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Voorwoord
In een steeds diverser en complexer wordende samenleving kan internationalisering een
instrument zijn, een kans om te leren om beter met die diversiteit om te gaan. Het is een
manier om te groeien naar meer ervaring, naar een open geest en om gedeelde waarden,
ervaringen en Europees burgerschap blijvend te verankeren.

Uitwisseling,  kennisdeling  en  internationale  samenwerking  zijn  onmisbare  toegevoegde
waarden.  Ze  vergemakkelijken  verandering  en  vooruitgang  voor  de  deelnemende
individuen en  organisaties,  alsook  voor  de  beleidssystemen waarin  al  deze  activiteiten
plaatsvinden. Kortom, internationalisering heeft een impact op verschillende niveaus, en
net dat is wat we willen en nodig hebben. Het Erasmus+ programma helpt hierbij door het
creëren van tal van mogelijkheden tot projectfinanciering.

eUlift  is  een  mooi  voorbeeld  van  wat  internationalisering  kan  betekenen  voor  een
organisatie  en  al  haar  betrokken  partners.  Het  samenwerkingsproject  bewijst  dat
duurzame effecten op het gebied van onderwijs en opleiding, met name voor zorgverleners,
mogelijk zijn. eUlift is een strategisch samenwerkingsverband dat wordt gefinancierd door
Epos, het nationale agentschap van Erasmus+ in Vlaanderen. Het idee voor het project was
al jaren aan het groeien. Vanuit een praktische behoefte combineerden de uitvoerders van
het project de beste praktijken en beste gegevens met innovatieve strategieën, en gingen ze
op zoek naar verschillende partners met aanvullende expertises.

eUlift streeft naar een langetermijnoplossing om blessures bij zorgverleners, te wijten aan
patiëntverplaatsing, te voorkomen. Hiervoor ontwikkelde eUlift vijf outputs:

1. een e-book, met goede praktijken en lesmethoden voor de verplaatsing van patiënten;
2. leerresultaten, die de kennis en vaardigheden van zorgverleners beschrijven;
3. didactiek,  met  de nadruk op de doeltreffendheid van de toegepaste didactiek bij  het

aanleren van patiëntverplaatsing aan zorgverleners;
4. een app die op elk moment kan worden geraadpleegd om blessures bij zorgverleners te

voorkomen;
5. een  train  de  trainer  handboek,  waarin  wordt  toegelicht  hoe  zorgverleners  kunnen

worden opgeleid, en zo een lange termijn leeroplossing wordt gecreëerd.

Epos wil een nuttige partner zijn voor alle projecten, zodat al onze investeringen, of het nu
gaat om financiële, persoonlijke of inhoudelijke, hun vruchten afwerpen. Wij dragen graag
bij aan de verdere verspreiding en toepassing van de resultaten van het eUlift-project om zo
een blijvende impact te creëren.

Ik ben dankbaar dat ik hier deel van uit mag maken. Bedankt, en ik wens jullie veel succes
in de toekomst!

Jill
Directeur Epos
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1 Inleiding
Lagerugpijn veroorzaakt meer levensjaren met een beperking dan eender welke
andere gezondheidsaandoening (Vos et al., 2012). Chronische lagerugpijn is een veel
voorkomende,  langdurige  en  belemmerende  aandoening  met  een  hoge
maatschappelijke  kost  (bv.  ziektekosten,  arbeidsongeschiktheidsverzekering  en
werkverzuim)  (Dagenais,  Caro  &  Haldeman,  2008;  Lambeek  et  al.,  2011;  Luo,
Pietrobon, Zon, Liu & Hey, 2004; Maniadakis & Gray, 2000). Zorgverleners worden
vaak  blootgesteld  aan hogere  fysieke  risicofactoren  (bv.  repetitieve  bewegingen,
tillen of  neerzetten),  ongemakkelijke  houdingen en het  verplaatsen of  tillen van
patiënten.  Al  deze  factoren  kunnen  werkgerelateerde  letsels  veroorzaken  (BLS,
2002, 2006, 2009 & 2010).

Niet alleen verpleegkundigen ervaren deze problemen (Lee & Lee, 2017; Lipscomb,
Trinkoff,  Brady  & Geiger-Brown,  2004).  Ook  ergo-  en  fysiotherapeuten  lopen een
verhoogd  risico  op  werkgerelateerde  spier-  en  skeletaandoeningen  (Darragh,
Huddleston & King, 2009).

Lagerugpijn  is  bij  zorgverleners  helaas  nauw  verbonden  met  technieken  voor
patiëntverplaatsing (Daynard et al., 2001; Lagerstrom, Hansson & Hagberg, 1998).

In het ISO/TR 12296:2012 rapport wordt patiëntverplaatsing omschreven als:

“Elke activiteit waarbij kracht nodig is om een persoon of lichaamsdeel te 
duwen, te trekken, op te tillen, te laten zakken, te verplaatsen of op een of 
andere manier in beweging te brengen of te ondersteunen."

Activiteiten met betrekking tot patiëntverplaatsing kunnen worden onderverdeeld
in meerdere kleine categorieën. Eén daarvan is het tillen van patiënten, iets wat
zorgverleners vaak moeten doen. Voorbeelden van activiteiten met betrekking tot
patiëntverplaatsing  zijn:  een  patiënt  op  een  bed  plaatsen,  naar  een  rolstoel
verplaatsen,  begeleiden  tijdens  het  stappen,  of  patiënten  verplaatsen  tussen
verschillende locaties (ISO, 2012).

Een studie over tillen op het werk heeft uitgewezen dat zowel het gewicht van de
last (OR 1·11 [95 % CI 1·05-1·18] per 10 kg getild) als het aantal keer tillen (OR 1·09
[1·03-1·15]  per  tien keer  tillen per dag)  het  risico verhoogt  (Coenen et  al.,  2014).
Hoewel  opleidingen en trainingen ter  voorkoming van rugpijn bij  zorgverleners
effectief  zijn gebleken  (Black,  Shah,  Busch,  Metcalfe  & Lim,  2011;  Daynard et  al.,
2001; Jaromi et al., 2018), bieden deze programma's geen oplossing op lange termijn
(Theis & Finkelstein, 2014).
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In de praktijk worden veel initiatieven genomen, van het bijscholen en trainen van
zorgverleners  tot  een  goed  ontwikkeld  beleid  voor  patiëntbehandeling,
aangemoedigd door een ergocoach,  preventieadviseur of  tildeskundige.  E-fact  28
van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)
levert  een aanzienlijke bijdrage:  het  maakt technieken voor het  verplaatsen van
patiënten ter voorkoming van spier- en skeletaandoeningen in de gezondheidszorg
beschikbaar  in  alle  Europese  talen.  Er  bestaat  echter  geen  gedetailleerde
beschrijving van de uitvoering van deze technieken, of hoe ze aan zorgverleners
moeten worden bijgebracht.

In een kritische evaluatie van reviews suggereerden Thomas & Thomas in 2014 dat
een programma met meerdere componenten, gebaseerd op een risicobeoordeling
en  met  betrokkenheid  van  het  personeel,  lagerugpijn  kan  verminderen.  Ze
vermeldden  ook  de  behoefte  aan  een  gedetailleerde  beschrijving  van  de
verschillende  onderdelen  van  interventies  en  van  de  specifieke  tiltechnieken,
basishoudingen en bewegingen.

Ons  project  beoogt  daarom  een  duurzame,  zelfregulerende  oplossing  en  maakt
gebruik van een innovatieve app die bij elke stap kan worden geraadpleegd. We
hebben in het bijzonder aandacht besteed aan de gedetailleerde beschrijvingen van
de specifieke technieken,  houdingen en bewegingen die worden gebruikt  bij  het
verplaatsen  van  patiënten.  Ook  werd  uitdrukkelijk  de  nadruk  gelegd  op  een
academische benadering van de opleiding van de zorgverleners (zie het  Train the
trainer handboek).

Over het eUlift project
Het eUlift-project wordt extern gefinancierd door EPOS, het nationale agentschap
voor Erasmus+. Het idee voor het project ontstond vanuit een praktische behoefte.
Het boek "Ruggensteun voor zorgverleners" (Goderis, Vandewalle & Maes, 2017) was
toe  aan  een  herziening  en  de  technieken  voor  patiëntverplaatsing  moesten
gedetailleerder worden beschreven. Vanuit een praktische behoefte combineerden
we al de beste gegevens met innovatieve strategieën en gingen we op zoek naar
partners met aanvullende vakkennis.

Hoe ontwikkelden we eUlift?
We definieerden 5 outputs:
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E-boek
Dit e-boek kwam tot stand in nauwe samenwerking met alle partners,
op  basis  van  de  beste  praktijken  en  de  beste  gegevens.  Het  is
beschikbaar in de taal van elk deelnemend land.

Om de huidige beste praktijken op het gebied van tiltechnieken voor
zorgverleners  te  verzamelen,  stelden  we  een  enquête  op  voor
instructeurs  in  patiëntverplaatsing.  Omdat  de  focus  lag  op  de
instructeur  in  plaats  van  op  de  leerling,  hadden  we  niet  veel
antwoorden verwacht. Samen met alle projectpartners, en op basis van
onze eigen beste praktijken, definieerden we de (naar onze mening)
huidige  beste  praktijken.  Het  onderzoek  richtte  zich  op  de
basisprincipes  van  patiëntverplaatsing  en  onderzocht  de  benaming
van  de  technieken,  de  kennis  van  de  instructeurs,  of  deze  de
technieken aanleerden en of ze het eens waren over de kernpunten
van de negen volgende lichaamshoudingen of bewegingen:

• Staan
• Zitten
• Bankhouding
• Voor- en achterwaartse buig-strekbeweging
• Zijwaartse buig-strekbeweging
• Golfersbeweging
• Knielen
• Pivoteren
• Rappel

Het onderzoek besloeg ook algemene ergonomische principes.

Alle partners verspreidden de enquête in hun netwerk, samen met een
motivatie  en  uitleg  over  ons  project.  In  totaal  verzamelden  we  57
antwoorden. Alle scores onder de 75 % werden besproken en de beste
praktijken werden waar nodig aangepast. Van alle basishoudingen en
-bewegingen gebruikte 82,78 % ze zoals beschreven en leerde 80,84 %
van  de  deelnemers  ze  op  de  manier  die  we  beschreven  aan  de
zorgverlener.

83,94 %  was  het  eens  met  de  genoemde  kernpunten  van  alle
basishoudingen en -bewegingen. De deelnemers werden bevraagd over
algemene ergonomische  principes  en 93,50 % was  het  eens  met  het
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belang van deze principes.

Beste gegevens
De OSHA-richtlijnen en ISO/TR 12296:2012 waren de meest beschreven
methoden, ondanks het  feit  dat ze niet  effectief  zijn gebleken bij  de
verplaatsing van patienten.

Gedetailleerde beschrijvingen van de beste gegevens, de wijze waarop
de  patiënt  moet  worden  verplaatst  en  de  lesmethoden  komen  nog
steeds tekort.

Een essentieel onderdeel van het project is het opleiden en trainen van
de  zorgverleners.  Daarom  definieerden  we  de  leerresultaten.
Leerresultaten  beschrijven  welke  kennis  of  vaardigheden
zorgverleners aan het einde van een bepaalde opdracht, klas, cursus of
programma  moeten  hebben.  Ze  helpen  zorgverleners  te  begrijpen
waarom die kennis en vaardigheden nuttig voor hen zijn. Ze richten
zich  op  de  context  en  mogelijke  toepassingen  van  kennis  en
vaardigheden, helpen zorgverleners om in verschillende contexten te
leren en helpen bij het begeleiden van beoordelingen en evaluaties.

Hoe definieerden we de leerresultaten?

Alle leerresultaten werden gedefinieerd door het team en geëvalueerd
door  een  onderwijsexpert.  De  leerresultaten  kunnen  worden
geraadpleegd in het Train the trainer handboek.

Hoe kozen we de didactiek? 

