer 

 
 Makkelijker: breng je been zo hoog als je 

zelf kan 

 

 



 

BLOK 3: KEUKEN 

OEFENING 1: 
 

1. Zit op een stoel 
2. Zet je benen zo ver mogelijk open 
3. Doe ze weer toe 
4. Doe dit 12 keer (= 1 reeks) 
5. Doe dit 3 reeksen 

 
 Makkelijker: Benen minder ver open 
 Moeilijker: Doe dit 5 reeksen 

 
 
 
 
 
 

OEFENING 2: 
 

1. Zit op een stoel 
2. Sta volledig recht 
3. Ga terug zitten 
4. Doe dit 12 keer (= 1 reeks) 
5. Doe dit 3 reeksen 

 
 Makkelijker: Duw je af bij het rechtkomen 

 
 
 

 
 

 

 



 

OEFENING 3: 
 

1. Neem een plateau en zet er 5 voorwerpen 
op 

2. Stap 2 rondjes rond tafel 
3. Plaats de plateau terug 
4. Herhaal 5 keer 

 
 Makkelijker: Minder voorwerpen op de 

plateau 
 Moeilijker: Gebruik zwaardere voorwerpen 

 
 
 
 
 
 
 

 

OEFENING 4: 
 

1. Sta recht met een flesje in de hand 
2. Zet het flesje op de grond 
3. Steek flesje in de lucht 
4. Doe dit 10 keer met linkerhand, 10 keer 

rechterhand (= 1 reeks)  
5. Doe dit twee reeksen 

 
 Makkelijker: Minder zwaar flesje 
 Moeilijker: Doe met twee handen tegelijk 

 



 

BLOK 4: SLAAPKAMER 

OEFENING 1: 
 

1. Zit op het bed 

2. Neem een flesje water vanop de grond 

3. Doe alsof je een slokje drinkt 

4. Zet het water terug 

5. Doe dit 10 keer 
 
 Makkelijker: zet je flesje op je nachttafel 
 Moeilijker: doe 3 reeksen 

 
 
 
 

 
 
 

OEFENING 2: 
 

1. Lig op je zij in bed, onderste been gebogen. 
2. Breng je bovenste been omhoog en terug 

naar beneden. Tenen wijzen naar voor. 
3. Doe dit 10 keer met je rechterbeen, 10 keer 

met je linker been (= 1 reeks) 
4. Doe dit 3 reeksen 

 
 Makkelijker: Breng been minder hoog 
 Moeilijker: 4 reeksen 

 
 
 
 
 
 

 



 

OEFENING 3: 
 

1. Zit op bed 

2. Stap naar het gordijn 

3. Doe het gordijn toe en terug open 

4. Ga terug zitten op de stoel 

5. Doe dit 10 keer (=1 reeks) 

6. Doe dit 2 reeksen 
 Makkelijker: duw je op om recht te 

komen 
 Telkens wanneer je de gordijnen toe 

doet, tik je eerst de grond vooraleer 
je verder doet  

 
 
 
 

 
 

OEFENING 4: 
 

1. Lig op je rug in bed 
2. Draai je op je zij 
3. Lig terug op je rug 
4. Duw je op tot zit, via zijlig 
5. Doe elke kant 5 keer (= 1 reeks) 
6. Doe elke reeks 2 keer 

 
 Makkelijker: minder herhalingen 

 

 



 

Week 3 

BLOK 1: BADKAMER 

OEFENING 1: 
 

1. Neem een flesje shampoo in de hand. 

2. Zet het flesje op de grond. 

3. Steek het flesje in de lucht. 

4. Herhaal dit 10 keer met je linkerhand en 10 
keer met je rechterhand. 

5. Doe deze reeks 2 keer. 
 Makkelijker: minder zwaar flesje 
 Moeilijker: 2 flesjes tegelijk 

 
 
 
 
 

OEFENING 2: 
 

1. Sta naast de lavabo 
2. Sta op 1 been 
3. Hou dit 5 seconden vol 
4. Doe dit 5 keer op je linkerbeen en 5 keer op je 

rechterbeen. 
 
 Makkelijker: zoek 

steun aan de lavabo 
 Moeilijker: 10 

seconden blijven 
staan, of verplaats 
ondertussen een 
voorwerp. 

