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Oefeningen Inimove Cognitive 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
       

De Inimove producten bieden tal van oefenmogelijkheden! De Inimove Cognitive  
is geschikt voor gebruikers met of zonder verminderde grijpfunctie.  
 
Inimove Cognitive is een leuke en motiverende oefentool voor het trainen van oog-hand-  
coördinatie en concentratie. Gelijktijdig versterkt het de spieren en handgewrichten.  
 
Testen met de Inimove Cognitive hebben aangetoond, dat o.a. CVA-patiënten met verminderde grijpfunctie en patiënten met hand- 
blessures/-kwetsuren na trainingen met de Inimove Cognitive zeer positieve resultaten behaalden.   

OEFENINGEN 
 
Op tafel:  
U kunt de Inimove Cognitive op een tafel voor u plaatsen.  
Hierdoor hoeft u dan (nog) geen grip hoeft uit te oefenen.  
Wanneer u er (later) aan toe bent, kunt u de oefeningen  
verzwaren door de Inimove Cognitive in uw handen te houden. 
 
Vasthouden:  
Door hem vast te houden kunt u draaiingen, flexibiliteit, kracht,  
concentratie etc. trainen. 
 
U kunt oefenen door bijvoorbeeld:  
- de schijven in 1 rij op elkaar te stapelen  
- de schijven in diverse richtingen te (ver)draaien 
- de schijven in 1 rij op elkaar te zetten en deze 
  positie vast te houden  
 
Maak de oefeningen moeilijker door bijvoorbeeld: 
- de Inimove Cognitive met gestrekte armen vast te houden; 
- met de Inimove Cognitive te gaan staan of lopen; 
- uw ogen te sluiten; 
- de oefeningen via een spiegel uit te voeren.  
 

Neemt u het volgende s.v.p. in acht:  
- Overdrijf de oefeningen niet: het moet geen pijn gaan doen!; 
- Start de oefeningen makkelijk en maak naarmate moeilijker;   
- Reinig na gebruik met een lichtvochtige doek (hout niet nat maken!) 

 

De Inimove Cognitive traint o.a.: 
-  flexie en extensie 
-  pronatie en supinatie 
-  radiale en ulnaire deviatie 
 
 
Tevens zorgt de Inimove Cognitive voor: 
- toename van souplesse en flexibiliteit van spieren 
- verbetering van de bloedsomloop 
- versterking van de botten 
- verbetering/verhoging van de concentratie 
- verbetering/verhoging van de coördinatie   
  

 


