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INLEIDING 

De huidige, in de dagelijkse praktijk gehanteerde, diagnoseclassifi
catie bij lage rugklachLen laat veel te wensen over. lage rugklachLen worden 
verwarrend en pluriform geduid als b.v. myalgie, hypertonie, spit, lumbago, 
lovv back pain, facetslrain e.v.a .. 

De belastings afhankelijkheid wordt niet, of slechts oppervlakkig na
der omschreven als b.v. pijn met bewegingsbeperkingen en/of pijnlijke bewe
gingen 1 2. Aan de omschrijving van de specifieke, provocerende en reduceren
de belastingen in het dagelijks leven wordt te weinig aandacht besteed. 

In hel verlengde van deze oppervlakkige, pluriforme diagnose
classificatie wordt in de (para)medische wereld alsook in de alternatieve ge
meenschap bij lage rugklachten een hierop afgestemde diversiteit van 
symptomatische therapieën aangewend. 

Al deze symptomatische therapieën, variërend van allo- en homeo
pathische medicijnen, diverse vormen van fysiotherapie, manuele therapie tol 
welke alternatieve behandelwijze ook, hebben - naast het symptomatische ka
rakter dat zij dragen - met elkaar gemeen dat z�j de patiënt suggereren er gene
zing van te kunnen ve1wachten, ze ontnemen hem zo zijn eigen 
verantwoordelijkheid en hebben nauwelijks preventieve elementen in zich, 
terwijl preventie de essentie is in een rugscholend beleid. 

CASUISTIEKEN 

Met de twee volgende ziekte.geschie
denissen willen wij illustreren dat hel 
van belang is nader aan te geven welke 
belastingen in het dagelijks leven de 
klachten doen ontstaan, provoceren c.q. 
reduceren en hoe met een uitgebreide 
belastingsanamnese tot een zgn. belas
tingsdiagnose wordt gekomen, die voor 
een samenwerkingsverband arts/fysio
therapeut een veel beter en meer prak
tisch uitgangspunt van beleid kan zijn, 
meer dan wel.ke struktuurdiagnose ook. 

Verder willen wij illustreren dat in 
het verlengde van deze belas
tingsdiagnose een meer causaal, rug
scholend beleid aanbeveling verdient, 
dat vooral gericht is op preventie van 
provocerende belastingen in het gewo
ne dagelijks leven. 

Wat wij echter vooral willen illustre
ren is dat bij lage rugklachten niet de ge
nezing van de (para)medicus of 
alternatieve genezer verwacht moet 
worden, maar dat de patiënt met lage 
rugklachten juist met rugscholing moet 
worden geleerd zelf meer verantwoor
delijkheid te dragen i.p.v. genezing van 
anderen te verwachten. 

PATIËNT A 

VOORGESCHIEDENIS 

Patiënt Ais een 33-jarige, gehuwde 
man met als beroep machine
bankwerker, een beroep dat gepaard 
gaal met matig tot zwaar lichamelijk 
werk. ln zijn vrije tijd knutselt hij graag 
in de werkplaats bij zijn huis en is hij ac
tief als handbalscheidsrechter. 

B�j het aanmaken, hakken van open 
haard hout in december schiet het de 
heer A. in de rug, hij kan niet meer 
rechtop komen uit de gebukte positie. 

De volgende dagen kan hij moeizaam 
rechtop lopen en heeft hij veel moeite met 
opkomen uit zit. Hij vertoeft een week in 
de ziektewet en krijgt van de huisarts het 
advies om het rustig aan te doen en spier
relaxantia tot zich te nemen. 

Een week later lijken de klachten 
verdwenen. Na een lange autorit komen 
echter de klachten plotse! ing in dezelfde 
mate terug. Tijdens de feestdagen en de 
vrije dagen voor de jaarwisseling be
vindt hij zich veel in de llggende positie, 
die hij als aangenaam ervaart. De klach-

ten nemen weer af en lijken op nieuw
jaarsdag verdwenen. 

Volgens goede gewoonte brengt hij 
op nieuwjaarsdag een bezoek aan zijn 
schoonouders. Op deze gezellige dag 
vol met goede voornemens zit hij zoals 
menigeen veel. Als tegen het eind van de 
dag aan heL bezoek een einde komt en 
hij wil opstaan is op slag de gezelligheid 
weg en zijn de klachten in nog heviger 
mate terug. 

De huisarts besluit de volgende dag 
naar de rysiotherapeul Le verwijzen. 

NIET IN BEHANDELING 

TOCH DIRECTE HULP 

Met de verwiJZing fysiotherapie in de 
hand en in de antalgische houding ver
schijnt de patiënt onaangekondigd in 
onze wachtkamer, wij kunnen hem niet 
direct in "behandeling" nemen, het 
beeld komt ons echter bekend voor. 

Wij nemen hem een korte voorlopige 
anamnese af, waarin hij aangeef L dat de 
rugpijn links en rechts paravertebraal 
als een soon streep radieert en flexiebe
lasting (zitlen en bukken) zijn klachten 
vooral provoceert en extensie- belasting 
(lopen en staan) zijn klachten redu
ceert. Wij maken hem met enkele dia's 
duidelijk waarom deze flexiehoudingen 
zijn klachten provoceren en meten hem 
een Hexiebeperkende leren gordel (zie 
foto 1) aan. Verder adviseren wij hem 
de komende dagen zoveel mogelijk 1 ig
gend door te brengen en buiten bed in 
ieder geval een Hexiebeperkencle leren 
gordel te dragen. 

"IN BEHANDELING" 

Na t wee dagen komt de patiënt voor 
zijn eerste "behandeling". Hij geeft aan 
geen pijn meer te hebben nu h\j de gor
del draagt. Zitten kan hij nu ook, echter 
alleen rechtop. De gordel dwingt hem 
daartoe . Met het opkomen uit zit heeft 
hij geen problemen meer. 

Correspondentieadres: 
A. Bn.tAAeman 
Willem Kesslnt,11 ï 
7558 KB l lt'NGELO (0) 
Td. 074-776866 










