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Ballonplezier

Draaien en kijken

Bewegend doel

Klap en stap

Thuis

Rotsklimmen

Een kwestie van evenwicht

Met stevige tred

Opwarming met woordzoekspel

Opwarming met een dobbelsteen

Deze activiteitenkaarten 
werden als onderdeel van 
het THENAPA II-project 
ontwikkeld en zijn bedoeld 
om zorgverleners die met 
oudere en/of oudere 
gehandicapte personen 

werken suggesties en 
ideeën aan te reiken over 
hoe die mensen nauw bij 
fysieke activiteiten kunnen 
worden betrokken.

Deze kaarten zullen ook nuttig zijn als educatieve hulpmiddelen voor andere 
beroepsgroepen en voor studenten in relevante studieprogramma’s

The cards are grouped according to the following themed areas:

OPWARMING, VOORBEREIDING
Deze activiteiten zullen de deelnemers niet alleen voorbereiden om de oefeningen op hun eigen tempo 

uit te voeren maar zullen hen ook doen nadenken over de voordelen van deze oefeningen

COORDINATIE
Deze activiteiten hebben als doelstelling om de bewegingscoördinatie, de motorische controle en de 
oog-hand coördinatie te verbeteren. Enkele activiteiten bevatten elementen van krachtoefeniungen.

EVENWICHT
Deze activiteiten beogen het evenwicht en de houdingscontrole te verbeteren.
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Strekken van de romp en de onderste ledematen

Strekoefeningen voor de nek, het hoofd & 
het bovenlichaam

Golven en baren

Ontspannende aanraking

Ringen en zakjes

Planetenspel

Kuddelmuddel

Van de muur afduwen

Lichaamsversterking

Versterking van het onderlichaam

• de groep die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling 
van de activiteitenkaarten binnen THENAPA II - Ken 
Black (coördinator); Linda Biemond (Nederland); 
Rosa Diketmüller en Maria Dinold (Oostenrijk); Anna 
Fillat (Spanje); Maria Michalopoulos (Griekenland); 
Aldona Niemiro (Polen); Borislava Savova (Bulgarije);

• Stefka Djobova (Bulgarije) - Design van de 
Activiteitskaarten

Dankwoord

Vertaling: ALFABET BVBA

THENAPA II zou de volgende personen en organisaties willen bedanken die hun medewerking hebben 
verleend aan het opstellen van deze kaarten:

COGNITIEF, SOCIAAL
De doelstelling van deze oefeningen is de oriëntatie te behouden en de cognitieve vaardighdeden te 

vebeteren, inclusief het herkennings-en herinneringsvermogen.

STRETCHEN
Het is de bedoeling van deze activiteiten om de lenigheid te behouden in spieren en gewrichten en om 

spierspanningen, kwetsuren en stijfheid te voorkomen.

KRACHT
Het is de bedoeling van deze oefeningen om de spierkracht te verhogen.

ONTSPANNING
Het is de bedoeling van deze oefeningen om ze op een ontspannen wijze uit te voeren.

De kaarten werden gemakshalve genummerd, maar kunnen in eender welke volgorde worden gebruikt.

Gezondheidswerkers die deze kaarten wensen te gebruiken, moeten zich ervan vergewissen dat de 
deelnemers een grondig medisch onderzoek hebben ondergaan alvorens met de activiteiten te beginnen 

en/of zich terdege bewust zijn van hun fysiek prestatievermogen. Op elke kaart vindt u ook enkele 
veiligheidsinstructies waarmee rekening moet worden gehouden.

• Foto’s en Engelse Editie: : Ken Black, 
Loughborough University, UK

• de directie en het personeel van het Hucknall Leisure 
Centre, Nottingham;

• de Ashfield District Council, in het bijzonder Joy 
Elmer, Leisure Performance Officer;

• de activiteitengroepen van Hucknall en hun 
instructrice Lynne Davey;
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ACTIEF 8!
ACHT TIPS VOOR AANGEPASTE OEFENINGEN VOOR OUDEREN MET 

EEN HANDICAP

Er zijn allerlei bewegingsactiviteiten en oefenprogramma’s waaraan oudere personen met sensorissche, fysieke of 
leerstoornissen succesvol kunnen aan deelnemen.

Alhoewel er enige aanpassingen zullen nodig zijn om deze gevarieerde populatie de gelegenheid te geven te 
kunnen deelnemen.

1. Communicatie
Onderschat de intellectuele mogelijkheden van oudere 
personen niet. Praat met hen en probeer uit te zoeken 
wat er binnen hun mogelijkheden ligt. Zorg ervoor dat 
de gekozen activiteit tot een succeservaring en 
plezierbeleving.

2. De gepaste taak 
Wanneer, na overleg met het individu, vrienden, familie 
en de medische omkadering, toch redenen zijn om de 
deelname aan een activiteit af te raden, voorzie dan 
altijd een leuk alternatief. Bijvoorbeeld, wanneer een 
persoon door zijn evenwichtsproblemen niet kan 
deelnemen, biedt hem/haar dan de mogelijkheid om 
vanuit zit deel te nemen. Moedig hen aan om toch 
zoveel mogelijk hun onderste ledematen bij de oefening 
te betrekken. Zorg ervoor dat je hun positie binnen de 
groep zo kiest dat  er interactie mogelijk is met de 
andere deelnemers.

3. Tolerantie voor fysieke activiteit 
Als je niet weet wat een individu aan kan qua 
oefenprogramma, wissel dan actieve en passieve 
reeksen oefeningen af. 

4. Plaatsing
Een belangrijk fundament is je ervan te verzekeren dat 
elke persoon de mogelijkheid heeft om vanuit een 
veilige en comfortabele positie deel te nemen, zodat 
hun betrokkenheid geoptimaliseerd wordt. Bijvoorbeeld 
door:
• Het bereiken van een evenwichtspositie in zit, in lig, in 
stand, met of zonder steun.
• Het voorzien van ondersteuning waar nodig, 
doormiddel van kussens, matten, fysieke begeleiding of 
een combinatie van de genoemde mogelijkheden.
• Het variëren van de positie om de prestatie aan te 
passen in functie van de gewenste vaardigheid.

5. Samenwerken
Er moet een evenwicht gevonden worden tussen het 
krijgen en geven van hulp. Er dient rekening gehouden  
te worden met hun persoonlijke ruimte, het is een feit 
dat oa. vervoershulpmiddelen en hun persoonlijke 
uitrusting daar toe kunnen behoren. Zorg ervoor dat ze 
een gelijkwaardige of zelf eens een leidende rol kunnen 
hebben in het samenwerken met een partner.

Dit kan onder verschillende vormen tot stand komen: fysiek 
of door hun partner verbaal of door middel van gebaren te 
sturen.

6. Het bereiken van vrijheid
De begeleiders en deelnemers zouden ernaar moeten 
streven dat de oudere personen met een 
mobiliteitsprobleem kunnen deelnemen aan de activiteit, 
hun hulpmiddelen en uitrusting buiten beschouwing 
gelaten. Bijvoorbeeld de transfer van in hun rolstoel tot op 
de mat. Indien dit niet mogelijk is, probeer dan variatie te 
brengen in de interactie en bewegingen, contoleer of deze 
activiteit ook uit te voeren is vanuit een andere startpositie 
(lig, zit) en houd rekening met het gezichtsveld.

7. Beweging
Zorg ervoor dat alle deelnemers weet hebben van de 
mogelijkheden en beperkingen van de andere deelnemers 
uit de groep. Probeer reacties van anderen op de 
prestaties of het bewegen van de andere deelnemers, als 
coach, steeds positief te kaderen. Bijvoorbeeld, als er 
deelnemers zijn die afhankelijk zijn van auditieve prikkels 
(geluid), probeer dan eens een les te besteden aan het 
belang van luistervaardigheden.

8. Veiligheid
• Hou rekening met de veiligheid van personen met een 
sensorische stoornis. Bvb. Zullen ze het start – en 
stopsignaal horen.
•Sommige oudere personen zullen kwetsbaar zijn voor 
fysiek contact. Dit kan veroorzaakt worden door 
veranderingen in de reactietijd, het evenwicht of 
beweeglijkheid. Zorg dat iedereen zich hier bewust van is.
•Als er rolstoelgebruikers deelnemen, voorzie dan matten 
of een zachte ondergrond voor moesten ze niet in hun 
rolstoel deelnemen.
•Werk met therapeuten,  omkaderend  personeel en de 
individuen zelf om een positief beleid te ontwikkelen naar 
fysieke hulpmiddelen daar waar dit noodzakelijk is om 
insluiting te verzekeren. Bvb. gebruik transfers (rolstoel-
mat) die veilig zijn voor iedereen.
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OPWARMING MET WOORDZOEKSPEL

Het is de bedoeling van deze activiteit om de deelnemers zodanig voor te bereiden dat ze de 
oefeningen op hun eigen tempo kunnen uitvoeren en hen te doen nadenken over het nut en 

de voordelen van oefeningen.

