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VOORWOORD        

 
U bent net geopereerd aan de rug of de nek.  
 
Met deze brochure trachten wij bij elke patiënt de mate van 
zelfredzaamheid te optimaliseren; zowel op het werk, als in het 
huishouden en in de vrijetijdsbesteding. 
 
De ergonomische principes, die in deze brochure uitgelegd worden, 
zijn opgedeeld in verschillende thema’s. Gedurende uw verblijf in het 
ziekenhuis worden enkele van deze ergonomische principes 
toegelicht door de ergotherapeut.  
 
We willen u met deze brochure informeren om de dagelijkse 
activiteiten op een zo ergonomische mogelijke manier uit te voeren. 
 
Wij wensen u een spoedig herstel en een verbeterde levenskwaliteit 
toe. 
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ALGEMENE REGELS 

 
✓ Houd de rug steeds recht 

✓ Hurk in plaats van voorover te buigen 

✓ Verdeel de last en houd het gewicht zo dicht mogelijk bij het 

lichaam bij het heffen van voorwerpen 

✓ Verplaats regelmatig het zwaartepunt wanneer men langdurig 

moet rechtstaan 

✓ Kies een stoel of zetel met een goede lendensteun 

✓ Neem de psoashouding aan in ruglig 

✓ Vermijd torsie (draaibewegingen) en overstrekking van de rug 

✓ Vermijd het tillen van zware lasten 

✓ Vermijd het werken met de armen boven ooghoogte 

✓ Vermijd stresssituaties 

✓ Besteed voldoende tijd aan lichaamsbeweging 

✓ Let op uw lichaamsgewicht want overgewicht vormt een extra  

belasting voor de rug 
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RUGPREVENTIE - ZITTEN 

 
ACTIEF-PASSIEF ZITTEN 
Bij actief zitten wordt er geen gebruik gemaakt van een rugleuning, of 
is er geen leuning voorzien. Door actief gebruik te maken van de rug- 
en buikspieren trachten we de natuurlijke krommingen van onze rug 
te behouden. 
 
Zorg ervoor dat bij het actief zitten de hoek in de heupen groter is 
dan 90° (d.w.z. dat de knieën zich steeds lager bevinden dan de 
heupen en het bekken). Wanneer men gedurende korte tijd opzit, 
gebeurt dit het best actief. Hierbij spreekt men de rug- en buikspieren 
aan. 
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Bij passief zitten wordt er gebruik gemaakt van een rugleuning, of 
steun in de rug. Als men een langere tijd moeten zitten, is het beter 
gebruik te maken van een stoel met een degelijke lendensteun.  
Het is aangewezen om langdurig zitten te vermijden, door regelmatig 
eens kort rond te wandelen. 
 
PASSIEF ZITTEN? 
✓ Zorg ervoor dat de voeten volledig contact maken met de vloer. 

✓ De zithoogte komt overeen met de lengte van de onderbenen, 

de zitdiepte met de lengte van de bovenbenen. 

✓ De ellebogen maken een hoek van 90° indien er een armleuning 

aanwezig is. Indien er geen armleuning aanwezig is, kunt u 

gebruik maken van de tafel als ondersteuning van de armen. 

✓ Zorg voor een goede lendensteun, d.w.z. dat de bolle kromming 

van de leuning past in de holle kromming van de lenden. 
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WERKHOUDING IN ZIT 
✓ Kijkafstand: 50-70 cm. Hoe groter het scherm, hoe groter de 

afstand. (1) 

✓ Kijkhoek: de ooghoogte staat gelijk met de bovenrand van het 

scherm. (2) 

✓ De ellebogen zijn 90° gebogen. (3) 

✓ Maak gebruik van een documenthouder. (4) 

✓ Het toetsenbord staat op 10 cm van de rand. (5)  

✓ Zorg voor een correcte lendensteun. (6) 

✓ De armsteunen ondersteunen 2/3 van de onderarmen. Indien er 

geen armsteunen aanwezig zijn, kunt u gebruik maken van de 

tafel als steun. (7) 

✓ De tafelhoogte is gelijk met de hoogte van de armsteunen. (8) 

✓ Zorg voor een open heuphoek (de knieën iets lager dan de 

heupen). Ook de knieën zijn 90° gebogen. (9) 

✓ De diepte van het werkblad is minstens 120 cm en het werkveld 

is weloverwogen georganiseerd. (10) 

✓ Om de hoogte van de bureaustoel in te stellen zorgt men ervoor 

dat de voeten plat op de  grond staan. Maak indien nodig 

gebruik van een voetbankje. (11) 

✓ Zorg voor voldoende vrije beenruimte. (12) 

Vermijd om langer dan 30 minuten ononderbroken te blijven zitten. 
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ALGEMENE REGELS 

 
BED TRANSFER 
Uit bed komen vanuit ruglig: 
✓ Buig de knieën, één voor één. 

