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Naam: …………………………………………………………………………….…… 

 

Aantal herhalingen: Start met 10x, streef naar 3x10.  

 

Aantal keer per dag:  3x daags 



 

  



Ademhalingsoefeningen 

Om de longen extra te stimuleren is het belangrijk diep adem 

te halen. Dit kan u doen met onderstaande oefeningen of door 

gebruik te maken van een mediflo.  

Probeer elk uur de volgende oefeningen uit te voeren: 

 

Oefening 1 

Maak 5 diepe ademhalingen en houdt bij de inademing aan het 

eind de adem even vast. 

 

Oefening 2 

Adem rustig door de neus in. Tuit de lippen, zoals u 

een kaarsje uitblaast. Adem nu langzaam tussen de 

lippen uit. U ervaart nu een kleine druk bij het 

uitademen. Herhaal dit 5 keer. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sputum 

Oefening 3 en 4  voert u alleen uit wanneer de verpleegkundige 

/ fysiotherapeut hierom verzoekt. 

 

Oefening 3  

Adem rustig in, daarna een snelle krachtige 

uitademing. Probeer hierbij de keel ontspannen en 

uw mond open te houden. Door de snelheid bij het 

uitademen komt het slijm mee naar buiten.  

Herhaal dit 3 keer. 

 

Oefening 4 

Hoest nu 3 keer in uw elleboog, om verspreiding van het virus 

tegen te gaan. 
  



Gebruik van de mediflo 

De verpleegkundige geeft u de mediflo indien nodig.  

De mediflo is een apparaat dat gebruikt kan worden voor het 

trainen van de ademhalingsspieren. 

Oefening: 

 Adem via het slangetje rustig zo diep mogelijk in 

U ziet dat het balletje omhoog gaat 

 Probeer het balletje 3-5 seconden zwevend te 

houden 

 Aan het einde van de inademing houdt u de adem 

kort vast 

 Haal het mondstuk uit uw mond en adem zonder 

inspanning rustig uit 

 Adem hierna een aantal keer rustig in en uit, zonder 

de mediflo  

 U herhaalt bovenstaande 5 tot 8 keer 

 Deze oefening herhaalt u elk uur 

 

Het apparaat wordt standaard op weerstand 1 

ingesteld. Het is de bedoeling dat u zelf niets 

aan het apparaat verandert. 

http://www.medisize.com/products.asp?lng=2&cat_type=4&cat_id=46


 

  



Oefeningen 

 

Bewegen is belangrijk, ook wanneer u ziek bent.  
 

Met de oefeningen in dit oefenboekje proberen we u te helpen 

met het behoud van uw spierkracht en het verminderen van 

stijfheid.  

  

Probeer de oefeningen op te bouwen. Begin met de liggende 

oefeningen. Indien deze oefeningen goed gaan, kunt u door 

met de zittende en vervolgens ook de staande oefeningen.  

 

Start met 10 herhalingen. Als dit goed gaat bouwt u dit uit naar 

3 series van 10 herhalingen.  

 

U hoeft niet álle oefeningen te doen, probeer te bewegen naar 

kunnen. U mag uzelf uitdagen.  

 
 

 

 

 

 
  



Cirkels draaien met de voet 
 

  
 

 Ga op uw rug liggen  

 Strek beide benen 

 Draai nu 10 cirkels linksom 

 Draai nu 10 cirkels rechtsom 

 Ontspan vervolgens 

 Herhaal de oefening 

 

 

 

 
  



Buigen van de knie 
 

  
 

 Ga op uw rug liggen met beide benen gestrekt 

 Buig nu uw knie door met de hak over het bed naar u toe 

te schuiven  

 Houdt deze positie enkele seconden vast 

 Schuif de voet weer terug en strek de knie 

 Herhaal de oefening 

 

 
  



Optillen van gestrekt been 
 

    
 

 Ga op uw rug liggen 

 Strek een been en buig het andere been 

 Trek de tenen van het gestrekte been naar u toe 

 Til nu het gestrekte been op  

 Laat het been vervolgens zakken tot net boven het bed  

 Wissel af van been 

 Herhaal de oefening 

 

 

  
  



Bruggetje maken 
 

  
 

 Ga op uw rug liggen met beide benen gebogen 

 Zet de voeten plat op het bed 

 Span de bilspieren aan, span ook de buikspieren aan door 

uw navel in te trekken 

 Til nu de billen van het bed omhoog alsof u een bruggetje 

maakt 

 Houdt deze positie 5 seconden vast 

 Ontspan vervolgens 

 Herhaal de oefening 

 

 

 
  

 
  



Krachtoefening arm/hand  
 

  
 

 Ga op uw rug liggen  

 Haak uw vingers  ter hoogte van uw borst in elkaar 

 Probeer nu uw handen weer uit elkaar te trekken,  

maar houdt de vingers in elkaar gehaakt 

 Houdt dit 2 seconden vast 

 Stop nu rustig met trekken 

 Wissel af van grip (links/rechts boven) 

 Herhaal de oefening 

 

 

  



Arm voorwaarts optillen 

 

  
 

 Ga zitten op een stoel 

 Breng uw arm omhoog in voorwaartse richting totdat 

uw arm zich langs het oor bevindt. 

