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Inleiding
Onze rug is te belangrijk om genegeerd te worden. We hebben er maar 
één en wie er problemen mee heeft, weet wat het betekent als er wat 
schort. 
 
Zowat 80% van de mensen heeft te maken met ruglast, de meeste 
pijnen verdwijnen tijdens de nachtrust maar een klein percentage wordt 
chronische ruglast.

Opheffen, verplaatsen van materiaal, was, gereedschap, … dagdagelijks 
verplaatsen we flink wat kilootjes. We doen het met of zonder 
hulpmiddelen en vaak zonder er bij na te denken. 

Als u weet hoe de rug is opgebouwd en werkt, bent u al een eind op 
weg. Hoe rugpijn ontstaat en wat u kunt doen om dit te voorkomen, is 
zeker zo belangrijk. 

Deze brochure, die informatie, adviezen en tips bevat, helpt u om uw rug 
verstandig te gebruiken. 
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Opbouw en werking van de rug
Wervelkolom

De wervelkolom is opgebouwd uit een 
reeks wervels.

 7 halswervels
 12 borstwervels
 5 lendenwervels
 het heiligbeen
 het staartbeentje

Ook heeft de rug natuurlijke 
krommingen, deze zijn essentieel 
voor de goede werking. 
Het onderste deel van de rug is hol, 
ter hoogte van de schouderbladen bol 
en in de nek terug hol.

Wervels

De wervel bestaat uit 3 delen.

 wervellichaam aan de buikzijde
 wervelboog met uitsteeksels
 wervelopening

De wervels worden op elkaar gestapeld. 
De verschillende wervellichamen liggen 
mooi boven elkaar en vormen een stevig 
geheel. Ook de holtes liggen boven 
elkaar en vormen een tunnel, het 
wervelkanaal. 
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Tussenwervelschijf (discus)

Tussen 2 wervels ligt een tussenwervelschijf. 
Deze heeft 2 functies: 

 opvangen van schokken
 bewegingen soepel laten verlopen. 

De discus is opgebouwd uit stevige bindweefsel lamellen (banden) en 
een geleiachtige kern. 

Spieren

De wervelkolom kan op zichzelf niet bewegen, daar dienen onze spieren 
voor. Er zijn 2 groepen, de buigers en de strekkers. Het evenwicht 
tussen deze groepen bepaalt de stand van de wervelkolom. Naast deze 
2 groepen hebben we ook dieper gelegen spieren die onze wervelzuil 
stabiliseren.

De beenspieren hebben een invloed op de stand van het bekken en 
daardoor dus ook op de kromming van de wervelkolom. We hebben de 
heupstrekkers en kniebuigers achteraan, de heupbuigers en 
kniestrekkers vooraan. 

Een goede conditie van alle spieren is dus belangrijk! 
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Functie van de wervelkolom

De functie van de ruggengraat is drievoudig:

 beweeglijkheid
 steun
 bescherming van het ruggenmerg

De steun wordt vooral gegeven door het wervellichaam, de discus zorgt 
voor het opvangen van schokken en het soepel bewegen.

De achterste gewrichtjes, zeer klein van oppervlak, noemt men de 
facetgewrichten. Deze zorgen voor de beweeglijkheid van de rug. 

Het wervelkanaal biedt ruimte aan het ruggenmerg en zal dit 
beschermen tegen invloeden van buitenaf. Tussen 2 wervels komen de 
zenuwen naar buiten en verspreiden ze zich over het ganse lichaam. 
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Oorzaken van rugpijn
Herhaling of langdurig aanhouden van bepaalde houdingen 
of tilbewegingen

Voorover buigen (ronde rug)
 Omkering van de rugkromming
 De schijf wordt vooraan 

samengeperst
 Uitrekking van de achterste 

ligamenten 
 Uitrekking van de achterkant van de 

discus
 Verhoging van de druk op de discus

Overmatige herhaling van dergelijke 
bewegingen kan leiden tot letsels.

Naar de zijkant draaien en tegelijkertijd voorover buigen

 Omkering van de rugkromming
 Samendrukking van de voor- en zijkant van de discus
 Uitrekking van de achter- en zijkant van de discus
 Scheurvorming in de vezels van de discus
 Verhoging van de druk op de schijf

Dergelijke beweging verhoogt het risico voor de rug.
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Een last optillen en tegelijkertijd naar achter hellen

 Verhoging van de rugwelving
 Samendrukking van de achterkant van de discus en de 

achterste gewrichten
 Verhoging van de druk op de discus

Langdurig op een stoel zitten of gehurkt blijven

 Omkering van de rugkromming
 Voorkant van de schijf wordt samengedrukt
 Uitrekking van de achterkant van de schijf en de achterste 

ligamenten

Dergelijke houdingen zijn een belemmering voor de voeding 
van de discus.
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Gebrek aan fysieke activiteit

Beweging is belangrijk voor een gezonde wervelkolom. Door verandering 
van houding worden onze tussenwervelschijven gevoed. Bovendien 
zorgt een goede fysieke conditie ervoor dat we een rugbeschermende 
houding gaan aannemen. 

