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1. Train the trainer
1.1 Inleiding
Bedankt dat jij een begeleider bent/wordt van een oudere die deelneemt aan het
beweegprogramma ACTIEF@home!
Dit pakket (map met oefenfiches) wordt jou overhandigd door jouw organisatie, of door de student
bachelor Lichamelijke opvoeding/Bewegingsrecreatie (Lerarenopleiding secundair onderwijs aan de
Arteveldehogeschool).
De organisatie van ons beweegprogramma ACTIEF@thuis ziet er als volgt uit:
1) Een student LO/BR start ACTIEF@thuis gedurende 8 weken, 2 à 3 oefensessies per week,
bij de oudere thuis. (Dit kan ook een groepje van max 3 ouderen zijn).
De student wordt ook door een stagebegeleider vanuit de Arteveldehogeschool begeleid).
2) In de loop van deze 8 weken kom je in contact met deze student, bij de oudere thuis.
De student zal jou een train-the-trainer sessie geven. Met andere woorden; de student geeft
jou het pakket ACTIEF@thuis in handen, en geeft demonstraties en uitleg over de inhoud van
dit pakket. Oefenfiches worden bekeken en eventueel uitgevoerd, uitleg over de begeleiding
wordt besproken.
3) Na de 8 weken training door de student, neem jij de begeleiding over. Het is de bedoeling
dat je één keer per week een bewegingsessie begeleidt bij de oudere thuis. De oudere zelf zal
hiernaast nog zelfstandig oefenen (4 blokken van een kwartier per week).
Deze oefensessies worden vastgelegd op momenten die voor jou en de oudere best past. (Zie
weekkalender).
4) Om de zoveel tijd evalueer je ACTIEF@thuis met de deelnemer (zie logboek van de
oudere). De stagebegeleider van de Arteveldehogeschool zal ook terugkom-momenten
organiseren voor jouw organisatie.
Deze handleiding heeft de volgende doelen:
➢ Weergave van de Inhoud van de oefensessies. Hierbij worden telkens doelen, inhoud en
organisatie op een duidelijke manier weergegeven.
De moeilijkste oefeningen worden ondersteund met een instructiefilmpje; zie link en QRcode op de oefenfiches.
➢ Ondersteuning bij het begeleiden van de oudere -zowel fysiek als mentaal- in de vorm van;
o Motivatie gesprekken
o Tips naar coaching toe (o.a. om na te gaan hoe intensief de oudere de oefensessie
ervaart)
o Lijst Tips & tricks, do’s en dont’s (‘Doen en niet doen’)

➢ Ondersteuning bieden bij het opvolgen en evalueren van het beweegprogramma. Dit gebeurt
samen met de oudere. Ook de stagebegeleider van de Arteveldehogeschool organiseert een
evaluatiemoment voor jouw organisatie.

De oudere zal in het bezit zijn van de volgende zaken:
•

Map met aangepaste oefenfiches voor de oudere, om –naast jouw begeleide oefensessie
éénmaal per week- nog zelfstandig te kunnen oefenen. Deze zelfstandige oefensessies
worden in blokken weergegeven volgens een bepaalde ruimte: oefeningen in de keuken, de
living, de badkamer en de slaapkamer;

•

Een weekkalender waarop met velcro het icoontje kan geplaatst worden volgens de afspraak
die jullie maken.

•

Een logboek met als inhoud:
o Leidraad voor de motivatiegesprekken die jij met hem/haar houdt.
o Evaluatie van de zelfstandige oefensessies; lijst met
o Lijstje met ‘Doen- Niet doen’.
o Evaluatie van het beweegprogramma aan de hand van een vragenlijst.

•

Motivatiekaartjes die aan de hand van het motivatiegesprek worden opgesteld. Deze
motivatiekaartjes bewaart de deelnemer op een voor hem zichtbare plaats. Er kan
regelmatig naar verwezen worden.

1.2 Motivatiegesprek
Het logboek van de oudere dient als ondersteuning bij het volgen van het oefenprogramma
ACTIEF@thuis. De vragen uit het motivatiegesprek worden gesteld door de begeleider/mantelzorger.
De antwoorden worden door de oudere gegeven. De begeleider vult de antwoorden in.
De vragen (zie logboek: motivatiegesprek) vormen een leidraad voor een gesprek/interview tussen
de begeleider en de deelnemer. Het doel van dit interview is te peilen naar en verhogen van de
intrinsieke motivatie (empowerment) van de deelnemer om aan het beweegprogramma deel te
nemen en vooral om het zelfstandig vol te houden op langere termijn.
Omdat een gedragsverandering –nl. meer bewegen in het dagelijkse leven- niet altijd een evidente
gewoonteverandering is, willen we ondersteuning bieden bij:
•
•
•
•
•
•

het helpen stellen van realistische en motiverende doelen
het visualiseren van de vooropgestelde doelen
het stappenplan (om deze doelen te kunnen bereiken)
het inplannen van de acties die nodig zijn om de doelen te bereiken (zie weekplanner)
het ‘vieren’ van (kleine) successen
het evalueren van de groei en de gedragsverandering a.d.h.v. evaluatievragen

De vragen met een * worden eveneens op de bijhorende motivatiekaarten ingevuld. Deze
motivatiekaarten bewaart de deelnemer op een zelf gekozen plaats; dit kan bijvoorbeeld een plaats
zijn met een goede zichtbaarheid, zodat de motivatiekaarten goed gevisualiseerd worden (vb. in de
keuken, naast de kapstok, in de portefeuille, ….).
Laat voldoende ruimte om de deelnemer zelf te laten nadenken over de antwoorden die voor
hem/haar toepasbaar zijn. Bekijk zeker voorbeeldantwoorden (in pakket van oudere); die kunnen
aangehaald worden bij wijze van inspiratie.
Vb. van de motivatiekaart:

ACTIEF@thuis: MOTIVATIEKAART
Plaats voor een foto of tekst die
jou motiveert.

Wat wil ik bereiken? …………………………………
Als
ik het programma volhoud, geeft mij dit
…………………………………………………………………………
deze voordelen: .............................................

Dit zal mij helpen als ik het even
Dit
zal mij helpen
moeilijk
heb: als ik het even moeilijk heb:
….......................................................................

ACTIEF@thuis: MOTIVATIEKAART
Plaats voor een foto of tekst die
jou motiveert.

Waarvan kan je genieten? Wat doet er jou deugd?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Op welke manier kunnen we het bovenstaande
inzetten om je te belonen na de inspanning?
……………………………………………………………………………

Enkele tips bij het motiveren van de oudere:
➢ Probeer te letten op alle kleine vorderingen die de deelnemer maakt. Benoem deze kleine
vorderingen.
Zo komen we stap voor stap tot meer acties die lukken.
➢ Eerst de positieve uitvoeringswijzen of de positieve eigenschappen benoemen. Daarna
bijsturing, stap voor stap.
➢ Het is belangrijk om de deelnemer positief aan te moedigen bij elke oefensessie. Geef veel
oprechte complimenten.
➢ Erken de inspanning, en vraag wat ervoor gezorgd heeft om het toch vol te houden.

