
Lage rugpijn	  

Kernpraktijken	  Fysiotherapie	  	  

Wanneer naar de fysiotherapeut bij rugklachten?	  



	  
Wat	  is	  lage	  rugpijn?	  
Spit,	  lumbago,	  ischias	  zijn	  verschillende	  namen	  voor	  lage	  rugpijn.	  Uit	  schattingen	  blijkt	  
dat	  maar	  liefst	  60-‐90	  procent	  van	  de	  bevolking	  ooit	  last	  heeft	  van	  lage	  rugpijn:	  pijn	  in	  de	  
onderrug,	  soms	  uitstralend	  in	  de	  bil	  of	  in	  het	  bovenbeen.	  De	  pijn	  kan	  optreden	  na	  lang	  
zitten	  of	  staan,	  maar	  ook	  bewegen	  van	  de	  rug	  kan	  erg	  
vervelend	  zijn.	  
	  
Hoe	  ontstaan	  klachten?	  
Soms	  ontstaan	  de	  klachten	  acuut	  door	  bijvoorbeeld	  zwaar	  tillen	  of	  het	  maken	  van	  
een	  verkeerde	  beweging.	  Soms	  ook	  ontstaan	  de	  klachten	  geleidelijk,	  mogelijk	  door	  
overbelasting.	  Meerdere	  oorzaken	  kunnen	  een	  rol	  spelen:	  een	  matige	  lichamelijke	  
conditie,	  veel	  zitten,	  veel	  tillen,	  een	  stressvolle	  periode,	  etc.	  
	  
Kan	  het	  kwaad?	  
Hoewel	  lage	  rugpijn	  erg	  vervelend	  is	  en	  veel	  pijnklachten	  kan	  geven,	  is	  er	  slechts	  zelden	  
sprake	  van	  een	  ernstige	  oorzaak.	  In	  de	  meeste	  gevallen	  gaat	  de	  pijn	  gelukkig	  vanzelf	  
over.	  Bij	  80-‐90	  procent	  van	  de	  patiënten	  verdwijnen	  de	  klachten	  binnen	  4-‐6	  weken.	  
	  
Acute	  lage	  rugpijn:	  Wat	  kunt	  u	  er	  zelf	  aan	  doen?	  

• Blijf	  in	  beweging,	  ondanks	  de	  pijn.	  Beweging	  zorgt	  ervoor	  dat	  u	  eerder	  van	  uw	  
• klachten	  af	  bent.	  
• Wissel	  vaak	  van	  houding;	  ga	  regelmatig	  lopen	  en	  staan,	  maar	  beperk	  het	  zitten.	  
• Probeer	  de	  rug,	  binnen	  uw	  aanvaardbare	  pijngrens,	  regelmatig	  door	  middel	  van	  
• oefeningen	  te	  bewegen.	  
• Snel	  bukken,	  omhoog	  komen	  of	  zwaar	  tillen	  zijn	  belastend	  bij	  acute	  lage	  rugpijn.	  
• Pijnstillers	  helpen	  de	  pijn	  te	  verminderen,	  waardoor	  u	  makkelijker	  gaat	  bewegen.	  

	  
Wanneer	  naar	  de	  fysiotherapeut	  of	  huisarts?	  

• Als	  de	  pijn	  uitstraalt	  naar	  uw	  been	  en	  tot	  onder	  uw	  knie	  voelbaar	  is.	  
• Bij	  rugpijn	  en	  een	  tintelend,	  branderig	  of	  doof	  gevoel	  in	  een	  voet	  of	  been.	  
• Als	  u	  lage	  rugpijn	  heeft	  en	  daarbij	  in	  één	  been	  minder	  kracht.	  
• Als	  er	  tevens	  problemen	  met	  plassen	  of	  de	  ontlasting	  ontstaan.	  
• Als	  de	  klachten,	  ondanks	  het	  opvolgen	  van	  de	  adviezen,	  niet	  verminderen.	  
• Als	  de	  rugpijn	  ondraaglijk	  is.	  

Lage	  rugpijn	  
	  
	  
Deze	  folder	  informeert	  u	  over	  lage	  rugpijn	  in	  de	  verschillende	  fasen:	  acuut,	  subacuut	  en	  chronisch.	  
	  
Wat	  kunt	  u	  zelf	  doen	  en	  wanneer	  is	  een	  bezoek	  aan	  de	  fysiotherapeut	  zinvol.	  



Subacute	  lage	  rugpijn	  
Soms	  herstelt	  de	  lage	  rugpijn	  niet	  vanzelf	  binnen	  6	  weken	  of	  komen	  de	  klachten	  steeds	  
weer	  terug.	  Meestal	  zijn	  hierop	  meerdere	  factoren	  van	  invloed:	  

• Een	  verminderde	  beweeglijkheid	  van	  de	  rug.	  
• Een	  tekort	  aan	  stabiliteit	  van	  de	  rug.	  
• Grote	  spanning	  in	  de	  rugspieren.	  
• Verkeerde	  gewoonten	  bij	  zitten,	  staan,	  tillen,	  etc.	  
• Een	  passieve	  leefstijl.	  
• Stress	  of	  spanningen.	  

	  
Wat	  kan	  de	  fysiotherapeut	  doen?	  

