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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.
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