 
 

 



 

OEFENING 3: 
 

1. Sta recht achter de lavabo 
2. Buig je knie en breng de voet naar je zitvlak 
3. Tik met je hand je voet 
4. Doe dit 5 keer rechts en 5 keer links (= 1 

reeks) 
5. Doe deze reeks 3 keer  
 Makkelijker: zoek steun, buig minder 
 Moeilijker: Hou u nergens aan vast 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OEFENING 4: 
 

1. Neem een spons vast met gestrekte arm 
2. Dompel ze onder in water 
3. Knijp de spons uit met een gestrekte arm 
4. Doe dit 10 keer met je linkerarm en 10 keer 

met je rechterarm. 
5. Doe deze reeks 3 maal. 

 
 Makkelijker: spons uitknijpen met gebogen 

arm 
 Moeilijker: doe dit in 

een zeer snel 
tempo  

 
 



 

 

BLOK 2: LIVING/ WOONKAMER 

 

OEFENING 1: 
 

1. Neem een boek vast. 
2. Verleg het telkens van de tafel naar een hoge 

kast en terug naar de tafel. 
3. Doe dit 12 keer. 
4. Doe deze reeks 3 keer. 

 
 Makkelijker: lagere kast kiezen, 

of lichter boek (tijdschrift) 
 

 Moeilijker: meerdere boeken 
nemen/zwaardere boeken 
gebruiken en hoger schap  

OEFENING 2: 
 

1. Sta recht voor de muur. 
2. Plaats je linkerhand tegen de muur. 
3. Draai met de rechterhand weg. 
4. Plaats rechterhand terug tegen de muur. 
5. Draai met je linkerhand weg. 
6. Doe elke arm 5 keer. 
7. Doe deze reeks 2  keer. 

 
 Makkelijker: 
draai minder ver 
met je arm 
 Moeilijker: doe 
deze reeks 5 keer 

 



 

OEFENING 3:  
 

1. Sta achter de stoel. 
2. Tik met je tenen de stoel. 
3. Breng je hiel naar je zitvlak. 
4. Doe dit 10 keer met je linkerbeen en 10 keer 

met je rechterbeen. 
5. Doe 2 reeksen. 

 
 Makkelijker: zoek steun aan de stoel 
 Moeilijker: doe 5 reeksen 

 

 
 
 
 
 
 

OEFENING 4:  
 

1. Zit op een stoel. 
2. Tik de grond zo ver mogelijk van de stoel. 
3. Doe dit in verschillende richtingen. 
4. Doe dit 15 keer na elkaar. 
5. Doe 2 reeksen hiervan. 

 
 Makkelijker: tik de grond dichter bij de stoel 
 Moeilijker: doe 5 reeksen en reik verder 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

BLOK 3: KEUKEN 

 

OEFENING 1: 
 

1. Zit op een stoel. 
2. Knieën opheffen. 
3. Links 12 keer, rechts 12 keer en samen 12 

keer. 
4. Doe deze reeks 3 keer. 

 
 Makkelijker: knieën opheffen met hulp van 

de handen 
 Moeilijker: leg een gewicht op uw benen. 

 
 

 
 

 

OEFENING 2:   
 

1. Sta recht. 
2. Zet voet voor voet. 
3. Stap zo op een rechte lijn. 
4. Stap 5 meter. 
5. Doe dit 5 keer. 
 Makkelijker: zoek steun aan de muur. 
 Moeilijker: stap 10 meter. 

 
 

OEFENING 3: OEFENING 4: 

 



 

 
1. Sta voor een lavabo 
2. Dompel je zeemvel in het water 
3. Wring het zeemvel uit 
4. Doe dit 15 keer (= 1 reeks) 
5. Doe dit 5 reeksen, na iedere reeks wissel je 

van hand 
 

 Makkelijker: gebruik weinig water 

 

 
1. Neem een boek. 
2. Strek je armen voor je uit. 
3. Breng armen terug naar de borst. 
4. Strek je armen boven je uit. 
5. Breng armen terug naar de borst. 
6. Breng het boek zijwaarts. 
7. Breng het boek terug naar de borst. 
8. Doe dit 15 keer (= 1 reeks) 
9. Doe deze reeks 2 keer 

 
 Makkelijker: neem een lichter boek. 
 Moeilijker: neem een zwaarder boek. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

BLOK 4: SLAAPKAMER 

OEFENING 1: 
 

1. Lig op je zij in bed. Onderste been gebogen. 
2. Breng je ene been omhoog en terug naar 

beneden. 
3. Doe dit 10 keer met je rechterbeen en 10 

keer met je linkerbeen. 
4. Doe deze reeks 3 keer. 

