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Ruglig liezen 
 

1. Ruglig knieën gebogen benen spreiden en sluiten: 

 
Ga op de rug liggen met de knieën gebogen de voeten bij elkaar. Trek de 
onderbuik heel licht in ter hoogte van de bikinielijn  terwijl de rug stil blijft. 

Laat de knieën in 2 tellen rustig een stukje uit elkaar gaan en sluit ze in 2 
tellen weer. Maak de beweging steeds iets groter. Op deze manier worden 

de spieren van de liezen geactiveerd zonder dat er te veel kracht gezet 
wordt. Herhaal dit 10 maal en ontspan daarna de liezen door de knieën zo 
ver mogelijk uit elkaar te laten rusten. Indien dit niet ontspannen mogelijk 

is leg dan een kussen of handdoekrolletje onder beide benen zodat de 
benen ontspannen kunnen rusten. Ontspan dan ook de onderbuik. Bij het 

sluiten van de benen altijd vooraf eerst weer de onderbuik intrekken. Doe 
de oefening nogmaals maar zet de voeten iets verder van het lichaam af. 

 

 
2. Ruglig knieën gebogen benen sluiten tegen ballon: 

 
Ga op de rug liggen met de knieën gebogen de voeten iets uit  elkaar. 
Plaats een niet te al strak opgeblazen ballon tussen de knieën. Trek de 

onderbuik heel licht in ter hoogte van de bikinilijn  terwijl de rug stil blijft. 
Sluit de knieën in 2 tellen rustig tegen de ballon ontspan rustig weer in 2 

tellen weer. Houdt de ballon wel vast tussen de knieën. Herhaal dit 10 
maal en ontspan daarna de liezen door de knieën zo ver mogelijk uit 
elkaar te laten rusten. Indien dit niet ontspannen mogelijk is leg dan een 

kussen of handdoekrolletje onder beide benen zodat de benen ontspannen 
kunnen rusten. Ontspan dan ook de onderbuik. Bij het sluiten van de 

benen altijd vooraf eerst weer de onderbuik intrekken. Herhaal de 
oefening terwijl de voeten iets verder weg staan van het lichaam.  

 

 
3. Rugligging bruggetje en ballon tussen knieën sluiten: 

 
Rugligging, knieën gebogen voeten en knieën iets uit elkaar en plaats de 
ballon tussen de knieën . Hef het bekken zoals eerder beschreven. Houdt 

het bekken hoog en sluit rustig de knieën in 2 tellen tegen de ballon en 
ontspan weer zo veel dat de ballon tussen de knaiien blijft. Herhaal dit 10 

maal en laat het bekken zakken. Ontspan de liezen door de knieën volledig 
te spreiden. Indien dit niet ontspannen mogelijk is leg dan een kussen of 

handdoekrolletje onder beide benen zodat de benen ontspannen kunnen 
rusten. Ontspan dan ook de onderbuik. Bij het sluiten van de benen altijd 
vooraf eerst weer de onderbuik intrekken. 

 
 
 