Voor  het  aanleren  van  patiëntverplaatsing  wordt  een  specifieke
didactische methodiek  gebruikt.  Van onze partners  verzamelden we
alle beste praktijken met betrekking tot de organisatie van de opleiding
voor patiëntverplaatsing.

Voor een overzicht van de beste gegevens namen we systematisch de
didactiek  onder  de  loep  die  zorgverleners  bij  patiëntverplaatsingen
toepasten.

Naar  het  onderwerp  patiëntverplaatsing  is  veel  onderzoek  gedaan,
maar geen van die onderzoeken richt zich op de effectiviteit van de
toegepaste  didactiek  bij  het  aanleren  van  patiëntverplaatsing  aan
zorgverleners.  Gebruiken we beter individuele of  groepsopleidingen,
zelfstudie, simulaties? Alle didactiek is terug te vinden in het Train the
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trainer handboek.

Met  onze  app  bieden  we  op  een  innovatieve  en  technologische
methode  onze  informatie  aan.  De  app  werd  ontwikkeld  in  nauwe
samenwerking  met  onze  IT-partner  in  Finland  en  met  een  3D
animatiespecialist.  Alle  scenario's  werden  samen  met  het  team
getekend en meerdere malen geëvalueerd. De beelden en 3D-video's
die gebruikt worden voor de opleiding voor patiëntverplaatsing komen
van ons zelf.

Test
Vijftien  zorgverleners  beoordeelden de bruikbaarheid  van de eerste
versie  van  de  app  in  een  universitair  ziekenhuis.  We  vroegen
verschillende stafchefs om feedback te geven over het doel en gebruik
van de app. Alle feedback werd opgenomen in de app.

Onze app is gratis beschikbaar voor Android en IOS.

We  ontwikkelden  een  Train  the  trainer handboek  en  stelden  een
strategie op. Dit handboek is gebaseerd op de theorie en praktijk rond
onderwijsmethoden  voor  zorgverleners,  met  de  bedoeling  om  een
leeroplossing op lange termijn te creëren.

Met het project willen we een autonoom hulpmiddel ontwikkelen voor ergocoaches,
preventieadviseurs,  en  andere  mensen  die  zorgverleners  technieken  voor
patiëntverplaatsing aanleren.
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2 Algemene ergonomie

2.1 Definitie van ergonomie
De International Ergonomics Association hanteert de volgende definitie:

"Ergonomie (of menselijke factoren) is de wetenschappelijke discipline die
zich bezighoudt met het begrijpen van interacties tussen mensen en 
andere elementen van een systeem, en het vakgebied waarin theorieën, 
principes, gegevens en methoden worden toegepast bij het ontwerpen om 
het menselijk welzijn en de algehele systeemprestaties te optimaliseren". 
(IEA, 2018).

Ergonomie heeft drie expertisedomeinen (IEA, 2018):

• fysieke ergonomie
• cognitieve ergonomie
• organisatorische ergonomie

Dit e-boek richt zich op de fysieke ergonomie, in het bijzonder op werkgerelateerde
spier- en skeletaandoeningen in de rug.

2.2 Wat zijn spier- en skeletaandoeningen in de rug?
Spier- en skeletaandoeningen in de rug zijn kwetsuren en aandoeningen die  de
structuren van de rug (bv.  spieren,  pezen,  ligamenten,  zenuwen,  wervelschijven,
bloedvaten, enz.) aantasten.

Deze structuren kunnen als gevolg van de werksituatie beschadigd raken. Naast in
de rug en aan de nek, kunnen spier- en skeletaandoeningen ook aan de bovenste en
onderste ledematen voorkomen.

Deze  gezondheidsrisico's  hebben  een  aanzienlijke  impact  op  het  bedrijf:
winstderving, ziekteverzuim (meer dan een derde van het aantal verzuimdagen is
te  wijten  aan  rugklachten,  tendinitis,  of  nek- of  schouderpijn),  een  gebrek  aan
vervangend personeel voor collega's met spier- en skeletaandoeningen, verlies van
gekwalificeerd  personeel  en,  ten  gevolge  daarvan,  van  kennis.  Het  probleem
beperkt zich niet tot werknemers die zwaar werk verrichten. Ook kantoorwerk kan
leiden tot  RSI,  ontstekingen van  de  pezen  in  de  pols  en  rugklachten  (Algemene
Directie Humanisering van de Arbeid, 2007).
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2.3 Oorzaken van spier- en skeletaandoeningen in de rug
Maher, Underwood en Buchbinder (2017) analyseerden gegevens met betrekking tot
risicofactoren  (voor  het  ontwikkelen  van  lagerugpijn)  die  werden  afgeleid  van
systematische evaluaties van cohortstudies. Een evaluatie inzake tillen op het werk
wees uit  dat zowel het  gewicht van de last  als  het  aantal  keren tillen het  risico
verhoogde.  Met  betrekking  tot  de  levensstijl  verhoogden  roken,  obesitas  en
depressieve  symptomen  de  kans  op  het  ontwikkelen  van  lagerugpijn.  Deze
risicofactoren verhoogden de kans op rugpijn slechts in geringe mate. 

Fysieke  factoren  (bv.  onhandig  tillen),  psychosociale  factoren  (bv.  uitputting  of
vermoeidheid) of een combinatie van beide (bv. afgeleid worden tijdens het tillen)
kunnen allemaal acute lagerugpijn veroorzaken (Steffens et al., 2015). Ongeveer een
derde  van  alle  patiënten  met  een  acute  episode  kan  zich  echter  geen  trigger
herinneren (Parreira Pdo et al., 2015). Nieuwe episodes beginnen vaker vroeg in de
ochtend  (Steffens  et  al.,  2015).  Een  Amerikaanse  studie  van  1,82  miljoen
aanbiedingen op spoed voor lagerugpijn toonde aan dat 81 % van de episodes thuis
begon, en dat tillen de meest genoemde oorzaak was.

De  belangrijkste  risicofactoren  voor  het  veroorzaken  van  spier-  en
skeletaandoeningen in de rug (Algemene Directie Humanisering van de Arbeid, 2007):

● Fysieke (biomechanische) en omgevingsfactoren
• zwaar werk: tillen, verplaatsen, duwen en trekken;
• ongemakkelijke en stationaire houdingen: lange tijd staan of zitten, werken

met de handen boven schouderhoogte;
• drukbelasting: werktuigen die lokaal druk uitoefenen op het lichaam;
• trillingen: over het hele lichaam, maar ook in de handen en armen;
• werken in slechte atmosferische omstandigheden (bv. werken in hitte of kou,

tocht);
• gladde vloeren.

● Organisatorische factoren
• veeleisende taken;
• gebrek aan controlemogelijkheden op het werk;
• weinig voldoening van het werk;
• repetitief werk;
• hoog werktempo;
• negatieve interacties (bv. met collega’s, moeilijke klanten of moeilijk te sturen

studenten)
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● Individuele factoren
• medische geschiedenis;
• fysieke kenmerken (bv. grootte en gewicht);
• leeftijd;
• geslacht;
• slechte levensstijl;
• slechte fysieke conditie.

Elke  werknemer  kan  het  slachtoffer  worden  van  spier-  en  skeletaandoeningen,
ongeacht geslacht, leeftijd, beroep of bedrijfssector (bv. gezondheidszorg, diensten,
industriële productie, bouw, techniek).

2.4 Hoe methodisch en preventief werken
Een duurzame strategie ter voorkoming van spier- en skeletaandoeningen vereist
een aantal  stappen.  Het  is  essentieel  om alle  betrokkenen (te  beginnen met  het
management  en  de  medewerkers)  bij  alle  stappen  te  betrekken.  Zij  hebben  de
nodige  kennis  om  bij  alle  stappen  initiatieven  te  nemen  (Algemene  Directie
Humanisering van de Arbeid, 2007):

1. Aftasten: het doel van deze stap is het verzamelen en ontleden van de 
beschikbare informatie binnen het bedrijf over problemen die al dan niet direct 
verband houden met spier- en skeletaandoeningen (bv. klachten, ziekteverzuim, 
aangifte van beroepsziekten, arbeidsongevallen).

2. Risicoanalyse maken: de risicoanalyse moet multidisciplinair zijn, d.w.z. 
rekening houden met veiligheidsrisico's (bv. brandbeveiliging, werken op hoogte,
gebruik van arbeidsmiddelen), ergonomische aspecten, arbeidshygiëne (bv. 
luchtcirculatie in de werkplaatsen, gebruik van chemische stoffen) en 
psychosociale aspecten (bv. arbeidsinhoud, werktijden, menselijke relaties).

3. Actieplan opstellen: op basis van een goed uitgevoerde risicoanalyse kunnen 
prioriteiten worden gesteld. Op die manier kan een aanpak op lange termijn 
worden gerealiseerd, waarbij de grootste risico's logischerwijs eerst worden 
aangepakt en de minder dringende later.

4. Actieplan uitwerken: een goed actieplan beschrijft niet alleen welke interventies 
wanneer zullen worden uitgevoerd, het definieert ook de 
verantwoordelijkheden en schept de nodige financiële ruimte hiervoor.

5. Actieplan evalueren. Stel de volgende vragen: Zijn de doelstellingen passend en 
realistisch? Werd het probleem correct ontleed? Is het geplande tijdschema 
haalbaar? Zijn de nodige middelen beschikbaar?
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6. Afhankelijk van de complexiteit van de problemen die zich voordoen, moet er 
overlegd worden met externe deskundigen.

7. Ondersteuning bieden: het is belangrijk om de resultaten van alle stappen op de 
werkvloer bekend te maken.

2.5 Oplossingen om spier- en skeletaandoeningen te voorkomen
Gericht op de arbeidspost (Algemene Directie Humanisering van de Arbeid, 2007):

• acties die de organisatie van de werkplek beïnvloeden;
• externe hulpmiddelen gebruiken: bv. een patiëntenlift voor het verplaatsen van

patiënten in zorginstellingen;
• middelen voor houdingsondersteuning ter beschikking stellen;
• de tilomstandigheden (tilhoogte, verplaatsingsafstand, gewicht) veranderen;
• kantoorstoelen  met  verstelbare  leuningen  kopen,  bedoeld  voor  werkplekken

waar veel wordt gewerkt op beeldschermen.

Gericht op de arbeidsorganisatie  (Algemene Directie Humanisering van de Arbeid,
2007):

• acties die de arbeidsomstandigheden beïnvloeden;
• acties die de organisatie van het werk beïnvloeden;
• werken in extreem lage temperaturen en in tochtige ruimten beperken;
• de toegankelijkheid van de werkplekken verbeteren;
• de werktijden op werkplekken met een hoge fysieke belasting beperken;
• ontspanningstechnieken aanleren;
• spierversterkende oefeningen aanleren;
• persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen;
• herintegratieprocedures;
• training over het gebruik van tiltechnieken;
• posters en brochures verspreiden;
• massagesessies aanbieden;
• oefeningen aanleren om de spieren te ontspannen;
• een rugschool voor groepen medewerkers organiseren;
• een  gestructureerd  beleid  voeren  met  betrekking  tot  aangepast  werk  voor

medewerkers die door rugproblemen afwezig waren;
• trainingen  over  het  gebruik  van  verplaatsingstechnieken  voor  bedlegerige

patiënten in zorginstellingen.
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3 Anatomie en functie

3.1 Wervelkolom

Anatomie
De wervelkolom meet twee vijfde van de lengte van het menselijk lichaam. Een
kwart van deze lengte bestaat uit de tussenwervelschijven. De wervelkolom bestaat
uit  24  presacrale  wervels  (zeven  halswervels,  twaalf  borstwervels,  vijf
lendenwervels)  en  twee synostotische  secties,  het  heiligbeen (os  sacrum)  en het
staartbeen (os coccygis). De borstwervels staan in contact met de twaalf ribparen;
het heiligbeen articuleert met de ossa coxae. De spanning in de wervelkolom neemt
in staande positie toe van craniaal naar caudaal (Paulsen, 2018).

Onze wervelkolom heeft 32 tot 34 (Afbeelding 1) wervels (Paulsen, 2018):

• 7 halswervels (C)
• 12 borstwervels/rugwervels (D)
• 5 lendenwervels (L)
• 5 wervels die het heiligbeen vormen (S) 
• 3 tot 5 wervels die de stuit vormen.

