
EERSTE EEN KADER, SAMEN MET EEN ARTS… 

In mei 2017 verscheen in Libelle een interview, samen met Dr. Jef Michielsen, klinisch 
diensthoofd orthopedie aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.  

We brengen het hier als algemene inleiding voor we de lokale, regionale en 
veralgemeende klachten een voor een bespreken. 

Lage rugklachten, een typische kwaal van deze tijd.  
Acht op tien mensen krijgen er vroeg of laat mee te maken. Lage rugpijn, het blijkt een 
typische kwaal van onze tijd. Hoe komt dat? En kunnen we dit alsnog voorkomen?  

• Wat is lage rugpijn eigenlijk?  

Jef Michielsen: ‘Lage rugpijn is een belangrijk maatschappelijk probleem. Zeven op de tien 
Belgen krijgt ooit te maken met lage rugpijn. Lage rugpijn treedt op ter hoogte van de 
onderrug, tussen de onderste ribben en de bilplooi. Vaak gaat lage rugpijn gepaard met 
een uitstralende pijn naar de benen. Logisch dat vooral de onderrug wordt getroffen als 
mensen met rugpijn kampen. Net dat deel van de rug moet het zwaarste gewicht dragen. 
Bovendien belasten we onze onderrug ook nog eens extra door ons zittend leven. Lage 
rugpijn kan plotseling ontstaan of meer geleidelijk. De pijn is meestal hevig of zeurend.’ 

• Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van lage rugpijn? 

Jef Michielsen: ‘Lichaamshouding en slijtage, dat zijn de meest voorkomende oorzaken 
van lage rugpijn. Heb je een slechte houding, dan ontwikkel je gemakkelijker lage rugpijn. 
Vandaar dat onze eerste stap in de behandeling van lage rugpijn altijd houdingscorrectie 
is. Hoe houd ik mijn lichaam goed? Naast een verkeerde lichaamshouding speelt ook 
slijtage een belangrijke rol als mensen met lage rugpijn kampen. En dan in het bijzonder 
slijtage in de wervelkolom. Meestal gaat het dan om de discus, of de schijf tussen de 
wervels, die afgeplat geraakt. Net door die afplatting komen de kleine gewrichtjes of 
facetgewrichtjes dichter bij elkaar en bevorderen ze daardoor de slijtage.’ 

• Kan ook stress lage rugpijn veroorzaken? 

Jef Michielsen: ‘Heb je last van slijtage in de onderrug, dan ervaar je pijn. Maar de mate 
van die pijn is subjectief of persoonsgebonden. Twee patiënten met precies dezelfde 
radiografische afwijking en toch een compleet verschillende pijnervaring, dat kan echt. Pijn 
wordt namelijk in de hersenen beleefd. Als we de pijn meten, dan kan die pijn zich boven 
of onder een bepaalde drempel situeren. Zit de pijn boven die drempel, dan voel je pijn. 
Blijft de pijn onder de drempel, dan ervaar je ook geen pijn. Stress haalt die drempel naar 
beneden. Net omwille van die lagere drempel, ervaar je gemakkelijker pijn. Dus ja, stress 
kan je meer pijn doen ervaren.’ 
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• ’Hoe ouder je wordt, hoe meer kans op lage rugpijn’, wordt al eens gezegd. Is dat ook 
zo?  

Jef Michielsen: ‘Rugklachten voor je twintigste levensjaar zijn ongewoon. Wie dan al 
rugklachten heeft, moet zeker bij de arts langs en grondig nagekeken worden. Er zijn 
jammer genoeg steeds meer jonge mensen bij wie we slijtage in de onderrug constateren. 
Veranderde gewoontes hebben hier zeker iets mee te maken. Jongeren zitten vaker dan 
vroeger aan de computer bijvoorbeeld. Met vaak een slechte houding en 
spierondersteuning als gevolg. Vandaar het extreme belang van actieve jongeren. Vanaf je 
twintigste en tot de leeftijd van zestig jaar zijn rugklachten wél normaal. En meestal 
hebben die rugklachten dan een fluctuerend verloop. Je hebt eens meer last van rugpijn 
en even later is de pijn flink wat minder. En dan kom je vanaf je zestigste in een periode 
waarin je gek genoeg weer minder last van lage rugpijn kan hebben. Dat is zeker zo als er 
sprake was van slijtage. De reden is simpel: hoe ouder je wordt, hoe groter de kans dat je 
discus geleidelijk aan verdwijnt. Net daardoor komen de wervels weer naar elkaar toe. Om 
in een eindstadium zelfs helemaal aan elkaar vast te groeien. Daardoor ervaar je minder 
pijn. Ik zie heel veel oude mensen die in de actieve periode van hun leven heel vaak last 
hadden van lage rugpijn en op latere leeftijd plots geen pijn meer voelen maar wel stijver 
zijn geworden. Door ouder te worden ruil je de rugpijn in voor stijfheid. En dat is heel 
normaal. Alsof het lage rugpijnprobleem zich dan vanzelf oplost.’ 

