INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

Het rugboekje
Draag zorg voor je rug

SAP 7178

© Az Damiaan vzw, januari 2021. Niets uit deze brochure mag worden
overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming.
Az Damiaan heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt.
Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op
het gesprek met jouw zorgverlener. Mocht deze folder vergissingen,
tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn Az Damiaan, de artsen en
medewerkers hiervoor niet aansprakelijk.
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Rugvriendelijk handelen
Deze brochure bevat enkele tips voor rugvriendelijk handelen tijdens je
dagelijkse activiteiten:
Algemene tips:

•

Niets heffen of tillen.

•

Geen huishoudelijke taken uitvoeren.

•

Vermijden van hoesten, niezen en persen.

•

Vermijd overgewicht. Dit is erg rugbelastend.

•

Zoveel mogelijk wisselen van houding (liggen, wandelen, zitten,..).

•

Beperk het zitten en wissel van houding na maximum 15 minuten.

•

Onbelast bewegen mag. Blijf bewegen binnen de pijngrens.

•

Zelf niet autorijden en meerijden beperken in afstand.



Aarzel niet om contact op te nemen met ons.
Wij helpen je graag verder.
Ergotherapie - ZE 420: 059 41 62 40
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Te vermijden bewegingen
Vermijd volgende bewegingen:

•
•
•
•

Draaien en rotatiebewegingen (foto 1)
Draaibewegingen naar links/rechts + buigen (foto 2 en 3)
Voorover buigen (foto 4)
Achterover strekken (foto 5)

Foto 1

Foto 2

Foto 4

Foto 5

Foto 3

Probeer deze bewegingen te vermijden en de bewegingen uit het
hoofdstuk ‘voorwerp optillen van de grond’ toe te passen.
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Rugvriendelijke transfer in/uit bed
•
•

Zorg ervoor dat je bed in horizontale positie staat voor je begint aan
de transfer.
Start vanuit ruglig en plooi je benen één voor één.

•

Draai in ‘blok’ (schouders en bekken tegelijk) op je zijde.
Vermijd torsie van de rug!

•

Plaats beide benen over de bedrand en duw je tegelijk af met je
elleboog en hand tegen de matras.

•

De benen vormen een tegengewicht voor de romp.

Opgelet: om je te verplaatsen in het bed trek je niet aan de papegaai,
maar hef je eerst het zitvlak op en verplaats je.
Gebruik het bed enkel om je rug te laten rusten of te slapen. Het bed
mag maximum 30° rechtop staan in ruglig.
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Hulpmiddelen

•

Indien het comfortabeler is, mag je op de zijde slapen. Om torsie in
de rug te vermijden, wordt er aangeraden om een kussen tussen de
2 geplooide benen te leggen.

•

Bij zijlig moet het bed in horizontale positie geplaatst worden.

•

Om je rug te ontlasten, kan je in ruglig eventueel een kussen onder
de benen leggen.

•

Voor een goede ondersteuning van je nek en rug kan een
tempurkussen aangeraden worden. In zijlig wordt de nek
ondersteund met het dikste deel. In ruglig gebruik je het dunste
deel. Indien je veel wisselt van houding, wordt het aangeraden om
het dikste deel onderaan te leggen.

Zijligging

Rugligging
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Rugvriendelijk zitten
Na het eerste bezoek van de kinesitherapeut en ergotherapeut kan je
voor het nuttigen van de maaltijd, om iets te lezen,… in de zetel of stoel
zitten. Indien je dit nog niet zelfstandig kan, vraag je hulp.
Enkele tips:

•

Gebruik een stoel met rugleuning zodat je goed gesteund kan
zitten. Je mag licht onderuitgezakt zitten, maar niet ‘hangen’ in de
stoel.

•

Indien je even wil rusten kan je gebruik maken van de relaxzetel of
terug in bed gaan liggen.
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•

Plaats je beide voeten op de grond. Kruis de benen en voeten niet.
Dit zorgt voor een torsie in de rug.

•

Langdurig zitten en stilstaan zijn belastend voor de rug. Verander
daarom regelmatig van houding. Ga regelmatig eens wandelen en
ga ’s morgens en ’s middags nog eens op bed liggen.
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Wassen en aan- en uitkleden
Benen en voeten wassen
•

Buig niet telkens naar voor, maar ga zitten op een stoel en breng je
benen en voeten naar je toe.

•

Als je TED-kousen moet dragen, kan je deze over de voet naar
boven schuiven en zo de voeten wassen.

Hulpmiddel

•

Borstel met lange steel.

Broek aandoen
•

Zorg voor losse, gemakkelijke kledij. Ga neerzitten en breng je
benen naar je toe om je broek aan te doen.
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•

Je kan hiervoor ook neerliggen in bed en je benen 1 vóór 1 naar
je toebrengen. Maak een brugje met je benen om je broek aan te
trekken.

Hulpmiddel

•

Wasknijpers met verlengde arm, helpende hand of de haak van een
lange schoenlepel kunnen hulp bieden om je broek aan te trekken.
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Kousen en schoenen aantrekken
•

Zorg altijd voor stevige, platte en gesloten schoenen. Loop niet op
je kousen.