✓ Rol ‘en bloc’ (romp en knieën tegelijkertijd) tot u op uw zijde ligt. 

✓ Laat de benen uit het bed zakken en duw u tegelijkertijd op met 

uw hand en elleboog. 

✓ Duw op uw armen om recht te staan. 

 
In bed gaan liggen: 
✓ Ga zo dicht mogelijk bij het hoofdeinde zitten. 

✓ Zoek steun op de matras met uw hand.  

✓ Indien u op uw linkerzij gaat liggen, plaatst u uw rechterhand 

naast de linker dij.  

✓ Indien u op uw rechterzij gaat liggen, plaats dan de linkerhand 

naast de rechter dij. 

✓ Laat u zakken op uw zij. Terwijl het bovenlichaam zakt, neemt u 

uw benen mee het bed in. Nu ligt u in zijlig op het bed. 

✓ Draai nu ‘en bloc’ (romp en knieën tegelijkertijd) om tot ruglig.  

 

         
 

         

1 2 

3 4 
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PSOASHOUDING 
De psoashouding is de meest ontspannende houding in ruglig.  
✓ Als u op de rug slaapt, kies dan een hoofdkussen dat niet te dik is 

en toch voldoende steun geeft in de nek. 

✓ Plaats een kussen onder beide knieën om een goede houding te 

bekomen.  

✓ Dit is ook een goede houding om even te recupereren na een 

drukke dag. 

 

           
 
 
 
Slapen in buiklig wordt sterk afgeraden! U creëert hiermee een extra 
spanning in de nek. De kromming in de lage rug wordt vergroot, wat 
voor een extra druk zorgt op de tussenwervelschijven en de 
facetgewrichten. 
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FOETUSHOUDING 
In zijlig neemt u best de foetushouding aan. Dit is een meer 
comfortabele houding om te slapen omdat u kan wisselen op de 
linker of rechter zij. Hierdoor kunt u deze houding ook langer 
volhouden. 
 
✓ Let erop dat uw knieën lichtjes opgetrokken zijn. 

✓ Steek een kussen tussen de knieën. Zo behoudt u de natuurlijke    

krommingen van de wervelkolom. 

✓ Zorg voor een goede steun in de nek. 
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RELAXFUNCTIE VAN HET ZIEKENHUISBED 
Maak van de relaxfunctie gebruik als u op een ontspannen manier wil 
liggen/zitten of naar tv wil kijken. 
 
Ga in bed liggen zoals hiervoor beschreven in het item “bed transfer”. 
Ga zo hoog mogelijk in het bed liggen. Als het kan met het hoofd tot 
tegen het hoofdeinde. Breng eerst het kniegedeelte omhoog, daarna 
het hoofdeinde. Zo zit u met het zitvlak op de juiste plaats. Zorg dat 
uw hoofd voldoende gesteund wordt door gebruik te maken van 1 of 
2 hoofdkussens. 
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MATRAS, BEDBODEM EN KUSSEN 
Hoe maakt u de goede keuze bij de aankoop van een nieuwe matras, 
bedbodem of hoofdkussen? 
 
Allereerst moet u rekening houden met uw lichaamslengte en 
lichaamsgewicht. Afhankelijk daarvan kiest u de stevigheid van de 
matras.  
 
De keuze kan gemaakt worden tussen een harde, zachte of een 
gemiddelde matras.  
 
In de bijgevoegde tabel vindt u meer informatie over de verhouding 
tussen uw lichaamsgewicht en de hardheid van de matras.  
 
Ligcomfort:  Wit: Zacht en soepel 
   Grijs: medium 
   Zwart: Stevig 
 

 
 
 
Bij de keuze van een hoofdkussen moet er rekening mee gehouden 
worden dat het hoofd en de nek voldoende ondersteund worden. 
Schouders dienen niet op het kussen te liggen.  
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STAAN EN LOPEN 

 
ALGEMEEN 
De rechtopstaande houding zorgt ervoor dat de spanning en druk ter 
hoogte van de tussenwervelschijven, ligamenten en spieren normaal 
zijn.  
 
