
Stabiliteitsoefeningen

Het is goed om je spieren stevig en sterk te houden. 
Dit zorgt ervoor dat je gewrichten, pezen en banden 
minder snel overbelast raken. Hieronder laten we je 
een aantal oefeningen zien die je daarbij helpen.

1.  Op een been staan / tanden    poetsen op een been
Tijdens het tandenpoetsen ga je op één been 
staan. Je wisselt van been na 30 seconden. 
Voer deze oefening ‘s ochtends en ‘s avonds uit. 
Probeer dit op je blote voeten of sokken te doen.  

2. Over een lijn lopen
Ga voetje voor voetje over een rechte lijn lopen. 
Probeer je voeten hierbij ook recht te zetten. Je 
zult merken dat dit steeds beter gaat!

www.podotherapeut.nl
088 - 454 7700

Altijd een stap verder.

Stabiliteitsprotocol
3. Lunges
Je staat rechtop en je stapt met één been 
naar voren. Zo blijf je staan en dan doe je een 
kniebuiging. Dit wissel je af met je andere been. 
Doe drie keer twintig lunges. 

4. Hinkelen
Kun jij op allebei je benen goed hinkelen? 
Laat het maar eens zien! Wil je het leuker 
maken? Probeer steeds twee stapjes naar 
voren te hinkelen en eentje terug.

“ Maakt u zich zorgen over de voeten of benen van uw kind? 
Neem dan gerust contact op voor een adviesgesprek. ”



Stabiliteitsprotocol
Een aantal kenmerken van instabiliteit zijn vaak en snel vallen of 
struikelen en snel ‘door de enkel gaan’. De oefeningen in dit boekje 
helpen kinderen om de spieren wat sterker te maken, zodat de hiervoor 
genoemde problemen minder snel voor zullen komen. Daarnaast zijn 
de oefeningen een toevoeging op de zooltherapie, zodat bijvoorbeeld 
ook bij het lopen op blote voeten minder problemen ontstaan. 

“Dit stabiliteitsprotocol wordt meegegeven aan 
(ouders en verzorgers) van kinderen die moeite hebben 

met hun stabiliteit.”

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact 
met ons opnemen via 088 - 454 77 00 of een mail sturen 
naar info@podotherapeut.nl. Wij zijn op werkdagen bereikbaar 
van 08.00 tot 17.30.

WhatsApp de podotherapeut
Heeft u voetproblemen, maar twijfelt u of u een afspraak moet 
maken? 

Voeg Voetencentrum Wender toe op WhatsApp 
en stuur uw vraag naar 06 – 15 50 20 42.