 
 Makkelijker: breng been minder hoog. 
 Moeilijker: doe 5 reeksen. 

 
 

 
 
 

 

OEFENING 2: 
 

1. Zit op je bed. 
2. Leg je rechtervoet op je linkerknie. 
3. Trek een kous aan 
4. Doe de kous terug af 
5. 2 reeksen rechtervoet, 2 reeksen linkervoet 
6. Reeks = 10 keer 

 
 Makkelijker: breng voet minder hoog. 
 Moeilijker: extra  

reeksen 
 

 



 

 

OEFENING 3: 
 

1. Lig op je rug in bed. 
2. Draai je op je zij. 
3. Lig terug op je rug. 
4. Duw je op tot zit. 
5. Doe dit langs elke kant 5 keer. 
6. Doe deze reeks 2 keer. 

 
 Makkelijker: minder herhalingen. 
 Moeilijker: duw je op zonder handen. 

 

OEFENING 4: 
 

1. Zit o de rand van je bed. 
2. Stap naar het gordijn. 
3. Doe het gordijn toe en terug open. ( of doe 

alsof) 
4. Ga terug zitten op je bed. 
5. Doe dit 10 keer. 
6. Doe deze reeks 2 keer. 

 
 Makkelijker: duw je op om recht te komen. 
 Moeilijker: doe deze reeks 5 keer. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Week 4 

BLOK 1: BADKAMER 

OEFENING 1: 
 

1. Sta recht achter je lavabo. 
2. Buig je knie en breng je voet naar je zitvlak. 
3. Tik met je hand je voet. 
4. Doe dit 5 keer rechts 

en 5 keer links. 
5. Doe deze reeks 3 keer. 

 
 Makkelijker: zoek 

steun aan de 
lavabo. 

 Moeilijker: doe 
dit 5 keer. 

 

OEFENING 2: 
 

1. Sta recht met je gezicht naar de muur. 
2. Buig door de armen naar de muur. 
3. Duw je terug weg van de muur door de armen 

te strekken. 
4. Doe dit 12 keer. 
5. Doe deze reeks 3 

keer. 
 

 Makkelijker: 
sta dichter bij 
de muur. 

 Moeilijker: sta 
verder van de 
muur 

 

 



 

 

OEFENING 3: 
 

1. Neem een droge spons. 
2. Sta voor de spiegel. 
3. Kuis de spiegel van boven naar beneden. 
4. Doe dit 10 

keer. 
 
 Makkelijker: 

kuis enkel op 
ooghoogte. 

 Moeilijker: 
kuis zo hoog 
en laag als je 
kunt. 

 
 
 

OEFENING 4: 
 

1. Stap naar de badkamer. 
2. Doe alsof je je tanden poetst. 
3. Kam je haar 5 keer rechts en 5 keer links. 
4. Ga terug naar een andere kamer. 
5. Doe dit 7 keer. 

 
 Makkelijker: zoek steun tijdens het 

stappen. 
 Moeilijker: kam je 

haar van voor naar  
achteren. 

 
 
 
 
 

 



 

BLOK 2: LIVING/ WOONKAMER 

 

OEFENING 1: 
 

1. Zit op een stoel. 
2. Stap naar het gordijn. 
3. Doe het gordijn volledig toe. 
4. Ga terug zitten op je stoel. 
5. Doe het gordijn volledig open. 
6. Doe dit 9 keer. 
7. Doe deze reeks 2 keer. 

 
 Makkelijker: duw 

de gordijnen niet  
              helemaal terug open.  

 Moeilijker: doe deze 
reeks 5 keer. 

 

OEFENING 2: 
 

1. Sta recht met een boek in je handen. 
2. Breng het boek boven je hoofd. 
3. Leg het boek op een hoge kast. 
4. Doe dit 12 keer ( = 1 reeks) 
5. Doe deze reeks 3 keer. 