Bij een correcte staande houding plaatst u de voeten lichtjes 
gespreid. De knieën worden niet overstrekt. Span de buikspieren op, 
maar hou de adem niet in. Hou de schouders laag en ontspannen. 
Kijk recht voor u uit. 
 
Let op: 
✓ Sta niet te lang recht. Bij langdurig rechtstaan wisselt u regelmatig 

van steunbeen. Tracht een goede afwisseling te vinden tussen 

staan en zitten. 

✓ Indien mogelijk, plaats uw voet op een verhoogje en let hierbij op 

uw houding. 

✓ Zoek steunpunten. 

✓ Maak gebruik van gesloten pantoffels en schoenen, of sandalen 

met een hielriem. 

✓ Wees voorzichtig indien u met de hond gaat wandelen. Het dier 

kan trekken aan de leiband tijdens het wandelen. 
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WERKHOUDING IN STAND 
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HEFFEN EN TILLEN 

 
Het is belangrijk dat u de eerste 6 weken na uw operatie een relatieve 
rust neemt. Dit houdt in dat er ook geen zware voorwerpen getild 
worden. 
 
U mag in de eerste 6 weken na de operatie maximaal 5 kg heffen en 
tillen. Let dus op met het heffen van kinderen, kleinkinderen, honden 
en andere voorwerpen. 
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Wilt u na 6 weken toch voorwerpen opheffen die meer dan 5 kg 
wegen, buig dan door de knieën en houd de rug recht. De kracht om 
te heffen komt vanuit de benen en niet vanuit de rug.  
Voorwerpen die minder dan 3 kg wegen kan u opheffen door middel 
van de hefboomtechniek.  
 

 
 
 
Indien u zware, grote voorwerpen (vb. zetel) moet verplaatsen, is het 
beter deze te verschuiven. Plaats uw rug of zitvlak tegen het te 
verplaatsen voorwerp, en duw vanuit uw benen. Duw niet met uw 
handen en uw hele lichaamsgewicht het voorwerp vooruit. Hiermee 
ontwikkelt u teveel druk in lumbale tussenwervelschijven. Het is 
vanzelfsprekend dat u 6 weken na uw operatie geen zware 
voorwerpen verschuift of verplaatst.  
 
Zware voorwerpen worden best zo dicht mogelijk bij het lichaam 
gedragen. Hoe verder de last zich van het lichaam bevindt, hoe meer 
de romp naar voren gebogen wordt, hoe groter de druk op de 
tussenwervelschijven. 
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SPORTEN 

 
Ook hier wordt aangeraden om gedurende 6 weken een relatieve rust 
aan te houden. Hiermee bedoelen we dat u een goede afwisseling 
moet vinden tussen rust en beweging (wandelen). Zwaardere fysieke 
inspanningen kunnen 6 weken postoperatief op een laag tempo 
hervat worden.  
 
Fietsen 

 Hoog stuur 

 Trappen met zo weinig mogelijk weerstand 

 Op hometrainer na 4 weken: start max. 5 min, 

zonder weerstand. 

 
Zwemmen 
Schoolslag is erg belastend voor de rug. Crawl 
is meer aangewezen. Indien u deze techniek 
niet goed beheerst, is crawl ook niet aan te 
raden. In dat geval zwemt u het best op de rug. 
 
Lopen 
 Gebruik aangepast schoeisel met een luchtzool. 

 Een goede ondergrond is aarde, gras of een Finse  

    piste (beton en asfalt zijn te mijden). 

 Neem kleine passen. 

 
Wandelen 
Wandelen is gezond. Na uw operatie kan het 
wandelen evolueren naar nordic walking. Dit zorgt 
voor een betere rompcontrole en bevordert uw 
rompstabliteit. 
 
Contactsporten zijn af te raden. 
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AUTORIJDEN  

 
AUTOTRANSFER 
Als u op een rugvriendelijke manier in de auto wil stappen, plaatst u 
eerst uw zitvlak op de zetel. Schuif ver genoeg naar achter op de zetel 
en breng daarna beide benen in de auto.  Als u wil, kan u steun 
zoeken aan het dashbord, de deurstijl of het stuur om vlot de benen 
in de auto te draaien. 
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Tips: 
De beste plaats voor mensen met rugklachten is achter het stuur. 
Onthoud wel dat u tot 6 weken na uw operatie niet zelf mag rijden.  
Meerijden is geen enkel probleem, maar let op dat u niet 
onderuitgezakt op uw stoel zit. 
 