 Laat uw arm weer gecontroleerd zakken tot in de 

beginpositie 

 Indien mogelijk beweegt u beide armen tegelijk 

omhoog en omlaag 

 Herhaal de oefening 

 

 
 

 
  



Tenen optrekken 
 

  
 

 Ga zitten op een stoel met de voeten op de grond 

 Trek de tenen en voorvoet naar u toe, zodat deze los 

komen van de ondergrond 

 Ontspan vervolgens  

 Herhaal de oefening 

 

  

 
  



Been uitstrekken 
 

  
 

 Ga rechtop zitten op een stoel met de voeten op de 

grond 

 Til uw voet een stukje omhoog 

 Trek de tenen naar u toe 

 Strek nu het been voorwaarts tot de knie geheel gestrekt 

is 

 Buig het been weer tot aan de uitgangspositie 

 Herhaal de oefening 

 

 
  



Knie heffen 
 

   
 

 Ga rechtop zitten op een stoel met de voeten op de 

grond 

 Til het been op van de ondergrond totdat de voet 

geheel van de ondergrond los is 

 Trek hierbij de tenen naar u toe 

 Laat het been weer zakken, maar probeer het been 

van de ondergrond te houden 

 Herhaal de oefening 

 

 

 

 

 

 



Heup buigen 

 

  
 

 Ga achter een stoel staan 

 Sta met de voeten op heupbreedte en zak iets door de 

knieën 

 Breng uw been naar voor, door de heup te buigen 

 Zorg dat uw been niet boven de 90 graden komt 

 Breng uw been daarna weer rustig in de startpositie 

 Wissel af van been 

 Herhaal de oefening 

 

 

 
 



Opstaan en (net niet) gaan zitten  
 

        
 

 Sta met uw voeten op heupbreedte voor een stoel 
 Zak door uw benen tot de billen op kniehoogte zijn (net 

alsof u op de stoel gaat zitten) 
 Kom vervolgens weer rustig omhoog 
 Herhaal de oefening 

  



Op de tenen staan 

 

  
 

 Ga achter een stoel staan 

 Sta met de voeten op heupbreedte, met de knieën 

licht gebogen 

 Ga op uw tenen staan, door u recht omhoog te duwen 

 Zak vervolgens weer langzaam terug naar de 

beginpositie 

 Herhaal de oefening 

 

Let op: Beide knieën blijven tijdens de gehele oefening 

gestrekt 

  



Been zijwaarts heffen 
 

  

 

 Ga achter een stoel staan 

 Sta met de voeten op heupbreedte, met de knieën 

licht gebogen 

 Beweeg uw been zijwaarts naar buiten 

 Beweeg uw been daarna weer rustig terug 

 Wissel af van been 

 Herhaal de oefening 

 

Let op: De tenen blijven naar voor wijzen 

  



Beweegadvies voor thuis  
 
Een ziekenhuisopname leidt tot vermindering van conditie en spierkracht.  
Daarom is het belangrijk dat u ook na uw ziekenhuisopname in beweging blijft en dit 
opbouwt.  
 
Algemene beweegadviezen: 
 

 Probeer overdag zoveel mogelijk uw dagelijkse kleding te dragen. Zo bent u 
minder snel geneigd om in bed te gaan liggen.  

 Nuttig de maaltijd op een stoel.  
 Draag goede schoenen als u gaat lopen of loop op blote voeten.  Als u zich 

onzeker voelt is het aan te raden een loophulpmiddel te gebruiken. Probeer ook 
tijdens de quarantaine tijd in huis het lopen op te bouwen. 

 Probeer bewegen in te passen in het dagelijks leven. Oefen bv op een vast tijdstip  

 Met de oefeningen uit dit oefenboekje kunt u thuis ook oefenen voor het 
behouden / opbouwen van de spierkracht.  

 Oefen liever drie keer per dag rustig dan slechts eenmalig alles achter elkaar. Kies 
voor u zelf een aantal oefeningen uit die bij u passen. Ga niet alle oefeningen 
uitvoeren.  

 Gebruik voor het inschatten van de intensiteit van het oefenen de BORG score, 
zoals uitgelegd in dit boekje. De intensiteit van het trainen moet gelijk of onder de 
3 zijn. 

 Moet u thuis trap lopen, dan zult u merken dat dit een zware inspanning kan zijn. 
Wellicht helpt het u om de trap trede een voor een te nemen en niet door te 
stappen. Dit verhoogt ook de veiligheid.  

 Mocht u tijdens de quarantaine tijd meer begeleiding nodig hebben kan de 
fysiotherapeut bij u in de buurt u wellicht helpen via ICT oplossingen.  

 
 
Indien u het gevoel heeft, dat u meer begeleiding nodig heeft kan uw huisarts u helpen 
met een doorverwijzing richting de fysiotherapeut.  
 
Hebt u vragen?  
Neem dan contact op met de afdeling fysiotherapie van het Catharina Ziekenhuis 
Eindhoven.  
 
Telefoonnummer: 040-23984 



De BORG-schaal 
De BORG-schaal is een hulpmiddel om de mate van inspanning, de belasting graad en 
vermoeidheid te schatten op een schaal van 0 tot 10 (zie tabel). Het gebruik van de Borg-
schaal maakt het mogelijk om de trainingsbelasting te herkennen. 
 
Instructie 
Geef tijdens de lichaamsbeweging aan hoe zwaar u de belasting vindt. De ervaren 
zwaarte hangt voornamelijk af van de mate van inspanning, vermoeidheid in de spieren 
en het gevoel van ‘buiten adem zijn’. Bekijk de scores op de schaal. Geef een score van 0 
tot 10. Hierbij betekent 0 helemaal niet kortademig en 10 helemaal geen adem meer. 
Probeer uw gevoelens zo eerlijk mogelijk te beschrijven. 
 
Alleen uw eigen gevoel is hierbij belangrijk, niet wat andere mensen aangeven. Kijk naar 
de schaal en beschrijvingen, kies een getal (0-10).  
 

0 Helemaal niet kortademig 

0,5 Nagenoeg niet kortademig 

1 Zeer weinig 

2 Weinig 

3 Matig 

4  

5 Sterk 

6  

7 Zeer sterk 

8  

9  

10 Helemaal geen adem meer 

 



 

 

 
 