• Is lage rugpijn erfelijk? 

Jef Michielsen: ‘Strikt genomen is lage rugpijn niet erfelijk. Is er sprake van erfelijkheid, 
dan is er ook een soort van predictie- of voorspellend model: ‘Ik heb de ziekte. Hoe groot 
is de kans dat mijn kinderen het ook hebben?’ Lage rugpijn wordt niet overgeërfd zoals de 
klassieke erfelijke ziektes. Maar er is wel een erfelijke tendens. Bij mensen met lage 
ruglast is de kans groot dat ze meer mensen met lage ruglast in hun familie vinden dan 
tussen de mensen die in hun straat wonen. Deze erfelijke tendens heeft dan vooral te 
maken met de code die bepaalt of je gezond kraakbeen in de tussenwervelschijf hebt. 
Deze code kan dan wel weer iets meer bij de ene familie dan bij de andere aangetroffen 
worden.’  

• Wat kan je doen om lage rugpijn te voorkomen?  

Jan b Eyskens, bewegingsconsulent en licentiaat kinesitherapie: 
‘Een betere vraag zou zijn: wat kan je laten of hoe kan je iets op 
een andere wijze doen om lage rugpijn te voorkomen?’ Want 
meestal krijg je lage rugpijn door te ‘doen’. Ook bij lage rugpijn 
geldt de regel: te veel is niet goed, net zoals te weinig ook niet 
goed is. Te weinig staat voor rusten en niets doen. Te veel staat 
voor extra bewegen en steeds maar oefenen. En dan denken we 
al snel aan sport. En draait het vaak om heel hard je best doen. 
Voor mensen met lage rugpijn is dit niet de juiste manier om tot 
een oplossing te komen. Niet voor niets hebben ze ook in het 
Amerikaans leger de klassieke ‘sit-ups’ als buikspieroefening 
afgeschaft, omdat ze omwille van de druk op de tussenwervelschijf 
meer kwaad deden dan goed. Wie omwille van lage rugpijn extra 
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wil oefenen, moet dit heel gradueel opbouwen en het liefst onder begeleiding. Hoe je 
beweegt, best doorvoeld,  is namelijk belangrijker dan hoeveel je beweegt. Voor wie de 
drang voelt om vooral te rusten, zijn twee à drie dagen bedrust ruim voldoende. Wacht niet 
tot de pijn over is om je bed te verlaten. Ga na enkele dagen weer over tot de orde van de 
dag. Met dat verschil dat je ook dan je rug kan sparen door bepaalde dingen anders te 
doen. Wie zijn rug spaart, vermijdt klachten en letsels. Wie zijn rug overbelast, krijg 
narigheid en moet dringend zijn rug ontlasten om erger te voorkomen.  Hoe til je het 
beste? Met gespreide en gebogen benen en met een lange en brede rug. Hoe je je hoofd 
houdt is ook zeer belangrijk. Houd het voorwerp dat je optilt dicht bij je lichaam. Blaas 
tijdens het tillen zachtjes uit, dat is veiliger. Of nog verstandiger: til met z’n tweeën wat 
voor één te zwaar is. Nog ééntje: Sta ook niet langer stil dan nodig. Onderbreek langdurig 
staan met even kort zitten, bv bij strijken, bij groenten schoonmaken. Het kan perfect. En 
moet je toch langdurig staan, dan maak je de rug best even minder hol door beurtelings 
één been wat hoger te plaatsten. Op een plankje of keukentrapje bijvoorbeeld. Span je 
bilspieren even kort aan en kantel je bekken een weinig achterover. Zo verminder je even 
de holling van de rug. Ook tijdens het autorijden wordt je lage rug erg op de proef gesteld. 
Autozetels hebben een standaard uitvoering, maar elke rug heeft zijn eigen 
persoonlijkheid. Zet je handen in tien-na-tien positie op het stuur en probeer het 
boordpaneel te bereiken zonder je schouderbladen van de zetelrug los te maken. Lukt je 
dat? Dan ben je al een heel eind. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Door simpele 
ingrepen kan je je lage onderrug gemakkelijk ontlasten.’ 