1.3 Opvolging
De deelnemer doet –naast jouw begeleide sessie éénmaal per week- nog 4 zelfstandige oefensessies
van een kwartiertje. Deze worden per blok uitgeschreven (volgens de ruimte waarin ze oefenen), in
oefenfiches voor de deelnemer.
Jij kan helpen en motiveren door deze zelfstandige oefensessies op te volgen via het logboek dat bij
de deelnemer thuis blijft liggen:
zie logboek: 3. EVALUATIE ZELFSTANDIGE TRAINING
Stappenplan bij de opvolging:
1) Overloop de tabel, en bekijk wat de deelnemer heeft aangeduid: zelfstandig blok gedaan/niet
gedaan: omcirkeld door de oudere?
2) Erken de inspanningen die de oudere deed.
3) Vraag HOE heeft de deelnemer het voor elkaar gekregen heeft om deze sessies zelfstandig te
doen?
4) Ga in op de evaluatie aan de hand van
aangeduid.

en de opmerkingen die de oudere heeft

5) Op basis van de feedback, stel je de nodige zaken bij, vb.
•
•
•

Timing (valt het oefenmoment op een goed moment tijdens de dag?)
Volgorde van de blokken: weekkalender aanpassen (met velcro kan de planning
verschoven worden).
Inhoud van de oefeningen: zie oefenfiches voor de begeleider: daar vind je veel
aanpassingen qua moeilijkheidsgraad. Vb.

o
o
o
o
o
•

Afstand/hoogte vergroten/verkleinen
Gewicht vergroten/verkleinen (door vb. meer of minder water in de flesjes,
zwaarder/lichter boek,…)
Duur van de oefening vergroten/verkleinen
Meer of minder herhalingen/reeksen
Meer of minder steun van begeleider, muur, stoel, …

Intensiteit:
o tempo van oefeningen sneller/trager
o Al dan niet meer rustpauzes
o Grotere, kleinere bewegingen

1.4 Intensiteit bepalen
1.4.1 Meten van de ervaren intensiteit
In hoeverre kan je te weten komen of jouw begeleide oefensessie al dan niet intensief genoeg is
voor de deelnemer?
Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat er weinig trainingseffect is op de fysieke parameters
als de intensiteit van de oefensessie niet hoog genoeg is. Uiteraard gebeurt elke oefensessie in
veilige omstandigheden gebeuren.
Om de intensiteit van jouw begeleide oefensessie te kunnen bijsturen op basis van de perceptie van
de deelnemer, kan de RPE-schaal gebruikt worden. Deze schaal (Rate of Perceived Excertion) meet
de mate waarin jouw oefensessie intensief/lastig was voor de oudere (zie volgende blz.)
Vraag bij elke oefensessie ‘Hoe lastig vond je deze training? Eerder licht of eerder zwaar? Hoe licht
of hoe zwaar?’ Kan je een score aanduiden op de schaal hieronder?
Deze vraag wordt gesteld vooraleer de cooldown start (= stretching of ademhalingsoefeningen).
Een optimale trainingsintensiteit voor de oudere zou 12 zijn, maar dit vertel je niet aan de
deelnemer; de vraag wordt op niet-subjectieve wijze gesteld. Het is aan jou om de intensiteit van de
oefensessie bij te sturen, zodat de deelnemer een intensiteit rond de score 12 ervaart.

RPE SCHAAL (Rate Of Perceived Excertion)
Hoe lastig vond je deze training? Eerder licht of eerder zwaar? Hoe licht of hoe zwaar?’ Kan je een
score aanduiden op de schaal hieronder?
Zwaarte belasting
RPE schaal
6
Zeer zeer licht

7
8

Zeer licht

9
10

Tamelijk licht

11
12

Redelijk zwaar

13
14

Zwaar

15
16

Zeer zwaar

17
18

Zeer zeer zwaar

19

Maximaal

20

1.4.2 Aantal herhalingen van een oefening
We zullen de oudere aan een optimale trainingsprikkel laten oefenen. Zo heeft hij/zij het beste
resultaat.
We hebben telkens een aantal oefeningen (niet allemaal) opgesteld waarbij we werken aan een
optimale trainingsprikkel.
Deze trainingprikkel wordt indivueel bepaald; de oefeningen worden persoonlijk aan het niveau van
de oudere aangepast.
Bij onze doelgroep ouderen streven we naar een intensiteit waarbij 8 tot 12 herhalingen in 3
reeksen nog net volgehouden kunnen worden. De oefening moet moeilijker of gemakkelijker
gemaakt worden om zo net tot aan die 8-12 herhalingen te kunnen komen, in 3 reeksen.
Je kan oefeningen moeilijker of gemakkelijker maken door
o
o

Afstand of hoogte vergroten/verkleinen
Gewicht vergroten/verkleinen (door vb. meer of minder water in de flesjes,
zwaarder/lichter boek,…)

Het is dus de bedoeling dat de oudere aan zijn/haar maximale niveau oefent. Als –na een aantal
sessies- zijn/haar persoonlijk niveau gestegen is, dan worden de oefeningen moeilijker gemaakt. In
die mate moeilijk tot opnieuw nog net 8-12 herhalingen kunnen uitgevoerd worden (in 3 reeksen).
Deze uitleg wordt ook getoond in de instructiefilmpjes!
(Zie linken en QR-codes)

1.5 Evaluatiegesprek
Het is belangrijk dat de oudere kan terugblikken op de vorige sessies, en de groei in kaart te brengen.
Dit zal hem/ haar de motivatie geven om verder deel te nemen. Jij als begeleider/mantelzorger plant
een evaluatiemoment in, na 1 maand, 3 maanden, en 6 maanden.
De evaluatie van het beweegprogramma wordt samen met de oudere doorgenomen aan de hand
van bepaalde vragen en groeimeters die in het logboek van de oudere staan. De
begeleider/mantelzorger houdt rekening met de opmerkingen van de oudere (zie ook oefenfiches
voor de begeleider/mantelzorger).
Eerst vind je een algemene meter. Dit brengt de algemene toestand van de oudere in kaart (hoe
voelt hij zich, merkt hij verbetering op, wat kan nog anders). Dan volgen 3 meer specifieke meters.
Daarna volgen evaluatievragen, die de mantelzorger samen met de oudere doorneemt.