Afbeelding 1: Structuur
van de wervelkolom

(Paulsen, 2018)
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Afbeelding 2: De krommingen van de wervelkolom

De  menselijke  wervelkolom  heeft  normale  krommingen  in  het  sagittale  vlak
(lordose  en  kyfose)  (Afbeelding  2).  Cervicale  lordose  ontwikkelt  zich  met  het
vermogen om rechtop te zitten en lumbale lordose vormt zich bij het leren lopen.

Functie
De wervelkolom ondersteunt het torso (d.w.z. de romp). Samen met de ribben biedt
het stabiliteit en bescherming aan de romp en flexibiliteit aan de lendenen. Er is een
onderscheid  tussen  de  interne  spieren  van  de  lichaamswand  (die  alleen  op  de
lichaamswand werken) en de spieren van de ledematen (die uit de lichaamswand
komen en op de borstkas en de ledematen werken).

Een  andere  wezenlijke  functie  van  de  wervelkolom is  het  beschermen  van  het
ruggenmerg.
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3.2 Overzicht van een wervelsegment

Afbeelding 3: Doorsnede van een wervelsegment
(Paulsen, 2018)

Afbeelding 4: Een wervelsegment (Paulsen, 2018)

Een wervelsegment bestaat uit:

1. Wervellichaam
2. Tussenwervelschijf
3. (Doorn)uitsteeksels
4. Facetgewrichten
5. (Dwars)uitsteeksels
6. Zenuwen
7. Ruggenmerg
8. Laminae

3.3 Wervel

Afbeelding 5: Samenstelling van een wervel (Paulsen, 2018)
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Een wervel (Afbeelding 5) bestaat uit een corpuswervel, twee laterale uitsteeksels
(processsi transversi), een uitsteeksel aan de achterkant (processus spinosus) en een
wervelkanaal (canalis vertebralis) (Paulsen, 2018).

3.4 Facetgewrichten

Anatomie

Afbeelding 6: Facetgewrichten van de wervels (Paulsen, 2018)

Elke wervel heeft een bovenste facetgewricht en een onderste facetgewricht. Deze
gewrichten sluiten aan op  de  facetgewrichten  van de  hogere  en  lagere  wervels
(Paulsen, 2018).

Functie
De  facetgewrichten  en  de  tussenwervelschijven  zijn  de  gewrichten  tussen  twee
wervels. Ze werken samen tijdens het draaien en buigen (Paulsen, 2018).

3.5 Tussenwervelschijf

Anatomie
Tussen  elke  wervel  bevindt  zich  een  tussenwervelschijf  (Afbeelding  7),  behalve
tussen de schedel en de eerste wervel, tussen de eerste en de tweede wervel, en ter
hoogte van het heiligbeen en het stuitje (Paulsen, 2018).
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Afbeelding 7: De tussenwervelschijf (Paulsen, 2018)

In  een  dwarsdoorsnede  (Afbeelding  8)  zien  we  de  tussenwervelschijf  (discus
intervertebralis), die bestaat uit een centrale gelatineuze kern (nucleus pulposus) en
een  ring  van  bindweefsel  (annulus  fibrosus)  rondom  de  nucleus  pulposus.  The
annulus  fibrosus  is  mostly  held  in  place  by  a  bony  rim  and  a  translucent
cartilaginous top layer. (Paulsen, 2018).

Afbeelding 8: Dwarsdoorsnede van de tussenwervelschijf (Paulsen, 2018)

Er is geen doorbloeding. De avasculaire aard van het weefsel regelt de metabole
omgeving  van  de  cellen  van  de  tussenwervelschijf.  Omdat  het  cellulaire
energiemetabolisme voornamelijk via glycolyse plaatsvindt, hebben de cellen van
de tussenwervelschijf glucose nodig om te overleven en produceren ze melkzuur
aan een hoog tempo. Zuurstof is ook nodig voor cellulaire activiteit, maar niet voor
overleving; hoe dit gebeurt is onduidelijk. Omdat de weefsels avasculair zijn, zijn de
cellen  van  de  tussenwervelschijf  voor  hun  voedingsstoffen  afhankelijk  van  de
bloedtoevoer  aan  de  randen  van  de  wervelschijven.  De  kern  en  de  binnenste
annulus van de tussenwervelschijf worden gevoed door haarvaten die ontstaan in
de  wervellichamen,  doordringen  in  het  subchondrale  bot,  en  eindigen  bij  de
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verbinding tussen het bot en de wervelschijf.  Kleine moleculen zoals  glucose en
zuurstof bereiken vervolgens de cellen door diffusie onder invloed van gradiënten
die worden bepaald door het evenwicht tussen de snelheid van het transport door
het weefsel naar de cellen en de snelheid van de cellulaire vraag. Metabolieten zoals
melkzuur  worden  via  de  omgekeerde  metabolisatieweg  verwijderd  (Grunhagen,
Wilde, Soukane, Shirazi-Adl & Urban, 2006).

De tussenwervelschijf  wordt gevoed door bloedvaten in de wervels.  Wanneer de
druk verlaagt,  zoals in liggende positie,  keert  de voedingsvloeistof  uit  de wervel
terug  naar  de  tussenwervelschijven.  Voor  het  herstel  van  deze
tussenwervelschijven is het belangrijk dat we minstens 8 uur per dag (of nacht)
liggen. In deze positie kunnen de tussenwervelschijven de nodige voedingsstoffen
opnemen om te weerstaan aan de dagelijkse stress. Als gevolg hiervan zijn we 's
avonds kleiner dan 's morgens.

Al  onze  lichaamsstructuren  hebben  bloedcirculatie  nodig  om  goed  te  kunnen
functioneren. Wanneer we de bloedstroom beperken of zelfs stoppen, vermindert
de functionaliteit van deze structuren onmiddellijk. Denk maar aan een 'slapende'
voet. Door beweging raakt de voet doorbloed en wordt hij weer functioneel. Een
gebrek aan beweging en een zittend leven zijn hoge risicofactoren voor onze rug
(Grunhagen et al., 2006).

De tussenwervelschijf bevat niet veel zenuwen. Van de perifere zenuw vertrekken
vertakkingen  naar  de  buitenste  rand  van  de  annulus  fibrosus  (Afbeelding  9)
(Hochschild,  2015).  Deze gevoelige zenuwen bevinden zich in het buitenste 1/3de
deel  van  de  annulus  fibrosus.  Deze  bezenuwing  is  meer  aanwezig  in  een
beschadigde tussenwervelschijf. Sommige vezels dringen door in de kern (Huygen,
Kleef, Vissers & Zuurmond, 2014).
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Afbeelding 9: Annulus fibrosus (Hochschild, 2015)

Functie
De tussenwervelschijven hebben twee functies:

• Schokken  opvangen,  net  als  bij  een  goed  opgepompte  band.  De  schijf  vangt
drukvariaties  op  en  brengt  belastingen  over  via  de  wervelkolom  (Lundon  &
Bolton, 2001).

• Beweging  mogelijk  maken.  Dankzij  de  kern,  die  werkt  als  een  mechanisch
kogelgewricht, kan de wervelkolom buigen, rekken en draaien.

3.6 Spieren
Overal rondom de wervelkolom liggen er spieren. Sommige spieren zorgen voor
onze bewegingen (bv. vooroverbuigen, draaien en zijwaarts buigen) terwijl andere
onze rug ondersteunen; die spieren noemen we ons spierkorset (Paulsen, 2018).

Anatomie: ventraal
Rechte buikspier: m. rectus abdominis
Schuine spier: m. obliquus externus/internus abdominis
Transversale spier: m. transversus abdominis
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Afbeelding 10: De buikspieren (Paulsen, 2018)

Anatomie: dorsaal
Intersegmentale spieren: m. multifidus
Een krachtige spiergroep: m. erector spinae
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Afbeelding 11: De rugspieren (Paulsen, 2018)

Functie
De belangrijkste buik- en rugspieren kunnen in twee groepen worden verdeeld: de
(globale) spieren van het bewegingsapparaat (bv. de rechte buikspieren of m. rectus
abdominis, de m. obliquus abdominis en de m. erector spinae), en de stabiliserende
(lokale)  spieren,  waarvan  de  m.  transversus  abdominis  en  de  m.  multifidus  de
belangrijkste zijn.
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Afbeelding 12: Stabiliserende spieren van de wervelkolom (Paulsen, 2018)

De stabiliserende spieren (Afbeelding 12) verhogen de stabiliteit van de wervels. Ze
helpen de houding en lichaamspositie te ondersteunen. Het gecombineerde effect
van de stabiliserende spieren is vergelijkbaar met het dragen van een korset. Een
extern korset kan onze wervelkolom ook ondersteunen maar heeft als nadeel dat er
weinig  spieractiviteit  is.  Het  is  niet  aan  te  raden  als  vervanging  omdat  het  de
spieren  verzwakt.  Een  goede  rugstabiliteit  kan  de  belasting  verminderen  en
terugkerende klachten helpen voorkomen (Paulsen, 2018).

Achteraan zien we dat de m. multifidus zich dicht bij de wervels bevindt. Aan de
zijkant  gaat  de  m.  transversus  abdominis  over  in  een  peesblad  (fascia
thoracolumbalis) dat de rugspieren omvat.

3.7 Ligamenten
Wanneer de wervelkolom normaal gekromd is (lichte holle rug), wordt deze door de
spieren voldoende ondersteund. Vanaf het moment dat de wervelkolom begint te
buigen en te draaien, worden passieve weefsels, d.w.z. ligamenten (Afbeelding 13),
belast.  Deze  ligamenten  beschermen  de  wervels  tegen  de  afschuifkrachten  bij
extreme  buigingen  naar  voren  en  naar  achteren  (McGill,  2016).  De  voorste  en
achterste longitudinale ligamenten helpen om overmatige voor- en achterwaartse
buigbewegingen  te  beperken.  Het  ligamentum  flavum  behoort  ook  tot  de
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longitudinale ligamenten. Het ligamentum flavum ligt achter het ruggenmerg en is
een zeer elastische structuur.

Interspinale en supraspinale ligamenten
De  interspinale  ligamenten  weerstaan  de  achterste  dwarskracht  van  de  hogere
wervels en controleren de rotatie van de wervels doordat ze een boog volgen tijdens
de buigbeweging.

Afbeelding 13: De ligamenten van een wervel (Paulsen, 2018)

3.8 Zenuwstelsel

Anatomie
Het ruggenmerg (Afbeelding 14)  gaat  vanuit  de hersenen door het  wervelkanaal
(gevormd door de wervels). De ruggenmergzenuwen gaan uit van het ruggenmerg
en verlaten het wervelkanaal tussen de wervelbogen door.

Er zijn drie soorten zenuwen: motorische, sensorische en sympathische zenuwen.
De motorische zenuwen gaan naar de spieren. De sensorische zenuwen beginnen
bij de huid, de spieren, de darmen, de ligamenten, en de gewrichtskapsels en gaan
naar het ruggenmerg. De sympathische zenuwen gaan van het ruggenmerg naar de
darmen, de bloedvaten, en de huid (Paulsen, 2018).
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Afbeelding 14: Het zenuwstelsel (Paulsen, 2018)
Gele structuren: centrale en perifere zenuwen.
Groene structuren: sympathisch zenuwstelsel.

Functie
De  motorische  zenuwen  zorgen  voor  het  samentrekken  van  de  spieren.  De
sensorische  zenuwen  sturen  pijn-  en  gevoelssignalen  naar  de  hersenen.  De
sympathische zenuwen veroorzaken roodheid, zweten en het samentrekken van de
bloedvaten (Paulsen, 2018).