• Waarom hebben mensen vaak last van lage rugpijn bij het opstaan? 

Jan b Eyskens: ‘Er zijn mensen die elke ochtend monter uit bed wippen. Maar er zijn er 
nog veel meer die zichzelf zuchtend en kreunend uit het bed hijsen. Vaak gaat het ook dan 
om mensen met lage rugklachten. Ook bij het opstaan kan je je rug een handje helpen. Ga 
eerst op je zij liggen. Laat eerst je onderbenen uit bed ‘vallen’. Steun op je onderste arm 
en druk je romp omhoog. Net zoals je ook tijdens het slapen zelf je rug kan ontlasten. 
Vermijd een te holle rug door beide benen te buigen als je in zijlig ligt. Je ene been mag je 
dan iets meer buigen over het andere. Op de buik slapen wordt afgeraden omdat dit dan 
weer voor nekproblemen kan zorgen. Nog een tip: verander maar van bed of matras na 
overleg met de kinesist. Omdat de matras het beste afgestemd wordt op de morfologie of 
lichaamsbouw en aandoening van de persoon in kwestie.’ 

Lage rugpijn in cijfers 
- Lage rugpijn komt in het Westen vaak voor. Acht op tien personen krijgt er vroeg of laat 
mee te maken 

- Lage rugpijn komt het meest voor bij mensen tussen 35 en 64 jaar 

- In 90 procent van de gevallen verdwijnt de pijn spontaan binnen de zes weken. 

- Chronisch lage rugpijn is de meest voorkomende chronische ziekte van de Belgen. 18,7 
procent van de mannen en 22,7 procent van de vrouwen zit ermee. Het is de frequentste 
oorzaak van langdurige werkonbekwaamheid.  
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- Slechts bij 15 op 100 mensen met lage rugpijn is de oorzaak op te sporen. En dan gaat 
het vooral over ernstige vormen van lage rugpijn zoals een hernia, een infectie of artrose. 
In de andere gevallen is de echte lichamelijke oorzaak moeilijk te vinden.  

- 70 procent van de mechanische lage rugklachten zijn te wijten aan onze westerse wijze 
van leven. Vaak gaat het dan over een overbelasting en verrekking van de lumbale 
wervelzuil. Vooral buigen, tillen en zitten is dan pijnlijk.  

Lage rugpijn: een wereld van verschillen 
Ook lage rugpijn kan in verschillende vormen voorkomen. Het kan om specifieke of 
aspecifieke lage rugpijn gaan. Of om acute of chronische lage rugpijn. Wat zijn de 
verschillen? 

- Aspecifieke lage rugpijn: In meer dan 9 op de 10 gevallen is er geen duidelijke 
lichamelijke oorzaak of wordt de oorzaak niet gevonden. Dan is er sprake van aspecifieke 
of gewone lage rugpijn. Dit wordt ook mechanische rugpijn genoemd. De pijn verergert 
namelijk meestal door inspanning of beweging en vermindert door rust. Deze rugpijn gaat 
bijna altijd vanzelf over. Vaak binnen enkele dagen, soms duurt het enkele weken. 
Lumbago of spit is de bekendste vorm van aspecifieke lage rugpijn. Aanpassen van de 
levensstijl kan de pijn verminderen, herval en het chronisch worden voorkomen. 

- Specifieke lage rugpijn: lage rugpijn kan een duidelijke oorzaak hebben, zoals een 
spierletsel, een gebroken of ingezakte wervel, een hernia, een infectie, artrose en in 
zeldzame gevallen kanker. Dan hebben we het over specifieke lage rugpijn. Deze rugpijn 
dient behandeld te worden. 

- Acute lage rugpijn: deze rugpijn wordt meestal veroorzaakt door overbelasting of schade 
aan de spieren, ligamenten of vezels. De klachten zijn binnen de zes weken verdwenen. 
De term ‘acuut’ slaat op de duur van de klachten en niet op het feit dat de pijn heel plots 
de kop opsteekt.  

- Chronische lage rugpijn: Bij slechts 5 procent van de mensen met aspecifieke lage 
rugpijn blijven de klachten na zes weken nog aanslepen. Zijn de klachten na twaalf weken 
nog niet verdwenen, dan gaat het om chronische lage rugpijn.  

