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WAAROM RUGVRIENDELIJK HANDELEN ?

Het is moeilijk dé oorzaak van rugpijn te bepalen vermits er meestal 
meerdere oorzaken en risicofactoren zijn. Één van deze oorzaken is  het 
verkeerd gebruiken van de rug. Op lange termijn leidt een verkeerde belasting 
tot stijfheid, pijn en slijtage.

Ons dagelijks leven bestaat uit een aaneenschakeling van gewoontes. Daarbij 
horen ook houdingen of bewegingen waarbij de rug op een verkeerde manier 
belast wordt. Pas bij het ontstaan van klachten wordt duidelijk dat deze 
gewoontes niet altijd de juiste zijn voor onze rug. Aandacht besteden aan een 
correcte houding en correcte bewegingen is dus een must. Door het vormen 
van nieuwe, goede gewoontes, kunnen we ervoor zorgen dat verdere slijtage 
beperkt wordt.

Deze brochure start met een korte verduidelijking over de werking van onze 
rug. Het tweede deel geeft een overzicht van het rugvriendelijk handelen 
tijdens allerlei dagelijkse activiteiten, zoals besproken tijdens de lessen 
ergonomie.

1.   BASISHOUDINGEN

1.1 ZITTEN

Er is niet één optimale zithouding. Langdurig in dezelfde houding zitten kan 
problemen geven, ook al is deze houding correct. Probeer dus om houdingen, 
die erg belastend zijn voor de rug, zoveel mogelijk te vermijden. Verander 
ook regelmatig van zithouding en zorg af en toe voor beweging door recht te 
staan en rond te wandelen.

De basis

• Ga achteraan op je stoel zitten met je rug gesteund tegen de rugleuning.
• Zorg ervoor dat je voeten ondersteund worden. Als ze niet op de grond 

komen, zet je ze op een voetenbankje.
• Laat een vuist (of 4 vingers) ruimte tussen je knieholte en de zitting van de 

stoel, zodat er geen zenuwen of bloedvaten afgekneld worden.
• Wissel regelmatig tussen actief, passief en dynamisch (zoals op een zitbal) 

zitten.
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Verschillende manieren van zitten

Actief zitten

Bij het actief zitten, zit je los van de rugsteun (vb. op een krukje, op het puntje 
van de stoel, op een zitbal …). Je moet je korset zelf aanspannen om rechtop 
te zitten. Het aanspannen van dit korset is vermoeiend, daarom moet je de 
duur van actief zitten opbouwen (vb. beginnen met 5 min. en opbouwen tot 
15 min.).

  

   1
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Passief zitten

Bij het passief zitten moet je je natuurlijk korset niet aanspannen om een 
juiste houding te creëren. De rugleuning dient als ondersteuning van de 
natuurlijke rugkromming. Zorg ervoor dat je goed achteraan zit op je stoel. 
Wanneer je rugleuning onvoldoende steun geeft in de onderrug, kan je een 
lendenkussen plaatsen en extra ondersteuning bieden waar nodig.

  

Dynamisch zitten

Bij het dynamisch zitten beweeg je terwijl je zit. Hiervoor moet je je natuurlijk 
korset gebruiken. Je hebt hiervoor een zithulpmiddel nodig die de beweging 
uitlokt. Deze hulpmiddelen werken spierversterkend, je kan ze ook gebruiken 
om oefeningen mee te doen.  Voorbeelden: een zitbal, een zitschijf, …

Zitten in de zetel

Ook in de zetel kan je passief zitten op een rugvriendelijke manier. Zorg voor 
ondersteuning ter hoogte van de lenden zodat je niet onderuit zakt.
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Zitten in de auto

In de auto kunnen zowel nek als lage rug onder zware belasting staan. De 
meeste auto’s hebben kuipzetels waardoor de knieën hoger komen dan 
de heupen en we dus in een gesloten heuphoek zitten. Dit zorgt voor een 
bekkenkanteling naar achter, waardoor de lage rug gebold is (waar deze 
gehold moet zijn). Een extra lendensteun kan hier een oplossing zijn (zie ook 
zithulpmiddelen > lordosit).

Zorg in de auto voor een goede houding. Stap regelmatig uit tijdens lange 
ritten en doe kleine oefeningen bij het stilstaan aan een verkeerslicht of in de 
file.

Wat is een goede houding?
• Zet de zetel voldoende hoog, zodat je een open heuphoek creëert.
• Zet de zetel voldoende ver naar voor:
• Zorg ervoor dat je de pedalen kan bedienen zonder dat je bekken 

gekanteld wordt.
• Wanneer je polsen op het stuur liggen, moeten ellebogen lichtjes gebogen 

zijn en mag je rug niet loskomen van de leuning.
• Schouders tegen de rugleuning
• Tip: zet je achteruitkijkspiegel zo dat je bij een doorgezakte houding niet in 

de spiegel kan kijken 
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Ontlast ook je nek- en schoudergordel:

• Gebruik je spiegels zoveel mogelijk. Bij het achteruit kijken (vb. bij 
achteruit parkeren) kan je eerst draaien vanuit je zitvlak zodat je minder in 
je nek moet draaien.