Stress

Uit wetenschappelijke studies is gebleken dat de kans op chronische 
rugpijn sterk toeneemt wanneer men regelmatig wordt geconfronteerd 
met stresssituaties. 
Als gevolg hiervan kan er een verhoogde spierspanning optreden. Deze 
toestand van samentrekking kan aanwezig zijn ter hoogte van de 
rugspieren en leiden tot spiervermoeidheid waardoor de bloedsomloop 
wordt verstoord en eventueel rugpijn wordt veroorzaakt. 

Stress kan eveneens een focuseffect op pijn hebben, wat leidt tot een 
reeks reacties die eveneens nefaste gevolgen op de wervelkolom 
kunnen hebben: slapeloosheid, depressie, vermindering van 
verplaatsing, teruggetrokkenheid, …

Orthopedisch

 Slijtage
 Vergroeiingen
 Aangeboren afwijking
 Ontstekingen
 Artrose
 Ischias (=uitstralingspijn)
 Hernia (= beschadiging van de tussenwervelschijf)
 …
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Preventie: de rug in conditie houden
Enkele voorbeelden van correcte houdingen.

Een last tillen of verplaatsen

FOUT: de wervelkolom buigt naar voor

JUIST: het buigen gebeurt in de heupen
De rug behoudt zijn natuurlijke krommingen!

JUIST
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2 eerste foto’s (groene kader) JUIST
2 laatste foto’s (rode kader) FOUT

Om een licht voorwerp te grijpen

FOUT JUIST

 Met de hand op de dij steunen
 Een knie op de grond zetten
 Een zwaaibeweging
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Het komt er dus op aan de rug mooi recht te houden, in zijn natuurlijke 
kromming te houden en de beweging te laten gebeuren in de heupen en 
de knieën: de gewichtheffershouding.

Om te zitten

Steeds de lendenkromming behouden tijdens het zitten.

Bron foto’s: www.werk.belgie.be
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Tien regels voor het tillen van lasten
 Zorg voor goede voorbereiding

Wat draag je? Is de weg vrij? Waar is het eindpunt?
Eerst nadenken, dan doen!

 Goede vertrekhouding
Stevige basis, voeten gespreid en plat op de grond, rug in 
natuurlijke kromming.
Gewichtheffershouding!

 Goede greep
Neem de last stevig vast. 
Max. last = 25 kg!

 Houd de last dicht bij uzelf
Last dichtbij = weinig spierkracht
Last ver weg = veel spierkracht

 Til met de benen en rechte rug
Rechte rug = gelijke drukverdeling

 Draai nooit in de rug
Draaien = wringen 
Wringen = kwetsen

 Beperk de draagafstand
De afstand inkorten, de weg opdelen.

 Grote, zware lasten: hulp vragen
Afspraken maken! Hoe, wat, wanneer.

 Hulpmiddelen
Kruiwagen, karren, … 

 Vermijd het tillen: schuif of rol, trek of duw
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Hoe zitten

Waar moeten we op letten?

Goede instelling van de stoel
 Voeten plat op de grond en lichtjes gespreid
 Knieën lager dan de heupen, zitten met een open hoek (≥90°)
 Hoofd rechtop en maak uw rug recht
 Ontspannen schouders 
 Eventueel een lendensteun t.h.v. broeksband

Werkblad op hoogte plaatsen
 Tafelhoogte: ellenbogen + 3 cm
 Schrijfwerk  hellend vlak (10/15°)
 Lezen  60/65°
 Beeldscherm recht voor je
 Telefoon binnen handbereik
 Ruimte creëren voor schrijf- en typwerk  ORDE!

Bron foto: www.vub.ac.be
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Computer
 Beeldscherm helling 10/15°
 Scherm haaks op raam
 Afstand scherm – ogen  50 cm
 Toetsenbord 15 cm van de tafelrand
 Klavier PLAT zodat de polsen ontspannen kunnen werken.

Algemene richtlijnen
 Blijf niet te lang aan één stuk zitten
 Wissel zittend werk af met staande taken - sta regelmatig recht
 Uw stoel kan draaien. Maak hier gebruik van, draai niet in de 

rug
 Iets laag uit de kast halen  plaats een knie op de grond
 Iets boven op de kast  gebruik een opstapje

Tussendoortjes
 Hoofdbewegingen
 Circulatieoefeningen
 Beenoefeningen
 Gelaatsoefeningen
 Schouderoefeningen

Contactgegevens

Revalidatiecentrum AZ Turnhout
Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout

Secretariaat fysische geneeskunde en revalidatie
Tel: 014 44 44 81
secretariaat.fysischegeneeskundeSJ@azturnhout.be

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=1285ad07-1a5e-47be-8f2d-ccd11312a47e
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Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout
014 40 60 11

Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout
014 40 60 11

V.U. : Jo Leysen  gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw  Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout

AZ Turnhout vzw
www.azturnhout.be
info@azturnhout.be

Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=2536b46f-716b-45af-9785-afe7be387551
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=0ee84b88-78ec-4bb2-b6f8-ebb631bd629c