Gewoontes zijn programmaatjes in onze hersenen die ontstaan wanneer we bepaalde handelingen
vaak genoeg herhalen. Statistisch gezien kunnen we in 3 weken reeds de basis voor een nieuwe
gewoonte programmeren. De volgende 3 maanden consequent verder oefenen verankert die
gewoonte helemaal in je brein, waardoor het een automatisme wordt. Gedurdende die 3 maanden
kan veel gebeuren bij de oudere. Denk maar aan gezondheidsproblemen, familiale moeilijkheden of
zelfs een ziekenhuisopname. Dit en ook andere motivationele problemen brengt het inoefenen van
de nieuwe gewoonte in de war.
Het volhouden van een gedragsverandering verloopt dan ook steeds met ups en downs. Dat is
normaal. Wellicht zullen er ook momenten zijn waarop de oudere weinig of niet tot oefenen komt.
We gaan er steeds van uit dat hij of zij daar een hele goede reden voor heeft.
Enkele tips hoe we de oudere kunnen motiveren om de draad terug op te pikken:
➢
➢
➢
➢

Luister goed naar wat en waarom iets niet lukt. Geef hier erkenning voor.
Normaliseer deze oefendipjes.
Ga samen op zoek naar een moment waarop het wel (een beetje) lukte.
Analyseer dit moment en haal er alle elementen uit die ervoor zorgden dat het toen wel
lukte. Gebruik die elementen om de draad terug op te nemen.
➢ Pak er eventueel de motivatiekaart van de oudere bij en pas aan indien nodig.

Our greatest glory is not in never falling,
but in rising every time we fall.
Confucius

2. Oefenfiches
2.1 Werking trainingsfiches
Er zijn drie categorieën van oefeningen, namelijk: horizontale oefeningen, verticale oefeningen en
valpreventie.
- Horizontale oefeningen staan voor oefeningen die te maken hebben met horizontale
verplaatsingen.
Voorbeeld: Zich verplaatsen van het bed naar de keuken en terug
- Verticale oefeningen staan voor oefeningen die in de hoogte en laagte worden uitgevoerd.
Voorbeeld: De trap op en af stappen

- Daarnaast zijn er ook nog oefeningen die werken op valpreventie.
Voorbeeld: Zich opduwen uit het bed
In onze trainingsfiches zijn telkens 2 kolommen te vinden.
In de eerste kolom vindt u de titel van de oefening bv. “oefening valpreventie”. Daarna volgt een
uitleg van de oefening die in stappen is opgedeeld. Daarnaast kan u ook een icoon vinden dat het
doel van de oefening weergeeft. (Dit wordt in de volgende alinea uitgelegd.)
In de tweede kolom wordt de oefening verduidelijkt met een afbeelding van de te uit te voeren
handeling/ oefening. Er staan tips bij die aan de oudere dient over worden gebracht. Voor de
oefening, maar zeker tijdens de oefening is dit van groot belang. Dit wordt gedaan omdat het de
veiligheid en gezondheid van de oudere vaak waarborgt.
Ook kan u in de tweede kolom vinden hoeveel keer de oefening dient uitgevoerd te worden.
Bijvoorbeeld: Oefening waarbij de oudere een boek op de kast legt: 12 keer 3 herhalingen. Dit wil
zeggen dat de oudere 12 keer het boek op de kast zal leggen, een korte rust neemt, nog eens 12 keer
het boek op de kast legt, korte rust en tenslotte nog eens 12 keer het boek op de kast legt.
Tenslotte zijn er ook verschillende moeilijkheidsgraden te vinden in de fiches. Een oefening die iets
moeilijker is, werd aangeduid met een rode kleur. Een oefening die iets gemakkelijker is, werd
aangeduid met een groene kleur.

Doel van de oefening:
Deze oefeningen hebben verschillende doelen, bijvoorbeeld:
“De oudere plaatst een boek op een hoge kast” -> Doel: versterken van de schouderspieren.
Om het doel duidelijk weer te geven, maken wij gebruik van een aantal iconen. Deze iconen zijn op
de volgende pagina terug te vinden.

2.2 Legende
ICOON

DOEL
Hartslag doen stijgen
Lenigheid van de spieren verbeteren
Recuperatie, ademhaling terug op peil brengen
Evenwicht en stabilisatie verbeteren

Versterken van de spieren van het bovenlichaam: schouders/armen

Versterken van de spieren van het onderlichaam: bovenbeenspieren/
kuitspieren/bilspieren
Versterken van de romp: buik-en rugspieren

Valpreventie

2.3 Instructiefilmpjes en QR-codes

Naam + Link
Oefening horizontaal: pompen tegen de muur
Link
https://www.youtube.com/watch?v=aenZwwJzCio

Oefening horizontaal: knieën heffen op de stoel
Link
https://www.youtube.com/watch?v=AG8Jv9NePu4

Oefening valpreventie: voet voor voet plaatsen

Link
https://www.youtube.com/watch?v=--9OVtXKBhU
Oefening valpreventie: breed stappen
Link
https://www.youtube.com/watch?v=yQii07y_6WI

Oefening valpreventie: been naar achter brengen

Link
https://www.youtube.com/watch?v=BZsmNcQBmIg
Oefening verticaal: net niet gaan zitten op de stoel

Link
https://www.youtube.com/watch?v=f6Vegtq7B5U
Oefening valpreventie: gestrekt been omhoog brengen in bed
Link
https://www.youtube.com/watch?v=5uFPq6j6-44

QR-code

Oefening verticaal: breed de trappen op gaan
Link
https://www.youtube.com/watch?v=aNuMYGlFyko

Oefening horizontaal: boek in of op de kast leggen boven het
hoofd
Link
https://www.youtube.com/watch?v=MMgTjxyk_sw

Oefenfiches
TRAINING 1
Opwarming:

1) Sta op lange afstand tegenover elkaar in
het huis.
2) Deelnemer stapt naar de begeleider
3) Geeft een high five
4) Begeleider stelt een vraag aan de
deelnemer (vb. hoe gaat het met de
kleinkinderen?)
➔ Het beantwoorden van de vraag
telt als korte rust
Oefening horizontaal: tegen de muur
pompen

Nodig: Spons, stoel, boek
Tekening: (organisatie) + AP
- Ademhaling

?
?,??
dshn
j

rechte rug

3 à 4 minuten

Een rechte rug
1) Sta recht, gezicht naar de muur
2) Vanuit stand je ellebogen naar de muur
buigen
3) strek je armen en hou de romp recht

Buikspieren opspannen
Handen op schouderbreedte

____________________________________________________________________________________________________

Verklein de afstand tot de muur
Vergroot de afstand tot de muur
Oefening 2: horizontaal

1) Boek in handen nemen en op
hoofdhoogte brengen

 Boek op hoofdhoogte
 Je mag geen last hebben in de schouders.
 Boek uitkiezen waar de deelnemer max. 12 herhalingen kan uitvoeren. Ook de
hoogte kan aangepast worden indien nodig.
3 reeksen van 10 herhalingen

2) Boek in de kast leggen
3) Boek terug naar de borst brengen

___________________________________________________________________________________________________

Armen niet volledig strekken, het boek minder hoog heffen of minder zwaar boek nemen.
Zwaarder boek nemen + tempo opdrijven.

