Contact

Heeft u ondanks deze informatie nog vragen of wilt u een
afspraak maken, neem dan contact met ons op.
Wij zijn telefonisch te bereiken op maandag t/m vrijdag van
08.00 tot 17.30 uur. Buiten deze uren kunt u ons mailen via
info@podotherapiebrons.nl.
Voor meer informatie en een overzicht van onze locaties
verwijzen wij u naar de website.

REKOEFENINGEN EN
SPIERVERSTERKENDE OEFENINGEN

www.podotherapiebrons.nl

T. 0499-393352

In het geval van klachten kunnen rekoefeningen bijdragen in
het herstel van de spier of pees.

Soepel maken van de voet

Uitvoering
Wanneer u stijfheid van de voet ervaart kunt u de voet wat
soepeler maken en de bloedtoevoer stimuleren door de voet
flink te bewegen. Wat kan helpen bij is het alfabet ‘schrijven’
met de voet.

Rekoefeningen bij pijnklachten in de
ochtend (opstartklachten)

Uitvoering
Voordat u uit bed stapt en de voet gaat belasten kunt u om de
pijnklachten wat te verminderen de voet rekken. Hiervoor
neemt u een handdoek of riem en trekt u de voet (de handdoek of riem zit ter hoogte van de voorvoet) naar u toe.
Hiermee wordt de pees plaat aan de onderzijde van de voet
opgerekt.

Stabiliteitsoefening voet/enkel

Ga op één been staan. Concentreer op het stabiel staan op het
standbeen. Probeer het staan op één been dertig seconden
vast te houden (D). Herhaal deze oefening 3x per been. U kunt
de oefening moeilijker maken door de knie van het standbeen
te buigen en weer omhoog te komen. Probeer hierbij de knie
recht boven de voet te houden.

Rekoefeningen voor de
kuitspieren/achillespees

Uitvoering
Ga met de voorvoet op de rand van de onderste traptrede
staan, met de tenen recht naar voren. Houd de knieën gestrekt
en laat de hielen langzaam naar beneden zakken. Houd dit
een paar seconden vast en ga vervolgens langzaam weer op
de tenen staan (C). Herhaal deze oefening 2 maal per dag in
series van 3 x 15. U kunt ook variëren in de moeilijkheid.
U kunt deze oefening met 2 voeten tegelijk doen, maar u kunt
ook op één been gaan staan waardoor de oefening zwaarder
wordt. U mag spanning voelen in de kuit/achillespees, maar
géén hevige pijn.

Oefening C

Oefening D

Stimuleren van de doorbloeding

Uitvoering
Pezen hebben van nature een slechte doorbloeding. Dit geeft
normaal gesproken geen problemen, maar in het geval van
klachten, kan het helpen om de doorbloeding in de pees te
bevorderen. Om de doorbloeding in een pees te stimuleren,
kunt u de voet masseren. Dit kan met de hand (E), maar ook
bijv. door een tennisballetje (of een flesje) op de grond te leggen en hier over te rollen met de voet (F).

Oefening E

Oefening F