Uitleg
In deze activiteit combineren de deelnemers een 
schattenjacht met een opwarming!

Een vlak terrein in open lucht is hiervoor het best 
geschikt (een groot gazon of een park). De 
deelnemers wandelen alleen of met 
ondersteuning rond over het terrein en gaan op 
zoek naar zes verborgen kaarten. Die kaarten 
bevatten woorden of zinnen die verwijzen naar 
oefeningen. Bijvoorbeeld:

• Gebruik uw spieren elke dag
• Sta elk uur recht en beweeg u

en andere zinnen die betrekking hebben op 
verschillende bewegingen.

De deelnemers wandelen rond over het terrein 
tot ze de 6 kaarten hebben gevonden. Dan keren 
ze terug naar het beginpunt van hun wandeling. 
Als alternatief kan aan de deelnemers ook een 
kaartje worden meegegeven waarop ze het (de) 
sleutelwoord(en) van elke zin schrijven. Zorg 
voor balpennen in de buurt van de verborgen 
kaarten.

Materiaal  & Organisatie
• het aantal deelnemers is onbeperkt – indien er 
veel deelnemers zijn, moeten voor iedereen 
kaarten en balpennen worden voorzien 
• een vlak terrein in open lucht is te verkiezen, 
maar de activiteit kan ook binnenshuis 
plaatsvinden
• woordkaarten – de groep kan, indien mogelijk, 
woorden of zinnen voorstellen

Veiligheidsinstructies
• houd rekening met de andere rondwandelende 
leden van de groep 
• voorzie rustplaatsen (stoelen of banken) waar 
mensen even kunnen uitrusten en misschien 
een babbeltje slaan.

Aanpassingen: gemakkelijker
Verminder de afstand tussen de verborgen 
kaarten (kortere totale afstand).

Aanpassingen: moeilijker
Geef tips om de plaatsen te vinden waar de 
kaarten verborgen zijn. U kunt ook oefeningen 
inlassen, waarbij de deelnemers 30 seconden 
lang elke oefening uitvoeren die ze gevonden 
hebben.
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OPWARMING MET EEN DOBBELSTEEN

Het is de bedoeling van deze activiteit om de deelnemers op een leuke manier op de 
oefeningen voor te bereiden.

Uitleg
Deze activiteit draait rond keuzes en toeval! 
Richt 3 tot 6 oefenstations in rond de 
activiteitenruimte. Mogelijke oefeningen zijn 
bijv:

1. molenwieken met de armen
2. zittend de knieën heffen
3. zijdelings buigen
4. met de heupen draaien

Aan elk station kunnen illustraties van de 
oefeningen worden voorzien.

De deelnemers gaan naar het midden van de 
ruimte en gooien een grote schuimrubberen 
dobbelsteen of een vergelijkbaar voorwerp (zie 
verder). Het aantal gegooide ogen van de 
dobbelsteen  komt  overeen  met  het  nummer 

van een station. 
Indien ze 
bijvoorbeeld 1 
gooien, dan gaan 
ze naar station 1 
en voeren de 
bijbehorende 

oefening uit (gedurende 30 seconden of een 
zeker aantal herhalingen). Na de oefening gaan 
ze terug naar het midden en gooien opnieuw. 
Indien ze hetzelfde nummer gooien of een 
nummer waaraan geen station beantwoordt, 
wandelen ze eenmaal aan de buitenkant rond 
alle stations en keren terug naar het midden.

Materiaal & Organisatie
• het aantal deelnemers is onbeperkt, maar 
moet wel aangepast zijn aan de beschikbare 
ruimte
• een geschikte ruimte, zowel binnen als buiten
• kaarten met afbeeldingen die de oefening 
illustreren aan elk station
• een grote schuimrubberen dobbelsteen of een 
kartonnen kubus, op alle zijden genummerd van 
1-6, of kaarten genummerd van 1-6 die 
omgedraaid op de vloer worden gelegd. 

Veiligheidsinstructies
•houd rekening met de andere leden van de 
groep 
•zorg ervoor dat de oefeningen van de diverse 
stations voor het begin van het spel al goed 
gekend zijn en werden ingeoefend.

Aanpassingen: gemakkelijker
De deelnemers blijven op hun plaats staan en 
voeren de oefeningen daar uit. Ze gooien een 
dobbelsteen of trekken een kaart die door de 
oefenleider wordt aangereikt. In plaats van rond 
te wandelen, kunnen de deelnemers de 
stapbewegingen ook zittend uitvoeren.

Aanpassingen: moeilijker
Verhoog het aantal stations. Vervang de 
opwarmingsoefeningen door strekoefeningen 
(wel pas na de opwarming). 
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BALLONPLEZIER

Het is de bedoeling van deze activiteit om de coördinatie- en visuele traceringsvaardigheden te 
ontwikkelen – ze kan ook als opwarming worden gebruikt.

Uitleg
De leden van de groep zitten in een 
kleine kring en kijken naar het midden. 
Maximum 8 tot 10 personen is optimaal.
Gooi een grote, langzaam bewegende 
ballon in de kring. De deelnemers 
proberen met hun handen (vingers en 
handpalmen), de ballon in de lucht en 
binnen de kring te houden. De ballon 
mag telkens slechts door één enkele 
persoon worden aangeraakt.
Zodra de deelnemers de beweging van 
de ballon onder controle hebben, 
worden meer ballons in het spel 
gebracht. Wanneer de deelnemers niet 
meer alle ballons in de lucht kunnen 
houden, wordt het spel afgebroken en 
opnieuw gestart.

Materiaal en organisatie
• De deelnemers mogen tijdens 
het spel op een stoel zitten. 
Indien de groep te groot is, wordt 
hij opgedeeld in meerdere kleine 
kringen. In een te grote kring 
zouden sommigen de ballon 
immers nooit aanraken.
• Het spel wordt best binnen 
gespeeld, anders waaien de 
ballons weg! 

Veiligheidsinstructies
• Opletten voor te zware 
inspanningen en te grote 
opwinding.
• De deelnemers moeten opletten 
dat ze elkaar niet omverstoten.
• Sommigen zijn bang dat de 
ballonnen zullen uiteenspatten. 
Gebruik als alternatief een grote 
strandbal of een ballonbal (ballon 
met een stoffen overtrek).

Aanpassingen: 
gemakkelijker
Gebruik slechts enkele 
ballons – grotere en trager 
bewegende ballons zijn 
beter zichtbaar en 
gemakkelijker te raken. 
Steek enkele rijstkorrels in 
de ballon zodat hij geluid 
maakt en helpt bij de 
tracering ervan (niet te veel, 
anders valt de ballon te 
snel!).

Aanpassingen: moeilijker
Breng meer ballons sneller 
in het spel. Of blaas minder 
lucht in sommige ballons, 
waardoor ze sneller vallen. 
De ballons die sneller vallen, 
kunnen van een 
welbepaalde kleur zijn.
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DRAAIEN EN KIJKEN

Het is de bedoeling van deze activiteit om de rotatie van het hoofd en de armen te coördineren.

Uitleg
De deelnemers nemen een ontspannen maar stabiele 
rechtstaande houding in, met de armen naast het 
lichaam en kijken recht voor zich uit. Op een rustig 
ritme draaien ze het hoofd naar rechts en de 
rechterarm naar buiten. Daarbij kijken ze naar de palm 
van de rechterhand. Dan keren ze terug naar de 
uitgangspositie. Vervolgens doen ze hetzelfde naar de 
linkerkant.

Wanneer de deelnemers de beweging gewoon zijn, 
laten ze de armen in verschillende richtingen draaien: 
bijv. de rechterarm naar buiten en de linkerarm naar 
binnen en omgekeerd – tegelijk draaien ze het hoofd in 
de tegenovergestelde richting, naar de arm die naar 
binnen is gedraaid.

Materiaal & Organisatie
•  een groep van willekeurige grootte of individueel
• een geschikte ruimte, zowel binnen als buiten, geen 
extra materiaal, een stoel of mat, indien nodig
• muzikale (CD-speler) of ritmische (tamboerijn) 
begeleiding 

Veiligheidsinstructies
Let op dat u niet duizelig wordt!

Aanpassingen: gemakkelijker
Voer de coördinatiebewegingen van het 
hoofd en de armen uit terwijl u veilig op 
een stoel zit en doe dit in een rustig tempo.

Aanpassingen: moeilijker
Voer de coördinatiebewegingen uit terwijl u 
vooruit of achteruit wandelt.
Doe dit in paren, zoals in een spiegel, of 
terwijl de ene persoon de andere volgt als 
een schaduw. Verschillende ritme- en 
tempoveranderingen zijn mogelijk.
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BEWEGEND DOEL

Het is de bedoeling van deze activiteit om de coördinatie- en visuele traceringsvaardigheden (het 
volgen van een doel) te ontwikkelen in een sociale context.