Oefening verticaal

1) Sta recht voor een stoel
2) Zak door de benen, het zitvlak raakt de
stoel, niet volledig gaan zitten!
3) Sta terug recht



Rechte rug



Kijk vooruit


Begeleider staat achter de stoel om deze tegen te houden
(veiligheid!)

____________________________________________________________________________________________________

Een kussen op de stoel leggen of steunen a.d.h.v. de zijkant van een stoel
Neem twee flessen water in je handen van 0,5l, 1l of 1,5l en laat de armen hangen naast het
lichaam
Oefening 2: verticaal
3 reeksen van het maximale dat de deelnemer kan.
Spons uitwringen:
1) In lavabo/emmer ligt een spons
2) Je neemt met rechter hand de
spons
3) je houdt je arm gestrekt op
schouderhoogte
4) Je wringt de spons uit met één
hand boven de emmer/lavabo
5) Hetzelfde met linker hand

____________________________________________________________________________________________________

Een stuggere spons nemen
De arm lager houden

Oefening valpreventie

1) Sta recht op 1 been met links én rechts
van jou een steun (aanrecht, tafel…)
2) De tenen van de andere voet rusten op
een verhoogje
3) een voorwerp van de ene kant naar de
andere brengen met je handen, terwijl je
voet op het verhoog rust
4) Wissel van been.



Bekken niet kantelen of laten zakken



Indien vermoeidheid wordt opgemerkt (bv. Bekken kantelt aan 1 kant) stopt men

3x 12 herhalingen
____________________________________________________________________________________________________

Voet laten steunen op verhoog of op de grond (enkel met tenen of bal van de voet)
Andere voet minimaal laten rusten, vb. op kussen

Oefening 2: valpreventie

1) Sta met het gezicht naar de muur
2) Zet de handen ongeveer op borsthoogte
3) Voeten staan op heupbreedte
4) Roteer de arm zoveel mogelijk naar
rechts
5) Romp en hoofd draaien mee
6) Arm is evenwijdig met de grond





arm zo ver mogelijk naar rechts.
Voeten heupbreedte
Handen op bosrthoogte
5X 2 herhalingen

____________________________________________________________________________________________________

Deze oefening al zittend uitvoeren
Rotatie groter maken

Cooling down
 rechte rug
1) Zit op een stoel
2) Plaats je handen op de buik
3) 4 tellen inademen en 5 tellen
uitademen

 Laat de oefening doorgaan totdat een rustige polsslag is bekomen.

TRAINING 2
Opwarming:

Nodig: tijdschrift, flesje water

3 reeksen met elke voet
1) Op een stoel gaan zitten
2) Met je voet zogezegd een aantal zaken
schrijven: Bv. uw naam, geboortedatum,
lievelingsdessert, straat en leeftijd
3) Eerst doe je dit (de volledige reeks dus
naam, geboortedatum, straat en leeftijd)
met je volledige voet
4) Dan doe je dit (zie boven) enkel met de
tenen
5) Ten slotte doe je dit (zie boven) enkel met
de hiel
Oefening horizontaal

 knieën in 90 graden (let op: zitvlak tegen de leuning en navel intrekken)
 Rechte rug

1) Op een stoel gaan zitten
2) Knie heffen: op en neer (5x links en 5x
rechts)
3) Been strekken: 5x rechts en 5x links
4) Benen kruisen over elkaar: 5x

2 reeksen, 10 sec rust tussen de reeksen

________________________________________________________________________________________________

Minder herhalingen
Zonder rust tussen de oefeningen+ zonder de leuning vast te houden
 Aangezicht naar voor
 Eerst met rechts, dan met links

Oefening horizontaal:

1) Over een schrift/boek stappen,
2) Even rust en dan nog over een schrift
stappen met aangezicht naar voor en
rechtervoet eerst.
4) Dan hetzelfde met links, ook aangezicht
naar voor.

5 herhalingen x 3 reeksen

________________________________________________________________________________________________

Vasthouden aan leuning
Zijwaarts over de boeken stappen






Oefening verticaal:

1) Per trede naar boven stappen
2) Hoe stappen: stap met rechts, dan links
erbij
3) Met 2 voeten op 1 trap eindigen
4) Omdraaien (dat je terug met je
aangezicht naar voor staat) en dan terug
rechts naar beneden
5) Daarna links naar beneden
Oefening verticaal:

1) De ouderen zitten rechtover elkaar (of als
je alleen traint, zit je zelf rechtover de
oudere)
2) Je neemt het flesje water dat naast je
staat
3) Je staat recht
4) Geeft het aan de persoon rechtover je
5) Deze persoon drinkt er 5 x van (fictief)
6) Zet het flesje naast je
7) Brengt het terug naar de eerste persoon
Oefening valpreventie:

1) Rechtstaan (indien nodig,
vasthouden aan stoel of kast)
2) Je hiel naar je bil trekken, je mag je
knie hierbij buigen
3) Je hand tikt de schoen
Fictief voorbeeld: schoen aantrekken

eerst rechts
Links bij
Terug rechts eraf
Links eraf

Opbouwen: elke training opschrijven hoeveel keer je dit kan.

________________________________________________________________________________________________

Achterwaarts naar beneden stappen
Leuning niet meer vasthouden (geen steun)
 zijwaarts buigen
 Als je fictief van het flesje drinkt, rechte rug
 Als je recht staat, handen niet op knieën zetten
1 herhaling x 4 reeksen

________________________________________________________________________________________________

Zonder gewicht en met steun
Zonder steun en een grotere fles water nemen
 Niet te veel voorover buigen
 Je hiel tikken met hand
 Je mag je andere knie (van rechtstaand been) buigen
5 herhaling x 4 reeksen

Op de buik in bed gaan liggen en knie buigen
Voet 10 seconden vasthouden met hand

Oefening valpreventie:
 rechte rug
 zitvlak raakt net de stoel
 knieën komen niet voorbij de tenen

1) Rechtstaan en stoel staat achter je
2) Door de benen gaan waarbij je zitvlak de
stoel net raakt
3) Terug rechtstaan

ze kunnen dit net 12 keer uitvoeren.