Zorg ervoor dat uw zitvlak ook contact maakt met de rugleuning, en 
dat uw voeten stevig op de grond staan. Zo heeft u voldoende steun, 
en zakt u minder snel onderuit. De knieën hebben een hoek van 
minimum 90°. 
 
Indien u lang moet rijden, stopt u best na 30 minuten om een vijftal 
minuutjes te pauzeren. Beweeg ook voldoende tijdens deze korte 
pauze.  
 
Indien u op de autosnelweg rijdt, plaatst u best uw linkervoet naast 
de pedalen. Duw u regelmatig af om uw houding in de zetel te 
verbeteren.  
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HUISHOUDELIJKE TAKEN 

 
KEUKEN 
✓ Het aanrecht komt ter hoogte van de 

heupen. 

✓ Richt je kasten zodanig in dat het meest 

gebruikte materiaal zich op de 

gemakkelijkst bereikbare plaats bevindt. 

✓ Bij de hoge kasten gebruikt u best een 

trapje. 

Bij lage kasten, wasmachine of vaatwas 

maakt u gebruik van de knieval houding. 
 

 
 

KNIEVAL 
Plaats één knie op de grond.  
De andere knie wordt naar voor geplaatst in 
een hoek van 90°. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SCHOONMAKEN 
✓ U wacht beter met dweilen, stofzuigen of vensters wassen tot 6 

weken na uw operatie. 

✓ Vermijd overstrekking (vb. bij ramen lappen, stof afnemen...):  

reik niet te ver, maar verplaats u of gebruik een trapje. 

✓ Om een dweil uit te wringen, plaatst u de emmer  op een stoel 

of u hurkt neer naast de emmer. 
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Met een emmer die half gevuld is kan men even proper poetsen dan 
met een volle emmer. De emmer weegt maar half zo veel, wat het  
eenvoudiger maakt om de emmer op te tillen. Let op dat u tilt vanuit 
de benen en niet vanuit de rug. 
 
Zorg voor een voldoende lange steel bij het vegen of dweilen van de 
vloer. Buig niet naar voor, maar plaats de ene voet voorbij de andere 
en leun van het ene been op het andere. Buig hierbij lichtjes door de  
knieën. Dat kan u zowel bij het stofzuigen als het dweilen toepassen. 
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TUINIEREN  
 

Gras maaien 
Duw de grasmachine zo veel mogelijk voort en tracht zo min mogelijk 
terug te trekken tijdens het maaien van het gras. Ook houdt men het 
handvat zo dicht mogelijk bij het lichaam. 
 
Onkruid wieden 
Gebeurt het best in knieënstand (op één of beide knieën), met een 
schuimmat onder de knieën. Werk altijd voor u uit, vermijd torsies in 
de rug. 
 
Harken 
Gebruik bij het harken steeds een lange steel. Houd de rug recht, 
plaats de ene voet voorbij de andere en schommel van het ene been 
op het andere. 
 
Spitten 
We raden dit sterk af omdat dit een beweging is die vaak voor torsie 
zorgt in de rug. 
 
Tracht zo veel mogelijk af te wisselen van houding en maak ook 
regelmatig de tegenovergestelde beweging. 
 
Luister goed naar uw lichaam en pauzeer regelmatig. 
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SEKSUALITEIT – TIPS BIJ HET VRIJEN  
 

✓ Zorg voor variatie tijdens het vrijen. De klassieke 

missionarishouding biedt niet altijd de beste oplossing. Ga samen 

met je partner op zoek naar de meest comfortabele houding. 

✓ Experimenteer samen en wissel regelmatig af van standje om de 

rug niet teveel te belasten. Voor de partner zonder pijn is er dan 

wat meer werk aan de winkel. 

✓ Maak eventueel gebruik van een kussentje om pijnlijke 

lichaamsdelen te ondersteunen. 

 
 

                        
 

 

                     
 
 
 
 
 

Wij wensen u veel succes in uw verdere revalidatie! 
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NUTTIGE CONTACTEN 

 
Indien u meer informatie wenst of vragen heeft, kan u contact 
opnemen via onderstaande gegevens: 
 

Dienst Revalidatie / Fysio 09 364 85 10 Route 77 

 

Algemeen nummer AZ Sint-Elisabeth Zottegem 09 364 81 11 

Spoedgevallendienst 09 364 85 55 

 
Aanvullende informatie op www.sezz.be 
 
 

  

http://www.sezz.be/
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NOTITIES 
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