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Ruglig bekken heffen, bil- en rugspieren 
 

1. Bekken tillen op bankje. 

Ga op de rug liggen met de benen (kuiten) op een dik kussen of een 
opstap bankje met een kussen. Houdt de rug in de middenstand zodat de 
zitbeenknobbels recht wijzen. Strek de rug door de kin in te trekken en de 

zitbeenknobbels te verlengen. Trek de onderbuik licht in (dit gebeurt vaak 
al door te strekken). Ontspan daarna weer. Strek de knieën en til de billen 

en de onderrug op van de vloer terwijl de kuiten en de schouders blijven 
liggen. Blijf 4-10 seconden boven en ontspan daarna weer. Indien klachten 
ontstaan in het bekken is de rug misschien niet in de middenstand en zijn 

de onderbuik met de rugspieren onvoldoende aangespannen. Herhaal dan 
oefening 1 van ruglig buikspieren, stabiliseren Bouw op tot 10 maal 6 

tellen optillen.  
 

2. Rugligging bekken heffen 

Blijf in rugligging en zet de voeten op de grond niet te ver van de billen. 
Zet de voeten uit elkaar en de tenen daarbij ook iets naar buiten. Til de 

billen en het bekken van de vloer zodanig dat de rug stabiel blijft dus het 
bekken en de onderrug tegelijk optillen. De rugspieren spannen dan beter 
aan waardoor het bekken stabiel blijft. (Niet eerst de zitbeenknobbels 

heffen waardoor de onderrug juist eerst meer op de grond gedrukt wordt 
en de rug pas later van de grond komt). Leg het bekken weer terug en 

ontspan weer volledig.  Indien mogelijk til het bekken hoog op zodat de 
schouderbladen en de voeten alleen nog op de grond staan. Houdt de 
knieën goed uit elkaar. Laat het bekken dan weer zakken tot de helft en til 

weer zo hoog mogelijk op. Bouw op tot 10 herhalingen van 4 tellen op en 
ontspan daarna weer volledig.  

 
3. Rugligging bekken heffen en knieën spreiden.  

 

Rugligging knieën gebogen voeten en knieën uit elkaar. Hef het bekken 
zoals in de vorige oefening beschreven. Houdt het bekken hoog spreid de 

knieën in 2 tellen en sluit de knieën in 2 tellen. Herhaal dit tot 10 maal 
spreiden en laat het bekken dan weer rusten.  

 

4. Zijlig knie heffen bilspier.  
Ga op de zij liggen met de knieën 90°gebogen zodat de voeten recht 

onder de billen liggen. Houd de bekkenhelften recht boven elkaar. Trek de 
onderbuik licht in ontspan deze weer helemaal. Herhaal dit 10 maal.  Hef 

de bovenste knie terwijl de voeten op elkaar blijven liggen en wordt 
gewaar of de onderbuik mee aanspant bij het heffen van de knie. Zorg 

ervoor dat het bekken niet naar achteren rolt. Adem ook rustog door. Til in 
2 tellen op en laat in 2 tellen zakken. Bouw dit op tot 15 herhalingen op 
elke zijde. Ontspan daarna weer helemaal.  