Uitleg
De deelnemers staan of zitten 
in twee rijen recht tegenover 
elkaar. Elke speler heeft een 
bal – die hij/zij naar keuze 
met één of met twee handen 
vasthoudt, afhankelijk van de 
grootte van de bal. De 
oefenleider, of een lid van de 
groep, rolt een grote doelbal 
(bijvoorbeeld een 
gymnastiekbal of een 
fitnessbal) door de vrije 
ruimte tussen de twee 
groepen. De deelnemers 
rollen hun ballen en proberen 
het bewegende doel te raken!
Dit spel kan ook als een 
wedstrijd worden opgevat. 
Het team met de meeste 
treffers wint.

Materiaal & Organisatie
• De deelnemers kunnen zitten of rechtstaan 
• Het spel kan binnen of buiten worden gespeeld

Veiligheidsinstructies
• De deelnemers moeten er rekening mee houden 
dat er ballen van het andere team op hen afkomen.
• Het is veiliger als iedereen de bal rolt – niet 
gooien!
• Let op voor de ballen die op de vloer liggen 
wanneer de deelnemers rechtstaan. Indien dit een 
probleem is, laat dan iedereen neerzitten tijdens 
het spel.

Aanpassingen: gemakkelijker
Start het spel terwijl de doelbal niet beweegt –
het is dan een doel dat tussen de groepen stilligt. 
Begin dan de bal zeer langzaam te rollen. 
Mensen die er moeite mee hebben om de bal 
weg te rollen, kunnen een hellend vlak of een

gootsysteem gebruiken.

Aanpassingen: moeilijker

U kunt de doelbal sneller door de tussenruimte 

doen rollen of meer dan één doelbal gebruiken. 

Er kan ook een kleine doelbal worden gebruikt.
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KLAP EN STAP

Het is de bedoeling van deze activiteit om de beweging van verschillende lichaamsdelen te 
coördineren en een welbepaald ritme aan te houden

Uitleg
Begin met een rustig ritme (4/4 –
vierkwartsmaat) dat wordt aangegeven 
door regelmatig in de handen te klappen. 
De deelnemers doen dit eerst terwijl ze 
stilstaan en dan al wandelend. Wanneer 
ze het ritme gewoon zijn, kunnen ze 
beginnen met zachtjes op de buik te 
kloppen – en dit dan opnieuw te 
combineren met rondwandelen. Zodra ze 
de 2 verschillende manieren van klappen 
en stappen onder de knie hebben, 
beginnen ze met 4 maal in de handen te 
klappen en 4 maal op de buik te kloppen 
– eerst terwijl ze stilstaan, daarna terwijl 
ze rondstappen.
Na enige tijd worden ook klapjes op 
andere lichaamsdelen toegevoegd, zoals 
de dijen, de knieën, de kuiten of het hoofd 
(zachtjes!). Combineer de verschillende 
manieren van klappen, bijvoorbeeld, 4 
maal in de handen, 4 maal op de buik, 4 
maal op de dijen, 4 maal op de knieën –
of eender welke andere combinatie.

Materiaal & 
Organisatie
• een groep van 
willekeurige grootte 
of individueel
• geschikt voor 
binnen en buiten, 
geen extra 
materiaal nodig

• muzikale (CD-speler) of ritmische (tamboerijn)   
begeleiding 

Veiligheidsinstructies
Geen gevaarlijke activiteit, maar maak de groep wel 
attent op de bewegingsmogelijkheden van alle 
deelnemers. Zorg ervoor dat de rondlopende 
groepsleden niet tegen elkaar opbotsen..

Aanpassingen: gemakkelijker

Voer de coördinatiebewegingen langzaam 

uit. Doe ze zonder rond te wandelen, op 

een stoel of in een rolstoel zittend – of volg 

een partner die u leidt.

Aanpassingen: moeilijker

Voer de coördinatiebewegingen uit terwijl u 

sneller vooruit of achteruit stapt.

Voer ze uit in paren, net alsof u in een 

spiegel kijkt, terwijl u op dezelfde of op 

verschillende lichaamsdelen klopt. Gebruik 

nog meer lichaamsdelen. Zeer moeilijk: 

klap tussen de stappen (op de off-beat!).
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THUIS

Het is de bedoeling van deze activiteit om de motorische controle, de coördinatie en de kracht van de 
handen en polsen te ontwikkelen door gebruik te maken van dagelijkse activiteiten in en rond het huis. 

Uitleg
Deze oefeningen zijn bedoeld om de fysieke 
vaardigheden te ontwikkelen en de activiteit te 
verhogen door gebruik te maken van 
voorwerpen uit de huiselijke omgeving.

Spons uitwringen: doe 
wat water in een kom. 
Dompel er een spons in en 
zuig water op. Wring de 
spons dan uit. Doe dit met 
beide handen, eerst de 
dominante en dan de niet-
dominante hand. Probeer 
de spons telkens iets hoger 
te houden tot uw arm 
helemaal gestrekt is boven 
de kom.
Polsen draaien: leg een 
schotelvod of een vaatdoek 
in een kom met water, in 
de gootsteen of de lavabo. 
Neem de natte vod met 
beide handen vast en draai 
de handen in 
tegenovergestelde richting 
om het water uit te 
wringen. Probeer dit eerst 
met gebogen armen en 
daarna met gestrekte 
armen.

de steel opnieuw vast boven de andere hand. 
Herhaal deze beweging met de andere hand (nu de 
onderste hand) en doe zo verder tot u de bovenkant 
van de steel bereikt. Keer deze beweging om en 
doe hetzelfde tot u de steel weer onderaan 
vasthebt.
Heen en weer:
ga op een stoel zitten 
en houd de bezemsteel 
tussen beide handen,
met de armen naar 
voren gestrekt. Druk de
bezemsteel 
eerst 
langzaam 
en dan 
sneller van 
de ene 
hand in de 
andere. 
Houd uw handen verder uit elkaar en laat de steel 
van de ene hand naar de andere gaan (met een 
schommelbeweging). Vang de steel op en neem 
hem telkens vast alvorens hem terug naar de 
andere hand te stoten.

Materiaal & Organisatie
Plastickommen, sponsen, waslapjes, 
schotelvodden,  zwabber of vloerbezem.
Veiligheidsinstructies
De deelnemers moeten een stabiele staande of 
zittende houding innemen alvorens met deze 
oefeningen te beginnen.Vegen: begin in zittende 

houding met een bezem- of 
zwabbersteel die u met 
beide handen vóór uw 
lichaam vasthoudt. Klem om 
te beginnen uw vuisten zo 
laag mogelijk rond de steel, 
met de handen boven 
elkaar. Laat de steel los met 
de onderste hand en grijp 

Aanpassingen:
• Probeer met een spons of een doek een vlak 
oppervlak schoon te vegen (bijvoorbeeld de 
afdruipplaat van het aanrecht) en wring 
vervolgens het water uit.
• Gemakkelijker: voer de wring- en 
grijpbewegingen uit zonder dat u iets vasthoudt 
(alleen met de handen) voor u een vaatdoek of 
een bezemsteel gebruikt.

ACTIVITEITENKAARTEN VOOR ACTIEF OUDER WORDEN



ROTSKLIMMEN

Het is de bedoeling van deze activiteit om ouderen te helpen zodat ze op een veilige manier kunnen 
staan en stappen en om de mobiliteit, het evenwicht, de kracht, de  coördinatie en het 

uithoudingsvermogen te verbeteren, in het bijzonder van personen voor wie een valrisico bestaat.

Uitleg
De deelnemers voeren verschillende oefeningen uit 
terwijl ze de volgende tekst zingen:

Tekst 1 (Voorbereiding, pauze):
(vertaald uit het Engels/Duits) Op weg naar de top 
van de berg – staat een rots zo hoog, da’s erg 
Maar we laten ons niet pramen -
Laten we klimmen, allen samen
Oefeningen: het lichaam oprichten!

Refrain:
(1) Rechterarm en linkerbeen – beide moeten naar 
omhoog – en we trekken met volle kracht – in een 
grote weidse boog.
(2) Linkerarm en rechterbeen – nu zijn zij ook aan 
de beurt – trekken ons lichaam naar boven – en er 
is niemand die zeurt.
(3) Afwisselend links en rechts – klimmen we naar 
boven – de ene kant, de andere kant – omdat we 
erin geloven.
Oefeningen: 
(1) Hef de rechterarm en het linkerbeen tegelijk op 
en strek uw lichaam (symboliseert het beklimmen 
van de bergwand). (2) Hef de linkerarm en het 
rechterbeen op en strek uw lichaam. (3) Wissel 
deze oefeningen af op de tekst en de muziek.