Wanneer naar de huisarts? 
Je hoeft niet altijd met je rugklachten naar de dokter. De meeste rugpijnen zijn vrij 
onschuldig en worden veroorzaakt door overbelasting. Ze gaan vanzelf weer na enkele 
weken over. Maar met deze symptomen ga je wel beter naar de huisarts: 

- De pijn blijft heftig, in welke houding je ook zit of ligt 

- Je bent duizelig, zweet heel erg en je hebt het gevoel dat je zal flauwvallen 

- Je hebt minder kracht in je benen. Of je voelt tintelingen in je benen.  

- Je kan niet meer plassen. Of je kan je ontlasting niet meer ophouden 

- Je bent recent geopereerd aan je rug 

- Je bent jonger dan twintig en ouder dan vijfenvijftig 

- Je verliest plots veel gewicht 

- Je voelt langer dan zes weken pijn 
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Geen leeftijd op rugpijn 
Zelfs op jonge leeftijd kan de wervelkolom het hard te verduren krijgen. Mechanische 
rugklachten bij kinderen worden voornamelijk veroorzaakt door: 

- Een minder goede rughouding 
- Te weinig lichaamsbeweging of een eenzijdig bewegingspatroon 
- Het foutief dragen van de rugzak of schooltas 
- Vermoeidheid door slaaptekort 
- Te veel en te intensieve sport 

Preventie is ook nu het sleutelwoord. Hoe kan je je kind besparen van rugklachten? 
1. Stimuleer een gezonde levensstijl. Een goede houding, zowel thuis als op school, is 
essentieel. Let erop dat je kind rugvriendelijk rechtstaat en zit. Ook lichaamsbeweging is 
belangrijk, net als een evenwichtige voeding en voldoende slaap.  
2. Heb voldoende aandacht voor de schooltas. Een klassieke schooltas met TWEE 
draagriemen is beter dan een schoudertas. Een schooltas die met de hand moet gedragen 
worden, is de slechtste keuze. De rug van je kind kan daardoor helemaal krom trekken. 
Een schooltas op wieltjes lijkt ideaal. Maar ook deze schooltas moet je kind optillen als het 
de trap neemt.  
TIP: Zorg ervoor dat het gewicht van de schooltas niet meer dan 15 à 20 procent van het 
lichaamsgewicht van je kind is. 
3. Investeer in een goed bed. De ideale slaaphouding is ook voor je kind op de zij of op de 
rug. Slaapt zoon of dochter op de zij, toon dan het het de knieën kan optrekken. Zorg 
bovendien voor een hoofdkussen dat de nek op de juiste manier ondersteunt. En keer de 
matras regelmatig om. Van links naar rechts en van boven naar onder. Zo voorkom je 
vervorming als gevolg van herhaalde druk. 

Wat met acupunctuur? 
Naalden’ hebben vaak een tijdelijk pijnstillend effect maar zullen het rugprobleem niet 
oplossen.  

Wat met kraken? 
‘Kraken’ heeft maar een kleine toegevoegde waarde op bewegen. Of het nu een 
osteopaat, chiropractor of manueel therapeut is, wat ze met hun handen doen, zal maar in 
beperkte mate bijdragen aan het herstel. Bovendien hebben die handen enkel een 
meerwaarde als je dit combineert met bewegingstherapie of sport. Het kraken moet wel 
door een ervaren therapeut gebeuren omdat het ook risico’s kan inhouden.  

Dan toch naar de chirurg? 

Opereren is voor rugpijn zelden de juiste oplossing. Hulpleners dachten tot voor enkele 
jaren dat ze iedereen met rugpijn konden genezen door te opereren. Maar daar zijn er 
uiteindelijk van teruggekomen. Chirurgie kan enkel voor eerder zeldzame en specifieke 
vormen van rugpijn een mogelijke oplossing bieden. In de meeste gevallen van lage 
rugpijn is een operatie compleet overbodig en dus niet nodig.  

Hup met die onderrug 
Onderrug-oefeningen bevorderen de beweeglijkheid en doorbloeding van je spieren. Ze 
verstevigen je houding en versterken je kracht. Enkel bij zware rugklachten, adviseer je 
beter je arts vooraleer je volgende oefeningen uitvoert. Is dat niet zo, dan rest nog één 
vraag: Waar wacht je nog op?! 
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