• Hou je handen af en toe laag op het stuur.
• Gebruik de armsteun indien aanwezig (en hoog genoeg!).

Auto in, auto uit

Instappen:
• Sta met de rug naar de zitting, kuiten tegen de auto
• Neem steun met je handen en ga zitten
• Breng beide benen in één beweging in de auto (draai schouders en bekken 

gelijktijdig)

Uitstappen:
• Breng beide benen samen uit de auto
• Duw af met je handen op de deuropening, het dashboard of het portier
• Stap uit de auto
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Oplossingen om dit draaien te vergemakkelijken zijn: een plastic zakje, een 
draaischijf, …

 2

Hulpmiddelen bij het zitten

Hulpmiddelen kunnen helpen om een correcte zithouding aan te nemen of 
aan te houden.

• Zitwig
Een zitwig zorgt voor een kanteling van het bekken naar voor (anteversie). 
Hierdoor zit je in een open heuphoek: de knieën komen lager in verhouding 
tot de heupen en de rug is rechter.

• Lordosit
Bij lang zitten is een lendensteun sterk aan te bevelen. Een lumbaal 
rugkussentje zorgt voor ondersteuning van de lumbale uitholling en kan zo 
het werk van de rugspieren overnemen.

• Backfriend / betterback
Deze hulpmiddelen bestaan uit een zit- en rugdeel die aan elkaar verbonden 
zijn en versteld kunnen worden. Deze hulpmiddelen voorkomen het achteruit 
kantelen van het bekken en dus het ontstaan van een bolle onderrug. Dit 
hulpmiddel kan nuttig zijn in elke stoel of zetel die niet (meer) voldoende 
steun biedt.
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1.2 STAAN

Bij het langdurig rechtstaan is het belangrijk om de natuurlijke krommingen te 
respecteren. Spontaan hebben we de neiging om de buik vooruit te steken en 
een holle rug te maken. Dit kan pijn veroorzaken.

 

Algemene richtlijnen
• Zet je voeten op heupbreedte
• Sta met een lichte knik in de knieën
• Kantel je bekken zodat je onderrug uitgevlakt wordt
• Zorg regelmatig voor veranderingen in houding:

 > Verplaats je gewicht van het ene been op het andere, doe dit zowel 
voorwaarts als zijwaarts
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> Neem steun met je rug tegen de muur of met je voet op een verhoog

Werkhoogte

Precisiewerk
• Werkvlak op ellebooghoogte
• Bij nauwkeurig werk (vb. fijn snijwerk, naaiwerk, tekenwerk) moet je 

details kunnen zien. De afstand tussen de ogen en het werkvlak mag niet 
te groot zijn om voorover bukken te vermijden.

Licht werk
• Werkvlak tussen elleboog- en heuphoogte
• Voorbeelden van licht werk zijn: strijken, boterham smeren, deeg 

uitrollen, een patiënt wassen of verzorgen, licht schroefwerk, boren…

Zwaar werk
• Werkvlak op heuphoogte
• Bij zwaar werk (vb. kracht zetten, zware voorwerpen verplaatsen, …) of het 

hanteren van zware objecten is het werkvlak best op heuphoogte. Onder 
de heupen werken is zeer belastend voor de rug.
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 3

Pas je eigen houding aan indien de werkhoogte niet ideaal is.

Bij een te laag werkvlak:
•  Doe het werk zittend aan tafel ipv. staand
• Verhoog je werkvlak

Bij een te hoog werkvlak:
• Verhoog je eigen positie door het gebruik van een opstapje

 4

1.3 LIGGEN

Liggen is voor onze rug de minst belastende houding. Tijdens de nachtrust 
vullen de tussenwervelschijven zich opnieuw met vocht. In rust ontspannen 
je spieren. Verkeerde belasting (vb. door verkeerde houdingen) wordt daarom 
niet opgevangen door het natuurlijk spierkorset. Het is dus belangrijk om de 
wervelkolom in een zo natuurlijk mogelijke houding te laten rehydrateren.
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  5

Een goed bed

Een goed bed is zacht genoeg om comfortabel te liggen, maar ook hard 
genoeg om voldoende ondersteuning te geven waar nodig. De kwaliteit van 
een goed bed wordt bepaald door de combinatie van de beddenbodem en de 
matras.

Te hard bedsysteem
De schouders en het bekken worden ondersteund. De lichtere delen (de 
lenden) zakken door.

 6

Te zacht bedsysteem
Er is nergens voldoende ondersteuning, het lichaam hangt door thv. het 
bekken. Men slaapt als het ware in een kuil.

  7
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Ideale situatie
De juiste afstemming tussen beddenbodem en matras zorgt ervoor dat de 
natuurlijke krommingen worden ondersteund in zowel rug- als zijlig. De 
combinatie is soepel, maar toch voldoende ondersteunend.