 
 Makkelijker: neem    
een lichter boek of lager 
schap 
 Moeilijker: neem een 
zwaarder boek en leg deze 
op een hoger schap 

 
 
 
 

 



 

OEFENING 3:  
 

1. Je zit op een stoel. 
2. Benen strekken: 1 reeks = 12 keer rechts, 12 

keer links en 12 keer samen (zitvlak tegen 
rugleuning). 

3. Doe deze reeks 3 keer. 
    Uitvoering: maak een lange rug. Trek niet op de 
rug. 
 Makkelijker: Minder dan 12 keer. 
 Moeilijker: doe dit 20 keer. 

 

 
 
 
 
 
 

OEFENING 4:  
 

1. Stap naast een muur op de tenen. 
2. Stap 5 meter. 
3. Doe dit 5 keer. 

 
 Makkelijker: zoek steun. 
 Moeilijker: stap 10 meter. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

BLOK 3: KEUKEN 

 

OEFENING 1: 
 

1. Zit op een stoel aan tafel. 
2. Neem een flesje water in de hand. 
3. Reik naar voor over de tafel. 
4. Plaats flesje zover mogelijk op de tafel. 
5. Doe dit 5 keer links en 5 keer rechts. 
6. Doe deze reeks 3 keer. 

 
 Makkelijker: plaats flesje dichterbij. 
 Moeilijker: doe deze reeks 5 keer. 

 

 
 

 
 

OEFENING 2:   
 

1. Zit op een stoel. 
2. Kruis je ene been over je andere. 
3. 1 reeks =  12 keer links over rechts en 12 

keer rechts over links. 
4. Doe deze reeks 3 keer. 

 
 Makkelijker: tik met 
je voet over je andere 
voet. 
 Moeilijker: doe deze 
reeks 5 keer.  

 



 

OEFENING 3: 
 

1. Start in zit op een stoel. 
2. Een voorwerp staat naast je op de grond. 
3. Raap het voorwerp van de grond op terwijl 

je neerzit. 
4. Sta recht met het voorwerp. 
5. Zet het op de tafel. 
6. Ga terug zitten. 
7. Ga het voorwerp terug halen aan de tafel. 
8. Doe dit 15 keer. 

 
 Makkelijker: minder dan 15 keer. 
 Moeilijker: 

start in 
de  
zetel. 

 
 

 
 

OEFENING 4: 
 

1. Neem een plateau met 5 voorwerpen van 
tafel. 

2. Stap 2 rondjes rond de tafel. 
3. Plaats het plateau terug. 
4. Herhaal 5 keer. 

 
 Makkelijker: minder zware plateau. 
 Moeilijker: gebruik zwaardere voorwerpen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BLOK 4: SLAAPKAMER 

OEFENING 1: 
 

1. Sta voor het bed. 
2. Tik het bed met je zitvlak, maar ga niet 

zitten! 
3. Kom terug recht. 
4. Doe dit 10 keer (= 1 reeks). 
5. Doe 3 reeksen. 

 
 Makkelijker: kussen op bed leggen. 
 Moeilijker: doe dit 15 keer. 

 

OEFENING 2: 
 

1. Lig in bed op je rug. 
2. Plooi je beide knieën en zet je voeten plat. 
3. Hef je zitvlak omhoog. 
4. Breng je zitvlak terug naar beneden. 
5. Doe dit 10 keer. 

 
 Makkelijker: heup minder hoog 

heffen. 
 Moeilijker: doe 3 reeksen. 

 

 
 
 
 

 

 



 

OEFENING 3: 
 

1. Neem een pull met rits of knoopjes. 
2. Doe de pull aan. 
3. Doe de pull toe. 
4. Doe de pull terug uit. 
5. Doe dit 5 keer. 
6. Doe deze reeks 2 keer. 

 
 Makkelijker: pull niet volledig toe doen. 
 Moeilijker: doe deze reeks 5 keer. 

 

 
 
 
 
 
 
 

OEFENING 4: 
 

1. Lig op je zij in bed. Tenen wijzen naar voor. 
2. Breng je ene been omhoog en terug naar 

beneden. 
3. Doe dit 10 keer met je rechterbeen en 10 

keer met je linkerbeen. 
4. Doe deze reeks 3 keer. 