Tekst 2 (pauze):
We voelen de rotsen met voet en hand – zien de 
weiden en het land – we komen dichter bij ons doel –
o dat is een goed gevoel. 
Oefeningen: Strek uw lichaam en ontspan u.

Refrain: Zelfde tekst en oefeningen als voordien.

Tekst 3 (pauze):
En de top is nu dichtbij – we klimmen verder vrank 
en vrij – boven wacht op ons de rust  - in de zon, een 
lieve lust.
Oefeningen: de deelnemers richten het lichaam op 
en ontspannen zich.

Refrain: Zelfde tekst en oefeningen als voordien.

Materiaal & Organisatie
• Muziek (cd-speler), type marsmuziek + deelnemers 
kunnen ook andere teksten zingen. 
Het voorbeeld komt uit: 
www.plejaden.net/newsletter/hoerprobe_cd3.htm
("Ein Tag in der Natur: Sicher stehen, sicher gehen. 
Track 7 "Klettersteig") of
http://de.wikipedia.org/wiki/Radetzkymarsch
• een groep van willekeurige grootte of individueel 
• een geschikte binnenruimte 
• enkele stoelen (indien nodig)
Veiligheidsinstructies
Geen speciale aanwijzingen.

Aanpassingen: gemakkelijker
Zwakke personen die de oefeningen 
rechtstaand willen uitvoeren, moeten een stoel 
rechts en/of links van hen vasthouden en/of 
door een helper worden ondersteund. Zeer 
zwakke of zwaar gehandicapte personen 
moeten de oefeningen zittend uitvoeren.

Aanpassingen: moeilijker
De oefeningen uitvoeren zonder enige hulp of 
ondersteuning.

ACTIVITEITENKAARTEN VOOR ACTIEF OUDER WORDEN



MET STEVIGE TRED

Het is de bedoeling van deze activiteit om een sensoriële stimulering te bieden en het 
evenwichtsgevoel te bevorderen door op verscheidene ondergronden te stappen.

enkele stoelen of  stangen te voorzien waarop de 
deelnemers kunnen steunen.

Veiligheidsinstructies
Steunbaren/relingen voor mensen die onzeker 
stappen of ondersteuning door een helper zijn 
zinvol.
Mensen die orthopedisch schoeisel of 
hulpmiddelen bij het stappen nodig hebben, 
trekken hun schoenen best niet uit. 

Aanpassingen: gemakkelijker
Gebruik een vlak traject zonder treden of 
oneffenheden om een maximale stabiliteit te 
verzekeren. 
Aanpassingen: moeilijker
Volg het traject met gesloten ogen. 
Volg het traject met gesloten ogen en probeer 
te raden welk materiaal u voelt.
Volg een pad met oneffenheden en 
niveauverschillen.

Uitleg
De deelnemers stappen over een traject dat uit 
verschillende ondergronden bestaat. 
Bijvoorbeeld:
• houten vloer
• zachte / harde matten
• ruwe matten, deurmatten
• verschillende op de vloer gekleefde materialen 
• gras 
• zand

Rolstoelgebruikers kunnen de oppervlakken met 
hun blote voeten aanraken of, indien mogelijk, 
rechtstaan met steun (bijv. een stang of een 
wand) en langzaam ter plaatse stappen.

Materiaal & Organisatie
Een grote verscheidenheid van oppervlakken 
om binnen of buiten een traject aan te leggen, 
bijvoorbeeld hoofdkussens, natuur- of 
kunstgras, zand, schuim- of sponsrubber, hout, 
metaal,  kunststof,  stof.  Het  kan  nuttig zijn om

Andere ideeën:
• Deelnemers 
kiezen om beurten 
een oppervlak, 
waarna de rest 
van de groep de 
ondergrond 
aanraakt of erop 
stapt.
• De verschillende 
oppervlakken 
kunnen in 
opklimmende 
volgorde worden 
aangebracht, van 
zeer zacht over 
harder tot 
uiteindelijk een 
betonnen weg. 

ACTIVITEITENKAARTEN VOOR ACTIEF OUDER WORDEN



EEN KWESTIE VAN EVENWICHT

Het is de bedoeling van deze activiteit om het evenwichtsgevoel en een goede houding te 
ontwikkelen, waarbij meerdere lichaamsdelen worden gebruikt.

Uitleg
De deelnemers zoeken elk een plaats uit in de activiteitenruimte, 
waar ze naar keuze kunnen zitten of rechtstaan.
Eerst probeert iedereen om onbeweeglijk te blijven – hoofd 
stilhouden, nek ontspannen, schouders rechtop. Ook de heupen, 
knieën en voeten moeten mooi recht en indien mogelijk goed 
uitgelijnd zijn.

Daarna moeten verschillende voorwerpen, bijv. een bonenzakje 
(bean bag), een kooshballetje (jongleerbal), een spons of een 
ander voorwerp van zacht materiaal, door de deelnemers in 
evenwicht worden gehouden door gebruik te maken van 
verschillende lichaamsdelen. Steek, bijvoorbeeld, de arm vooruit, 
met gestrekte vingers en de handpalmen naar beneden. Houd het 
bonenzakje in evenwicht op de rug van de hand. Probeer daarna 
ook met de andere arm. Houd vervolgens het voorwerp ook in 
evenwicht op de knieën, de schouders en tot slot het hoofd

Materiaal & Organisatie
• De deelnemers kunnen zitten of rechtstaan.
• De oefening kan zowel binnen als buiten 
worden uitgevoerd.
• Bonenzakjes (bean bags), kooshballetjes, 
zachte sponsen, stroken zacht materiaal of 
sjaals.

Veiligheidsinstructies

Rekening moet worden gehouden met de 
anderen terwijl men rondloopt.

Aanpassingen: gemakkelijker
Een partner of helper kan het voorwerp op het 
lichaamsdeel leggen wanneer de persoon 
onbeweeglijk stilstaat.

Aanpassingen: moeilijker
Er kunnen bewegingen worden toegevoegd. Kunnen 
de deelnemers het bonenzakje tegelijk in evenwicht 
houden en langzaam door de ruimte stappen? Ze 
kunnen ook proberen zich sneller te bewegen. 

ACTIVITEITENKAARTEN VOOR ACTIEF OUDER WORDEN



RINGEN EN ZAKJES

Het is de bedoeling van deze activiteit om de cognitieve vaardigheden te stimuleren, waaronder het 
herkennen en zich herinneren van informatie; in dit spel gaat het om kleuren.

Uitleg
Het is de bedoeling van deze activiteit om de 
achteruitgang van de cognitieve vaardigheden 
te stabiliseren en/of te vertragen. 
Leg in een kring van zittende of rechtstaande 
mensen drie ringen met een verschillende kleur 
(hoepels) op de grond. Er kunnen ook 
doelcirkels worden gemaakt met gekleurd krijt of 
gekleurd papier of er kan met gekleurde matten 
worden gewerkt. 
De deelnemers proberen om bonenzakjes (of 
papieren of wollen balletjes) in de ringen te 
gooien. Voer kleurherkenning in door de kleur 
van de doelring aan te geven. Dit kan worden 
uitgebreid door de deelnemers te vragen om 
gekleurde bonenzakjes in de ring met dezelfde 
kleur te gooien (bijv. het rode zakje in de rode 
hoepel) 

Materiaal & Organisatie
• Gekleurde ringen, hoepels, krijtringen, 
gekleurde papierbladen of matten 
• Bonenzakjes (bean bags), kooshballetjes, 
wollen balletjes, papierballetjes 

Door in een kring te staan of te zitten wordt de 
wisselwerking tussen de deelnemers 
gestimuleerd.

Safety considerations
Geen bijzonder veiligheidsinstructies. Vermijd 
echter wel om harde balletjes te gebruiken. Die 
zouden kunnen terugkaatsen en de deelnemers 
kunnen verwonden.

Aanpassingen: gemakkelijker

• Zit rond een tafel met kleine ringetjes of doelen

• Verhoog de keuzemogelijkheden, bijv. door twee 

gekleurde doelen te kiezen

• Geef het juiste doel aan door middel van een signaal

Aanpassingen: moeilijker

Gebruik gekleurde balletjes om in de ringen te rollen 

Verhoog het aantal doelen

Geef de volgorde van de te raken doelen aan, bijv. 

eerst rood, dan blauw, dan groen, om het 

herinneringsvermogen te stimuleren 

Beperk de verbale of andere hulp

ACTIVITEITENKAARTEN VOOR ACTIEF OUDER WORDEN



PLANETENSPEL

Het is de bedoeling van deze activiteit om te werpen, door te geven, te vangen, de verschillende 
taken te coördineren, het oriëntatie- en reactievermogen aan te scherpen – en plezier te maken!