•

Als je hurkt, kan je makkelijkere bewegingen controleren. Je werkt
dan vooral vanuit de heupen. Zorg hierbij wel voor een rechte rug.

•

Plaats je voet op een stoel of een traptrede. Buig lichtjes door de
andere knie. Zo wordt de rug recht gehouden.
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•

Om kousen en schoenen aan te doen, kan je ook de benen kruisen.

Hulpmiddel

•

Met een lange schoenlepel kan je gemakkelijk je schoenen
aantrekken. Maak de veters eventueel op voorhand al dicht en trek
de schoen aan met behulp van een lange schoenlepel.

Tanden poetsen
•

Plaats je benen wat uit elkaar. Plooi de ene knie en strek de andere
en zoek steun met 1 hand aan de lavabo.
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De trap nemen
•
•
•

Hou de trapleuning goed vast.
Indien mogelijk mag je doorstappen.
Bij krachtverlies in de benen of bij pijn kan je best de trap trede
per trede op en af gaan. Start hierbij met het beste been eerst
naar boven en zet de andere voet op dezelfde trede. Ga met het
slechtste been eerst naar beneden.
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De auto gebruiken
•
•

Zelf met de auto rijden, wordt tijdens de herstelperiode afgeraden.
Meerijden kan, maar probeer lange autoritten te vermijden.
Onderweg kan je even stoppen om rond te wandelen.

In de auto stappen
•
•
•

Plaats de autostoel zover mogelijk naar achter.

•

Draai in 1 blok in de auto en hef daarbij je benen 1 vóór 1 in de auto.
Vermijd een torsiebeweging in de rug.

Ga met je rug naar de autostoel staan.
Ga zitten en neem steun aan de autodeur, de stoel of het
dashboard.

Hulpmiddel

•

Indien je problemen hebt met het draaien in
en uit de auto, kan je een plastiek zak op de
stoelzitting leggen.

•

De betterback zorgt voor extra steun in de
autostoel en zorgt voor rechte houding. Je kan
deze ook gebruiken op een gewone stoel of in
de zetel.
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Voorwerp optillen van de grond
•

Golfersbeweging: hef één been gestrekt naar achteren en buig door
het andere. Zoek steun met een hand aan een stoel of tafel om je
evenwicht te bewaren.

•

Knielen: door 1 knie buigen met een rechte rug en het ander been
naar achteren brengen, maar steunend op de grond.
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•

Door de knieën buigen: gebruik de kracht van je benen en til met
gebogen knieën en een rechte rug.

Hulpmiddel

•

Een helpende hand: grijper om voorwerpen gemakkelijker van de
grond te pakken zonder voorover te moeten buigen.
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Tips voor na de herstelperiode
Rugpreventie blijft van belang voor de rest van je leven. We geven je
graag enkele tips.

Huishoudelijke taken
Stofzuigen, vegen, schoonmaken, tuinieren

•

Zorg voor een voldoende lange steel van je borstel of dweil. Een
steel tot aan de schouder is ideaal. Neem de stok ook voldoende
hoog vast zodat je rechtop blijft en een rechte rug bewaart.

•
•

Hou je rug recht en buig door je benen.

•

Hou bij het stofzuigen de stofzuigerslang op je rug vast. Zo vermijd
je om voorover te buigen. Kniel om ergens onder te stofzuigen.

Sta met één been voor het andere en verplaats het gewicht
afwisselend van het ene been op het andere.
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•

Laat je emmer in de gootsteen staan of zet deze op een stoel met
wieltjes.

•

Als de emmer op de grond staat, ga je best hurken of op 1 knie
zitten om je rug te sparen.

Pas bij het tuinieren de hierboven vermelde technieken toe. Nog enkele
tips:

•
•
•
•

Werk op 1 knie gesteund of gehurkt.
Verdeel het werk.
Vermijd een te zware kruiwagen.
…

Het bed opmaken

•
•
•
•

Buig door de knieën.
Hou je rug recht.
Sta niet gebogen.
Maak gebruik van de zijwaartse buig-strekbeweging met je benen.
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De was doen

•
•
•

Zet de wasmand op dezelfde hoogte.
Plaats 1 knie op de grond.
Vermijd rotaties van de romp.

Strijken

•

Zet de strijkplank op heuphoogte. Maak eventueel gebruik van een
bankje waar je afwisselend je voet kan op plaatsen.

•

Wissel regelmatig van houding: strijk 1 stuk, plooi het kledingstuk
op tafel en leg het kledingstuk in de wasmand op een andere
plaats.

•

Zorg ervoor dat je niet te veel in één keer moet strijken.
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Verplaatsen van voorwerpen
•

Draag de last ter hoogte van je lenden en zo dicht mogelijk tegen je
lichaam.

•
•
•

Zorg voor een breed steunvlak.

•

Verdeel de last over de twee kanten.

Beweeg vanuit je knieën en heupen.
Ga zo dicht mogelijk bij het voorwerp staan en buig door je knieën.
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Veel succes
Wij hebben in deze brochure willen aantonen hoe belangrijk het is om
aandacht te hebben voor de permanente - maar vaak onbewuste belasting van de rug.
Een goede rug is immers van kapitaal belang.
Voorkomen is beter dan genezen. Dit bereik je door voortdurend
aandacht te besteden aan je houding en bewegingen.
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