 8

Tips
• Vervang je matras om de 10 jaar o.w.v. hygiëne en verlies van elasticiteit
• Verleng de levensduur van je matras door goed te ventileren
• Draai je matras regelmatig (bovenkant wordt onderkant, hoofdeinde 

wordt voeteinde)  
-> opgelet, enkel wanneer je matras niet in compartimenten ingedeeld is!
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Een correcte slaaphouding

Onze slaaphouding is een houding die moeilijk af te leren is. In onze slaap 
komen we toch telkens terug naar de gewoontehouding. Het is dus aan te 
raden om de meest comfortabele aanpassing te zoeken.

Ruglig
In ruglig wordt het gewicht over de grootst mogelijke oppervlakte verdeeld, 
waardoor de druk op de tussenwervelschijven heel klein is.  Deze houding 
biedt ook de grootste stabiliteit, zodat de spieren zich maximaal kunnen 
ontspannen (indien je op een aangepast slaapsysteem ligt).

Een kussen onder de knieën kan het liggen op de rug aangenamer maken. 
Wanneer je in ruglig met gestrekte benen ligt, kantelt het bekken naar voor. 
Hierdoor wordt de uitholling in de onderrug te groot. Door het gebruiken van 
een kussen, kantelt het bekken naar achter en wordt de rug afgevlakt.

>> Psoas-houding (ruglig)
De psoas-houding wordt dikwijls als een zeer ontspannende houding ervaren. 
Leg je op de rug en leg je benen op een stoel, een aantal kussens, … Zorg 
ervoor dat je heupen en knieën een hoek van 90° maken. Deze houding zorgt 
ervoor dat de druk van wervels, pezen, spieren, … in de onderrug wordt 
weggehaald.

 9
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Zijlig
Dit is de meest aangenomen slaaphouding. Leg een kussen tussen beide 
knieën om druk te verdelen en om te voorkomen dat je doorrolt naar buiklig. 
Hierdoor wordt het bekken ook beter gestabiliseerd.

 

Voorkom een zijlig waarbij de wervelkolom gedraaid is (denk aan een 
uitgewrongen doek). Dit kan gebeuren wanneer het bovenliggende been voor 
het onderliggende been ligt. Om dit te voorkomen kan je een kussen onder 
het bovenliggende been leggen.

 

Je kan ook het onderliggende been optrekken.
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Tot slot kun je ook kiezen voor een halve zijlig / buiklig. Door het optrekken 
van knie en heup aan de zijde waar het hoofd naar gedraaid is, wordt de 
onderrug uitgevlakt. Wanneer je zijdelings een kussen onder de buik legt, 
kom je in een halve buiklig / zijlig.

 

Buiklig
Buiklig is de minst aangeraden houding o.w.v. de slechte positie voor zowel 
rug als nek:
• De nek is te sterk gedraaid
• De uitholling in de onderrug is te groot

In buiklig is een hardere matras en onderlaag aangeraden om het doorzakken 
in de lendenstreek te voorkomen.

Verminder de nekrotatie door een kussen onder de schouder te plaatsen aan 
de zijde waarnaar het hoofd gedraaid is.
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De extreme uitholling in de onderrug kan afgevlakt worden door een kussen 
te plaatsen onder de lage buikstreek. Je kan het kussen ook onder de matras 
leggen, zodat het beter op zijn plaats blijft liggen.

Let op! Plaats een kussen onder de schouder OF onder de buik. Plaats nooit 
een kussen onder beide zones gelijktijdig, op die manier wordt er terug een 
extreme uitholling gecreëerd in de onderrug.

Met het juiste been uit bed stappen
Uit bed
1. Ga op je zij liggen met knieën geplooid
2. Laat onderbenen uit bed zakken. Steun gelijktijdig op de onderliggende 

elleboog. Duw af met bovenliggende arm tot je op de rand zit
3. Duw af en sta recht

   

In bed
Ga in omgekeerde volgorde te werk.
1. Ga op bed zitten
2. Ga op je zij liggen en gebruik de onderliggende arm om je op te vangen. 

Zorg ervoor dat benen en romp gelijktijdig (synchroon) bewegen.
3. Om van zijlig naar ruglig te draaien beweeg je ‘en bloc’ , dit wil zeggen 

dat schouderlijn en heuplijn evenwijdig met elkaar blijven (geen 
draaibeweging in de romp).
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Hoofdkussen
Het hoofdkussen is erg bepalend in een slaapsysteem.

Een rugslaper heeft een hoofdkussen nodig dat niet al te hoog is zodat de 
lichte kromming van de nek ondersteund wordt. Het kussen ligt niet onder de 
schouders, maar net erboven.

 10

Het kussen van een zijslaper mag niet te hoog en niet te laag zijn. De 
nekwervels liggen best in het verlengde van de wervelzuil zodat de druk 
op de tussenwervelschijven minimaal is en er geen spanning of rek op de 
ligamenten ontstaat. Het kussen ligt niet onder de schouders, maar net 
erboven.

   11

Een buikslaper heeft een laag (of geen) hoofdkussen nodig dat geen 
ondersteunende functie heeft, maar zorgt voor een zacht gevoel. Buiklig 
zorgt al voor een nekdraaiing, bij een te hoog kussen treedt er ook nog een 
overstrekking van de nekwervels op.

