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Kruiphouding 
 

1. Neem plaats op de grond op handen en knieën zodanig dat de schouders recht 

boven de armen zijn en de heupen recht boven de knieën. Om polsklachten te 

voorkomen kunt u ook de onderarmen op een verhoging of een bankje plaatsen.  

2. Maak de rug afwisselend bol en hol waarbij het bekken en dus de zitbeen knobbels 

omhoog en omlaag bewegen. Beweeg vanuit ontspanning. Als de rug doorzakt 

(hol) ontspan dan de buik en adem rustig door. Bij elke uitademing kan dan de 

rug iets verder doorzakken. Herhaal dit van helemaal hol naar helemaal bol, een 

aantal keer.  

3. Breng de rug in de middenstand tussen hol en bol (of iets meer naar hol) waarbij 

de zitbeenknobbels dan recht naar achteren wijzen. Houdt de rug in deze stand en 

trek de onderbuik licht in door de buik ter hoogte van de bikinilijn in te trekken U 

kunt de bekkenbodem en rugspieren net boven het bekken tegelijkertijd voelen 

aanspannen tijdens het intrekken van de onderbuik Dit is normaal. Houdt dit 10 

tellen vast en ontspan weer volledig. Herhaal dit 5-10 maal  

4. Maak hele kleine bewegingen van 1 cm naar hol en bol in verschillende 

rughoudingen. Beweeg vanuit de ontspanning. Voel daarbij steeds hoe de klein 

rugspieren en de diepe dwarse buikspier zeer licht aanspant om deze beweging te 

maken. Beweeg eerst langzaam en later ook wat sneller. Ontspan steeds weer 

helemaal tussendoor 

5. Breng de rug in de middenstand tussen hol en bol waarbij de zitbeenknobbels dan 

recht naar achteren wijzen. Til 1 hand langzaam op terwijl u de aandacht bij de 

onderbuik en of diepe rugspieren houdt om te voelen of deze mee aanspannen 

tijden het heffen van de hand. Breng nu 1 arm naast de romp. Houdt dit 4-6 

seconden vast zet de arm terug. Ontspan dan de rug en buik weer helemaal. Doe 

hetzelfde met de andere arm. Als deze oefening goed gaat kunt u ook de arm 

naar voren uitstrekken. Houdt gedurende de gehele oefening de aandacht bij de 

onderbuik en adem door. Indien u niet kunt doorademen is de oefening te zwaar. 

Let op dat de zitbeenknobbels in het midden blijven.  

6. Breng de rug in de middenstand tussen hol en bol waarbij de zitbeenknobbels dan 

recht naar achteren wijzen. Houdt de rug in deze stand. Breng nu 1 been over de 

vloer naar achteren terwijl u de aandacht bij de onderbuik en of diepe rugspieren 

houdt om te voelen of deze mee aanspannen tijden het heffen van het been. 

Houdt dit 6 seconden vast terwijl de voet op de grond blijft en de knie gestrekt is, 

zet het been weer terug en doe hetzelfde met het andere been. Houdt gedurende 

de gehele oefening de aandacht bij de onderbuik en adem door. Indien u niet kunt 

doorademen is de oefening te zwaar. Let op dat de zitbeenknobbels in het midden 

blijven 

7. Als oefening 5 en 6 goed gaan kunt u deze combineren. Breng de rug in de 

middenstand tussen hol en bol waarbij de zitbeenknobbels dan recht naar 

achteren wijzen. Houdt de rug in deze stand.  Strek 1 arm uit naar voren en strek 

daarna het andere been over de vloer naar achteren. (linker arm met rechter 

been) Houdt dit 6 seconden vast, zet het been weer terug en plaats de arm terug. 

Doe hetzelfde met de andere diagonaal ( rechter arm en linker been). Blijf 

gedurende deze oefening goed doorademen door en let op dat de zitbeenknobbels 

in het midden blijven.  

8. Doe oefening 7 maar til nu het been op naar achteren. Herhaal deze oefening 10 

maal gedurende 10 seconden. 

 


