Tien feiten
1. RUGPIJN KOMT VEEL VOOR

Rugpijn kan erg vervelend en zorgelijk zijn,
maar het is een veelvoorkomende klacht
die zelden ernstig is. 84% van alle mensen
wereldwijd heeft weleens rugpijn, en de
klachten komen in alle leeftijdsgroepen
even vaak voor.

2. EEN SCAN BIJ RUGPIJN IS ZELDEN
NODIG EN KAN SCHADELIJK ZIJN

Een scan van de rug is alleen noodzakelijk als je arts
een ernstige aandoening vermoedt (kanker, botbreuk of
infectie). Dit komt slechts voor in 1% van alle gevallen.
Op scans is bijna altijd wel wat te vinden, maar er is
zelden een link met rugpijn. Vaak zijn
deze bevindingen onschuldig en
komen ze ook voor bij mensen
die geen rugklachten hebben.

3. DE RUG IS NIET ZO KWETSBAAR
ALS GEDACHT

Veel mensen denken dat de wervelkolom
kwetsbaar is en beschermd moet worden.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt echter
dat de wervelkolom zo stevig is, dat delen
ervan niet zomaar verschuiven. Denken
dat dit wel kan, maakt mensen angstig, behoedzaam en
te voorzichtig. Daardoor kunnen klachten juist verergeren.

4. DE RUG IS GEMAAKT OM TE
BUIGEN EN TE STREKKEN

Net zoals iemand een pijnlijke knie kan krijgen
na ongewone lichaamsbeweging, kunnen
mensen rugklachten krijgen als ze iets op een
onnatuurlijke manier hebben getild. Vooral als
ze iets tillen wat ze niet gewend zijn. De sleutel
is oefenen, zodat je lichaam gewend raakt aan
verschillende soorten belasting en gewichten.

5. JE KUNT RUGPIJN HEBBEN
ZONDER DAT SPRAKE IS VAN
SCHADE OF EEN BLESSURE

Als pijn erger wordt, kan dat veel oorzaken
hebben: lichamelijk, psychologisch,
algemene gezondheid, leefstijl en sociale
factoren. Mogelijk voel je zelfs meer pijn
wanneer je je beweegt of iets probeert te
doen, terwijl dit niet schadelijk is voor je rug.

over rugpijn
6. BLIJF IN BEWEGING BIJ RUGPIJN EN
KIES NIET TE SNEL VOOR EEN OPERATIE
Er is veel bewijs dat in beweging blijven en
geleidelijk je dagelijkse dingen weer
oppakken, belangrijk is voor je herstel.
Een operatie is de laatste optie bij rugpijn!
Herstellen door middel van oefeningen
doen en het geleidelijk weer oppakken van
activiteiten, komt altijd eerst.

7. OEFENEN IS EEN GOED
MIDDEL TEGEN RUGPIJN,
MAAR MENSEN ZIJN VAAK BANG

Oefenen helpt tegen rugklachten, en het beste
is iets te doen wat je prettig vindt. Meer dan
een half uur per dag bewegen is het gezondst
en geeft de beste resultaten. Is een half uur te
belastend? Minder is ook goed, want alle
beetjes helpen.

8. ZWARE PIJNSTILLERS BIEDEN NIET
VEEL VERLICHTING BIJ RUGPIJN
Wetenschappelijk onderzoek heeft
aangetoond dat zware pijnstillers niet
beter helpen tegen pijn dan eenvoudigere
opties, zoals een warm bad nemen of in
beweging blijven. Sterker nog; zware
pijnstillers kunnen schadelijk zijn.

9. PAS OP VOOR HET
INTERNET, TRENDS
EN GADGETS

Veel producten die je op internet
kunt kopen, zijn nog niet getest.
De kans is groot dat je daarmee je
geld verspilt. Als de producten
al getest zijn, zijn de resultaten
vaak minimaal.

10. RUGPIJN VALT TE GENEZEN
Natuurlijk kun je een rugblessure
oplopen, maar vertrouw erop
dat de klachten weer overgaan.
Lukt het je niet zelfstandig?
Neem contact op met
fysiotherapiepraktijk De Rooy.
Wij helpen je weer in beweging!
Bron: Mary O’Keeffe en LaFisioterapia.net

www.derooyfysio.nl
info@derooyfysio.nl