  12
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Seksualiteit en rugpijn
Rugpijn kan zorgen voor seksuele problemen. Het belangrijkste is om samen 
te praten en samen te zoeken naar de meest comfortabele standjes. Geef 
aan wat kan en wat niet. Probeer uit wat lukt en varieer in verschillende 
houdingen. Neem eventueel een pijnstiller voor het vrijen. Pas de tips toe die 
ook aan bod kwamen bij de verschillende slaaphoudingen.

Volgende houdingen kan de partner met rugpijn aannemen:

Houding voor zowel man als vrouw:
• In ruglig met beide benen opgetrokken of met een kussen onder de 

knieën

Specifieke houdingen voor de vrouw met rugpijn:
• In buiklig met een kussentje onder het bekken om de onderrug wat af te 

vlakken
• In zijlig met een of twee benen opgetrokken

Specifieke houdingen voor de man met rugpijn:
•  Missionarishouding met steun op de handen, zodat de rug volledig 

uitgestrekt kan worden (de vrouw legt een kussentje onder haar billen om 
de man extra steun te geven).

2. ERGONOMIE IN HET DAGELIJKS LEVEN

2.1 VOORWERPEN OPRAPEN VAN DE GROND

Er zijn 3 basistechnieken waarmee handelingen laag bij de grond uitgevoerd 
kunnen worden. Afhankelijk van de grootte of het gewicht van de last, kies je 
een andere techniek.
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Eénlijnstechniek
Buig met rechte rug door één knie en 
zwaai het andere been naar achter. 
Om je evenwicht te houden kan je 
steun nemen op je bovenbeen, op 
een kast / tafel / stoel …
Voorbeelden zijn: iets oprapen van 
de grond, stekker in het stopcontact 
steken, …

Gewichthefferstechniek
Buig door beide knieën en heupen 
en hou de rug recht. Deze techniek 
is aan te raden bij zware of grote 
voorwerpen.Voorbeelden zijn: 
iets zwaar opheffen van de grond, 
kinderen uit het bedje nemen, …

Schuttershouding
Ga op één knie zitten. Hou je rug 
recht. Wanneer je last hebt van je 
knieën, ga je zitten op de knie waar 
je het meest last hebt. Hierdoor kan 
je jezelf opduwen op de sterkste 
knie. Ook kan je gebruik maken van 
voorwerpen in de omgeving om je 
op recht te duwen.Voorbeelden zijn: 
was insteken in het wasmachine, 
stofzuigen onder lage niveaus, …
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Knielen of hurken zijn afgeleiden van 
de schuttershouding. Doe dit enkel 
wanneer je geen last hebt van knieën 
of heupen. Zorg er nog steeds voor 
dat je je rug recht houdt.

2.2 HET OCHTENDTOILET

Het belangrijkste knelpunt in het ochtendtoilet is het voorover gebogen staan 
in verschillende situaties (denk aan: tanden poetsen, gezicht wassen, voeten 
wassen, …).

Om dit te vermijden ga je in een voorwaartse spreidstand staan en neem je 
steun met je hand op de lavabo. Wanneer je beide handen nodig hebt (zoals 
bij het maquilleren of het scheren), kan je eventueel steun nemen met je knie 
of met het bekken tegen de lavabo.

Bij het tanden poetsen gebruik je best een beker om je mond te spoelen i.p.v. 
onder de kraan te hangen.

Een harmonicaspiegeltje of een aparte spiegel tegen een muur of kast zorgen 
ervoor dat je rechtop blijft staan.
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Voor het wassen of afdrogen van je voeten, het aankleden van onderkleding, 
insmeren van benen, … breng je de benen omhoog en neem je steun met je 
rug of hand tegen de muur.

   

Je kan er ook voor kiezen om de activiteiten zittend uit te voeren (vb. op de 
rand van het bad of op het toilet). Zorg ervoor dat je niet naar onder buigt om 
je voeten te bereiken. Het is beter om je voet naar je toe te brengen.

Douchen
Ook in de douche vermijd je het voorover buigen (vb. bij het wassen van de 
voeten). In rechtstaande positie neem je steun met je hand en breng je je 
been omhoog. Een douchestoeltje maakt het mogelijk om ook in de douche 
zittend je voeten te wassen.

Zet je producten in de douche op hoogte, zo vermijd je dat je voorover zou 
buigen om je producten te nemen.

Bad nemen
Zich in bad wassen met rechte rug is bijna onmogelijk. Ook in en uit bad 
komen op een correcte manier is heel moeilijk. Verkies daarom de douche 
boven het bad. Gebruik voor de transfer in en uit bad zoveel mogelijk de 
handen om te gaan zitten of om recht te komen. Hulpmiddelen die je in bad 
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kan gebruiken zijn een badbankje of een handgreep.

Verder bestaan er luchtkussens die je in het bad kan leggen om extra 
ondersteuning te krijgen in de rug.

Je haar was je best niet aan de lavabo. Kies voor de douche of kniel voor de 
rand van het bad. Belangrijk aan deze laatste houding is dat je ook nog steun 
neemt met je bekken tegen de badrand.

