
 

Oefeningen bij knieschijfklachten 

Ondervindt u klachten rondom de knieschijf? Voordat u de exacte diagnose weet, zijn de volgende 

oefeningen zeker verantwoord om alvast te doen. 

 

 1. Eén been stand 
Zet de handen in de zij en kom op het 
aangedane been staan. Buig de knie lichtjes en 
sta zo’n 30-45 seconden stil op het been.  
 
Wissel van zijde en herhaal dit 3 keer per been. 
 
Uitgangshouding: Staand op één been 
 
Bijzonderheden: Gaat dit gemakkelijk plaats 
een opgerolde handdoek onder de voet 
 
 

 

 2. Duwen met gestrekt been tegen andere 
been 
Ga op een stoel of tafel zitten waar de voeten 
vrij kunnen hangen. Plaats de rechterhiel tegen 
de linkerhiel aan terwijl de knieën 90 graden 
gebogen zijn. Duw nu zo hard mogelijk met de 
hielen tegen elkaar. Houd hierbij de voeten 
naar buiten gedraaid. Houd deze positie 10 
seconden vast. Laat de extra druk los, maar 
houdt de hielen tegen elkaar. Strek de knieën 
zo’n 15 cm naar voren en duw opnieuw de 
hielen 10 sec tegen elkaar.  
 
Herhaal voorgaande in 4-5 stappen tot de 
knieën helemaal overstrekt zijn.  
 
Uitgangshouding: Zit op een stoel of tafel met 
de voeten vrij hangend van de vloer. 
 

 

  



 

 

 
 

3. Twee benige squat  
Plaats de handen in de nek en breng de billen 
zover naar achteren dat u nog net kunt blijven 
staan. Zak dan in tot de knieën een hoek van 90 
graden hebben. Strek de knieën en kom weer 
recht op staan. Houd de rug hierbij hol.  
 
Herhaal 12 keer, neem een pauze van 45 
seconden en maak nog 2 van deze series (totaal 
3x12 herhalingen). 
 
Uitgangshouding: Stand 
 
Belangrijk: Let op dat de knieën niet te ver naar 
voren komen; ze mogen niet voorbij de tenen 
bewegen. Dus echt naar achteren met de billen!  
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