 
 Makkelijker: breng been minder hoog. 
 Moeilijker: doe deze reeks 5 keer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Week 5 

BLOK 1: BADKAMER 

OEFENING 1: 
 

1. Neem een dweil en maak hem nat 
2. Wring de dweil uit met 2 handen 
3. Doe dit 10 keer. 
4. Doe 5 reeksen. 

 
 Makkelijker: doe 3 reeksen 
 Moeilijker: blijf wringen tot de dweil droog is 

 

 
 

OEFENING 2: 
 

1. Neem een handdoek en droog je af 
2. Achter de rug, middenrug en onderrug  

afdrogen 
3. Billen en kuiten afdrogen 
4. Doe deze reeks 5 keer. 

 
 Makkelijker: al zittend 
  Moeilijker: rechtstaan 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

OEFENING 3: 
 
1. Sta recht achter je lavabo. 
2. Buig je knie en breng je voet naar je zitvlak. 
3. Tik met je hand je voet. 
4. Doet dit 5 keer rechts en 5 keer links. 
5. Doe deze reeks 3 keer. 
 
 Makkelijker: zoek steun aan de lavabo. 
 Moeilijker: doe deze reeks 5 keer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OEFENING 4: 
 

1. Sta recht voor een spiegel 
2. Kam je haren van voor naar achteren  
3. Doe dit 10 keer links, 10 keer rechts 

 
 Makkelijker: Ga zitten op een stoel 
 Moeilijker: doe deze reeks 2 keer. 

 
 

 
 
 
 



 

 

BLOK 2: LIVING/ WOONKAMER 

OEFENING 1: 
 

1. Ga zitten op de stoel. 
2. Strek je armen recht voor je uit.   
3. Breng  je armen 10 keer gestrekt naar links en 

10 keer naar rechts 
4. Probeer zo veel mogelijk te draaien met je 

bovenlichaam. 
Let op: benen bewegen niet! 

5. Doe deze reeks 3 keer. 
 

 Makkelijker: buig je armen. 
 Moeilijker: doe deze reeks 5 keer. 

 
 
 
 

OEFENING 2: 
 

1. Ga op een stoel zitten. 
2. Trek je schoenen uit en zet ze op de grond 

voor je. 
3. Doe je schoenen terug aan. 
4. Doe dit 10 keer. 

 
 Makkelijker: doe dit 5 keer. 
 Moeilijker: doe dit in de zetel. 

 

 



 

OEFENING 3:  
 

1. Sta recht 
2. Leg 10 voorwerpen verspreid op de grond 
3. Raap ze 1 voor 1 terug op 

 
 Makkelijker: voorwerpen op een verhoog 

leggen 
 Moeilijker: doe dit 3 keer 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

OEFENING 4:  
 

1. Sta recht tussen 2 stoelen en zet 1 voet op 
een kussen 

2. Verzet een voorwerp (vb handdoek) van de 
ene stoel naar de andere stoel zonder dat je 
doorzakt aan het bekken 
(van links naar rechts en omgekeerd) 

3. Doe dit 10 keer 
4. Doe dit 4 reeksen. Wissel telkens van been. 

 
 Makkelijker: doe 1 reeks 
 Moeilijker: doe 6 reeksen (dus 3 reeksen per 

been) 
 
 

 
 
 
 

 



 

BLOK 3: KEUKEN 

 

OEFENING 1: 
 

1. Neem een pan en zet ze op het fornuis. 
2. Breng de pan 10 keer naar omhoog en 

terug naar beneden. 
3. Doe deze reeks 3 keer. 

 
 Makkelijker: minder herhalingen 
 Moeilijker: neem een zwaardere pan 

 
 
 
 
 
 

 

OEFENING 2:   
 

1. Sta achter de stoel 
2. Tik met je teen de onderkant van de stoel 
3. Doe dit 10 keer links, 10 keer rechts           

(= 1 reeks) 
4. Doe deze reeks 2 keer 

 
 Makkelijker: breng je been zo hoog als je 

zelf kan 
 Moeilijker: doe deze reeks 

 5 keer 

 
 

 
 

 

 



 

OEFENING 3: 
 

1. Sta recht met je gezicht naar de muur. 
2. Buig door de armen naar de muur. 
3. Duw je terug weg van de muur door de 

armen te strekken. 
4. Doe dit 12 keer. 
5. Doe deze reeks 3 keer. 