Uitleg
De spelers vormen een kring die het 
heelal symboliseert.
De deelnemers geven één bal door in de 
kring, in één richting: een planeet op haar 
weg door het heelal. 
Dan wordt een tweede planeet, een 
andere bal met dezelfde afmetingen en 
kleur, in het spel gebracht, die in de 
tegenovergestelde richting moet worden 
doorgegeven door de mensen in de kring.  
Dan komt een bal met een andere kleur 
of andere afmetingen in het spel.  Deze 
bal symboliseert een asteroïde, die geen 
specifiek traject aflegt. Hij mag naar 
iedereen in de kring worden gegooid. Er 
moeten zoveel mogelijk ballen in het spel 
worden gebracht. Daarnaast kan ook de 
richting van het traject van de planeten 
worden gewijzigd.

Materiaal & Organisatie
• een groep van willekeurige grootte, maar 
wel meer dan 4 personen
• een sporthal of een terrein in open lucht
• (zachte) ballen, 3-4 gelijksoortige ballen, 
maar ook een aantal met andere afmetingen

en kleuren.

Veiligheidsin
structies
Geef de bal 
enkel aan uw 
buur door 
wanneer hij/zij 
u ziet en de 
bal verwacht.

Aanpassingen: 
gemakkelijker
Help spelers die visueel 
gehandicapt (slechtziend of 
blind) zijn door middel van 
akoestische signalen. Om het 
spel gemakkelijker te maken, 
kunnen grotere of zachtere 
ballen worden gebruikt.  Er 
kan zelfs worden begonnen 
met zachte kussens of kleine 
kussentjes die gemakkelijker 
kunnen worden vastgenomen.

Aanpassingen: moeilijker
De spelers onthouden van wie 
ze de bal hebben gekregen en 
aan wie ze de bal hebben 
doorgegeven in de kring. 
Daarna wandelen de spelers 
vrij rond in de gymzaal of op 
het openluchtterrein en geven 
de bal door in dezelfde 
volgorde als in de kring. 

Terwijl ze zich door de 
ruimte bewegen, moeten 
ze hun buren in het oog 
houden om de bal op tijd te 
kunnen aannemen of 
doorgeven. Begin met één 
planeet en verhoog, indien 
dit goed lukt, het aantal 
planeten en/of asteroïden, 
tot de groep het aantal 
ballen in het spel niet meer 
kan controleren. Let in het 
bijzonder op de asteroïden, 
de ballen die van iedereen 
naar iedereen mogen 
worden doorgegeven/ 
gegooid. Nadat het spel 
werd afgebroken, kunt u 
opnieuw beginnen met één 
planeet in de kring, die 
misschien best in de 
andere richting wordt 
doorgegeven. 

ACTIVITEITENKAARTEN VOOR ACTIEF OUDER WORDEN



“KUDDELMUDDEL”

Uitleg

De spelers vormen 
een kring. De 
leider/instructeur 
toont diverse 
voorwerpen in het 
midden van de 
kring. Elk 
voorwerp is 
verbonden met 
een welbepaalde 
taak: bijv. een 
klein balletje moet 
met de 
rechterhand naar 
de rechterkant 
worden 
doorgegeven in de 
rechterhand van 
de buurman/-
vrouw; een grote 
bal moet met de 
linkerhand worden 

Het is de bedoeling van deze activiteit om verschillende voorwerpen door te geven volgens 
welbepaalde regels, dus om verschillende taken te coördineren en plezier te maken!

doorgegeven naar de linkerkant in de linkerhand van de buurman/-vrouw. Een speeltje (rubberen ring) moet op het 
hoofd van de buurman/-vrouw aan de rechterkant worden gelegd. Een plasticbeker die over de wijsvinger wordt 
geschoven moet over de vinger van de buurman/-vrouw aan de linkerkant worden geschoven. Een staafje moet 
onder de dij door naar de linkerkant worden doorgegeven onder de opgeheven knie, enzovoort.

Veiligheidsinstructies
Dit spel vereist een grote concentratie en een 
goed geheugen om de taak correct uit te voeren, 
maar door de complexiteit ervan zal het al gauw 
in verwarring en gelach eindigen 
(“kuddelmuddel”)!

Aanpassingen: gemakkelijker
Leg telkens slechts één taak uit en geef de deelnemers genoeg tijd om te 
oefenen. Mensen die zich zwak of onzeker voelen, mogen neerzitten in de kring, 
ofwel kan iedereen gaan zitten zodat allen zich op dezelfde ooghoogte bevinden.

Aanpassingen: moeilijker
Er kunnen bijkomende taken of voorwerpen worden gebruikt, er kan een 
tijdslimiet worden gesteld, of een specifiek taalgebruik of specifieke acties kunnen 
aan de taak worden gekoppeld.

kringen  en houd een wedstrijd! 

• Gebruik voorwerpen waarmee 
de deelnemers vertrouwd zijn, 
misschien dingen die ze zelf 
meebrengen.

• Gebruik voorwerpen of taken 
die te maken hebben met 
vaardigheden uit het dagelijkse 
leven.

ACTIVITEITENKAARTEN VOOR ACTIEF OUDER WORDEN

Materiaal en Organisatie
• een groep van willekeurige grootte, maar wel meer dan 4-5 
personen
• een gymzaal of een terrein in open lucht 
• verscheidene ballen en voorwerpen  

Andere  ideeën:                  • Vorm twee of meer kleinere



3. Quadriceps, op de zij liggend

Ga op de mat liggen op uw linkerzij. 

Strek uw linkerarm naar boven uit en 

laat uw hoofd op uw linkerarm rusten. 

Houd uw linkerbeen gestrekt. Buig uw 

rechterknie, breng uw rechterhand 

naar achteren en grijp uw rechterenkel 

vast. Trek uw hiel naar uw achterwerk 

toe tot u een lichte spanning voelt aan 

de voorkant van uw dij. 

3a. Quadriceps, op de buik 
liggend
Ga op uw buik en met gestrekte 
benen op de mat liggen. Buig uw 
rechterknie achter uw lichaam, 
breng uw handen naar achteren 
en grijp uw rechterenkel met 
beide handen vast. Trek uw hiel 
naar uw achterwerk toe tot u een 
lichte spanning voelt aan de 
voorkant van uw dij. 

3b. 
Quadriceps, 

rechtstaand

Ga rechtop 
staan en steun 
tegen de muur 
of op een stoel 
om uw 
evenwicht te 
bewaren. Buig 
uw knie naar

achteren, breng uw rechterhand 

achter uw lichaam en grijp uw 
rechterenkel vast. Houd uw knie 
dicht bij het lichaam. Trek uw hiel 
naar uw achterwerk toe tot u een 
lichte spanning voelt aan de 
voorkant van uw dij. 

4. Binnenkant van de dij
Ga rechtop staan met uw voeten 
recht vooruit, iets meer dan een 
schouderbreedte uit elkaar. Buig uw 
rechterknie lichtjes en beweeg uw 
linkerheup naar beneden, naar uw 
rechterknie toe. Houd u, indien 
nodig, ergens aan vast (bijv. aan 
een stoel etc.) om uw evenwicht te 
bewaren.

5. Zijkant van de heup
Gaop de grond zitten met uw 
rechterbeen uitgestrekt voor u. Buig 
uw linkerbeen en plaats uw 
linkervoet aan de buitenkant naast 
uw rechterknie. Trek uw linkerknie 
over uw lichaam heen naar de 
tegenoverliggende schouder.

1.De middenrug

Ga rechtop staan 
met de handen op 
de heupen. Draai 
uw bovenlichaam 
rustig vanuit het 
middel tot u de 
strekking voelt. 
Houd uw knieën 
lichtjes gebogen.

Uitleg: altijd beide zijden strekken 2. De kuiten
Gaop korte afstand voor 
de muur staan, leun tegen 
de muur met uw 
onderarmen en laat uw 
hoofd op uw handen 
rusten. Zet uw rechtervoet 
vooruit, met licht gebogen 
been en strek uw 
linkerbeen uit naar 
achteren. Beweeg uw 
heupen    langzaam   naar

voren tot u de strekking in de kuit van uw linkerbeen voelt. 
Houd uw linkerhiel plat op de grond en uw tenen recht vooruit.

ACTIVITEITENKAARTEN VOOR ACTIEF OUDER WORDEN

STREKKEN VAN DE ROMP 

EN DE ONDERSTE LEDEMATEN

om de soepelheid van de spieren en de gewrichten te helpen bewaren, de spanning te 
verminderen en letsels en spierpijn te voorkomen.



6. Strekken van de onderrug, de 

zijkant van de heup en de nek Ga op 

de grond zitten met uw linkerbeen 

uitgestrekt voor u. Buig uw rechterbeen 
en plaats uw rechtervoet aan de 

buitenkant naast uw linkerknie. Buig uw 

linkerelleboog en laat ze op de 

buitenkant van uw rechterknie rusten. 

Plaats uw rechterhand achter uw 

heupen op de vloer. Draai uw hoofd 
naar uw rechterschouder toe en draai 

uw bovenlichaam naar rechts.