   

Het aankleden
Het aankleden van bovenkleding vormt meestal geen probleem. Vermijd 
het voorover buigen bij het aandoen van onderkleding (ondergoed, broek, 
sokken) in zowel zit als stand. Gebruik de houdingen zoals beschreven bij het 
wassen van je onderlichaam.

Om je veters te binden kan je op één knie knielen. Je kan ook één voet op een 
trap of krukje zetten. Let erop dat je je rug recht houdt en dat je door heupen 
en knieën buigt.
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2.3 IN DE KEUKEN

Koken
Koken is een staande activiteit. Dit kan na een tijdje zorgen voor pijn in de 
onderrug. Probeer het staan te doorbreken door voorbereidende activiteiten 
al zittend uit te voeren of maak gebruik van een stastoel.

Wanneer je blijft rechtstaan, zorg je ervoor dat je werkvlak voldoende hoog 
is. Bij een te laag werkvlak loop je het risico dat je in een voorover gebogen 
houding gaat werken. Voor fijn werk (groenten snijden, …) staat het werkvlak 
best op ellebooghoogte (zie 1.2  Staan). Als dit niet zo is, kan je gebruik 
maken van een dikke snijplank om het werkvlak te verhogen.

Ook aan het fornuis kan je wisselende houdingen aannemen. Ga in een 
voorwaartse spreidstand staan en neem steun met je hand. De zware potten 
en pannen waarin je lang moet roeren zet je vooraan.
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Afwassen
Let er bij het afwassen op dat je met rechte rug op een ontspannen manier 
aan de bodem van de gootsteen kan. Wanneer de gootsteen te laag is gebruik 
je een lange afwasborstel of 2 afwasbadjes die je omgekeerd op elkaar 
plaatst.

 

Loop bij het tafel vegen rond de tafel en blijf niet op één plaats staan. Je kan 
dit ook doen vanuit een voorwaartse spreidstand en met steun van je hand 
op de tafel.
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Afwasmachine in / uit laden
Vermijd voorover buigen wanneer je vaat in of uit het machine wil laden. 
Voor lichte voorwerpen gebruik je de golfersbeweging of schuttershouding. 
Voor zwaardere voorwerpen gebruik je de gewichthefferstechniek (zie 2.1  
Voorwerpen oprapen van de grond).
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2.4 HUISHOUDELIJKE TAKEN

Stofzuigen
Stofzuigen is een zware activiteit. Het is daarom belangrijk om de juiste 
techniek toe te passen en je werk te verdelen over de dag.

Bij het stofzuigen zet je de steel zo hoog mogelijk. Hou je rug recht en 
verplaats je gewicht van je voorste naar je achterste been. Stap mee met je 
werk.

Wanneer je steel niet lang genoeg is, hou je je voorkeurshand aan de steel. 
De slang laat je achter je rug doorkomen en hou je vast met de andere hand. 
Op die manier trek je de stofzuiger mee.
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Stofzuigen onder lage niveaus doe je vanuit een schuttershouding of door te 
knielen en met één hand op de grond te steunen.

 

Dweilen / borstelen
Gebruik een aftrekker of borstel die voldoende lang is (liefst tot aan de neus).

Hanteer de juiste techniek. Neem de steel vast met de duimen naar boven en 
werk steeds voor je. Blijf niet op één plek staan, maar stap mee met je werk. 
Rechtshandigen zetten het linkerbeen naar voor, en omgekeerd.

Nog enkele tips bij het dweilen:

• Plaats je emmer op een verhoog of kniel om de dweil uit te wringen.
• Doe je emmer halfvol.
• Draai je aftrekker om of kniel om de dweil op de aftrekker te bevestigen.
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Het bad poetsen
Om het bad te poetsen kan je werken vanuit een zittende of staande positie.
• Zittend: ga op beide knieën zitten en steun met je vrije hand op de 

achterste badrand
• Staand: sta in een spreidstand (voorwaarts of zijwaarts), neem steun met 

je vrije hand en/of knie

 

Ramen wassen
Blijf bij het wassen van ramen binnen je werkveld (d.w.z. van voorhoofd tot 
heupen) en pas je houding aan.

Lage niveaus
• knielen,
• op één knie,
• vanuit een grote spreidstand met steun van je elleboog op je been

Hoge niveaus
• gebruik een ladder,
• gebruik een verlengde steel

Wanneer je een ladder gebruikt, plaats je de ladder haaks op je werkveld, 
zodat je de lastarm verkleint door kortbij je werk te staan. Je voeten en 
gezicht zijn gericht naar je werk. Plaats één voet hoger dan de andere om een 
groter steunvlak te verzorgen.
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Voor het wassen van een auto gelden dezelfde principes.

Strijken

Werkhouding
• Zet je strijkplank op goede hoogte.  Zorg voor een ontspannen houding. 

Hou je arm tegen je lichaam met je elleboog in een hoek van 90°. Neem je 
strijkijzer vast en stel op deze manier de hoogte van je strijkplank in.

• Gebruik een opstapje (ong. 10 – 20 cm hoog) om afwisselend je voeten op 
te zetten. Dit zorgt voor een kanteling van je bekken en het ontlasten van 
je rug.

