
Waarom ? 
 

Lumbago/ Hernia is een blessure van de 

tussenwervelschijf of discus. Men spreekt 

over zogenaamde BOLLE rugpijn 
 

Onze wervelkolom is heel sterk maar ook 

een heel delicaat instrument. Daarom is 

het belangrijk dat we begrijpen hoe de rug 

en de discussen functioneren. 
 

FLEXIEHOUDINGEN   
zoals zitten of tillen 

met BOLLE rug 

vervormen de 

discus en wordt de 

belasting op de rug 

zeer groot. 
 

DE BELASTING 
 

Bij gewone dagelijkse 

bezigheden kan de 

belasting oplopen tot 

360 kg bij bukken en 

tot 650 bij tillen in de 

maximale 

flexiehoudingen.  

 

DE DISCUS   
Bij het bollen 

wordt de discus 

vervormd waarbij 

alle kracht 
verplaatst wordt 

naar het achterste 
deel en dit is juist 

het zwakste deel. 

Wanneer ? 
 

Pijn bij lumbago - hernia wijst op 

weefselbeschadiging ontstaan door 

overbelasting. 
  

Dat kan een kortstondige of eenmalige 

overbelasting geweest zijn. Meestal 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 ! 

 

 

BOLLE RUGKLACHTEN, zoals lumbago en 

hernia ontstaan door veel te veel en veel te 

lang de rug BOL te gebruiken. De fatale 

beweging is vergelijkbaar met de druppel  

die de emmer doet overlopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Bij lumbago, verschot zijn de achterste  

bandjes verrekt, bij hernia zijn ze gescheurd. 

► Bij ischias drukt de uitstulping van de  

discus op de zenuw van het been. 

Lumbago 
STEP®          Zitten - Buigen 

 

als zitten en buigen pijnlijker 

zijn dan staan en lopen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lumbago … Spit … Lendenschot … Hernia 
Woorden genoeg om een eeuwenoude kwaal  

aan te duiden, maar wie er mee te maken 

krijgt, heeft aan woorden geen boodschap ! 

 

Men heeft matige tot hevige rugpijn, al 

dan niet uitstralend naar de benen. 

 

Bij buigen of zitten met een bolle rug,  

duikt de pijn op of verergert deze. 
 

 

Bij staan, wandelen … maar vooral liggen,  

is  de pijn minder hevig of dragelijk(er). 
 

BOLLE RUGKLACHTEN 
Hoe ontstaat ze en waarom ? 

Hoe vermijd je ze en hoe kom je er van af ? 

Wat kan je vooral ZELF doen ? 



   ❶ BESCHERMING 
Door selectief de flexiebeweging of het 

bollen van de rug te beperken, gaat men de 

rug Recht & Veilig gebruiken. 

 

Bij BUKKEN en TILLEN 
 

 

 

 

 
 

 

Rafys LOW BACK BRACE + LEER 
- anatomisch gevormde brace 

- breder deel met baleinen 

- demontabel stuk leer VOORAAN 

- getailleerde modellen voor vrouwen 

 

Bij ZITTEN 
Rafys RUGKUSSEN     Rafys LORDOZIT 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rafys RUGKUSSEN      
- anatomisch gevormde ruggensteun 

- zijwaartse steun 

- ondersteund de rug in zijn holle positie 

- verkrijgbaar: Standaard, Bureel en Auto 

- verschillende hardheden: Zacht of Hard 
 

Rafys  LORDOZIT 

- anatomisch gevormde ruggensteun 

- géén zijwaartse steun  

- fixatie  met tegengewicht 

- verschillende uitvoeringen: Soft / Strong 

- vooral geschikt voor autostoel, bankstel … 
 

 

❷ VEILIG GEBRUIK 

BackPerfect®  
Met RECHTE RUG gaan we ons buigen over de 

vraag …  hoe gebruik ik mijn rug zonder hem 

te misbruiken ? 
 

Met de “STEP” GewichtHeffersTechnieken: 

    waarbij men de Rug Op Slot gebruikt, 

    een scharnierbeweging maakt in de 

    heupas en lichtjes de knieën plooit. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                               
 

 

 

 

 

 

 

 

                    

❸ THUISOEFENTHERAPIE 
Zelf wanneer je bij de kinesist in  

behandeling bent, breng je maar een fractie  

van de oefentijd bij hem door. 

Er blijft thuis ook nog heel wat te doen.  

Veilig ruggebruik oefenen en goede 

oefeningen uitvoeren. 
 

Vooral hangen en achteroverbuigen met 
afdrukken zijn nuttige oefeningen. 

 

TRACTIE 
Bij hangen aan een deurrekstok wordt de  

kern terug naar centraal gezogen, bij 

achteroverbuigen gaat de kern nog  meer  
naar centraal. 

  

 

 

 

 
Rafys Over-deurrekstok  

  

STEP Rugboek I 
vertelt  hoe jezelf rugklachten 

kunt voorkomen en ze snel 

kunt oplossen. 

Boekje: 30 blz. met foto’s. 
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