Naar huisarts of fysiotherapeut

Blijf in beweging

Redenen om toch naar de huisarts of fysio-

Dit is een gezamenlijke uitgave van de

therapeut te gaan zijn:

huisartsenpraktijk Goddijn, huisartsenpraktijk

• als de pijn binnen een week niet duidelijk is

Velden en Vita Velden. Samen

afgenomen

terk voor uw gezondheid.

• wanneer u uitstralende pijn of een doof
gevoel in het onderbeen heeft
• wanneer u toenemende problemen met de
plas of ontlasting heeft (sinds de rugklachten), dient u onmiddellijk contact op
te nemen met de huisarts
• als er minder kracht in één of beide benen is
• als de klachten alleen maar toenemen.
• als er andere verschijnselen voordoen waar
u zich zorgen over maakt
• wanneer u niet weet wat wel en niet mag.
U kunt voor bovenstaande redenen zowel de
huisarts als ook de fysiotherapeut raadplegen.

Heeft u nog vragen,

In de eerste week zal, over het algemeen, de

neem dan contact op

huisarts zich meer richten op de pijnbehande-

met uw huisarts of:

ling, terwijl de fysiotherapeut zich meer richt
op adviezen met betrekking tot houding en
beweging. U bent de persoon die uw rugklachten het meeste kan beïnvloeden.
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lage rugklachten

Rugklachten

Kan het kwaad?

Lage rugpijn is vaak een gevolg van overbelas-

Pijn heeft een signalerende functie. Denk

ting van de spieren en banden of een instabi-

hierbij aan het flink rekken van je spieren. Lage

liteit en komt veel voor in onze maatschappij.

rugpijn is vervelend, maar wordt meestal niet

De pijn kan er acuut inschieten maar ook meer

veroorzaakt door iets ernstigs.

chronisch aanwezig zijn. Sommige krijgen het

Door een juiste houding en in beweging te blij-

maar één keer, bij anderen komt het vaker

ven, nemen de klachten vaak af. Meestal zijn

terug. Uit bed komen en opstaan uit de stoel

de ergste klachten binnen een week over.

kan dan een hele toer zijn.

tekening 1

tekening 2

• ga een paar keer per dag 15 minuten op de
buik liggen en steun op de onderarmen

Wat u er zelf aan kunt doen

(zie tekening 2)

Oorzaak rugklachten

Als mensen pijn hebben zijn ze geneigd om

Het is lang niet altijd duidelijk waarom iemand

niet of minder te bewegen. Voor rugklachten

rugklachten krijgt. Regelmatig spelen meer-

geldt over het algemeen dat bewegen een

dere factoren een rol. Bijvoorbeeld een slechte

gunstig effect heeft op het herstel. U bent dan

Als het niet anders kan, blijf dan niet langer

lichamelijke conditie, veel autorijden, een ver-

ook dé persoon die uw rugklachten het meeste

dan 2 dagen in bed

keerde houding en spanningen. Lage rugpijn

kan beïnvloeden.

kan optreden door bijvoorbeeld overbelasting

Een aantal tips die u kunnen helpen:

van de rug, zoals te zwaar of verkeerd tillen,

• zit niet langer dan een half uur achter elkaar

maar ook door te weinig beweging. Mensen

• blijf niet te lang stilstaan

Door deze adviezen te volgen komt u het snel-

spannen hun rugspieren vaak aan zonder

• voorkom voorover buigen.

ste door deze vervelende periode heen.

dat ze het in de gaten hebben. Langdurig uw

• warmte verlicht de rugpijn. Neem liever een
warme douche i.p.v. bad
• bedrust is over het algemeen niet nodig.

• bij veel pijn kan paracetamol deze verlichten,
waardoor u gemakkelijker kunt bewegen.

Zak liever door de knieën

rugspieren aangespannen houden leidt vaak

• voorkom tillen in de eerste week

tot klachten.

• als u zit, zit dan met een lichte holling in uw
rug en op een rechte stoel. Plaats eventueel
een klein kussentje in de holling van uw rug
• loop regelmatig een (klein) stukje
• zet regelmatig je handen in de rug en hang
dan zo ver mogelijk achterover
(zie tekening 1)

Samen sterk
voor uw gezondheid