7. Strekken van de achterkant uw been 

en van de onderrug Ga op de mat zitten 

met uw rechterbeen uitgestrekt voor u, uw 
knie lichtjes gebogen en uw rechtervoet in 

een rechte hoek. Buig uw linkerbeen en 

laat uw linkervoet tegen de binnenkant 

van uw rechterbeen rusten. Leun naar 

voren vanuit de heupen en grijp uw enkel 

vast tot u een lichte spanning voelt aan 

de achterkant van uw rechterbovenbeen. 
Gebruik een handdoek indien u uw 

voeten niet gemakkelijk kunt bereiken.

7a. Strekken van de hamstrings, 
op de rug liggend Ga op uw rug 
liggen met uw knieën gebogen en 
uw voeten plat op de mat. Hef uw 
rechterbeen op en houd het gestrekt, 
met uw knie lichtjes gebogen en uw 
voet in een rechte hoek. Neem uw 
rechterbeen vast met beide handen. 
Houd uw heupen tegen de mat 
gedrukt en trek uw rechterbeen naar 
uw lichaam toe tot u een lichte 
spanning voelt aan de achterkant 
van uw rechterbovenbeen. 

7b. Strekken van de 

hamstrings, rechtstaand 

Ga met uw voeten 

schouderbreed uit elkaar staan, 

uw knieën lichtjes gebogen en 

uw tenen recht vooruit. Buig 
naar voren vanuit de heupen en 

leg uw handen rond uw enkels 

tot u een lichte spanning voelt 

aan de achterkant van uw 

rechterbovenbeen.

Materiaal & Organisatie

• Losse, gemakkelijk zittende kledij is aanbevolen.

• Sporthal, ruimte binnen of buiten, bij voorkeur met 

muren voor steun, indien nodig

• Gymnastiekmatje en handdoek

Veiligheidsinstructies

• De juiste manier om te strekken is traag en 

ontspannen. HUPPEL NIET OP EN NEER. 

Daardoor kunt u immers de spier verrekken die u 

wilt strekken.

• Strek tot u een "LICHTE SPANNING" voelt of tot 

aan de “PIJNGRENS”. Indien u te ver strekt, kunt u 

schade berokkenen. Doe het rustig aan indien het 

strekken pijnlijk aanvoelt.

•ADEM langzaam en natuurlijk. Houd uw adem niet 

in terwijl u aan het strekken bent. 

•Voer elke strekoefening minstens 15 tot 30 

seconden uit. Ontspan u na het strekken. Voer elke 

strekoefening daarna nog een- of tweemaal uit. 

Probeer bij elke oefening iets verder te strekken. 

STREK ALTIJD BEIDE KANTEN van het lichaam.

8. Het bovenlichaam

Ga op uw buik op de mat liggen 

en leg uw handpalmen vlak op de 

mat, net onder de schouders en 

met gestrekte tenen. Strek uw 

armen terwijl u uitademt, houd uw 
hoofd op één lijn met uw 

ruggengraat tot u een lichte 

spanning voelt in de hele 

buikzone.

Aanpassingen: gemakkelijker – bij elke oefening 
mogelijk Daarnaast:
• Vele oefeningen kunnen worden aangepast voor uitvoering 
in zithouding, bijv. voor Strekoefeningen 3-3b (quadriceps), 
kan de deelnemer op een stoel zitten en één been achteruit 
buigen onder de stoel – door lichtjes achterover te leunen 
wordt de quadriceps gestrekt 
• Kleine handdoeken of korte stukjes touw kunnen worden 
gebruikt als hulpmiddel bij sommige oefeningen, bijv. voor 
Strekoefening 7 (strekken van de hamstrings, zittend), kan 
de deelnemer een handdoek die hij met beide handen 
vasthoudt over de tenen slaan en zachtjes naar de borstkas 
toe trekken om de strekoefening uit te voeren.

Aanpassingen: moeilijker – bij elke oefening mogelijk 

9. Strekken van uw 

schouders, armen, handen, 

voeten en enkels

Ga op uw rug op de vloer 
liggen, strek uw armen uit boven 

uw hoofd, houd uw benen 

gestrekt. Strek uw armen en 

benen uit in tegenovergestelde 

richtingen.

ACTIVITEITENKAARTEN VOOR ACTIEF OUDER WORDEN



STREKOEFENINGEN VOOR DE NEK, HET 

HOOFD & HET BOVENLICHAM

Het is de bedoeling van deze activiteit om de soepelheid van de spieren en de gewrichten te 
helpen bewaren, de spanning te verminderen en letsels en spierpijn te voorkomen.

Uitleg: strek altijd aan beide zijden

1. Rollen met de nek (strekoefening voor de 
zijkanten en de achterkant van de nek)
• Rol uw hoofd naar rechts. Blijf in die houding staan 
tot u de strekking voelt aan de linkerkant. 
• Rol uw hoofd opnieuw naar voren. Rol dan uw hoofd 
naar links. Blijf in die houding staan tot u de strekking 
voelt aan de rechterkant.  
• Laat uw kin op uw borst rusten. Blijf in die houding 
staan tot u de strekking voelt aan de achterkant van 
uw nek. 
• Rol uw hoofd niet naar achteren! U zou namelijk de 
halswervels kunnen beschadigen.

2. Nekoefeningen met 
steun Ga rechtop in een 
stoel zitten. Houd de zijkant 
van de stoel vast met uw 
linkerhand. Reik met uw 
rechterhand over uw hoofd 
en leg uw rechterhand op uw 
linkeroor. Beweeg uw 
rechteroor naar uw 
rechterschouder en stop 
zodra u een lichte spanning 
voelt. 

3. Strekken van de zijkant 
van de schouder en de 
achterkant van de 

bovenarmen

U kunt dit rechtstaand of 
zittend doen. Leg uw 
rechterhand op uw 
linkerschouder. Trek met 
uw linkerhand uw 
rechterelleboog over uw 
borst heen naar uw 
linkerschouder toe.

4. Strekken van schouders, 
middenrug, armen, handen, 
vingers en polsen

Vouw uw vingers samen en 
draai uw handpalmen naar 
binnen en naar buiten. Strek uw 
armen recht voor u uit  op 
schouderhoogte.

ACTIVITEITENKAARTEN VOOR ACTIEF OUDER WORDEN



5. Strekken van triceps, 
bovenkant van de 
schouders en middel 
Houd uw knieën lichtjes 
gebogen. Sta of zit met uw 
armen boven uw hoofd. 
Houd een elleboog vast met 
de hand van uw andere arm. 
Trek uw elleboog zachtjes 
achter uw hoofd, terwijl u 
langzaam naar de zijkant 
leunt tot u een lichte 
spanning voelt.

6. Strekken in een 
deuropening
Ga in een deuropening 
staan. Buig uw ellebogen 
in een hoek van 90 
graden en plaats uw 
onderarmen tegen het 
deurframe. Leun 
voorwaarts tot u een 
lichte spanning voelt 
vooraan in de schouders. 
Blijf 15 seconden in deze 
houding staan.

7. “Superman”-strekoefening, geknield

Kniel neer op een mat. Ga zitten door uw achterwerk langzaam 

naar uw hielen toe te bewegen terwijl u uw armen uitgestrekt 

voor uw lichaam houdt. Houd uw ellebogen gestrekt en leg uw 

handpalmen plat op de mat tot u een lichte spanning voelt in uw 

bovenarmen en schouders. Blijf 15 seconden in deze houding 

zitten.

Materiaal & Organisatie
• Losse, gemakkelijk zittende kledij is aanbevolen.
• Sporthal, ruimte binnen of buiten met muren voor steun, 
indien nodig 
• Gymnastiekmatje en handdoek

Veiligheidsinstructies
• De juiste manier om te strekken is traag en ontspannen. 
HUPPEL NIET OP EN NEER. Daardoor kunt u immers de 
spier verrekken die u wilt strekken.
• Strek tot u een "LICHTE SPANNING" voelt of tot aan de 
“PIJNGRENS”. Indien u te ver strekt, kunt u schade 
berokkenen. Doe het rustig aan indien het strekken pijnlijk 
aanvoelt.
• ADEM langzaam en natuurlijk. Houd uw adem niet in 
terwijl u aan het strekken bent. 
• Voer elke strekoefening minstens 15 tot 30 seconden uit.  
Ontspan u na het strekken. Voer elke strekoefening daarna 
nog een- of tweemaal uit. Probeer bij elke oefening iets 
verder te strekken. STREK ALTIJD BEIDE KANTEN van 
het lichaam.

