
Waarom ? 
STA/GA -Rugpijn is een aandoening van de 

rugwervels, van de discus of tussenwervel-

schijf en de kleine gewrichtjes tussen de 

wervels. Men spreekt over zogenaamde  

HOLLE rugpijn 
 

WERKING van de RUG 
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 rugklachten  

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.  

►bij wandelen en lopen de schokdemping 
minder goed is geworden met pijn bij 

wandelen en gaan. 

► de verbinding tussen de wervels is 

vermindert met verlies van stabiliteit en 

verschuiving van de wervels zodat ze als het 

ware komen vast te zitten. 
 

STA/GA rugpijn (HOLLE rug) komt meer voor 

bij oudere mensen en is een overbelasting 

van de kleine wervelgewrichtjes. 
 

Wanneer ? 
Pijn bij rugpijn wijst op weefsel-

beschadiging ontstaan door overbelasting. 
 

Dat kan een kortstondige of eenmalige 

overbelasting geweest zijn.  

Meestal gaat dit om herhaalde of langdurige 

overbelasting die tot 

blijvende en 

toenemende 

klachten aanleiding 

geeft. 
 

In vele dagelijkse 

handelingen ligt het 

gevaar op de loer ! 
 

STA/GA rugpijn of HOLLE rugklachten 
duiken op of nemen toe bij alle bezigheden  
in opgerichte stand, zoals bij: 

- Lang stilstaan:  tram- of bushalte,  

bij strijken, verkopers in winkels, … 

- In de hoogte werken: schilders, magazijn  

werkers, schrijnwerkers, … 

- Lang stappen of wandelen: vooral bij  

ouderen, artrose, duurbelastingen. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Secundaire Discogene Aandoeningen 

of facetoverbelasting. 

Rugpijn 
STEP®           Staan - Gaan 

 

als staan en gaan 

pijnlijker zijn dan zitten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wat is er aan de hand met die rug van mij ? 
 

Net nu ik de auto wat meer aan de kant  

wou laten staan, wordt wandelen, stappen, 

lopen, zelfs gewoon rechtstaan pijnlijke 

ondernemingen … 
 

Vroeger wel eens lumbago gehad, maar dat 

is het blijkbaar niet. Dat dook plots op, bij 

het bollen van de rug bij bukken of tillen. 
 

Deze rugpijn voel ik eigenlijk al lang, en is 

erger bij staan en gaan, bij in de hoogte 

werken, soms ook met scheuten naar de 

benen. Bij zitten verbetert het meestal wel. 
 

HOLLE RUGKLACHTEN 
Hoe ontstaan ze en waarom? 

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

Wat kan je vooral ZELF doen ? 



    ❶ BESCHERMING 
Als wervelgewrichtjes door overbelasting 

geraakt zijn, dan moeten zij dringend ontlast 

worden door te holle posities 

te  voorkomen. 

Twee vuistregels worden daarbij in acht 

genomen:  

- door bekkenkanteling herverdeelt men de    

  drukbelasting op de gewrichtjes. 

- door schokdemping wordt bij het lopen en     

     springen de piekbelasting vermeden. 
 

Bij GAAN en STAAN 
 

 

 

 

 

 

Rafys  SI/SDA Brace           ZWANGERSCHAPSBrace 

 

  Bij LIGGEN 
LUMBALE NACHTRUST 
BRACE 
- mousse cilinder met 

  klitband sluiting 

- ideale ondersteuning  

   van de lateroflexie  

   tijdens de slaap. 
 

 

PODOLOGIE:  
SOFTSOLE HAKKEN/ ZOLEN 
- schokdempende hakken of zolen zorgen voor minder   

  drukoverbelasting op de gewrichtjes. 

 

❷ VEILIG GEBRUIK 
 

BUKKEN en TILLEN  
 
 
 
 

GewichtHeffersTechnieken 
 

 
 
 
      Rug strekken, scharnieren in de heupen 

               en lichtjes plooien in de knieën. 

                 Afsteunen waar mogelijk. 
 

Bij STAAN en GAAN (Ontlastend staan) 
STA NIET LANGER DAN NODIG ! 

WISSEL REGELMATIG VAN HOUDING. 
 

► Zittend strijken, zittend 

groenten schoonmaken,  

kan best en… wat onwennig 

aanvoelt, went achteraf. 
 

► Het zal er vooral op  

aankomen een MINDER HOLLE rug te 

maken, door een bekkenkanteling vlak je de 

rugholte wat af. 
 

Bij STAAN: beurtelings een voet en 

been wat hoger plaatsen,… (bankje, 

keukentrapje) 

Bij LOPEN: kleine passen, 

aangespannen billen, geen zware 

boodschappentas, … 

Bij RUGLIG: benen buigen en/ of 

kussen onder de knieën,  

buiklig vermijden, … 

    

❸THUISOEFENTHERAPIE 
 

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. 
 

TRACTIE 
Bij hangen aan een overdeurrekstok worden 

de wervels een beetje 

uit elkaar gehaald,  

hetgeen ontlastend 

is voor de discus en 

de wervelgewrichtjes. 
  

ADL Hulpmiddelen 
Heb je al een caddie en gebruik je hem ? 

 een zit- wandelstok ? 
 

STEP Rugboek II 
vertelt hoe jezelf rugklachten 

kunt voorkomen en ze snel kunt 

oplossen. 

Boekje: 30 blz. met foto’s. 
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