3.9 Bloedvaten

Anatomie – functie
Zowel de spieren als de wervels bevatten bloedvaten. Het cardiovasculaire systeem
bestaat uit het hart en de bloedvaten (Afbeelding 15). De belangrijkste functies van
het cardiovasculair systeem zijn:  het  organisme van zuurstof  en voedingsstoffen
voorzien,  de warmtehuishouding ondersteunen,  een afweermechanisme hebben,
hormonale controle, en controle van de hemostase (Paulsen, 2018).
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Afbeelding 15: Bloedvaten (Paulsen, 2018)

Zoals eerder gezegd (3.5 Tussenwervelschijf) is de tussenwervelschijf avasculair. De
kern en de binnenste annulus van de schijf worden gevoed door haarvaten die in de
wervellichamen  ontstaan  (Afbeelding  16),  het  subchondrale  bot  doordringen  en
eindigen bij  de verbinding tussen het bot en de wervelschijf  (Grunhagen, Wilde,
Soukane, Shirazi-Adl & Urban, 2006).

Afbeelding 16: Voeding van de bloedvaten (Paulsen, 2018)
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4 Biomechanica

4.1 Inleiding
Wat  gebeurt  er  in  de  wervelkolom,  met  name  op  het  niveau  van  de
tussenwervelschijven, tijdens het uitvoeren van verschillende bewegingen? Wat is
het effect van onze houding of bewegingen op de tussenwervelschijven?

4.2 Wat  gebeurt  er  in  de  tussenwervelschijf  bij  verschillende
bewegingen?

Voorwaarts buigen

Afbeelding 17:
Ruggengraatcurve bij

voorwaarts buigen
Afbeelding 18: Voorwaarts buigen

in de wervelkolom
Afbeelding 19: Druk op de wervels bij

voorwaarts buigen

Bij  voorwaarts  buigen  verkleint  de  ruimte  voorin  tussen  de  wervels.  De  kern
beweegt naar achteren waardoor de spanning op de rug groter wordt (Afbeeldingen
17-18-19) (Kapandji, 2009).

Bij de volgende houdingen (Afbeeldingen 20-23) wordt de tussenwervelschijf voorin
ingedrukt; deze kunnen het beste worden vermeden.
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Afbeelding 20: Ruggengraatcurve bij
hurken

Afbeelding 21: Ruggengraatcurve bij tillen
met gestrekte benen 

Afbeelding 22: Ruggengraatcurve bij tillen
vanuit een gehurkte houding

Afbeelding 23: Ruggengraatcurve bij
gebogen zitten
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Achterwaarts buigen

Afbeelding 24: Wervels bij achterwaarts buigen

Bij achterwaarts buigen verkleint de ruimte achterin tussen de wervels.  De kern
beweegt naar voren zodat de spanning aan de voorkant groter wordt (Kapandji,
2009).

Bij  de  volgende  houding  (Afbeelding  25)  wordt  de  tussenwervelschijf  achterin
ingedrukt; deze kan het beste worden vermeden.
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Afbeelding 25: Ruggengraatcurve
bij heffen boven het hoofd

Zijwaarts buigen

Afbeelding 26: De ruggenwervels bij zijwaarts
buigen

Bij  zijwaarts  buigen wordt de kern naar de andere kant geduwd (Afbeelding 26)
(Kapandji, 2009).
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Afbeelding 27: Ruggengraatcurve bij
zijwaartse buiging

Draaibeweging
Bij draaibewegingen (Afbeelding 27) draait de bovenste wervel in één richting en de
onderliggende wervel in de tegenovergestelde richting. Hierdoor worden de vezels
van de ringen uitgerekt en neemt de interne druk toe (McGill, 2016).
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Combinatie van voorwaarts buigen en draaien: torsie

Afbeelding 28: Ruggengraatcurve bij
torsie

Afbeelding 29: Ruggengraatcurve bij
tillen met torsie

De ringen rond de kern van de tussenwervelschijf kunnen breken; de kern wordt
dan door de scheuren van de ringen naar achteren gedrukt. Het samendrukken en
comprimeren van de tussenwervelschijf is zeer belastend. (Kapandji, 2009).

De volgende Tabel 1 en Afbeelding 30 tonen de comfortgraad voor de meest kritische
gewrichten,  d.w.z.  de  houdingen  die  leiden  tot  een  aanzienlijk  groter  risico  op
gewrichtsletsel  wanneer  hun  comfortgraad  wordt  overschreden.  Wanneer  dit
gebeurt, rekken de gewrichtsstructuren, ligamenten, pezen en spieren zich uit. Ook
de zenuwstructuren kunnen worden aangetast, hetzij door uitrekking, hetzij door
compressie via de omliggende structuren  (Algemene Directie Humanisering van de
Arbeid, 2007).
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Legende

Kleur bewegingsvrijheid 
van het gewricht

Soort Omschrijving Actie

Comfortabel, 
aanvaardbaar

Klein of 
verwaarloosbaar risico

Geen

Niet aan te raden Verhoogd risico voor 
alle of sommige 
gebruikers

Analyse en 
vermindering van de 
risico’s

Onaanvaardbaar Onaanvaardbaar risico 
voor alle gebruikers

Aanpassing van de 
werkplek ter 
verbetering van de 
werkhouding

Tabel 1: Comfortgraad voor druk op de wervelkolom

Afbeelding 30: Comfortgraad voor druk op de wervelkolom

Besluit
Verschillende houdingen resulteren in verschillende drukken. De combinatie van
voorwaarts  buigen  en  draaien  creëert  de  hoogste  intradiscale  druk  (Algemene
Directie Humanisering van de Arbeid, 2007).
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4.3 Krachten op de lendenwervels
Onze rug staat onder voortdurende belasting van de zwaartekracht. Ons lichaam is
hiertegen bestand. De belasting op de rug is afhankelijk van onze houding. Wanneer
we  iets  optillen,  moeten  we  rekening  houden  met  de  manier  waarop  we  dat
voorwerp dragen. 

Voortdurende belasting op de rug speelt een belangrijke rol bij rugklachten. Tijdens
het  heffen kunnen de krachten op de rug worden verdeeld  in drukkrachten en
schuifkrachten (Afbeelding 31).

Afbeelding 31: Krachten op de lendenwervels

Drukkrachten
• Stand
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Afbeelding 32: Stand:
zijaanzicht

Afbeelding 33:
Stand: vooraanzicht

Afbeelding 34: Stand,
druk op de wervelkolom

Afbeelding 35: Stand, druk op de
tussenwervelschijf

Bij een normale staande houding (Afbeelding 33) is de druk naar binnen en naar
buiten toe gelijk verdeeld (Afbeelding 34-35).
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• Staan met een lading

Afbeelding 36: Staan met
een zware lading

Afbeelding 37: Staan met een
zware lading, druk op de

wervelkolom

Afbeelding 38: Staan met een
zware lading, druk op de

tussenwervelschijf

Tijdens  het  rechtopstaand  dragen  van  een  voorwerp  (Afbeelding  36)  is  de
uitwendige druk hoger, wat de tussenwervelschijf aantast (Afbeelding 37-38).

• Drukkracht bij verschillende houdingen
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De  principes  van  de  patiëntenverplaatsing  werden  jarenlang  gebaseerd  op  een
proefschrift van Nachemson uit 1960. In dit proefschrift beschrijft hij dat de druk op
de menselijke wervelkolom het laagst is bij het neerliggen, en dat er een veel hogere
druk ontstaat tijdens het vooroverbuigen.

Uit zijn proefschrift blijkt dat een zittende houding 40 % meer druk veroorzaakt dan
een rechtopstaande houding (Afbeelding 39). Hoewel dit proefschrift als omstreden
wordt beschouwd, werd zijn theorie wereldwijd geaccepteerd als een model om te
verklaren dat rugklachten vooral ontstaan tijdens langdurig zitten  (Humphreys &
Eck, 1999).

Afbeelding 39: Drukkracht bij neerliggen, staan en zitten

30 jaar later bleek uit nieuw onderzoek dat zitten nog steeds een lagere druk op de
tussenwervelschijven veroorzaakt dan rechtstaan (Snijders, 2000).

Smith  en  Pope  registreerden  een  hoogteverschil  van  12 %  tussen  de
tussenwervelschijven in liggende en staande toestand (Smith en Pope, 2002). In een
gezonde lumbale tussenwervelschijf ligt de in vivo druk in de kern tussen 460 kPa
en 1330 kPa in zittende positie, tussen de 500 kPa en 870 kPa in staande positie, en
tussen de 91 kPa en 539 kPa in liggende positie,  zowel op de buik als op de rug
(Nachemson & Morris,  1964;  Sato,  Kikuchi & Yonezawa,  1999;  Wilke,  Neef,  Caimi,
Hoogland & Claes, 1999). De hoogste druk in de kern (2300 kPa) werd geregistreerd
in een staande persoon,  die  naar  voren boog en tegelijk  een gewicht  van 20 kg
vasthield  (Wilke et  al.,  1999).  Tegenwoordig bestaan er  nieuwe technieken,  zoals
verticale  MRI-scanners  die  het  gedrag  van  tussenwervelschijven  in  staande  of
halfstaande positie kunnen meten (Lewis & Fowler, 2009).
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We  kunnen  besluiten  dat  de  liggende  positie  een  minimale  intradiscale  druk
opwekt.

Licht vooroverbuigen verhoogt de intradiscale druk al aanzienlijk.

Omdat  echter  nog  niet  duidelijk  is  welke  positie  (zittend  of  staand)  de  hoogste
intradiscale druk veroorzaakt, is verder onderzoek nodig.

Afschuifkrachten
De afschuifkrachten zijn het grootst op de onderste 2 wervelsegmenten, namelijk
L4-L5 en L5-S1, omdat deze ruggenwervels tijdens het staan onder een hoek van
ongeveer 30 ° ten opzichte van het horizontale vlak staan. De tussenwervelschijven
en rugspieren zijn niet bestand tegen hoge afschuifkrachten. Wanneer de laminae
reeds beschadigd zijn, is er een grotere kans op afschuiving van de wervels.

Het principe van de hefboomarm
Onze rug werkt als een hefboom, zoals weergegeven in Afbeeldingen 40 t/m 42.

Afhankelijk van de grootte en het gewicht van de patiënt is er gemiddeld een druk
van 40 kg tot 50 kg (twee derde van het lichaamsgewicht) op de onderrug. Bij het
tillen van een last varieert de druk met de methode waarbij de last wordt getild.
Hoe verder weg van het lichaam men een gewicht draagt, hoe hoger de belasting op
de rug (Afbeelding 43). De belasting op de rug neemt ook toe bij voorwaarts buigen
(Afbeelding 44).

Afbeelding 40: Voorbeeld van een hefboom
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In  Afbeelding 40 zien we dat  belasting x draagarm x draagarm = vermogen x
draagarm.

Met twee gelijke draagarmen (d.w.z. op dezelfde afstand) en twee gelijke gewichten
is de belasting op de plaats van toepassing gelijk aan de som van beide gewichten
(Afbeelding 41).

Afbeelding 41: Hefboom met gelijke hefboomarmen en het steunpunt tussenin

Bij twee ongelijke draagarmen is de verhouding (coëfficiënt) tussen de draagarmen
(Afbeelding 42) van belang.

Afbeelding 42: Hefboom met ongelijke hefboomarmen en het steunpunt tussenin

Hefboomprincipe toegepast op het menselijk lichaam:
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Afbeelding 43: Principe van de hefboomarm toegepast op het menselijk lichaam

De hefboomarm die beantwoordt aan de afstand tussen de tussenwervelschijf en
de last = 50 cm.
De hefboomarm die beantwoordt aan de afstand tussen de tussenwervelschijf en
de paravertebrale spieren = 5 cm.
De samentrekkingskracht van de paravertebrale spieren = 75 kg.
Het gewicht van de last = 7,5 kg.
Het gewicht van de romp, het  hoofd en de bovenste ledematen = 50 kg (voor
iemand van 75 kg).
De druk op het steunvlak P (dit is tussenwervelschijf L5-S1): 150 kg + 15 kg + 50 kg
= 215 kg.

90 ° voorovergebogen met ronde rug, zonder last in de hand.

