BELANGRIJKSTE ADVIEZEN OVERDAG
Wilt u dat uw rug herstelt dan is het essentieel
dat u anders gaat bewegen.
Wat wel te doen:
•	Tillen en bukken vanuit uw heupen,
met een rechte rug
•	Regelmatig afwisselen tussen zitten, lopen,
staan en liggen
• Zit maximaal 20 - 30 minuten achtereen
Wat niet te doen:
• Tillen en bukken met een bolle rug
•	Zitten met een bolle rug, zoals op de bank of
onderuit gezakt op een bureaustoel
• Langer dan 30 - 40 minuten achtereen zitten

RUGKLACHTEN EN HERSTEL
Heeft u last van de onderrug? Dan zijn uw
klachten het gevolg van overbelasting. Dit komt
door verkeerd gebruik van de rug. Het is nu vooral
belangrijk dat u uw rug niet te veel in een bolle
(flexie) houding belast.
Om de rug te laten herstellen en ook om lage
rugklachten in de toekomst te voorkomen, is het
van belang dat deze flexie vermeden wordt.

UW RUG GEZOND

RUGKLACHTEN
De meeste mensen met rugklachten hebben
moeite met, en pijn bij het buigen (flexie) van de
rug. De rug is dan te vaak bol belast, waardoor
pijn en irritatie ontstaan. Mogelijke oorzaken
zijn bukken en tillen met een bolle rug.

STRESS
Een van de factoren waardoor een fysieke klacht
niet (goed) kan herstellen is stress. Drukte in het
dagelijkse leven, positieve of negatieve activiteiten
en gedachtes zijn mogelijk een belemmerende
factor voor uw herstel. Hou hier rekening mee.
Daarnaast zijn er diverse oefeningen die u kunt
doen om uw rugklachten te verminderen. In deze
folder zijn enkele van die oefeningen opgenomen
en ook ziet u welke oefeningen u beter niet kunt
doen.
MEER INFORMATIE
Meer goede en minder goede oefeningen vindt
u op: www.sanosrugzorg.nl/oefeningen
Ook vindt u hier uitleg over het waarom wel en
niet doen van oefeningen.

OEFENINGEN VOOR

www.sanosrugzorg.nl

LAGE RUGKLACHTEN
FLEXIE INTOLERANT

GOEDE OEFENINGEN:
Hieronder staan twee oefeningen die u goed kunt
doen als u lage rugklachten heeft.
Let op: oefeningen mogen nooit de pijn verergeren.
Bird Dog
Neem plaats op handen en knieën. Leg iets op
uw rug (balletje) en zorg ervoor dat dit zo stil
mogelijk blijft liggen. Strek eerst alleen 1 arm.
Daarna 1 been. Als u dit onder controle heeft,
voert u de oefeningen diagonaal uit.
ADVIES: 5 - 10x links en 5 - 10x rechts,
doe dit 2 - 3x per dag

Glute Bridge
Ga liggen op uw rug. Buig uw knieën en heupen.
Til de billen en de rug op, zonder bekkenkanteling.
Hierdoor ontstaat een rechte lijn van de schouders
naar de knie.
ADVIES: 8 - 15x na elkaar, doe dit 2 - 3x per dag.

ONGESCHIKTE OEFENINGEN
Sporten en het doen van oefeningen is heel
belangrijk voor uw lichaam om fit te blijven en
klachten te voorkomen. Maar dan wel graag op
de juiste manier, anders is de kans groot dat u
juist klachten ontwikkelt of klachten niet kunnen
herstellen.
Zo zijn de volgende oefeningen niet goed om te
doen:
•	Buikspieroefeningen met een apparaat in de
sportschool
• “Back-extension” oefeningen in de sportschool
• Rekken van de onderrug
VERBODEN OEFENINGEN:
Te vaak rekken mensen met rugklachten de
onderrug op. Dit geeft tijdelijk (15-20 min) een
verlichtend gevoel. Uit recent wetenschappelijk
onderzoek blijkt dat deze oefeningen uw
rugklachten op lange termijn in stand houden,
waardoor de onderrug instabiel en geïrriteerd
blijft.

BUIKSPIEROEFENINGEN
Buikspieroefeningen doen is een belangrijk
onderdeel voor het trainen van stabiliteit van uw
onderrug. Er zijn goede en slechte buikspieroefeningen. Sit-ups en crunches zijn niet goed
voor de rug. De druk op de onderrug tijdens deze
oefeningen wordt te groot. We adviseren u dan
ook om deze oefeningen niet meer te doen.
Voor goede en gevarieerde buikspieroefeningen
verwijzen we u naar: sanosrugzorg.nl/oefeningen