 
 Makkelijker: sta dichter bij de muur. 
 Moeilijker: sta verder van de muur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OEFENING 4: 
 

1. Sta recht 
2. Plaats handen op de heupen 
3. Draai bekken rond op traag tempo 
4. Doe dit 10 keer in elke richting 

 
 Makkelijker: zoek steun 
 Moeilijker: grotere cirkels en sneller 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

BLOK 4: SLAAPKAMER 

OEFENING 1: 
 

1. Sta voor het bed. 

2. Tik het bed met je zitvlak, maar ga niet 
zitten! 

3. Kom terug recht. 

4. Doe dit 10 keer (= 1 reeks). 

5. Doe 3 reeksen. 
 Makkelijker: kussen op bed leggen. 
 Moeilijker: doe dit 15 keer. 

 
 
 
 
 
 
 

OEFENING 2: 
 

1. Lig in bed op je rug 
2. Buig je beide knieën en zet je voeten 

plat 
3. Hef je zitvlak omhoog 
4. Breng je zitvlak terug naar beneden 
5. Doe dit 10 keer 

 Makkelijker: Heup minder hoog heffen 
 Moeilijker: Gewicht leggen op het bekken 

  

 
 
 

 

 



 

OEFENING 3: 
 

1. Neem 5 kledingstukken uit je kast 
2. Plooi deze op 
3. Leg ze op je nachtkastje 
4. En leg ze nadien terug in de kast. 

 
 Makkelijker: Neem 3 kledingstukken. 
 Moeilijker: Neem  kledingstukken die hoog 

liggen en doe deze reeks 3 keer. 
 
 
 

 
 

 
 

OEFENING 4: 
 

1. Zit op het bed 
2. Neem een flesje water vanop de grond 
3. Doe alsof je een slokje drinkt 
4. Zet het water terug 
5. Doe dit 10 keer 

 
 Makkelijker: zet je flesje op je nachttafel 
 Moeilijker: doe deze reeks 3 keer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Week 6:                                    

BLOK 1: BADKAMER                         

OEFENING 1: 

 
1. Sta recht achter de lavabo 
2. Buig je knie en breng je voet naar je zitvlak 
3. Tik met je hand je voet 
4. Doe dit 5 keer rechts en 5 keer links (= 1 

reeks) 
5. Doe deze reeks 3 keer  

 
 Makkelijker: zoek steun  
 Moeilijker: Hou u nergens 

aan vast 
 

 
 
 
 

OEFENING 2: 
 

1. Zit op een stoel 
2. Stap naar de badkamer 
3. Poets fictief je tanden 
4. Stap naar de spiegel  
5. Kam je haar 5 keer rechts, 5 keer links 
6. Ga terug zitten op de stoel 
7. Doe dit 7 keer 
 Makkelijker: zoek steun tijdens het stappen 

 

 
 
 
 
 

 



 

OEFENING 3: 
 

4. Sta recht, neem een handdoek in de handen 
5. Droog je lichaam af, van boven tot beneden 

(schouders tot enkels)  
6. Doe dit 10 keer 

 
 Makkelijker: droog bovenlichaam af 
 Moeilijker: doe 2 reeksen 

 

 
 
 
 
 
 
 

OEFENING 4: 
 

1. Sta recht voor een spiegel 
2. Kam je haren, goed boven en achter het hoofd 
3. Doe dit 10 keer links, 10 keer rechts 

 
 Makkelijker: ga zitten op een stoel 
 Moeilijker: doe 2 reeksen 

 



 

 BLOK 2: LIVING/ WOONKAMER 

OEFENING 1: 

 
1. Sta recht 
2. Zet voet voor voet 
3. Stap zo op een rechte lijn 
4. Stap 5 meter 
5. Doe dit 5 keer 
 Makkelijker: zoek steun (bv. aan de muur) 
 Moeilijker: 10 meter stappen 

 
 
 
 
 
 

OEFENING 2: 