De hefboomarm die beantwoordt aan de afstand tussen de tussenwervelschijf
(L5-S1) en het zwaartepunt van de romp = 20 cm.
De hefboomarm die beantwoordt aan de afstand tussen de tussenwervelschijf en
de  paravertebrale  spieren  =  4 cm  (de  hefboomarm  is  hier  korter  dan  in
rechtopstaande  positie,  want  in  de  houding  met  ronde  rug  komen  de
paravertebrale spieren dichter bij de tussenwervelschijf).
Het gewicht van de romp, het hoofd en de bovenste ledematen = 50 kg.
De samentrekkingskracht van de spieren = 250 kg.
De druk op het steunvlak P (dit is tussenwervelschijf L5-S1) = 250 kg + 50 kg =
300 kg.
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(Algemene Directie Humanisering van de Arbeid, 2007).

Afbeelding 44: Principe van de hefboomarm bij voorwaarts buigen

Besluit
De kracht die op de wervelkolom wordt uitgeoefend, wordt beïnvloed door:

• Het gewicht van de last: hoe zwaarder de last, hoe meer druk op de rug.

• De houding van het lichaam: hoe meer de romp naar voren gebogen is, hoe hoger
de  belasting  op  de  rug,  hoe  hoger  de  druk-  en  afschuifkracht  op  de
tussenwervelschijf.

• De  afstand  tussen  de  last  en  het  lichaam:  hoe  verder  van  het  lichaam  af
(Afbeelding 45),  hoe meer druk er op onze tussenwervelschijf  staat,  hoe meer
onze spieren moeten werken om iets te dragen en hoe meer kracht we nodig
hebben om iets op te heffen.
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Afbeelding 45: Een lading die ver van het
lichaam wordt gehouden

Voorbeeld: Tabel 2 geeft de druk op de onderste lumbale tussenwervelschijf weer bij
iemand die 75 kg weegt.

Tabel 2: Gewicht van de lading (Goderis, 2017)

Gewicht van de lading (in kg)
0 10 15 25 50

Lichaam verticaal en lading tegen het 
lichaam gehouden

50 110 140 200 350

Lichaam verticaal en lading met gestrekte 
armen vastgehouden

50 210 290 375 850

Lichaam 45 ° voorwaarts gebogen 250 335 375 460 675

Dit betekent dat we een lading zo dicht mogelijk bij ons lichaam moeten houden en
dat we ons zo min mogelijk moeten buigen. Til geen zware lasten op als je het kunt
vermijden (Goderis et al., 2017).
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5 Algemene oorzaken van rugpijn
De meest algemene oorzaken van rugpijn kunnen we onderverdelen in individuele,
psychosociale en werkgerelateerde factoren (van Tulder & Koes, 2013).

Oorzaak Chronische symptomen

Individuele 
factoren

- leeftijd
- fysieke conditie
- kracht van de rug- en 

buikspieren
- roken

- overgewicht
- laag opleidingsniveau
- veel pijn, niet in staat 

om goed te kunnen 
functioneren

Psychosociale 
factoren

- stress
- angst
- stemming/emoties
- congnitief functioneren
- pijngedrag

- onrust
- depressie
- somatisatie

Werkgerelateerde 
factoren

- handmatig materiaal hanteren
- buigen en draaien
- trillingen
- ontevredenheid
- eentonige taken
- relationele en sociale steun
- controle

- ontevredenheid
- niet mogelijk om lichter

werk te verrichten bij 
werkhervatting na 
ziekte

- tillen gedurende 
driekwart van de dag
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6 Pathologie en dysfunctie

6.1 Niet specifieke lagerugpijn: spierinsufficiëntie
De  oorzaken  van  rugpijn  zijn  meervoudig.  Bij  zogenaamde  niet-specifieke
lagerugpijn kan echter geen specifieke oorzaak worden gevonden  (van Tulder &
Koes, 2013). Sommige deskundigen stelden vast dat bij 80 % tot 95 % van de mensen
met  lagerugpijn  een  specifieke  oorzaak  van  hun  aandoening  niet  kan  worden
gevonden, terwijl andere stellen dat niet-specifieke rugpijn niet bestaat (en dat er
uitvoeriger onderzoek moet plaatsvinden) (McGill, 2016).

Zonder  aan  dit  debat  bij  te  dragen,  willen  we  de  aandacht  vestigen  op  de
veranderingen  in  de  zachtere  weefsels,  bijvoorbeeld  in  spieren,  pezen  en
ligamenten, wat een kettingreactie kan veroorzaken en kan leiden tot schade en
pijn, met een intolerantie voor bepaalde activiteiten als gevolg (McGill, 2016).

Afbeelding 46 illustreert de vicieuze cirkel van spierinsufficiëntie.

Afbeelding 46: De vicieuze cirkel van spierinsufficiëntie

Enkele tekenen van spierinsufficiëntie zijn:

• Atrofie
• Pijn
• Korte spieren 
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• Hypertonie
• Krachtvermindering van de spieren

Zoals  we in het  vorige hoofdstuk hebben gezien,  gaan pijn en rugklachten vaak
samen,  omdat  pijn  een  indicatie  is  van  een  probleem.  Chronische  pijn  kan
dagelijkse activiteiten zoals sport en werk beïnvloeden (Huijnen, 2011).

6.2 Misvormingen

Hyper/hypolordose, hyperkyfose

Lumbale lordose
Een  verminderde  lumbale  lordose  verhoogt  de  belasting  van  de
tussenwervelschijven  en  een  verhoogde  lordose  verhoogt  de  belasting  van  de
facetgewrichten (Murray, Le Grande, Ortega de Mues & Azari, 2017). Een beoordeling
van de relaties tussen lage rugpijn en lumbale lordose toonde een sterke relatie
tussen  lagerugpijn  en  verminderde  lumbale  lordose  (Chun,  Lim,  Kim,  Hwang  &
Chung, 2017).

De primaire houdingscurven van de wervelkolom (met inbegrip van de lumbale
lordose)  zorgen  voor  een  optimale  gewichtsverdeling  op  de  wervelkolom.
Veranderingen in de omvang van de lumbale lordose veranderen de belastbaarheid
van  de  lumbale  facetgewrichten  en  de  tussenwervelschijven  aanzienlijk.  Het  is
daarom aannemelijk  dat  significante  veranderingen  van  de  'optimale'  mate  van
lumbale lordose de wervelgewrichten kunnen overbelasten en de ontwikkeling of
evolutie van degeneratieve gewrichtsaandoeningen kunnen beïnvloeden (Murray et
al., 2017).

Scoliose
Definitie

Het woord 'Skolios' is afgeleid van het Grieks en betekent krom of scheef. 

Scoliose  is  een  algemene  term  die  een  heterogene  groep  aandoeningen  omvat,
bestaande uit veranderingen in de vorm en positie van de wervelkolom (Afbeelding
47), de thorax en de romp in het frontale vlak. Scoliose kan worden ingedeeld in
functionele en structurele scoliose.

Idiopathische (zonder specifieke oorzaak), structurele scoliose wordt omschreven
als een torsie misvorming van de wervelkolom, met verschillende torsiegebieden
die verbonden zijn door een knooppuntzone, waarbij elk gebied een variabel aantal
morfologische lordotische wervels bevat die verzet en gedraaid zijn naar dezelfde
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kant (Negrini et al., 2018). Het komt voor bij ogenschijnlijk gezonde kinderen en kan
zich in een snelle periode van groei door meerdere factoren ontwikkelen.

Functionele  scoliose  is  een  wervelkromming  die  het  gevolg  is  van  gekende
bijkomende oorzaken (bv. verkorting van een onderste ledemaat of asymmetrie van
de paraspinale spiertonus). Het wordt meestal gedeeltelijk gereduceerd of verdwijnt
volledig  nadat  de  onderliggende  oorzaak  wordt  weggenomen  (bv.  in  rustende
positie) (Negrini et al., 2018).

Afbeelding 47: Scoliose (Modi
et al., 2009)

Epidemiologie en oorzaak

Scoliose komt voor in ongeveer 0,2 % tot 0,6 % van de bevolking, en in de meeste
gevallen blijft de oorzaak ervan onbekend. De meest opvallende kenmerken van de
aandoening  zijn  de  spontane  ontwikkeling  tijdens  de  groei  van  het  kind  en  de
progressieve  tendens.  Andere  mogelijke  oorzaken  kunnen  zijn:  erfelijke,
omgevings-,  hormonale,  metabole,  biochemische,  of  neurologische  factoren,  en
asymmetrische groei. Een definitieve oorzaak voor idiopathische scoliose moet nog
worden bepaald.  Scoliose  is  hoogstwaarschijnlijk  een multifactoriële  aandoening
met predisponerende erfelijke factoren (Latalski et al., 2017; Negrini et al., 2018).

Behandeling
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Scoliose komt in verschillende gradaties voor, weergegeven via de Cobbse hoek. De
Cobbse hoek wordt gevormd door de loodlijnen getrokken op de raaklijnen langs de
craniale en caudale dekplaat van de meest afwijkende wervels (Keenan et al., 2014).

Wanneer  de  Cobbse  hoek  minder  dan  30 °  bedraagt,  is  een  conservatieve
behandeling gebruikelijk bij scoliose. Als de Cobbse hoek na de groei een kritische
drempel overschrijdt (de meeste auteurs gaan uit van 30 ° tot 50 °), is er een hoger
risico  op  gezondheidsproblemen  in  het  volwassen  leven,  een  verminderde
levenskwaliteit,  cosmetische  misvorming  en  zichtbare  invaliditeit,  pijn,  en
progressieve functionele beperkingen  (Negrini et al.,  2018). In het algemeen geldt
dat bochten boven de 45 ° en 50 ° chirurgisch moeten worden behandeld (Yaman &
Dalbayrak, 2014).

6.3 Discuspathologie
We onderscheiden bij discuspathologie verschillende niveaus van ernst, gebaseerd
op  de  voortgang  van  (continue)  degeneratie,  zoals  hieronder  beschreven  en
geïllustreerd.

Degeneratieve discus
Bij  repetitieve  buigbewegingen  of  te  grote  buig-draaibewegingen  kunnen kleine
scheurtjes in de vezels ontstaan. Deze scheurtjes zijn niet pijnlijk, maar doen een
zone ontstaan die minder goed mechanisch resistent is, ter hoogte van de ring.

Afbeelding 48 toont een intacte discus van iemand jonger dan 15 jaar.

Afbeelding 48: Gezonde discus Afbeelding 49: Degeneratieve discus
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Door degeneratie van de discus, bijvoorbeeld door veroudering, vermindert de kern
van de tussenwervelschijf  ten gevolge  van uitdroging (Afbeelding 49).  Dit  is  een
normaal fysiologisch proces dat niet pijnlijk hoeft te zijn. Pas als er scheuren in de
buitenste ring ontstaan en de zenuwen geïrriteerd raken, kan er pijn ontstaan.

Omdat de tussenwervelschijven uitdrogen, worden ze dunner. Daarom krimpt de
mens met de jaren.

Uitpuilende discus
De kern sijpelt  door deze scheuren en loopt door naar de rand van de ring,  als
gevolg  van  verdere  ongunstige  bewegingen.  Hierdoor  kan  de  ring  beginnen
zwellen.  De  achterzijde  van  de  ring  komt  daarbij  onder  spanning  te  staan
(Afbeelding 50), wat weer pijn kan veroorzaken.

Afbeelding 50: Uitpuilende discus

Discushernia
De ring  is  zeer  kwetsbaar  geworden en door  één simpele  beweging  kunnen de
laatste delen ervan scheuren, waardoor een deel van de ring uit de kern kan puilen.
Deze aandoening wordt een hernia genoemd (Afbeeldingen 51 en 52).
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Afbeelding 51: Discushernia Afbeelding 52: Discushernia zichtbaar op een MRI (Paulsen,
2018)

6.4 Zenuwpathologie

Ischias
Ischias is pijn die langs het been uitstraalt. Het kan uitstralen naar de voor-, achter-
of zijkant (lateraal) van het been.

Ischias kan worden veroorzaakt door spanning op de heupzenuw, op de lumbale
zenuwwortels  of  in de cauda equina,  door  beknelling  op verschillende plaatsen
langs de lengte ervan of door irritatie als gevolg van ruwere oppervlakten, zoals ten
gevolge van artrose of geëxtrudeerde discusmaterie (d.w.z. een hernia).