________________________________________________________________________

De zitting hoger maken met kussens zodat de oudere niet zo diep moet gaan zitten
Gewicht bijnemen door 2 flessen water in de handen te nemen. het volume water aanpassen
Cooling down: ademhalingsoefening

1) Zit op een stoel
2) Handen op de buik
3) Traag in- en uitademen

 Traag in- en uitademen; buik gaat omhoog bij inademen, naar omlaag bij uitademen

10 herhalingen

TRAINING 3
Opwarming:

Nodig: pijlen uit papier gemaakt, boek

 door de knieën buigen (niet door de rug)
1) De deelnemer krijgt een pijl voor
zijn/haar voeten
2) De deelnemer raapt deze pijl op
3) Stapt verder naar de volgende pijl
4) Raapt deze terug op enzoverder
5) De deelnemer komt uiteindelijk terug op
de centrale plaats met alle pijlen
Oefening horizontaal:

1) De deelnemer zit op een stoel
2) De deelnemer strekt haar
rechterbeen
(de begeleider duwt een beetje aan
het onderbeen voor wat weerstand
te geven).
3) De deelnemer brengt het been naar
omhoog

 Niet gaan buigen in de onderrug
 Begeleider geeft wat weerstand maar niet te veel
 Niet te hoog (ongeveer zoals op de foto)

12 herhaling van 3 reeksen

Met heel weinig weerstand
Zonder vasthouden aan leuning

Oefening horizontaal:
 Beginpositie: in bed liggen (zie foto)
 Handelingen uitvoeren
1) Liggen in bed
2) Wekker zogezegd afzetten
3) Boek dat naast bed op de grond ligt, op
het nachtkastje leggen
4) Rechtzitten op bed met de voeten op de
grond
5) Pilletje nemen met glas water (fictief)

7 herhalingen

Begeleider helpt mee rechtkomen
Grote bewegingen maken+ tempo opdrijven

Oefening verticaal:
 Boek op hoofdhoogte
 Je mag geen last hebben in de schouders.
 Boek uitkiezen waar de deelnemer max. 12 herhalingen kan uitvoeren.
1) Boek in handen nemen en op
hoofdhoogte houden
2) Boek in de kast leggen.
3) Boek terug naar de borst brengen.

8keer 3 herhalingen
______________________________________________________________________________________________________

Armen niet volledig strekken, het boek minder hoog heffen of minder zwaar boek nemen.
Zwaarder boek nemen + tempo opdrijven.
 Zo ver mogelijk naar beneden buigen.

Oefening verticaal:

 Je mag geen pijn hebben in de rug.
1) Rechtstaan, voeten op
schouderbreedte
2) De kuiten proberen aantikken

10 herhalingen

De deelnemer laten zitten als buigen niet goed lukt
Verder naar beneden proberen buigen
Oefening valpreventie:

 Voet net voor de andere voet brengen
 Je mag kijken naar de voeten

1) De deelnemer staat recht
2) De deelnemer zet de rechtervoet
net voor de linkervoet
3) Dan zet de deelnemer de linkervoet
net voor de rechtervoet

2 herhalingen van 3 reeksen

______________________________________________________________________________________________________

Breder steunvlak nemen
Op de tippen de oefening laten uitvoeren

 De stoel tikken met je tenen
 Eerst rechts, dan links
 Je mag door je knieën gaan
 Ongeveer 30 cm met aangezicht naar voor van de stoel staan
 Ongeveer 30 cm van de stoel staan met aangezicht weg van de stoel

Oefening valpreventie:

1) Door de knieën buigen
2) Een televisie bakje (of iets anders)
oprapen
3) Terug rechtstaan
4) Naar de stoel stappen en ongeveer
30 cm van de stoel staan (met je
aangezicht naar voor)
5) Til je rechterbeen op
6) Tik met je tenen (van rechterbeen)
de onderkant van de stoel (zie foto)
7) Doe hetzelfde met links
8) Daarna doe je hetzelfde maar met je
hielen
Cooling down: ademhalingsoefening

1) Zit op een stoel
2) Handen op de buik
3) Traag in- en uitademen

5 herhalingen van 2 reeksen

De deelnemer kan steunen
2 reeksen toevoegen
 Traag in- en uitademen

10 herhalingen

TRAINING 4
Opwarming:

Nodig: letters, voorwerpen, spons
 Door de knieën buigen als ze iets oprapen.
A

1) De deelnemers wandelen rond in
het huis.
2) Er zijn een aantal letters
opgehangen. Bij deze letters ligt
materiaal (liefst op verschillende
hoogtes leggen).
3) De deelnemers moeten het
materiaal oprapen
4) terug stappen naar centrale plaats.
Oefening horizontaal:

1) Op een stoel zitten.
2) Rechterknie naar buiten draaien.
3) Tik met je tenen de rechterkant van
de stoel
4) Draai nu je linkerknie naar buiten
5) Tik met je tenen de linkerkant van
de stoel

 Je mag tips geven waar de letters zich bevinden om tijd te besparen

10 minuten






rechte rug
Vasthouden aan de leuning
De begeleider helpt mee, als draaien van knie moeilijk is
Elke oefening na elkaar, daarna reeks opnieuw (voelen aan de benen)

7 herhalingen van 2 reeksen

Meehelpen met de knie naar buiten te draaien
Zonder vasthouden aan de leuning + tempo opdrijven

Oefening horizontaal:

 Een rechte rug.

1) Sta recht, gezicht naar de muur
2) Vanuit stand naar de muur je ellebogen
plooien naar de muur
3) Duw je weg van de muur

 Buikspieren opspannen

 Handen op schouderbreedte

Maximum 12 keer wegduwen van de muur

Verklein de afstand tot de muur
Vergroot de afstand tot de muur
Oefening verticaal:

Spons uitwringen:
1) In lavabo/emmer ligt een spons.
2) Je neemt met rechterhand de spons.
3) Je houdt je arm gestrekt op
schouderhoogte.
4) Je wringt de spons uit met één hand
boven de emmer/lavabo.
5) Hetzelfde met links

3 reeksen van het maximale dat de deelnemer kan

Een stuggere spons nemen
De arm lager houden
Oefening 1: horizontaal
 Voeten blijven naar voor wijzen, alleen bovenlichaam draaien
1) De deelnemer zit op een stoel
2) Naast de deelnemer staan stoelen met
materiaal op
3) De deelnemer reikt naar het materiaal en
geeft het aan de begeleider

5 voorwerpen afgeven x 3

____________________________________________________________________________________________

Voorwerpen verder plaatsen (meer reiken). Sneller tempo
Meerdere dingen in één keer afgeven

Oefening valpreventie:

oefening 1: linker en rechterknie omhoog heffen.
 De trainer geeft weerstand door op de onderbenen te duwen.
Elk been 5 herhalingen van 3 reeksen

1)
2)
3)
4)

Op een stoel gaan zitten
Linkerknie omhoog heffen
Rechterknie omhoog heffen
Beide knieën omhoog heffen
(navel intrekken, niet op rug
trekken!!)