Werkverdeling
• Strijk een aantal stuks en breng deze weg zodat je af en toe in beweging 

bent.
• Plaats je wasmand op hoogte of in de andere hoek van de kamer zodat je 

in beweging bent.
• Klein wasgoed kan je eventueel zittend strijken.
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Het bed maken
Vermijd het voorover buigen bij het opmaken van je bed. Plaats je bed hoger 
als dit mogelijk is. Werk vanuit de schuttershouding.

 

Zoek steunpunten: op het bed, op de bedrand, … of op je eigen lichaam 
(elleboog op bovenbeen).
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2.5 IN DE TUIN WERKEN

Algemene richtlijnen
• Zorg voor afwisseling tussen licht en zwaar werk
• Werk binnen je reikveld
• Wandel mee met je werk: denk aan de dans- of haakse beweging 

(verplaats je gewicht voorwaarts of zijwaarts)
• Pas je houding aan (denk aan de hef- en tiltechnieken)
• Stapel het werk niet op

Gras maaien
• Om je grasmachine met motor aan te trekken werk je vanuit een 

voorwaartse spreidstand of plaats je één voet op het toestel. Zorg 
ervoor dat je beweegt vanuit je arm (met gestrekte arm) en vermijd de 
rotatiebeweging in je romp (natuurlijk korset).

• Wandel kort bij het grasmachine en duw de grasmaaier vooruit met een 
rechte rug.

• Om de opvangbak leeg te maken, werk je vanuit 2 verschillende 
houdingen:

• Het losmaken van de bak vanuit kniezit
• Het opheffen van de bak vanuit kniezit of gewichthefferstechniek.

Spitten
• Probeer het spitten zoveel mogelijk te vermijden. Hierbij ontstaan veel 

draaibewegingen die erg belastend zijn voor de rug.
• Blijf bij het insteken van de spade zo recht mogelijk. Buig door je benen bij 

het ‘insteken’ van de spade in de grond, zodat je je lichaamsgewicht kan 
gebruiken.

• Bij het uithalen van de grond plaats je 1 hand zo laag mogelijk op de steel 
en buig je gelijktijdig door de knieën. Strek vervolgens gelijktijdig je knieën 
en heupen.

• Zet je kruiwagen zo dicht mogelijk, verplaats je voeten wanneer je draait 
zodat je draaibewegingen in je rug vermijdt.
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Harken
• Gebruik een lange steel indien mogelijk.
• Let op je houding: voorwaartse spreidstand met rechte rug.
• Maak een dansbeweging (gewicht verplaatsen van voorste naar achterste 

voet) of een haakse beweging (gewicht verplaatsen van linker- naar 
rechtervoet) tijdens het harken.

Onkruid wieden
De verschillende houdingen die je kan toepassen zijn:
• Op één knie: steun met je vrije elleboog op de knie en wissel regelmatig 

van knie.
• Op beide knieën en steunend met één hand op de grond.
• Op de hurken.
• Op de knieën en steunend met het achterwerk op de hielen.
• Een grote spreidstand met steun van de vrije elleboog op het bovenbeen.

Gebruik een zacht plankje wanneer je op je knieën zit.

Bloemen planten
• Gebruik dezelfde houdingen als bij het onkruid wieden.
• Wanneer je planten verpot, kan je best op tafelhoogte werken.

Kruiwagen heffen
• Ga tussen de armen van de kruiwagen staan, buig door knieën en heupen 

en strek ze wanneer je wil heffen.
• Laad het zwaarste gewicht verder van je af (zodat de zwaarste last door 

het wiel van de kruiwagen gedragen wordt).

Planten water geven
• Vermijd draaibewegingen tijdens het water geven.
• Doe je gieter slechts halfvol.
• Laat je voeten niet op gelijke hoogte staan, maar werk vanuit een 

voorwaartse spreidstand en neem steun met je hand op je been.
• Bij het gebruik van een tuinslang: let op met de krachtige beweging om de 

tuinslang uit te rollen. Zorg er liever voor dat deze reeds volledig uitgerold 
is. Neem de spuitkop vast met je dominante hand, draag de slang achter je 
rug en neem vast met je niet-dominante hand.
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Snoeien
• Een struik snoeien: 

Vermijd het voorwaarts buigen met gestrekte benen. Ga op je knieën 
zitten of gebruik de gewichthefferstechniek.

• Een haag scheren: gevaarlijk is de rotatiebeweging in combinatie met 
het voorwaarts buigen van de romp. Werk vanuit een voorwaartse 
spreidstand gecombineerd met een gewichthefferstechniek.

• Snoeien op hoogte:
• Gebruik een ladder: zet één voet op één trede hoger, zodat je een groter 

steunvlak bekomt. Let op dat je niet buiten je reikveld gaat bewegen 
(rotatiebeweging in de romp).

• Gebruik een stelling: hierdoor kan je met je werk meewandelen.
• Wanneer je geen ladder of stelling hebt, moet je reiken. Probeer dit 

steeds te doen vanuit een voorwaartse spreidstand.