De symptomen zijn verschillend en variëren van uitstralende pijn tot sensaties in
het been of de voet. Rugpijn is mogelijk, maar niet noodzakelijk (McGill, 2016).

Spinale stenose
Degeneratieve  lumbale  spinale  stenose  wordt  gedefinieerd  als  een  focale
vernauwing van het wervelkanaal,  hoewel er bij  onderzoekers enige onenigheid
bestaat over de precieze hoeveelheid vernauwing die moet plaatsvinden voordat
het kanaal als stenotisch wordt beschouwd.

De  term  "spinale  stenose"  kan  worden  toegepast  op  drie
wortelcompressiemechanismen, afzonderlijk of in combinatie:

• uitpuilende discus of hernia;
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• overmatige  botgroei  in  het  wervelkanaal  of  de  wervelgaten  waar  de  wortels
zijdelings doorheen gaan;

• verschuiven van de tussenwervelschijf of spondylolisthesis.

Patiënten  met  symptomatische  spinale  stenose  hebben  meestal  chronische
lagerugpijn en pijn en zwakte in de benen, wat hun vermogen om te staan en te
lopen beperkt tot een korte duur en korte afstanden (Snyder, Doggett & Turkelson,
2004).

6.5 Botpathologie

Osteoporose
Osteoporose  is  een systemische skeletaandoening die  de microstructuur  van het
botweefsel aantast, wat leidt tot een verminderde botmassa, kwetsbaarheid en dus
het risico op breuken verhoogt (Garg, Dixit, Batra, Malhotra & Sharan).

De osteoporotische wervel kenmerkt zich door een verlies van botmineralen en een
verminderde  botdichtheid  in  de  trabeculae,  in  het  bijzonder  de  transversale
trabeculae.  De  osteoporotische  wervel  bezwijkt  langzaam  wanneer  deze  wordt
blootgesteld  aan  overmatige  belasting,  waardoor  de  klassieke  wigvorm  ontstaat
(McGill, 2016).

Osteoartritis/osteofyten, algemene degeneratie van de wervelkolom
Degeneratieve  gewrichtsaandoeningen  in  de  wervelkolom,  ook  gekend  als
osteoartritis,  treffen ongeveer 80 % van de bevolking van 40 jaar en ouder.  Het
wordt ook complex geassocieerd met chronische lagerugpijn en betekent dus een
ernstige belasting van de gezondheid. Hoewel de oorzaak en het ziekteverloop van
degeneratieve gewrichtsaandoeningen verder onderzocht moeten worden, werden
er verschillende risicofactoren voor deze aandoening geïdentificeerd,  waaronder
een abnormale of overmatige belasting van de gewrichten, zoals bijvoorbeeld bij
overgewicht of door, beroepshalve, te lang recht te staan of teveel te tillen; trauma;
aangeboren afwijkingen en genetische aanleg. Van deze factoren is overmatige of
abnormale belasting van de gewrichten de meest eenvoudig te wijzigen risicofactor
(Murray et al., 2017).

In de loop der jaren kan het kraakbeen van de gewrichten verslijten als gevolg van
repetitieve bewegingen. Het schokabsorberende weefsel beschermt dan niet langer
het onderliggende bot. Dat bot reageert op de gevoelde druk, en ontwikkelt kleine
uitsteeksels die osteofyten worden genoemd. Na verloop van tijd droogt de kern uit
en wordt de schijf dunner. Dit proces heet discusdegeneratie (Afbeelding 53).
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Afbeelding 53: Discusdegeneratie
Soorten degeneratie van de wervelkolom. (a-b) Horizontale degeneratie. De
aanvankelijke degeneratie van de tussenwervelschijf (a) leidt vervolgens tot

facetgewrichtsartrose (b). (c-d) Aangrenzende segmentziekte. Ernstige
degeneratieve veranderingen op een segment leiden tot afwijkingen in het

niveau erboven (Kushchayev et al., 2018).

Compressiefractuur
Een  compressiefractuur  (Afbeelding  54)  wordt  meestal  gedefinieerd  als  een
wervelbot in de wervelkolom dat ten minste 15 % tot 20 % in hoogte is afgenomen
als gevolg van een breuk. Compressiefracturen van de wervelkolom kunnen overal
in  de  wervelkolom  voorkomen,  maar  meestal  worden  ze  waargenomen  in  de
bovenrug (thoracale wervelkolom), met name in de onderste wervels van dat deel
van de wervelkolom (d.w.z. T10, T11 en T12). Ze komen zelden voor boven het T7-
niveau  van  de  wervelkolom.  Ze  komen  ook  vaak  voor  in  de  bovenste  lumbale
segmenten, zoals L1.

Een wervelfractuur als gevolg van osteoporose (zwakke botten) wordt meestal een
compressiefractuur  genoemd,  maar  kan  ook  een  wervelfractuur,  een
osteoporotische breuk of een wigfractuur worden genoemd. De term wigfractuur
wordt gebruikt omdat de breuk meestal aan de voorkant van de wervel optreedt,
waardoor het bot aan de voorkant van de wervelkolom inzakt en de achterkant van
datzelfde bot ongewijzigd blijft. Dit proces heeft een wigvormige wervel tot gevolg.
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Een  wigcompressiefractuur heeft  over  het  algemeen  een  mechanisch  stabiel
breukpatroon (Burns, Yao & Summers, 2017).

Afbeelding 54:Wervelcompressie (Burns et al., 2017)

Spondylolyse / spondylolisthesis
Spondylolyse is een anatomische afwijking of breuk van de pars interarticularis van
de wervelboog. De afwijkingen kunnen zowel unilateraal als bilateraal optreden.
Spondylolyse  is  een  van  de  meest  voorkomende  oorzaken  van  lagerugpijn  bij
adolescenten,  hoewel  het  bij  de  meeste  patiënten  asymptomatisch  blijft.
Spondylolyse  (Afbeelding 55)  kan zich  ontwikkelen tot  spondylolisthesis,  waarbij
twee  wervels  in  voor-  of  achterwaartse  richting  ten  opzichte  van  elkaar
verschuiven (Kushchayev et al., 2018).
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Afbeelding 55: Spondylolysthesis (Kushchayev et al., 2018)

6.6 Failed back surgery syndrome
De internationale vereniging voor de studie van pijn definieert Failed Back Chirurgy
Syndrome (FBSS) als volgt: 

“Lumbale rugpijn van onbekende oorsprong die ofwel aanhoudt ondanks 
een chirurgische ingreep, ofwel optreedt na een chirurgische ingreep voor
rugpijn, oorspronkelijk op dezelfde topografische locatie.” (Harvey, 1995)
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7 Pijneducatie

7.1 Inleiding
Zoals  toegelicht  in  het  vorige  hoofdstuk,  gaat  pijn  gewoonlijk  gepaard  met
rugklachten, omdat het wijst op een probleem. De gebruikelijke chronificatie van
pijn is vaak een groot probleem. Het kan een beperking tot gevolg hebben van de
dagelijkse activiteiten en het werk.

7.2 Definitie
Definitie van pijn bij volwassenen:

“Een onplezierige sensorische en emotionele gewaarwording geassocieerd
met actuele of potentiële weefselbeschadiging, of beschreven in termen 
van beschadiging.” (WHO, 2012)

7.3 Fysiologie van de pijn

Zenuwstelsel
Er zijn twee delen van het zenuwstelsel te onderscheiden (Butler & Moseley, 2003):

• Centraal  zenuwstelsel:  bestaat  uit  de hersenen en het  ruggenmerg (1 en 2 in
Afbeelding 56).

• Perifeer  zenuwstelsel:  bevat  alle  zenuwen in  het  lichaam die  zich  buiten het
ruggenmerg en de hersenen bevinden. (3 in Afbeelding 56)

Afbeelding 56: Zenuwstelsel voor pijn
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Traject van de prikkel
• Sensoren aan het einde van de perifere zenuw (bijv.: huid)

Elke zenuwcel heeft verschillende sensoren of receptoren. Elke sensor kan één
soort  prikkel  ontvangen.  Deze  prikkel  kan  chemisch  (a),  thermisch  (t)  of
mechanisch (m) van aard zijn (Afbeelding 57).

Zodra een specifieke prikkel optreedt, gaat de poort van de receptor open, zodat
er positieve ladingen van buiten de zenuwcel naar binnen kunnen komen.

Als er voldoende positieve ladingen zijn,  worden deze omgezet in elektrische
prikkels,  die  door  de  zenuw  naar  het  ruggenmerg  worden  getransporteerd
(Butler & Moseley, 2003).

m = mechanisch
t = thermisch
a = chemisch

Afbeelding 57: Pijnprikkels
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Afbeelding 58: De prikkel tot verwonding

De  prikkel  wordt,  vergelijkbaar  met  de  geleiding  van  elektriciteit  langs  een
elektrische kabel, langs de zenuwbaan naar het ruggenmerg geleid (Afbeelding
58).

• Ruggenmerg

De  prikkels  worden  van  het  perifere  zenuwstelsel  naar  het  ruggenmerg
getransporteerd. Neurotransmitters ondersteunen de transmissie (Afbeelding 59).
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Afbeelding 59: Transmissie van pijnprikkels

De  intensiteit  van  de  doorgegeven  prikkel  kan  worden  beïnvloed  door
boodschapperstoffen  uit  de  hersenen  en  andere  zenuwvezels.  Deze  stoffen
werken als een volumeregeling: ze kunnen het signaal versterken of verzwakken
(Butler & Moseley, 2003).

Versterken: een snee in de vinger heeft een grotere impact op een vioolspeler
dan op iemand anders. Hij kan meer pijn waarnemen.

Verzwakken: een fietser die bij een val zijn sleutelbeen breekt, kan vaak zonder
extreme pijn verder rijden.

Het lichaam heeft een sterk intern pijncontrolesysteem. Aangenomen wordt dat
dit interne controlesysteem 60 keer sterker is dan welke drug dan ook.

• Hersenen

Pas wanneer de hersenen de pijnprikkels hebben verwerkt en besloten hebben
dat pijn het gevolg is van deze pijnprikkels, ervaart het individu pijn (Afbeelding
60) (Butler & Moseley, 2003).
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Afbeelding 60: Geen brein, geen pijn.

7.4 Acute pijn
Acute pijn is direct gerelateerd aan beschadiging van het zachte weefsel, zoals een
verstuikte enkel of een papiersnee.

Acute  pijn  is  nodig  om  het  lichaam  tegen  gevaar  te  waarschuwen:  het  is  een
natuurlijk beschermingsmechanisme, bedoeld om het lichaam op de juiste manier
te  laten reageren.  Het is  van korte duur en lost  geleidelijk  aan op naarmate de
beschadigde  weefsels  genezen.  Acute  pijn  is  anders  dan  chronische  pijn  en  is
relatief scherper en heviger (Butler & Moseley, 2003).

Natuurlijk beschermingsmechanisme
↓

Lichaam gewaarschuwd voor gevaar
↓

Gepast reageren
⇓

Afbeelding 61: Acute pijn

Hoe omgaan met acute pijn?

• Kalm blijven, niet panikeren;
• Medicatie nemen indien nodig;
• Ijs of warmte toepassen;
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• Rusten.

7.5 Chronische pijn
Chronische pijn  is  hardnekkige  of  terugkerende pijn  die  langer  dan 3  maanden
aanhoudt (WHO, 2012). Pijngevoel zonder schade is mogelijk. Bovendien zijn schade
en pijn niet evenredig aan elkaar (Butler & Moseley, 2003).

Bij  chronische  pijn  zijn  er  fysiologische  veranderingen  in  het  transport  en  de
overdracht van de prikkel op verschillende niveaus.

Aanpassende receptoren (bv. huid)
• de poorten blijven langer open staan
• het aantal receptoren stijgt

Afbeelding 62: Chronische pijn

Het ruggenmerg past zich aan
In een normale situatie staat één prikkel in het ruggenmerg gelijk aan één prikkel in
de hersenen (Afbeelding 63).