• Analyseren	  waarom	  de	  rugklacht	  niet	  herstelt.	  
• Uitleggen	  welke	  factoren	  een	  rol	  spelen	  bij	  uw	  klacht.	  
• Gerichte	  oefeningen	  en	  adviezen	  geven.	  
• De	  beweeglijkheid	  van	  uw	  rug	  verbeteren	  (gewrichten,	  spieren	  en	  zenuwen).	  
• Helpen	  bij	  het	  opbouwen	  van	  de	  stabiliteit	  van	  de	  rug.	  
• Helpen	  bij	  het	  ontwikkelen	  van	  een	  goede	  houding,	  een	  gezond	  

bewegingspatroon	  en	  een	  gezonde	  leefstijl.	  
	  
Chronische	  lage	  rugpijn	  
Sommige	  mensen	  hebben	  chronische	  lage	  rugpijn,	  waardoor	  werk,	  huishouden	  of	  sport	  
niet	  meer	  optimaal	  uitgevoerd	  kunnen	  worden.	  Door	  negatieve	  ervaringen	  met	  
bewegen,	  tillen	  of	  bukken,	  gecombineerd	  met	  angst	  voor	  pijn	  en	  een	  mogelijk	  verkeerde	  
interpretatie	  van	  de	  pijn,	  wordt	  men	  steeds	  minder	  actief.	  Door	  inactiviteit	  gaat	  de	  
algehele	  belastbaarheid	  van	  de	  rug	  geleidelijk	  steeds	  meer	  achteruit.	  Als	  gevolg	  hiervan	  
blijven	  de	  klachten	  bestaan	  of	  worden	  zelfs	  erger.	  
Anderen	  met	  langdurige	  lage	  rugpijn	  blijven	  wel	  bijna	  alle	  dagelijkse	  activiteiten	  
uitvoeren,	  maar	  ontwikkelen	  een	  aangepaste	  manier	  van	  bewegen,	  die	  aanleiding	  kan	  
geven	  tot	  secundaire	  rugklachten	  die	  niet	  overgaan.	  Speciaal	  geschoolde	  
fysiotherapeuten	  bij	  Kernpraktijken	  helpen	  u	  uit	  deze	  cirkel	  van	  pijn	  en	  inactiviteit	  te	  
komen.	  Door	  middel	  van	  een	  uitgebreid	  vraaggesprek,	  lichamelijk	  onderzoek	  en	  
vragenlijsten	  krijgen	  wij	  inzicht	  in	  uw	  gezondheidsprobleem	  en	  de	  manier	  waarop	  u	  met	  
uw	  klachten	  omgaat.	  Aan	  de	  hand	  van	  deze	  gegevens	  maken	  wij	  een	  analyse	  waarin	  het	  
u	  duidelijk	  wordt	  welke	  factoren	  uw	  klachten	  in	  stand	  houden.	  Vervolgens	  stellen	  wij	  in	  
overleg	  met	  u	  een	  behandelplan	  op.	  Dit	  plan	  is	  gericht	  op	  het	  verbeteren	  van	  de	  
belastbaarheid	  van	  uw	  rug,	  met	  aandacht	  voor	  de	  wijze	  waarop	  u	  met	  uw	  klachten	  
omgaat.	  



Kernpraktijken	  is	  een	  regionaal	  netwerk	  van	  5	  samenwerkende	  fysiotherapiepraktijken.	  
We	  zijn	  een	  herkenbare,	  eenduidige	  organisatie	  en	  beschikken	  allen	  over	  moderne	  
praktijken	  met	  uitgebreide	  oefen-‐	  en	  behandelmogelijkheden.	  	  
	  
Alle	  Kernpraktijken	  zijn	  aangesloten	  bij	  de	  klachtenregeling	  van	  het	  Koninklijk	  
Genootschap	  voor	  Fysiotherapie.	  	  
	  

	   	  
	  
	  
	  
	  

Tobias	  de	  Coenestraat	  2	  •	  1462	  KR	  Middenbeemster	  
T:	  0299	  68	  39	  88	  
E:	  fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Papaverstraat	  27	  •	  1131	  HK	  Volendam	  
T:	  0299	  32	  01	  75	  
E:	  garage@kernpraktijken.nl	  	  
	  

	  
	  
	  
	  

Melbournestraat	  2c	  •	  1448	  NH	  Purmerend	  
T:	  0299	  42	  56	  83	  
E:	  weidevenne@kernpraktijken.nl	  	  

	  
	  
	  
	  	  
	  

‘t	  Spil	  20	  •	  1141	  SE	  Monnickendam	  
T:	  0299	  65	  11	  09	  
E:	  oosteree@kernpraktijken.nl	  	  
	  

	  
	  
	  
	  

Ereprijsweg	  9	  •	  1508	  CT	  Zaandam	  
T:	  075	  616	  11	  46	  
	  
Ereprijsweg	  1	  •	  1508	  CT	  Zaandam	  
T:	  075	  616	  11	  46	  
	  
Miller	  Sports	  •	  Kuilpad	  1	  •	  1509	  AS	  Zaandam	  
T:	  075	  616	  11	  46	  
E:	  fysiogroepzaandam@kernpraktijken.nl	  -‐	  info@fysiogroep.nl	  	  

Kernpraktijken.nl	  
	  