Oefening 2: beide benen omhoog heffen (let op: navel intrekken en
onderrug tegen de leuning)
 De trainer geeft weerstand door op de onderbenen te duwen.
5 herhalingen van 2 reeksen

Op bed liggen en knieën heffen
Oefening valpreventie:

1) Stappen
2) Met heel gespreide benen (iets
verder dan schouderbreedte)

 Rechte rug
 Voeten iets breder dan schouderbreedte
 Door de knieën buigen

5 herhalingen van 2 reeksen (1 herhaling zijn 10 kleine stappen)

Voeten op minder groot steunvlak plaatsen
Op de tippen stappen
Cooling down:

1) Op de stoel gaan zitten
2) 4 seconden inademen
3) 4 seconden uitademen

10 herhalingen van 1 reeks

TRAINING 5
Opwarming:

1) Buig door de knieën
2) Laat uw balpen vallen
3) Raap de balpen terug op
4) Schrijf je naam op een blad
5) De volgende keer schrijf je je hobby
6) De keer daarna straatnaam
7) Dan lievelingsdessert
8) Favoriete hobby
Oefening horizontaal:

1) Boek in handen nemen en op
hoofdhoogte houden
2) Boek in de kast leggen.
3) Boek terug naar de borst brengen.

nodig: balpen, boek, handdoek, voorwerp

 Buig door de knieën

5 herhalingen

 boek op hoofdhoogte.
 Je mag geen last hebben aan de
schouders.
 Boek uitkiezen waarbij de
deelnemer max. 12 herhalingen
kan uitvoeren.
8 keer 3 herhalingen

Armen niet volledig strekken, het boek minder hoog heffen of minder zwaar boek nemen
Zwaarder boek nemen + tempo opdrijven
 rechte rug bij het voorwerp optillen.
 De continuïteit moet behouden worden tijdens de 2 minuten.

Oefening horizontaal:

1) De deelnemer stapt rond in een
vierkant.
2) Als de deelnemer bij een stoel komt,
neemt hij een voorwerp vast.
3) Men legt het voorwerp op de
volgende stoel.

2 minuten van 4 reeksen

Met steun wandelen
Zwaardere voorwerpen of meerdere voorwerpen in één keer meenemen.

Oefening verticaal:
(de deelnemer kiest zelf of hij/zij rechtstaat
of zit bij deze oefening. De rug mag geen
pijn doen).

Afdrogen:
1) Achter de rug, de handdoek zo hoog
mogelijk houden.
2) Daarna gaan we zogezegd het
midden van de rug afdrogen.
3) Handdoek diagonaal houden.
4) Billen en kuiten afdrogen.
Oefening verticaal:

1) Trede per trede naar boven stappen
2) Beginnen met rechtervoet naar
boven
3) Dan linkervoet op dezelfde hoogte
van rechtervoet plaatsen
4) Dan terug rechts op de vorige trap
5) Links bij
 Telkens terug naar beneden stappen

1 reeks

 Zo breed mogelijk stappen
 Telkens terug naar beneden stappen
10 herhalingen van 2 reeksen

Gewoon stappen
Zonder tussenstop, blijven doorstappen
Valpreventie:

1) Ga ongeveer op 30cm van de muur
staan
2) De handen mogen steunen op de
muur
3) Ga op 1 been staan
4) Buig door je knieën

 Zorg ervoor dat je knie niet voorbij je tenen komt.
 Hou 5 seconden aan
 Zitvlak wat schuin naar achter brengen
5 herhalingen van 2 reeksen

Hetzelfde maar op 2 benen staan

5) Houd 5 seconden aan
6) Wissel van been
Valpreventie:

1) Sta recht op 1 been met links én rechts
van jou een steun (aanrecht, tafel…)
2) De tenen van de andere voet rusten op
een verhoog
3) Voorwerp van de ene kant naar de
andere brengen

Telkens lichtjes naar boven komen



Bekken niet kantelen
Indien vermoeidheid wordt opgemerkt (bv. Bekken kantelt aan 1 kant) stoppen

3x 12 herhalingen

Voet laten steunen op verhoog of op de grond (enkel met tenen of bal van de voet)
Andere voet minimaal laten rusten, vb. op kussen

Cooling down:

1) Zit op een stoel
2) Plaats je handen op de buik
3) 4 tellen inademen en 5 tellen uitademen




rechte rug
Laat de oefening doorgaan totdat een rustige polsslag is bekomen.

TRAINING 6:
Opwarming:

nodig: 4 papieren, 10 voorwerpen

1) Er hangen 4 papieren op in het huis
2) De deelnemer moet deze papieren
zien te vinden
3) Achter elk papier, staat een
opdracht
4) Opdracht 1: breng de armen 10x
samen boven het hoofd.
5) Opdracht 2: til je knieën met je hand
5x
6) Opdracht 3: draai de schouders los
7) Breng dit flesje water mee naar de
centrale plaats
Oefening horizontaal:

Soort van estafette:
1) De deelnemer neemt een voorwerp
2) De deelnemer neemt het voorwerp
en stapt tot aan de zetel
3) De deelnemer legt het voorwerp in
de zetel en stapt terug.

3 voorwerpen die 3 reeksen worden uitgedeeld

Tikken in plaats van voorwerp meenemen
Rondwandelen met plateau

Oefening horizontaal:

 Een rechte rug.
 Handen op schouderbreedte
 Buikspieren opspannen
Max. 12 keer uitvoeren

1) Sta recht, gezicht naar de muur
2) Vanuit stand naar de muur ellebogen
plooien
3) Duw je weg van de muur

Verklein de afstand tot de muur
Vergroot de afstand tot de muur

Oefening verticaal:
 Rechte rug
 Het zitvlak raakt net de stoel
 Knieën komen niet voorbij de tenen
1) Rechtstaan en stoel staat achter je
2) Door de benen gaan waarbij je
zitvlak de stoel net raakt
3) Weer rechtstaan

12 herhalingen uitvoeren

gewicht bijnemen zie foto ernaast
zonder gewicht uitvoeren/ op stoel gaan zitten
Oefening verticaal:

1) Er liggen 10 voorwerpen verspreid
in het huis (hoog en laag)
2) De deelnemer heeft een zak vast
3) De deelnemer neemt de zak mee en
loopt rond in het huis.
4) Neemt het voorwerp
5) Doet verder tot wanneer de zak vol
is.






Valpreventie:

1) Liggen op de zij in het bed
2) Bovenste been zijwaarts omhoog
brengen
3) Eerst langs rechts
4) Dan langs links

Buikspieren aanspannen
Ondersteunen van het hoofd
Been verlengde van de romp
Tenen wijzen naar voor (en niet naar plafond)

10 herhalingen van 2 reeksen

Oefening op stoel en been omhoog brengen
Weerstand geven met de hand op het been van de deelnemer (zie instructiefilm)
Valpreventie:

1) Linkervoet kruist over rechtervoet
2) Voeten naast elkaar
3) Linkervoet achter rechtervoet
zetten

 Ze mogen zich vasthouden aan de muur
1 reeks van 12 herhalingen

Uitvoeren op de tenen
Op 1 lijn uitvoeren
Cooling down:

Armen omhoog brengen tijdens het
inademen.
Dit doe je 4 seconden.
Dan breng je je armen terug omlaag bij het
uitademen, dit doe je 5 seconden.