Voor al je dagelijkse activiteiten geldt het volgende:

• Span je korset aan
• Gebruik je benen
• Beweeg ‘en bloc’
• Wissel regelmatig van houding
• Zoek steunpunten

2.6 BEWEGEN

In het beginstadium van rugpijn kan rusten deugd doen. Ook na een hele 
dag wandelen is rust aangeraden. Maar door te veel rust verzwakken je 
spieren, worden ligamenten slapper, verlies je botmassa en word je stijf. 
Je rug wordt zwakker en het probleem zal erger worden in plaats van 
verdwijnen.  Beweging houdt je lichaam in goede conditie en heeft een 
positieve invloed op je zelfwaardegevoel.

Kies een vorm van bewegen die bij je lichaam past en die je graag doet. 
Zoek een balans tussen de belasting (de sport of het bewegen) en je eigen 
belastbaarheid (wat je aankan).
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Zorg bij elke vorm van bewegen voor een korte periode van opwarming om 
blessures te voorkomen. Bouw je beweegschema geleidelijk op (in frequentie 
en intensiteit) afhankelijk van je eigen mogelijkheden. Blijf steeds onder je 
pijngrens en raadpleeg je arts als de pijn aanhoudt.

Spierversterkende oefeningen
Probeer de stevigheid van je opgebouwde korset te onderhouden. Doe thuis 
de oefeningen die je in de rugschool geleerd hebt en span tijdens dagelijkse 
activiteiten zoveel mogelijk je korset aan (denk aan je bekkenkanteling in zit 
of stand).

Fietsen
Fietsen is een goede sport voor mensen met rugklachten. Het houdt je 
lichaam in conditie en versterkt je beenspieren.
• Zorg voor een fiets die aangepast is aan je grootte.
• Gebruik je stuur als steunpunt en hou je rug recht (natuurlijk korset).
• Stel de juiste zadelhoogte in: een lichte buiging in je knie wanneer je 

pedaal op de laagste stand staat; zorg ervoor dat je met je tenen aan de 
grond kan, wanneer je op je zadel zit.

• Mensen met nekklachten kiezen liefst een rechte zithouding waarbij het 
stuur wat hoger staat, om de nek/schouderregio te ontlasten.

• Vermijd slechte, hobbelige wegen. Mountainbike is dus ook afgeraden.

Wandelen
• Zorg voor aangepast (schokdempend) schoeisel.
• Het is beter meer passen per minuut te zetten dan grotere passen.
• Zoek een wandelpartner die ongeveer hetzelfde tempo heeft als jou.

Joggen
• Zorg voor aangepast (schokdempend) schoeisel die het onmogelijk maken 

dat je voet naar binnen of naar buiten kantelt.
• Kies liever voor een zachte ondergrond (bosgrond of aardegrond) dan 

voor een harde (beton of asfalt) o.w.v. het dempend effect van een zachte 
ondergrond.
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Zwemmen
Bij het zwemmen wordt je lichaam gedragen door het water. Zwemmen is een 
sport waarbij je een groot aantal spieren gebruikt.
• Vermijd duiken.
• Investeer in een goede techniek.
• Bij schoolslag probeer je je kin in het water te houden, om de 

overstrekking van je nek te verminderen.
• Bij het crawl-zwemmen blijft je rug steeds in zijn natuurlijke S-vorm.
• Rugzwemmen is een goede afwisseling met schoolslag.

Fitness
Fitness kan een goede aanvulling zijn op het rugschoolprogramma. Zorg 
voor goede ondersteuning / begeleiding en vermijd zware activiteiten als 
gewichtheffen.

Andere rugvriendelijke sporten
• Yoga / pilates: je traint op een gecontroleerde manier je buik- en 

rugspieren en leert het verschil tussen spanning en ontspanning.
• Aqua-gym
• Langlaufen / nordic walking
• Paardrijden: enkel wanneer je dit voor je rugklachten reeds deed en dus 

de techniek goed kent

Sporten die je best vermijdt
• Sporten op competitief niveau.
• Explosieve slagsporten (tennis, squash, volleybal, handbal…) o.w.v. het 

gevaar voor herhaaldelijke rotaties in de romp.
• Balsporten zoals voetbal, basketbal… o.w.v. frequente explosieve 

bewegingen en romprotaties.
• Judo
• Gewichtheffen
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2.7 BEELDSCHERMWERK

Het uitgangspunt bij het instellen van je werkplek is de stoel. Stel eerst de 
stoel goed in en pas de bureauhoogte en beeldschermopstelling hierop aan.

Instelling stoel
Stel de hoogte van je stoel in.
• Zorg ervoor dat je voeten plat op de vloer staan.
• Het bekken komt best iets hoger dan de knieën, zodat de hoek tussen 

je romp en bovenbenen groter is dan 90° (dit is een open heuphoek en 
zorgt voor een natuurlijke houding van je rug). Je bovenbenen wijzen naar 
onder.