Bij patiënten met chronische pijn functioneert het volumeregelsysteem niet en blijft
het openstaan. Als er drie prikkels in het ruggenmerg komen, worden ze omgezet in
vijf prikkels naar de hersenen. Dit heet centrale sensitisatie. Hierbij komt er één of
geen prikkel het ruggenmerg binnen en gaan er veel prikkels naar de hersenen.
Patiënten met centrale sensibilisatie kunnen dus pijn voelen zonder dat er schade is
(Butler & Moseley, 2003; van Wilgen & Nijs, 2010).
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Afbeelding 63: Aanpassing van het ruggenmerg

Pijnprogramma in de hersenen
Iedereen heeft  een pijngeheugen.  Dit  geheugen bevat  elke interpretatie  van een
prikkel. Wanneer het pijngeheugen te veel prikkels bevat, kan men pijn voelen, ook
al is die er niet.

De behandeling is gericht op het verbeteren van de levenskwaliteit  (van Wilgen &
Nijs, 2010).

• Fysiek
◦ Stabilisatietraining;
◦ Aerobe training om de bloedstroom te verbeteren;
◦ Krachttraining;
◦ Correct gebruik van medicatie.

• Psychologisch
◦ Verwerkingstraining = 'pijnverlichting’, positief omgaan met pijn

▪ Voldoende inzicht hebben in de situatie;
▪ Geleidelijk proberen te bewegen;
▪ Negatieve of stressvolle gedachten wegnemen;
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▪ Vragen wat de klachten uitlokt;
▪ De aandacht proberen weg te leiden van de pijn;
▪ Leren omgaan met (in plaats van enkel leren leven met).

◦ Hittetherapie;
◦ Relaxatie;
◦ Meditatie: minder zorgen maken over pijn.
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8 Houdingen

8.1 Fysiologische krommingen van de rug
In  het  sagittaal  vlak  vertoont  de  wervelkolom  karakteristieke  krommingen
(Afbeelding 64):

• Cervicale kromming (voorover gebogen convex)
• Thoracale kyfose (naar achteren gebogen convex)
• Lumbale kromming (voorover gebogen convex)
• Sacrale kyfose (naar achteren gebogen convex)

Afbeelding 64: De krommingen van de wervelkolom

Lordose is de medische term voor een ventraal gerichte bolle kromming van de
wervelkolom, en kyfose wanneer deze kromming dorsaal gericht is.  In de eerste
maanden na de geboorte vertonen alle delen van de wervelkolom een dorsale bolle
kromming. De cervicale curve vormt zich tijdens het zitten, de lendencurve tijdens
het lopen.
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De krommingen ontstaan alleen wanneer het bekken naar voren kantelt doordat
we rechtop gaan lopen in de eerste twee jaar van de ontwikkeling. Daarvoor is de
gehele wervelkolom op alle plaatsen naar achteren gebogen (Paulsen, 2018).

Een fysiologische houding is essentieel om de dagelijkse krachten gelijkmatig over
ons lichaam te verdelen. De wervelkolom biedt de beste weerstand en de druk op de
tussenwervelschijf wordt gelijkmatig verdeeld. In deze positie werken de spieren
het meest efficiënt en is de belasting van spieren, wervels, tussenwervelschijven en
ligamenten gelijkmatig verdeeld.

Zelfs  in  de  natuur  zijn  krommingen  veelvoorkomend.  Dieren  zoals  katten  of
paarden hebben een gebogen wervelkolom, en planten zijn nooit recht.

De fysiologische krommingen van de rug bestaan uit een licht holle onderrug, een
licht convexe bovenrug en een licht holle nek. De kromming van de wervelkolom, in
het bijzonder de lichte holle onderrug, zorgt voor stabiliteit in de rug tijdens het
tillen in een voorovergebogen houding (McGill, 2016).

Afwijkingen  van  de  fysiologische  krommingen  kunnen  verschillende  gevolgen
hebben:

• De vorm van de tussenwervelschijf varieert, waardoor de druk in bepaalde delen
van de schijf toeneemt; hierdoor kunnen de kraakbeenringen barsten. De kern
beweegt dan door de scheur naar achteren of opzij. Wanneer er sprake is van
een extreme uitpuiling, spreekt men van een hernia. Wanneer de hernia op een
zenuw drukt, kan dit uitstralende pijn veroorzaken.

• Artrose kan ontstaan door een ongelijkmatige druk op het bot.

Als we op een meer "rugvriendelijke" manier willen werken, moeten we ons eerst
meer bewust zijn van ons eigen lichaam, en het kunnen voelen en controleren. We
moeten  zelf  ervaren  of  onze  rug  zich  in  de  juiste  fysiologische  positie  bevindt.
Daarom is  lichaamsbewustzijn  zo  belangrijk.  We willen  zoveel  mogelijk  streven
naar een fysiologische houding. Om deze correcte houding te bereiken dienen we
het bekken te kantelen (d.w.z. een rolbeweging). Dit kan, afhankelijk van de initiële
houding, door het bekken naar voren te brengen (anteversie) of door de bovenrand
van het bekken naar achteren te brengen (retroversie).

Hiervoor gaan we eerst met gebogen knieën op onze rug liggen. Op deze manier is
onze onderrug al  minder  hol  (Afbeelding 65).  We brengen onze onderrug op de
grond.  Hierbij  brengen  we  de  bovenrand  van  ons  bekken  naar  achteren  (=
retroversie van het bekken,  Afbeelding 66).  Let  op dat de beweging niet  gebeurt
vanaf de bovenrug. Daarna maken we onze onderrug los van de grond en doen we
het tegenovergestelde. We maken de onderrug holler door de bovenrand van ons
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bekken naar voor te brengen (= anteversie, Afbeelding 67). Bij het kantelen van het
bekken werken de buikspieren-heupbuigers en de bilspieren-heuptrekkers samen
(Goderis et al., 2017).

Ruglig

Afbeelding 65: Neutrale positie tijdens het liggen

Afbeelding 66: Retroversie van het bekken

Afbeelding 67: Anteversie van het bkeenk
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Stand

Afbeelding 68: Stand, positie van het bekken

8.2 Stand

Frontaal

Afbeelding 69:
Stand,

vooraanzicht
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• Schouders op gelijke hoogte;
• Bekken horizontaal;
• Voeten op bekkenbreedte en licht naar buiten gedraaid.

Lateraal
Een correcte houding (zijaanzicht, Afbeelding 70) wordt verkregen door een loodlijn
dwars door de volgende punten:

• De gehooringang
• De schoudertop
• Het hoogste punt van het bekken
• Het middelpunt van de knie
• De enkel

Afbeelding 70: Stand,
zijaanzicht

Film: Standing

Aandachtspunten
• Respecteer de fysiologische krommingen van de wervelkolom;
• Hou oren, schoudertop, bekken, knieën, enkels in één lijn;
• Leun niet naar voor of naar achter.
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8.3 Actief zitten
Een correcte zithouding (Afbeelding 71) is van groot belang. Zeker als je een hele dag
op  een  stoel  moet  zitten,  kan  een  correcte  zitpositie  de  belasting  van  je  rug
minimaliseren (Goderis et al., 2017).

Afbeelding 71: Actief zitten

• Beide voeten plat op de grond, op heupbreedte;
• Je knieën moeten zich iets lager dan je heupen bevinden;
• Laat een vuistruimte tussen de voorste rand van de stoel en je knieën;
• Kantel je bekken tot je een lichte uitholling in je onderrug krijgt;
• Hou je rug rechtop;
• Ontspan  je  schouders  en  laat  je  bovenarmen  neerhangen.  Hou  de  oren,  de

schoudertop, en het bekken in één lijn
• Hou je nek in een lichte holling en ontspannen;
• Een vaak gemaakte fout is het naar voren staan van het hoofd. Hierbij wordt de

druk op de nekwervels  groter.  Een betere positie  aannemen doe je  door een
langere nek te maken en je kin lichtjes in te trekken (maak geen dubbele kin!).

Dit is een actieve zitmethode, zonder gebruik te maken van een rugsteun.
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8.4 Stabilisatie

Inleiding
Spinale  stabiliteit  is  het  vermogen  van  de  wervelkolom  onder  fysiologische
belasting  om  verplaatsingspatronen  te  beperken,  zodat  het  ruggenmerg  en  de
zenuwwortels  niet  beschadigd  of  geïrriteerd  raken  en  om  invaliderende
misvorming of pijn als gevolg van structurele veranderingen te voorkomen (White
Aa 3rd Fau -  Johnson, Johnson Rm Fau -  Panjabi,  Panjabi Mm Fau -  Southwick &
Southwick).

Het gecombineerde effect van de stabilisatiespieren is vergelijkbaar met het dragen
van een korset. Een extern korset kan ook onze wervelkolom ondersteunen maar
heeft als nadeel dat het de spieractiviteit  beperkt (Afbeelding 72).  Het wordt niet
aanbevolen als vervanging omdat het de spieren verzwakt. Een goede rugstabiliteit
kan de belasting verminderen en terugkerende klachten voorkomen.

Zwakke  en  onvoldoende  motorische  controle  van  diepe  rompspieren,  zoals
bijvoorbeeld de lumbale multifidusspieren (LM) en transversale buikspieren (TrA),
vormen een  onafhankelijke  risicofactor  voor  chronische  lagerugpijn  (Huijbregts,
2005).

Het dragen van een korset biedt ondersteuning. Het doel van specifieke buik- en
rugspieren is het creëren van een natuurlijk korset.
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Afbeelding 72: Een
rugkorset

Contractie van de m. transversus abdominis

Afbeelding 73: Contractie van de
stabilisatiespieren

Stap 1

• Vertrek vanuit ruglig, met een correcte fysiologische houding.
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• Plaats  je  vingers  eerst  op  je  bekken,  ter  hoogte  van  de  bovenste
bekkenuitsteeksels.

• Verplaats je vingers van je bekken naar het midden toe.

Stap 2

• Span  je  dwarse  buikspier  (m.  transversus)  op.  Je  moet  de  spier  onder  je
vingers voelen opspannen.

• Tip: doe alsof je je navel in de richting van je gezicht probeert te trekken, een
rits sluit van beneden naar boven, je bekkenbodemspieren opspant of je plas
ophoudt.

• Je bekken moet correct en stabiel blijven liggen.

Stap 3

• Houd  de  m.  transversus  aangespannen  terwijl  je  rustig  in-  en  uitademt.
Probeer een buikademhaling uit te voeren zonder de m. transversus te lossen.
De ribben mogen geen neerwaartse bewegingen uitvoeren.

• Oefen deze contractie vanuit verschillende uitgangshoudingen: ruglig, zijlig,
handen- en knieënstand,  zit  (eventueel  op een bal),  stand. Doe dat telkens
vanuit de correcte fysiologische krommingen.

• Opgelet!  Je  bekken  moet  stabiel  blijven  en  mag  niet  meebewegen.  De  m.
transversus  mag  niet  te  hard  opgespannen  worden  om  te  vermijden  dat
andere spieren mee opspannen.

(Goderis et al., 2017)

Contractie van de m. multifidus
Aanvoelen van de m. multifidus (Afbeelding 74):

• Strek één arm voorwaarts, je andere arm breng je achter je rug. Ter hoogte
van je lage rug voel je met je duim vlak naast je wervelkolom.

• Beweeg  nu  je  voorwaarts  gestrekte  arm  op  en  neer  en  voel  hoe  de  m.
multifidus zich telkens opspant.

Stap 1

• Vertrek vanuit buiklig.
• Kantel je bekken lichtjes naar achteren (fysiologische krommingen).
• Voel  naar  je  bekkenrand.  Plaats  je  duimen ter  hoogte  van  je  bekken  aan

weerszijden van je wervelkolom. Dit is de plaats waar je de spier moet voelen
opspannen.
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Afbeelding 74: Aanvoelen van de
m. multifidus

Stap 2

• Plaats  je  duimen  ter  hoogte  van  je  bekken,  aan  weerszijden  van  de
wervelkolom.

• Probeer je duimen tegen je vingers te duwen.
• Tip: beeld je in dat je je been zijwaarts optrekt.