 4 seconden inademen
 5 seconden uitademen
5 herhalingen.

TRAINING 7
Opwarming:

Nodig: wekker, boek, glas, emmer, vod, borden

Plaatsen waar de papieren opgehangen kunnen worden: Op deuren, op ramen, achter materiaal, in kasten
1) Papiertjes met cijfers 1-10 zelf maken
2) Papiertjes ophangen in het huis
3) Deelnemers zoekt de papieren (op volgorde!)
4) Deelnemer brengt de papieren mee naar een
afgesproken plaats
Oefening 1: horizontaal:

1) Deelnemer zit op stoel
2) Deelnemer strekt linker-en rechterbeen
afwisselend
3) Benen samen proberen strekken
4) Wanneer de deelnemer het been strekt mag
de begeleider op het been duwen zodat er
weerstand is. Niet te hard want de deelnemer
moet het been nog kunnen strekken!

+/- 7 minuten

5 keer links, 5 keer rechts (herhaal dit 2x)

__________________________________________________________________________________________

Zonder vasthouden rechtstaan en stappen voorwaarts i.p.v. ter plekke
Met weinig weerstand en vasthouden

Oefening 2: horizontaal
Tip: zelf veel voordoen en uitleggen zodat de deelnemer de oefening onthoudt en vlot uitvoert.
Deelnemer ligt in bed en doet alsof hij/zij net
wakker is:
1) De wekker afzetten
2) Een boek wegleggen op de grond
3) Recht zitten op bed met voeten op de grond
4) Pilletje nemen/glas nemen (drinken wat water)
5) Naar de badkamer stappen
6) Doen alsof je de tanden poetst (met beide
handen)
7) Terug stappen naar bed
8) Op de zij gaan liggen en wekker weer
aanzetten

Herhaal dit 5 keer

__________________________________________________________________________________________________

De reeks volledig na elkaar doen aan een hoog tempo
Doe de oefening maar 3 keer i.p.v. 5 keer

Oefening 1: verticaal
 Telkens terug naar beneden stappen
1) Deelnemer staat recht voor de trap
2) Trede per trede naar boven (10 treden)
3) Zo breed mogelijk naar boven stappen en de
voeten blijven op deze breedte
4) rechts beginnen en links bijzetten

 Voeten staan op heupbreedte

10 tredes naar boven+ 10 beneden (x2)
___________________________________________________________________________________________________

Zonder tussenstop, direct doorstappen. In het midden en op het einde van de trap probeer je
eens zo diep mogelijk door de knieën te buigen
Gewoon stappen zonder zo breed mogelijk
Oefening 2: verticaal
 Rug recht houden bij bukken
1) Je zet in de woonkamer een lege emmer met
een vod in
2) De deelnemer neemt de vod uit de emmer en
wringt ze uit
3) Deelnemer stapt naar de kast
4) Deelnemer kuist de kast van boven tot onder
5) Terug naar emmer en vod weer in emmer
dompelen (zonder water) -> doe alsof

 Door knieën gaan bij het laag kuisen van de kast

___________________________________________________________________________________________________

Emmer op verhoog zetten of de kast niet helemaal van boven tot beneden poetsen

Oefening 1: valpreventie

1) Deelnemer zit op een stoel, weg van de kasten
2) Opstaan en een bord uit de kast nemen
3) Het bord op tafel zetten en terug neerzitten
4) Een glas uit de kast halen (kast bevindt zich op
bovenbeenhoogte)
5) Op tafel zetten

Tip: Indien ze niet in de hoogte geraken, kan je het bord/glas zelf vasthouden op een bepaalde hoogte.
Kijk hoeveel tijd de deelnemer nodig heeft.
Deze reeks 3x herhalen
___________________________________________________________________________________________________

2 borden op elkaar uit de kast nemen

6) Terug neerzitten
7) Hetzelfde, maar alles terug in de kast zetten
Oefening 2: valpreventie

1) Per 2: Handen vasthouden
2) Stappen: persoon A stapt voorwaarts, persoon
B stapt achterwaarts
3) Persoon A stapt achterwaarts, persoon B stapt
voorwaarts
4) Zijwaarts

Een lichter gewicht uit de kast nemen

3 reeksen

(waarbij 1 reeks= voorwaarts, achterwaarts en zijwaarts stappen)

___________________________________________________________________________________________________

Elkaar vasthouden via een boek. ( elk een kant van het boek vasthouden)
Indien je niet achterwaarts durft: ook voorwaarts stappen
Cooling down
 1 herhaling is 1 kous aan én uit doen. Als je voet niet tot aan de knie geraakt: gaan tot waar je
kan, neem daar dan je voet vast en houd dit 2 seconden aan.
1) Heup: Kousen aan en uitdoen
2) Breng je rechtervoet naar je linkerknie
3) Draai hierbij je rechterknie naar buiten zodat
je linkervoet op hoogte komt van je knie, maar
niet op je knie rust.
4) Neem je voet vast en trek je voet nog een
beetje naar boven

5 keer linker kous aandoen+ 5 keer rechts (direct links en rechts afwisselen)

___________________________________________________________________________________________________

Uitvoeren al rechtstaand
Ene been op knie andere been laten rusten terwijl je kous uitdoet

TRAINING 8
Opwarming:

Nodig: Kussen, stoelen, boek
 Rechte rug bij tillen voorwerp

1) Deelnemer stapt rond in een vierkant
2) Vanaf ze aan een stoel komen, nemen ze
een voorwerp op
3) Daarna stapt hij/zij door naar een andere
stoel om het neer te leggen

 De continuïteit behouden gedurende 2 minuten

4 reeksen van 2 minuten

Oefening 1: horizontaal:

1) Per 2: de ouderen (of bgl en dln) staan op
2m van elkaar
2) De ene gooit een kussen naar de andere
3) Zowel rechtdoor als schuin gooien, zodat de
deelnemer zich moet verplaatsen

 Eerst over een kleine afstand en zacht naar elkaar gooien, nadien over een
grotere afstand en sneller gooien
10 maal naar elkaar gooien x 3
____________________________________________________________________________________________

Naar links en rechts gooien zodat ze ver moeten opzij gaan
Naar de persoon gooien
Oefening 2: horizontaal
 Bekken niet kantelen
1) Sta recht op 1 been met links én rechts van
jou een steun (aanrecht, tafel…)
2) De tenen van de andere voet rusten op een
verhoog
3) Voorwerp (bv. Een boek) van de ene kant
naar de andere brengen

 Indien vermoeidheid wordt opgemerkt (bv. Bekken kantelt aan 1 kant) stoppen
3x 12 herhalingen
_____________________________________________________________________________________________