Ga diep in je stoel zitten.
• Als je met je rug tegen de leuning zit, zouden er nog ong. 4 vingers ruimte 

moeten overblijven tussen de rand van de stoel en je knieholte.
• Deze afstand kan je veranderen door je rugleuning naar voor/achter in te 

stellen. Gebruik een extra kussen indien je de rugleuning onvoldoende 
naar voor kan instellen.
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Zet de rugleuning rechtop zodat je volledige rug (van schouderbladen tot 
heupen) steun heeft. Let erop dat de holte in je onderrug goed ondersteund 
wordt. Dit kan je nagaan door je handen boven de broeksriem te plaatsen, op 
deze plek zou je de steun van de rugleuning moeten ervaren. Indien je hier 
onvoldoende steun voelt, gebruik je best een extra hulpmiddel (lordosit).

 

Stel je armsteunen in.
• Stel de hoogte zo in dat je ellebogen een hoek van 90° hebben en op 

de armsteunen rusten zonder dat je je schouders moet optrekken of 
verlagen.

• Stel de breedte zo in dat je bovenarmen recht langs je romp hangen.
• De diepte van de armleuning wordt ingesteld tot aan de buik. Je 

armsteunen komen dus niet verder dan je buik. Op deze manier raken 
je armsteunen de rand van je bureau als je helemaal aanschuift en zit je 
recht tussen de rugleuning en de rand van je bureau.
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Instelling bureau
Als de armleuningen goed zijn ingesteld, komt dit overeen met de 
bureauhoogte. Op deze manier zijn je ellebogen ondersteund door de 
armsteunen en liggen je onderarmen op het bureau. Is dit niet het geval pas 
dan je bureauhoogte aan en NIET de armleuningen.

Indien je bureau niet aanpasbaar is in de hoogte:
• Indien je bureau te laag is, kan je gebruik maken van blokken om het 

bureau te verhogen.
• Bij een te hoog bureau, stel je je stoel hoger in en gebruik je een 

voetenbankje.

Instelling beeldscherm
• Ga recht voor je beeldscherm zitten.
• Stel de hoogte van je beeldscherm in zodat de bovenrand van het scherm 

op ooghoogte staat. Voor mensen met een leesbril is een lagere opstelling 
aangewezen.

• Plaats je beeldscherm op een armlengte afstand. Met gestrekte vingers 
moet je net het scherm kunnen raken. De tekens op het scherm moeten 
groot genoeg zijn.

Toetsenbord
Zet het toetsenbord recht voor je. Zorg er voor dat je handen tijdens het 
typen in het verlengde van je onderarm blijven.

Het toetsenbord ligt op ong. 15 cm afstand van de tafelrand, zodat je 
onderarmen kunnen rusten op het werkvlak.
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Bij blind typen klap je de pootjes van het toetsenbord best in. Indien je 
niet blind kan typen, mag je de pootjes opklappen en het scherm iets lager 
zetten. Op deze manier verklein je de kijkafstand tussen toetsenbord en 
beeldscherm.

Muis
Leg je muis langs je toetsenbord en zorg dat er voldoende vrije ruimte is om 
te bewegen. Leg je muis zo kort bij dat je deze kan besturen met een gebogen 
elleboog.
Het gebruik van een verticale muis wordt zeker aangeraden.

 

Plaatsing documenten bij gecombineerde schrijf- en typetaak
Documenten kunnen best tussen het toetsenbord en het beeldscherm 
geplaatst worden. Indien je toetsenbord achter je documenten staat, ben 
je genoodzaakt om met gestrekte armen te typen en creëer je een te grote 
hefboom.

Telefoon
Vooral inkomende oproepen.
Plaats je telefoon aan de linkerkant als je rechtshandig bent, op die manier 
kan je met je linkerhand de telefoon vasthouden en met je rechterhand 
notities nemen.

Vooral uitgaande oproepen.
Plaats je telefoon aan de rechterkant als je rechtshandig bent.  Zo kan je 
het telefoonnummer met je rechterhand intoetsen. Indien je veel moet 
telefoneren, gebruik je best een headset.
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Laptop
Indien je werkt met een laptop zonder gebruik te maken van hulpmiddelen, 
zal je steeds een voorovergebogen houding aannemen omdat het scherm 
te laag staat. De bovenrand van het beeldscherm staat best op ooghoogte. 
Gebruik daarom bij een laptop steeds een laptop houder, een apart 
toetsenbord en muis.
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3. BRONNEN

1. Brochure Rugschool AZ Damiaan
2. http://www.zorgoutletheteren.nl/90-tm_large_default/draaischijf.jpg
3. Powerpoint Huget Désiron
4. Mink Rugschoolboekje
5. http://sit-and-sleep.be/node/24
6. http://sit-and-sleep.be/node/24
7. http://sit-and-sleep.be/node/24
8. http://www.seniorennet.be/Dossier/Rugpijn/slapen_rugpijn_anatomisch_
correcte_slaaphouding.jpg
9. http://www.chiropro.nl/uploaded/psoashouding.png
10. https://www.fit.nl/wp-content/uploads/2016/07/kussen-houding-slapen.
png
11. https://www.fit.nl/wp-content/uploads/2016/07/kussen-houding-slapen.
png
12. http://www.mijnoefening.nl/sites/default/files/oefening_04c_v01_3d.png

CONTACT
Voor verdere info en vragen kan je steeds terecht bij de ergotherapeuten op 
onze afdeling.  Je kan hen bereiken via ons secretariaat tel. 012 39 79 50.
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