 
1. Sta voor een stoel 
2. Tik de stoel met zitvlak,  ga niet zitten! 
3. Kom terug recht 
4. Doe dit 10 keer (= 1 reeks) 
5. Doe 3 reeksen  
 Makkelijker: kussen op stoel/hogere stoel 

nemen 
 Moeilijker: doe dit op bed 

 

 
 
 
 
 



 

OEFENING 3: 

 
1. Sta recht met gezicht naar de muur 
2. Buig door de armen naar de muur  
3. Duw je terug weg van de muur door armen te 

strekken 
4. Doe dit 12 keer (= 1 reeks) 
5. Doe deze reeks 3 keer  

 
 Makkelijker: sta dichter bij de muur 
 Moeilijker: sta verder van de muur 

 
 
 
 
 
 
 

OEFENING 4: 
 

1. Neem een boek 
2. Strek je armen voor u uit 
3. Breng armen terug naar borst 
4. Strek je armen boven je uit 
5. Breng armen terug naar borst 
6. Doe dit 12 keer (= 1 reeks) 
7. Doe deze reeks 2 keer  

 
 Makkelijker: neem een lichter boek 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

BLOK 3: KEUKEN 

OEFENING 1: 
 

1. Sta voor lavabo 
2. Dompel de spons in water  
3. Wring de spons uit met gestrekte arm op 

schouderhoogte 
4. 10 keer links, 10 keer rechts (= 1 reeks) 
5. Doe deze reeks 2 keer  
 Makkelijker: hou arm lager 

 

 
 
 
 
 

OEFENING 2: 
 

1. Zit op een stoel aan tafel 
2. Neem flesje water in de hand 
3. Reik naar voor over de tafel 
4. Plaats flesje zover mogelijk op tafel 
5. Doe dit 5 keer links en 5 keer rechts (= 1 

reeks)  
6. Doe deze reeks 3 keer  
 Makkelijker: plaats flesje dichterbij 

 

 
 
 
 
 

 



 

OEFENING 3: 

 
1. Neem droge spons 
2. Sta voor een kast 
3. Kuis de kast van boven naar beneden 
4. Wring de spons denkbeeldig uit 
5. Doe dit 12 keer (= 1 reeks) 
6. Doe deze reeks 2 keer  

 
 Makkelijker: kuis enkel het bovenste deel van 

de kast 
 

 
 
 
 
 
 

OEFENING 4: 
 

1. Neem een plateau met 5 voorwerpen van 
tafel  

2. Stap 2 rondjes rond de tafel  
3. Plaats te plateau terug  
4. Herhaal 5 keer  

 
 Makkelijker: Plaats maar 3 voorwerpen op je 

plateau 
 Moeilijker: gebruik zwaardere voorwerpen 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 BLOK 4: SLAAPKAMER 

OEFENING 1: 
 

1. Sta recht voor gordijn 
2. Doe het gordijn volledig toe 
3. Doe het gordijn volledig open 

4. Doe dit 9 keer (= 1 reeks)  
5. Doe deze reeks 2 keer   
 Makkelijker: duw de gordijnen niet helemaal 

terug open 
 

 
 
 
 
 

OEFENING 2: 

 
1. Lig in bed op je rug 
2. Buig je beide knieën en zet je voeten plat 
3. Hef je zitvlak omhoog 
4. Breng je zitvlak terug naar beneden 
5. Doe dit 10 keer  
 Makkelijker: heup minder hoog heffen 
 Moeilijker: gewicht leggen op de heupen 

 

 
 
 
 
 



 

OEFENING 3: 
 

1. Lig op je rug in bed 
2. Draai je op je zij 
3. Lig terug op je rug 
4. Duw je op tot zit  
5. Doe elke kant 5 keer (= 1 reeks) 
6. Doe deze reeks 2 keer  

 
 Makkelijker: minder herhalingen  

 
 

OEFENING 4: 
 

1. Lig op je zij in bed. Onderste been gebogen. 
2. Breng je ene been omhoog en terug naar 

beneden. Tenen wijzen naar voor. 
3. Doe dit 10 keer met rechter been, 10 keer met 

je linker been (= 1 reeks) 
4. Doe deze reeks 3 keer 
 Makkelijker: breng been minder hoog 

 

 



 

 