Voet laten steunen op verhoog of op de grond (enkel met tenen of bal van de voet)
Andere voet minimaal laten rusten, vb. op kussen

Oefening 1: verticaal
 rechte rug
 het zitvlak raakt net de stoel

1) Sta recht voor de stoel
2) Door de benen gaan waarbij je zitvlak de
stoel net raakt
3) Terug rechtstaan

 knieën komen niet voorbij de tenen
Zoek de ideale positie waarbij 12 uitvoeringen nog net mogelijk zijn voor de
deelnemer: zonder kussen/ met of zonder gewichten…
3 reeksen van 12 uitvoeringen
_____________________________________________________________________________________________

Gewicht bijnemen zie foto ernaast
Zonder gewicht uitvoeren/ op stoel gaan zitten
Oefening 2: verticaal

 Wegduwen goed uit de benen
 Armen NIET gebruiken

1) Zit op de stoel: sta recht en terwijl stoel
wegduwen met benen
2) Achter de stoel stappen
3) Stoel lichtjes opheffen en terug schuiven (
mag geen lawaai horen!)
4) Terug erop zitten en wegduwen

 Licht door de knieën buigen bij het opheffen van de stoel
Elke handeling na elkaar uitvoeren en deze reeks 4 keer snel herhalen

Stoel verplaatsen
Armen wel gebruiken bij het wegduwen

Oefening 1: valpreventie

1) Sta recht en stap achterwaarts met steun
van de tafel/gangrail
2) Stap zijwaarts

 Ze mogen ook de hulp van een andere gebruiken
 Probeer op 1 lijn te focussen bv. De lijn tussen 2 tegels
_____________________________________________________________________________________________

Zonder steun, met handen op de rug
Voeten een beetje breder zetten OF
Steunen tegen muur/tafel

Oefening 2: valpreventie
 Je kan deze opdracht ook met 3 uitvoeren
1) Per 2: zit op een stoel rug aan rug
2) Reeks 1: Flesje water doorgeven met
rechterhand boven het hoofd en ontvangen
met linker hand Dus: 2x doorgeven met rechts,
2x ontvangen met links en daarna omgekeerd.
3) Reeks 2: Boek doorgeven
4) Reeks 3: Potlood/Stylo doorgeven

4 keer links doorgeven, 4 keer rechts= 1 reeks. Je doet in totaal 3 reeksen.

_________________________________________________________________________

Zwaarder voorwerp doorgeven
Langs opzij doorgeven. Zo wordt het minder lastig voor de schouder

Cooling down

1) Hoofd: kijk voor je, draai langzaam je hoofd
naar rechts, tot je niet meer verder kan.
Daarna naar links kijken.
2) Nek: kijk voor je, plaats je hand op je kin en
begeleid je hoofd naar achter en terug naar
voor
3) Rug: sta met je gezicht naar de muur, zet
handen ongeveer op borsthoogte. Voeten
staan op 20-30cm van de muur op
heupbreedte. Roteer met 1 arm naar rechts zo
ver mogelijk. Romp en hoofd draaien mee. Je
arm is evenwijdig met de grond. (Zie foto
rechts)

Oefening voor de rug:

5 herhalingen elke zijde. Direct wisselen links-rechts
Houdt de positie een 2-tal seconden aan en keer dan terug

Oefening voor het hoofd: 5 herhalingen elke zijde
Oefening voor de nek: 5 herhalingen
_____________________________________________________________________________________________

Uitvoeren terwijl je op een stoel zit

TRAINING 9
Opwarming:

Nodig: kaartspel, emmer en vod, spons, papiertjes, 4 zakdoeken

 Laat de deelnemers nog een tweede
kaart oprapen indien ze een laag getal
hadden.

1) De deelnemers rapen elk een kaart op en het
getal dat op de kaart staat (1 - 8), zoveel lengtes
moeten ze wandelen door de gang.

2 reeksen
____________________________________________________________________________________________

Meerdere kaarten trekken
Niet oprapen, maar aangeven
Oefening 1: horizontaal:
 Zorg dat de deelnemer de rug recht houdt en de rug niet belast door een te zware emmer
1) Sta recht voor de emmer (met vod er in)
2) Emmer met water vullen (eerst enkel bodem,
dan altijd wat water bij doen)
3) Verplaats de emmer naar de living en zet
hem neer
4) Vod nemen en uitwringen
5) (droge) spons gooien naar elkaar: 5x

 Met beide handen de emmer dragen

Deze volledige reeks 3x herhalen
________________________________________________________________________

Met veel water
Met weinig water

Oefening 2: horizontaal
Knieën buigen bij neer leggen papier
1) Vloer vegen in de gang. De deelnemer legt
een paar papiertjes op de grond die opgeveegd
moeten worden.

5 minuten aan een intensief tempo

Vele papiertjes leggen
Papier gooien op de grond

Oefening 1: verticaal
 Telkens terug naar beneden stappen
 Laat ze tussen de 2 reeksen even rusten = zeer zware oefening

1) Sta recht voor de trap
2) Trappen opstappen maar telkens een trede
overslaan met eerst beide benen op 1 trede
eindigen

2 reeksen van 5 uitvoeringen
____________________________________________________________________________________________

Helemaal tot boven stappen
De trap normaal opstappen zonder een trede over te slaan
Oefening 2: verticaal
 Genoeg plaats laten tussen de zakdoeken
1) Sta recht
2) Raap de 4 zakdoeken op, die op +/- op 3
meter van elkaar liggen
3) Raap de zakdoek op en steek hem in de lucht
met gestrekte arm
4) Leg de zakdoek terug neer

2 reeksen aan een redelijk snel tempo
____________________________________________________________________________________________

Meer afstand tussen de zakdoeken
Zakdoeken niet in de lucht steken, maar enkel tikken met de vingers

Oefening 1: valpreventie
 De begeleider kan op de grond een 8 tekenen met krijt
1) Sta recht
2) Stap het cijfer 8 rond

5 keer de acht stappen, korte rust en nog eens 5 keer

Met de handen op de rug stappen
Het cijfer 0 stappen

Oefening 2: valpreventie
 Steun tegen de muur of gebruik de stoelen indien u zich onzeker voelt
1) Sta recht, 1 voet staat een beetje voor
2) Laat je voeten staan en breng je gewicht naar
voren en dan terug
3) Je moet door de knieën buigen als je je
gewicht naar voren brengt

10 keer met de linkervoet voor, 10 keer met de rechter voet voor
= 10 x 2

____________________________________________________________________________________________

Voeten achter elkaar op 1 lijn
Voeten iets breder
Cooling down
 Blijf naar de handen kijken
1) Zit op een stoel
2) Beweeg de handen zo ver mogelijk samen
naar links en naar rechts
3) Probeer de armen te strekken
4) Enkel het bovenlichaam draait mee

1 reeks

