
Nekpijn 
STEP®              Distorsie 

 

Raadsel : 

kan je nekpijn krijgen door 

een postzegel te kleven ? 

Antwoord : lew rekez ! 

 

Waarom ? 
Alle bezigheden met voorovergebogen hoofd 

kunnen deze pijn uitlokken. 70%  van de 

mensen krijgt ooit met nekklachten te maken. 
 

Werking van de nek. 

Spieren, wervels, banden en 

discussen vormen samen de  

nek.  

De kans op overbelasting is 

het grootst in de lage nek 

en op de achterkant van de 

discussen. 
 

De discus:  

bestaat  uit een vloeistofkern 

omringd door stevige banden. 
 

Bij vooroverbuigen worden   

de achterste banden opgerekt, 

de vloeistofkern wordt naar 

achter gedrukt met nog eens extra spanning op 

de banden. Bij overbelasting  worden de 

achterste banden  beschadigd: distorsie en 
hernia, soms met uitstraling naar de schouders 

en armen.  We spreken over zogenaamde 

“BOLLE NEKKLACHTEN”. 

Waarom ? 
        Bij vooroverbuigen ontstaat er een 

     hoofd- nek lastarm die grote krachten  

   veroorzaakt in de discus en op de spieren. 

 

 

 

 

 

 

 
        Grote krachten op de tussenwervelschijf 
 

  Dat kan een kortstondige of eenmalige   

  overbelasting geweest zijn. (whiplash) 

  Meestal echter gaat het om herhaalde of  

langdurige overbelasting 

die tot blijvende en 

toenemende klachten 

aanleiding geeft. 
 

In vele dagelijkse 

handelingen ligt het  

gevaar op de loer. 

 

• NEKKLACHTEN, hoe los je dat op ? 
Door Veilig Nekgedrag : 

Nek in zijn natuurlijke kromming 

gebruiken en bollen vermijden. 

             
 

 

 

 

 

 

 

                    

Preventie - Snel Herstel 
 

❶BESCHERMING 
Door het hoofd te ondersteunen en de 

pijnlijke bewegingen te beperken. 

Hoe erger de pijn, hoe steviger de kraag ! 
 

Rafys HALSKRAAG Dens/Soft 
 

 

 

 

 
 

Hoge kant vooraan               CWK NACHTRUSTBRACE 
 

❷ VEILIG GEBRUIK 
         Rugstrekking geeft nekstrekking. 

 

 

 

 

 

 

Als we onze rug opstrekken, komt onze nek in zijn 

natuurlijk positie. We denken vooral aan de  bolle 

zit- schrijf-  &  leeshoudingen. 

❸ THUISOEFENTHERAPIE 
Vooral tractie is nuttig, het ontlast de 

banden en brengt de kern terug naar 

het centrum van de discus. 

 

 

 

 

 
   

    CERVICAAL  TRACTIESET (CWK) Metaal 

                          

     

Is gespecialiseerd in hulpmiddelen  

die fysieke overbelasting en blessures voorkomen 

en bij blessures natuurlijk herstel bevorderen. 

www.orthoshop.be 



Nekpijn 
STEP®            Degeneratie 

 
De ene nekpijn 

is de andere niet … 

Heb je klachten  als je 

in de hoogte  

werkt, bij stapelen, 

een nieuwe lamp 

indraaien, schilderen, … ? 

 
 

WERKING van de DISCUS 
Onze discus is een soort 

vloeistofkogel omgeven 

door stevige banden. Deze 

constructie zorgt voor een 

perfecte vering. 
 

DEFICIËNTIE van de DISCUS 
 

Met ouder worden of na 

veel nekklachten werkt het 

veersysteem niet meer 

optimaal.  De discus wordt 

smaller en de vering is  

verminderd. 

 

► Dat betekent dat de kleine gewrichtjes 
      (facetgewrichtjes) aan een grotere  
      drukbelasting worden onderworpen. 

►Dat betekent  ook kleinere openingen  

      waar de zenuwen doorheen lopen . 
 

Men spreekt van  “HOLLE NEKKLACHTEN” 

waar achteroverkantelen de pijn uitlokt. 

Waarom ? 
Bij achteroverbuigen ontstaat er aan de  

achterkant  van de wervel meer 

drukbelasting. 

Bij een deficiënte discus  

is ook de stabiliteit 

vermindert met meer  

verschuiving van de  

wervels en soms met  

bewegingsblokkering  

tot gevolg.  
 

Meestal is er sprake  

van herhaalde of langdurige overbelasting 

die tot blijvende klachten aanleiding geeft. 

 
 

• KNIESCHIJFKLACHTEN, hoe los je dat op ? 
Door Veilig Nekgedrag : 

Nek in zijn natuurlijke kromming 

gebruiken en TE HOLLE posities vermijden. 
 
 

      Het  STEP Nekboek 
     vertelt  hoe jezelf  

nekklachten kunt voorkomen 

     en ze snel kunt oplossen. 

     Boekje: 30 blz. met foto’s 
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Preventie - Snel Herstel 
 

❶ BESCHERMING 
Door het hoofd te ondersteunen en  het 

achterover kantelen te beperken. 
 

Rafys HALSKRAAG Dens/Soft 
 

 

 

 

 
 

  Hoge kant achteraan                 CWK NACHTRUSTBRACE 
 
 

❷ VEILIG GEBRUIK 
Foute houdingen en gewoontehandelingen 

dienen afgeleerd. Dat vraagt soms heel wat 

tijd en aandacht.  

- met GHT werken, nek middenstand en 

nekbeweging binnen de perken houden 

- vermijd plotseling en langdurig 

overstrekken van het hoofd of bruusk 

achterom kijken. 
 

❸ THUISOEFENTHERAPIE 
Vooral tractie is nuttig, het ontlast de 

gewrichtjes en brengt de kern terug  

naar het centrum van de discus. 

 

 

 

 

  
            Rafys Cervicaal (CWK)  Tractieset  
Links: Overdeur Metaal     Rechts: Overdeur Anker 

       Wetenschappelijke verantwoording 

Meer info : 

      www.step-belgie.com 

www.step.nl 

     www.stepfilmservice.nl 

 