Aanpassingen: gemakkelijker – bij elke 
oefening mogelijk
Daarnaast:
Vele oefeningen kunnen worden aangepast 
voor uitvoering in zithouding. Zo kan er bijv. 
een  stoel in de deuropening worden gezet  
voor Strekoefening 6 (strekken in een 
deuropening)
Kleine handdoeken of korte stukjes touw 
kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij 
sommige strekoefeningen, bijv. voor 
Strekoefening 4 (strekken van schouders, 
middenrug, armen, handen, vingers en 
polsen) kan de deelnemer een handdoek met 
beide handen vasthouden in plaats van de 
vingers te kruisen.

Aanpassingen: moeilijker – bij elke 
oefening mogelijk
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VAN DE MUUR AFDUWEN

Het is de bedoeling van deze activiteit om de spierkracht van de bovenste ledematen te versterken

Uitleg
Opwarming: de 
schouders optrekken 
en cirkelvormige 
schouderbewegingen 
maken. 

Tegen de muur 
drukken: Ga een 
halve stap voor een 
muur staan en leun 
voorover met uw romp 
tot uw borst de muur 
bijna raakt. Plaats uw 
handen lichtjes meer 
dan een 
schouderbreedte uit 
elkaar, buig uw 
ellebogen, pauseer 
kort en duw uzelf terug 
in de uitgangspositie.

In zithouding kunt u de volgende 
oefeningen uitvoeren: 
• de armen zijdelings opheffen, 
lichtjes gebogen ter hoogte van de 
ellebogen en niet hoger heffen dan 
schouderhoogte
• de ellebogen buigen tot de 
handpalmen de schouders raken 
• de armen uitstrekken achter het 
lichaam
• de armen naar boven uitstrekken, 
beginnend op schouderhoogte. 

Materiaal & Organisatie
Neem een stabiele 
lichaamshouding in, hetzij 
rechtstaand, hetzij zittend. 

Materiaal:
• stoel met rechte rugleuning
• weerstandsbanden
• korte halters of eender welk voorwerp dat 
als weerstand kan worden gebruikt (een 
bonenzakje of bean bag). 

Ga zitten en houd tijdens het volledige 
bewegingsverloop een langzaam en 
gelijkblijvend ritme aan. Voer 1 - 3 reeksen 
telkens 8 - 12 maal uit. Rust tussen elke 
reeks 2-3 minuten uit. 

Veiligheidsinstructies
Neem een stabiele lichaamshouding in en 
zorg voor een regelmatig ademritme terwijl u 
de oefeningen uitvoert. Gebruik geen 
voorwerpen die u niet gemakkelijk kunt 
vasthouden (bijv. grote conservenblikken).

ACTIVITEITENKAARTEN VOOR ACTIEF OUDER WORDEN



Aanpassingen: gemakkelijker
Het afduwen tegen de muur kan beginnen door eerst enkel de ellebogen te 
buigen en te strekken zonder tegen de muur te leunen of eender welke 
weerstand te creëren. Voer de bewegingen zonder of met een minimale 
weerstand uit, bijv. terwijl u een spons vasthoudt.

Aanpassingen: moeilijker
Verhoog de afstand tot de muur. Leun tegen de rand van een tafel. Verhoog de 
weerstand, bijv. door het gewicht te verhogen van het voorwerp dat u vasthoudt. 
Terwijl u neerzit, kunt u weerstandsbanden gebruiken om de bovenstaande 
oefeningen uit te voeren. U kunt ook met uw voeten op de band gaan staan en 
verticale roeibewegingen uitvoeren terwijl u de ellebogen buigt. Maak het nog 
moeilijker door beide uiteinden van de band in één hand vast te houden terwijl u 
op de band stapt.

Indien u de moeilijkheidsgraad nog wilt verhogen, kunt u de oefeningen eerst vaker 
herhalen en vervolgens een grotere weerstand gebruiken.  Deze activiteiten kunnen 
ook worden uitgevoerd met krachttoestellen. 

Andere ideeën:
Begin met het bepalen van een zekere bewegingshoeveelheid (ROM) zonder enige 
weerstand. Verhoog de weerstand geleidelijk en doe de oefeningen niet op 
opeenvolgende dagen. Om de motivatie te verhogen, kunnen deze oefeningen ook 
worden ingepast in sociale groepsactiviteiten, bijv. opwarming met een dobbelsteen.
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LICHAAMSVERSTERKING

Het is de bedoeling van deze activiteit om de buikspieren en de spieren van de onder- en 
bovenrug te versterken.

Uitleg
Oprollen (curl-ups): ga op uw rug op een mat of een tapijtvloer liggen. Buig één knie tot halverwege, 
leg de handen over de borst en rol het lichaam zachtjes naar voren om het op te richten, net hoog 
genoeg om de schouderbladen van de vloer te heffen. Pauseer en keer dan langzaam terug naar de 
uitgangspositie.

Benen opheffen in buikligging: hef uw benen, op de buik liggend, lichtjes op – de knieën mogen 
gebogen of gestrekt zijn.

Achterwerk samentrekken: Als alternatief kunt u ook de spieren van uw achterwerk samentrekken en 
ontspannen
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Materiaal & Organisatie
Neem een stabiele houding in, hetzij 
rechtstaand, hetzij zittend. 
Materiaal:
• Stoel met rechte rugleuning
• Schuimrubberen mat 

Houd tijdens het volledige bewegingsverloop 
een langzaam en gelijkblijvend ritme aan. Voer 
1 - 3 reeksen telkens 8 - 15 maal uit. Rust 
tussen elke reeks 2-3 minuten uit.  Begin 
opnieuw zodra uw ademritme normaal en 
ontspannen is. 

Veiligheidsinstructies
Houd een regelmatig ademritme aan terwijl u de 
oefeningen uitvoert. Beweeg uw hoofd, nek en 
schouders als één geheel. Ontspan uw nek –
buig uw hoofd niet achterover en draai uw nek 
niet.

Aanpassingen: gemakkelijker

Voor het oprollen (curl-ups):

• Hef enkel uw hoofd lichtjes van de vloer op 
en houd uw armen gekruist voor uw borst
• Leg een (hoofd)kussen onder uw hoofd en 
bovenrug – hef uw lichaam lichtjes omhoog uit 
deze houding

Aanpassingen: moeilijker

Oprollen (curl-ups):

Leg uw handen losjes achter uw hoofd om het 

in een neutrale houding te houden, en/of leg 

uw kuiten op een stoel en voer diagonale 

oprolbewegingen uit.

Benen opheffen, op de buik liggend:

Strek uw armen boven uw hoofd uit op de 

vloer en hef afwisselend de ene en dan de 

andere arm op terwijl u tegelijk uw hoofd 

en uw bovenlichaam opricht. Rol op uw 

zijde, plaats uw handen boven uw hoofd 

zodat ze de vloer raken en hef beide benen 

op; strek uw knieën geleidelijk. Probeer in 

een evenwichtige houding te blijven liggen 

zolang u zich daar goed bij voelt.

Achterwerk samentrekken:

hef eerst uw achterwerk van de grond op 

door uw buikspieren op te spannen en trek 

dan de achterwerkspieren samen. 

Indien u de oefening lastiger wil maken, doe 
dan eerst meer herhalingen en vervolgens 
meer reeksen. Deze activiteiten kunnen ook 
worden uitgevoerd met krachttoestellen.

Andere ideeën:
Om de motivatie te verhogen, kunnen deze 
oefeningen ook in sociale groepsactiviteiten 
worden ingepast, bijv. opwarming met een 
dobbelsteen.
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VERSTERKING VAN HET ONDERLICHAAM

Het is de bedoeling van deze activiteit om de kracht van de spieren van de onderste ledematen te 
versterken.

Uitleg
Knieën buigen en strekken, rechtstaand 
(squats, kniebuigingen)
Ga met de voeten schouderbreed uit elkaar 
staan en ontspan uw ruggengraat. Begin 
langzaam uw knieën te buigen, met de heupen 
naar achteren en houd uw lichaamsgewicht 
centraal boven de hielen. Buig tot 90° door de 
knieën, pauseer en keer langzaam terug naar 
de uitgangspositie.

Hielen opheffen
Ga met de voeten schouderbreed uit 
elkaar staan en ontspan uw ruggengraat. 
Breng uw lichaam langzaam verticaal naar 
omhoog door uw hielen op te heffen tot 
een volledig pijnloos bewegingsverloop is 
uitgevoerd. Pauseer en laat uw lichaam 
dan langzaam zakken tot in de 
uitgangspositie.

Materiaal & Organisatie
Neem een stabiele lichaamshouding in, hetzij 
rechtstaand, hetzij zittend. 

Materiaal: 
• Stoel met rechte rugleuning
• Weerstandsbanden
• Kleine halters of eender welk voorwerp dat als 
weerstand voor de enkel kan worden gebruikt 
(bonenzakje). 

Houd tijdens het volledige bewegingsverloop 
een langzaam en gelijkblijvend ritme aan. 

Voer 1 - 3 reeksen telkens 8 - 12 maal uit. 
Rust tussen elke reeks 2-3 minuten uit.

