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Venepomp oefeningen. 
 
 
Deze oefeningen zijn bedoeld om de afvoer van het bloed uit de benen en het 

bekken naar het hart te bevorderen. Het bekken en met name de bekkenbodem 
bezit zeer veel afvoerende vaten. 

Indien de terugstroom van het bloed naar het hart onvoldoende is kan dat 
klachten geven zoals een zwaar gevoel of een verzakkingsgevoel van onderen. 

Het is bedoeling dat u deze oefeningen doet voordat u de bekkenbodem 
oefeningen uitvoert. 
 

Begin in rugligging. 
 

Adem rustig een aantal keren diep in naar de buik en adem vooral ook goed uit. 
 
1. Een been blijft op het bed. Het andere been gaat omhoog en u omvat de 

kuit met beide handen zo laag mogelijk net boven de enkel. Span nu de 
kuitspieren aan door de tenen naar het plafond te bewegen en 

tegelijkertijd druk uit te oefenen met de handen om de kuit. Verplaats de 
handen één handbreedte richting de knie en span weer de kuitspieren aan 
terwijl u tegendruk geeft aan de kuit met de handen. Verplaats de handen 

nog 2 à 3 keer 
2. Omvat met de handen het scheenbeen zo laag mogelijk net boven de 

enkel Span nu de scheenbeenspieren aan door de tenen naar u toe te 
bewegen terwijl u druk blijft uitoefenen tegen de spieren van het 
scheenbeen . Verplaats nu de handen één handbreedte naar de knie, trek 

weer de .tenen op terwijl u druk blijft uitoefenen tegen het scheenbeen.. 
Herhaal dit weer tot net boven de knie. 

3. Omvat met de handen de knieholte tegen de achterzijde van het 
bovenbeen en buig de knie stevig zo ver mogelijk terwijl u druk blijft 
uitoefenen met de handen tegen de spieren van de achterzijde van het 

bovenbeen (hamstrings). Verplaats de handen één handbreedte naar de 
heup toe buig weer stevig de knie terwijl u met de handen druk blijft 

uitoefenen met de handen tegen de hamstrings. Verplaats de handen tot 
net boven de heup. 

4. Omvat met de handen het bovenbeen net boven de knie om de bovenbeen 

spieren aan de voorzijde en geef druk tegen die spieren terwijl u de knie 
helemaal strekt. Verplaats de handen één handbreedte in de richting van 

de heup en geef weer druk tegen de bovenbeen spieren terwijl u de knie 
strekt. Herhaal dit tot net onder de heup. 

5. HERHAAL 1 T/M 4 MET HET ANDERE BEEN. 

6. Schud de beide voeten los terwijl zij beide naar boven zijn richting het 
plafond. Leg eventueel de handen onder de billen. 
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7. Zet beide benen gebogen neer met de voeten dicht bij de billen. Til het 
bekken op zodat u een bruggetje maakt en schud enkele keren met de 

billen heen en weer. 
8. Trek een knie op naar de borst, strek daarna het been naar het plafond en 

leg het been weer gestrekt neer op het bed. Herhaal dit 6 maal met het 
zelfde been. 

9. Herhaal nr 8 met het andere been ook 6 maal 

10. Draai u om op onderarmen en knieën. Rek de knie naar de borst en strek 
deze daarna uit naar achteren en laat het been gestrekt zakken tot op de 

grond Herhaal dit met het been 6 maal. 
11. Herhaal oefeningen 10 ook 6 maal met het andere been. 
12. Op knieën en onderarmen( pupyhouding) trekt u de navel krachtig in en 

laat deze spanning in een keer los. Dat 6 maal herhalen, Daarna een ½ 
minuut in deze houding blijven en rustig doorademen. 

 

Blijf gedurende deze oefeningen rustig ontspannen 
doorademen. Raffel het niet af. 