Veiligheidsinstructies
Neem een stabiele lichaamshouding in en 
zorg voor een regelmatig ademritme terwijl u 
de oefeningen uitvoert. Houd uw hoofd 
omhoog en kijk recht voor u uit. Gebruik geen 
voorwerpen die u niet gemakkelijk kunt 
vasthouden (bijv. grote conservenblikken).
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Indien u de oefening lastiger wilt 

maken, voer dan eerst meer 

herhalingen uit en voeg dan meer 

weerstand toe (gewicht of diepte van 

de buiging).  Deze activiteiten 

kunnen ook worden uitgevoerd met 

krachttoestellen.

Aanpassingen: gemakkelijker
• Steun bij het uitvoeren van de squats 
(kniebuigingen) op een tafel of tegen een muur 
om uw evenwicht te bewaren
• Verminder de buigingshoek, bijv. buig slechts 
45°
• In zithouding kunt u het volgende uitvoeren: 

- de hielen opheffen met beide voeten 
samen 
- slechts één knie tegelijk opheffen en 
afwisselen
- slechts één knie tegelijk strekken en 
afwisselen

Aanpassingen: moeilijker – veeleisender
• Squats (kniebuigingen): drijf de 
kniebuigingen geleidelijk op tot in een hoek 
van 90°
• Squats en opheffen van de hielen: 

- de kniebuigingen en het opheffen van de 
hielen combineren in één enkele oefening
- een gewicht in beide handen houden en 
dit geleidelijk opdrijven.  

• In zithouding weerstand toevoegen door: 
- uw enkel te buigen en enkelgewichten of 
een bonenzakje in uw sok te steken
- een weerstandsband aan uw enkel te 
bevestigen. 

Andere ideeën:

Begin met het bepalen van een 
zekere bewegingshoeveelheid (ROM) 
zonder enige weerstand. Verhoog de 
weerstand geleidelijk en doe de 
oefeningen niet op opeenvolgende 
dagen.
Om de motivatie te verhogen, kunnen 
deze oefeningen ook in sociale 
groepsactiviteiten worden ingepast, 
bijv. opwarming met een 
dobbelsteen.
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GOLVEN EN BAREN

Het is de bedoeling van deze activiteit om de oefeningsessie op een ontspannen manier af te 
sluiten.

Uitleg

De deelnemers van de groep kunnen 
rechtstaan of neerzitten in een kring. 
Iedereen kijkt naar het midden. 

GroupSqueeze  (Groepsknijpen) 
Elke persoon neemt de hand vast (of 
raakt de schouder aan) van de 
personen die aan weerskanten naast 
hem/haar zitten. Wanneer de leider, of 
iemand van de groep, ‘Knijpen’ roept, 
knijpen alle groepsleden zachtjes in de 
handen (of schouders) van de 
personen die links en rechts naast hen 
zitten.

Ripple squeeze (Knijpgolf)
Begin nu bij één persoon in de kring. 
De deelnemers knijpen zachtjes in de 
hand  of  de  schouder  van de persoon 

aan hun linkerkant. Die persoon knijpt dan op zijn beurt in de hand van de 
persoon links van hem/haar enzovoort tot de hele kring is rondgegaan. Wanneer 
het beginpunt wordt bereikt, wordt ofwel van richting veranderd, ofwel begint de 
volgende persoon in de kring met een nieuw rondje handenknijpen.

Mexican wave [Mexicaanse golf]
Er wordt begonnen met aan de groep te vragen dat iedereen een hand of arm 
Tegelijk opheft  en  weer  laat zakken – het ritme  kan  worden  aangegeven  door 
middel  van een trommel of tamboerijn. Wanneer alle deelnemers dat  goed  
doen, begint de  golf  op  één bepaald  punt in de  kring.  De leden  van  de  groep

steken één na één hun arm in de lucht op het 
ritme van de trommel, de hele kring rond.

Materiaal & Organisatie
• De deelnemers kunnen neerzitten of 
rechtstaan – als er te veel deelnemers zijn, 
verdeel ze dan onder in kleinere kringen 
• De spelletjes kunnen zowel binnen als 
buiten worden gespeeld 

Veiligheidsinstructies
• U moet alleen maar opletten voor te zware 
inspanningen en een te grote opwinding.

Aanpassingen: gemakkelijker
Een grotere kring betekent dat de deelnemers meer rust 
krijgen tussen de bewegingen (maar dat ze langer moeten 
onthouden!)

Aanpassingen: moeilijker
Voeg diverse andere bewegingen toe aan de Mexican 
wave – misschien een andere beweging dan de vorige 
persoon. Echt moeilijk – want het spel wordt steeds verder 
uitgebreid – wordt het wanneer elke persoon de 
bewegingen van de mensen voor hem/haar uitvoert en 
zijn/haar eigen bewegingen eraan toevoegt!
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ONTSPANNENDE AANRAKING

Het is de bedoeling van deze activiteit om de deelnemers een ontspanningsoefening voor te 
stellen, die ze in groep of alleen kunnen uitvoeren.

Uitleg

De deelnemers vormen paren en er wordt hen gevraagd om hun 

partner een ‘massage’ te geven. Ze beginnen met het masseren van

de schouders en de rug en gaan dan verder naar de armen en de 

benen van hun partner. De persoon die masseert, kan achter de 

partner zitten. In het begin kan hulpmateriaal worden gebruikt (zie 

hieronder en ‘Aanpassingen’). Het idee van deze oefening bestaat

erin om mensen te ontspannen, maar ook om hen te helpen de 

reacties van hun lichaam te begrijpen. Ze zullen eveneens worden

geconfronteerd met de persoonlijke ruimte, bijvoorbeeld in de ruimte 

van iemand anders binnentreden (de masseur) of iemand anders in 

hun ruimte aanvaarden  (de  gemasseerde).  Een  masseur  probeert
om zijn of haar techniek aan te passen aan de behoeften van de anderen, door op hun commentaar in te gaan. De 

persoon die wordt gemasseerd probeert om een volledig onbeweeglijke en ontspannen houding te bereiken. De 

deelnemers beginnen de oefening met een groot massage-instrument, bijvoorbeeld een volleybal, dat ze zachtjes 

over de schouders en de rug van de partner rollen, alvorens ze langzaam overgaan op kleinere instrumenten, zoals 

speciale massageballen of tennisballen. Laat de deelnemers de reacties op verschillende materialen   observeren.   

De   oefening   kan   worden  afgesloten   met   een   directe  massage  zonder voorwerpen – indien de deelnemers 

zich daar gemakkelijk bij voelen.

Materiaal & Organisatie
• Stoelen en eventueel matten om op te liggen
• Ballen en materialen met verschillende afmetingen
• Bonenzakjes (bean bags), kooshballetjes, zachte sponsen

Veiligheidsinstructies
Zorg ervoor dat de deelnemers zich in een veilige en comfortabele 
houding bevinden. De oefening kan rechtstaand, zittend of liggend 
worden uitgevoerd. Voor sommigen is het niet aanbevolen om op de
buik te gaan liggen. De technieken moeten subtiel worden 
aangewend – in het begin met zachte en brede halen (effleurage). 
Niemand mag worden verplicht om aan deze oefening deel te 
nemen, maar degenen die er zich in het begin niet gemakkelijk bij 
voelen, moeten wel worden gemotiveerd om het te proberen.
Massage moet altijd zacht zijn en nooit pijnlijk. De deelnemers 
moeten het onmiddellijk zeggen indien de massage hen geen goed 
gevoel geeft.

Andere ideeën: 
Deze oefening kan worden uitgevoerd in een grotere 
groep en in een gesloten kring – iedereen masseert dan 
de rug van de persoon voor hem/haar. Wanneer de 
oefening  in  paren  wordt  uitgevoerd, kunt u de  persoon

die wordt gemasseerd vragen om zijn of haar ogen 

te sluiten en te proberen te raden met welke 
voorwerpen hij of zij wordt gemasseerd. Vertel de 
deelnemers ook dat ze zichzelf kunnen masseren.

Aanpassingen: Deze oefening kan worden 

aangepast aan het al of niet comfortabele 

gevoel van de deelnemers. Sommige mensen 

zullen zich heel erg op hun gemak voelen en 

kunnen zonder instrumenten worden 

gemasseerd. De massage kan beginnen met 

instrumenten, bijv. massageballen, om 

rechtstreeks contact met het lichaam te 

vermijden. Later, wanneer de deelnemers zich 

gemakkelijker voelen, kunnen ze hun partner 

met de handen masseren. Uiteindelijk zullen 

sommige deelnemers misschien verkiezen om 

te gaan liggen of rechtop te staan –

naargelang van de situatie en de 

omstandigheden. De deelnemers kunnen ook 

kleine balletjes gebruiken om hun eigen benen 

en armen te masseren door de balletjes over 

de ledematen te rollen.
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