Stap 3

• Idem, maar houd je rugspieren aangespannen terwijl je in- en uitademt.
• Oefen deze  contractie  in  verschillende uitgangshoudingen,  bijvoorbeeld  in

ruglig, zijlig, handen- en knieënstand, zit (eventueel op een bal), stand. Voer
deze contracties steeds uit vanuit de correcte fysiologische krommingen.

• Opgelet! Je bekken moet stabiel blijven.

Stap 4

• Neem  in  handen-  en  knieënstand  de  fysiologische  houding  aan.  Span
terzelfder tijd de m. transversus en de m. multifidus aan.

• Strek  langzaam  één  arm  voorwaarts,  en  het  tegenoverliggende  been
achterwaarts.

• Houd je bekken stabiel en respecteer de fysiologische krommingen.

Stap 5
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• Gebruik  van  de  m.  transversus  en  de  m.  multifidus  bij  houdingen  en
bewegingen.

Stap 6

• Gebruik van de m. transversus en de m. multifidus bij dagelijkse activiteiten.
• Bijvoorbeeld  om  iemand  uit  een  rolstoel  te  helpen:  vanuit  een  correcte

houding en met de fysiologische krommingen span je eerst de m. transversus
en de m. multifidus op voor je de persoon rechtop helpt.

(Goderis et al., 2017)
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9 Natuurlijke bewegingen

9.1 Zitten en rechtstaan
De volgende transfers gelden niet enkel voor patiënten met specifieke pathologieën,
maar voor elke gezonde persoon. Het zijn manieren om de houding te veranderen
met een zo laag mogelijke rugbelasting.

We moeten ze zoveel mogelijk gebruiken tijdens het uitvoeren van transfers.

Van stand naar zit
Ga zo dicht mogelijk bij de stoel staan. Plaats één voet voor de zitting en één voet
net eronder. Je mag je handen op je knieën plaatsen. Om te gaan zitten, beweeg je je
schouders naar voren en je rug naar achteren. Plaats je handen niet achter je rug op
de stoel. Ga zitten en laat je niet vallen.

Film: Stand-to-sit Level 4

Afbeelding 75: Gaan
zitten

Streef naar natuurlijke bewegingen. Houd hier zoveel mogelijk rekening mee bij het
uitvoeren van transfers.
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Van zit naar stand
Beweeg één been onder de stoel. Plaats beide handen op één been. Leun naar voren
met de romp en duw omhoog (Afbeelding 76).

Afbeelding 76: Standing
up

Film: Sit-to-stand Level 4

9.2 Liggen

Afbeelding 77: Sit-to-lie
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Van zit naar lig (‘in blok’)
Uitgangshouding:  met  de  rug  naar  het  bed  toe,  wat  zo  laag  mogelijk  staat
(Afbeelding 77).

Ga dicht bij het kussen zitten. Buig voorover in je heupen en buig door je knieën.
Breng je romp naar voren. Ga zo ver mogelijk in het bed zitten (ga eventueel met
een eendengang verder in het bed zitten). Leg je handen op het bed aan de kant van
het kussen.

Ga op je zij liggen en breng tegelijkertijd je benen in het bed.

Draai  je  in  één beweging (‘in  blok’)  op je  rug,  d.w.z.  draai  je  enkel,  knie,  heup,
schouder en hoofd in één beweging.
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10 Basishoudingen en -bewegingen

10.1 Bankhouding

Afbeelding 78: Bankhouding

Referentie:  Ruggensteun  voor  zorgverleners  (Tania  Goderis,  Marleen  Vandewalle,
Christophe Maes).

Film: Bank posture

• Correcte houding: respecteer de fysiologische krommingen;
• Span je spierkorset aan;
• Plaats  je  voeten  op  ongeveer  tweemaal  je  heupbreedte,  lichtjes  naar  buiten

gedraaid;
• Buig door je knieën en draai ze lichtjes naar buiten. Je knieën moeten zich boven

de toppen van je tenen bevinden.
• Buig terzelfder tijd vanuit je heupen je romp lichtjes naar voren, maar behoud de

fysiologische krommingen (heuphoek 90 °);
• Breng je armen tussen je benen;
• Houd  je  gezicht  naar  voren  gericht.  Voor  deze  houding  heb  je  voldoende

beenspierkracht nodig.
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10.2 Rappel

Afbeelding 79: Rappel beweging

Referentie:  Ruggensteun  voor  zorgverleners  (Tania  Goderis,  Marleen  Vandewalle,
Christophe Maes).

• Uitgangshouding: bankhouding;
• Respecteer de fysiologische krommingen en span je spierkorset aan;
• Laat je lichaam naar achteren hellen, als een tegengewicht;
• Hang  niet  aan  je  onderrug;  breng  eerder  je  zitvlak  naar  achteren.  Houd  je

schouders voor je bekken.

Film: Rappel
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10.3 Voorwaartse en achterwaartse buig-strekbeweging

Afbeelding 80: Voorwaartse en
achterwaartse buig-strekbeweging

Referentie:  Ruggensteun  voor  zorgverleners  (Tania  Goderis,  Marleen  Vandewalle,
Christophe Maes).

Film: Front-back weight shifting

We geven hier een beschrijving van de achterwaartse buig-strekbeweging. Bij de
voorwaartse buig-strekbeweging gebeuren de bewegingen in omgekeerde volgorde.

• Uitgangshouding: met je voeten op heupbreedte.
• Je  voeten zijn voorwaarts  gericht.  Plaats  één voet  naar  voor,  de andere naar

achter. Buig je voorste been en strek je achterste been.
• Je romp bevindt zich in het verlengde van je achterste been, en je spierkorset is

aangespannen. De fysiologische krommingen blijven bewaard.
• Om  je  naar  achteren  te  verplaatsen,  strek  je  je  voorste  been  en  buig  je  je

achterste been. Je romp blijft geïnclineerd.
• Verplaats je lichaam horizontaal. Houd je bekken op dezelfde hoogte tijdens deze

beweging; breng het niet omhoog. Beeld je in dat je onder een laag plafond loopt.
Draai niet met je lichaam! De beweging gebeurt alleen vanuit je benen. Tip: denk
dat er een stoel achter je staat en dat je net niet gaat zitten.calen
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10.4 Zijwaartse buig-strekbeweging

Afbeelding 81: Zijwaartse buig-
strekbeweging

• Deze beweging is noodzakelijk om een last zijwaarts te verplaatsen op eenzelfde
werkhoogte. Opnieuw is het belang van de kracht van de benen erg groot.

• Uitgangshouding: bankhouding.
• Verplaats je  romp zijdelings,  parallel  met je  bekken.  Strek één been,  buig het

andere been nog meer.
• Je  bekken en je  schoudergordel  blijven horizontaal,  parallel  ten opzichte  van

elkaar.
• Je rug mag niet draaien of torsen.

Film: Lateral weight shifting
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10.5 Pivoteren

Afbeelding 82: Pivoteren

Referentie:  Ruggensteun  voor  zorgverleners  (Tania  Goderis,  Marleen  Vandewalle,
Christophe Maes).

• Uitgangshouding: bankhouding
• Vermijd torsie van de onderrug. De combinatie van buigen en draaien resulteert

in een wringbeweging op de tussenwervelschijf, hetgeen een grote belasting op
de rug is.

• Daarom draaien we, wanneer we voorwerpen verplaatsen, het volledige lichaam
op de voorvoet tijdens een pivotbeweging. Hierbij blijven de schouders en het
bekken samen in dezelfde richting bewegen; zo vermijden we een torsie in de
rug.

Film: Pivot
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10.6 Knielen

Afbeelding 83: Knielen

Referentie:  Ruggensteun  voor  zorgverleners  (Tania  Goderis,  Marleen  Vandewalle,
Christophe Maes).

• Uitgangshouding: één voet voorwaarts, voeten op heupbreedte.
• Respecteer de fysiologische krommingen, span je spierkorset aan. Houd je rug

recht,  buig  door  je  benen tot  één knie  de  grond raakt.  Eventueel  kan je  ter
assistentie één hand op je knie plaatsen.

Film: Kneeling
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10.7 Golfersbeweging

Afbeelding 84: Golfersbeweging

• Uitgangshouding: stand.
• Steun op één been en zwaai het andere been naar achteren; buig het steunbeen

lichtjes. Het zwaaibeen bevindt zich in het verlengde van je rug.
• De hand aan dezelfde kant van het steunbeen steunt op het bovenbeen van het

steunbeen.  Als  er een stoel  of  ander voorwerp in de buurt staat,  mag je  ook
daarop steunen.

Film: Golfers
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11 Zorgtaken
De zorgverlener moet ervoor zorgen dat de patiënt zo actief mogelijk is.

We willen vooral dat iedereen zich bewuster wordt van zijn of haar lichaam en
lichaamsbewegingen.

Tijdens het tillen van patiënten moeten we met twee lichamen rekening houden:
het  lichaam  van  de  patiënt,  dat  beperkt  kan  zijn,  en  het  lichaam  van  de
zorgverlener.  Wees  je  bewust  van  de  natuurlijke  bewegingen  van  de  patiënt.
Stimuleer vooral elke patiënt om zelf zo veel mogelijk van het tilwerk te doen.

Omdat we geen controle hebben over het lichaam van de patiënt, is het essentieel
dat deze volledig meewerkt. Dat betekent dat de patiënt moet weten wat hij of zij
aankan,  wat  wij  van  de  patiënt  verwachten  en  wat  de  patiënt  van  ons  kan
verwachten. Tijdens dit hele proces is communicatie belangrijk. Werk samen met je
patiënt, niet  voor je patiënt. Zo zet je zowel de patiënt als jezelf kracht bij in de
situatie.

Een lichaam in beweging heeft minder energie nodig om in beweging te blijven.
Ook hier is het belangrijk dat patiënten weten wat we van hen verwachten, zodat ze
kunnen  helpen  met  de  transfer.  We  hebben  de  theorie  van  de  verschillende
houdingen en bewegingen onderzocht, maar in de praktijk zal je veel verschillende
situaties tegenkomen. Deze moet je onder de knie krijgen en leren door elkaar te
gebruiken. In de praktijk zal je ze niet precies zo kunnen gebruiken als in de theorie
wordt aangeleerd, maar zal je variaties ervan gebruiken. Deze variaties zullen van
veel factoren afhangen: je patiënt, de kamerindeling, de transferhulpmiddelen en
niet in het minst je eigen mogelijkheden.

Het belangrijkste is  dat  je je bewust bent van je eigen lichaam, de fysiologische
krommingen van je wervelkolom respecteert en de tips en trucs volgt.

Algemeen uitgangspunt
Onze taak bestaat voor een deel uit het nastreven van activiteit en zelfstandigheid
bij de patiënt, daarom laten we deze zo veel mogelijk actief doen, en helpen we
alleen waar nodig. Dit betekent dat de patiënt zo snel mogelijk de juiste technieken
moet leren. Veel patiënten zijn bang om te bewegen en leggen bijna al hun gewicht
op  de  zorgverlener.  We  kunnen  dit  grotendeels  voorkomen  door  van  tevoren
duidelijk uit te leggen wat er gaat gebeuren en door de patiënt tijdens de transfer te
begeleiden. Het is dan ook essentieel dat we precies weten wat er gaat gebeuren en
wat we van de patiënt kunnen verwachten. Pas als we de juiste technieken kennen,
kunnen  we  de  patiënt  begeleiden.  Zorg  ervoor  dat  je  de  patiënt  met  respect
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behandelt  en  dat  je  je  hele  wervelkolom  (rug  en  nek)  goed  verzorgt.  Zoek  de
techniek waarbij de minste inspanning nodig is om iets te doen (zowel voor jezelf
als voor je patiënt).

Als je een transfer uitvoert, is het belangrijk dat je het heel duidelijk weet:

1. welke transfer je gaat uitvoeren;
2. hoe je de transfer gaat uitvoeren;
3. de mogelijkheden van de patiënt;
4. (eventueel) de hulpmiddelen die je gaat gebruiken.

Als je dit weet, kan je:

1. je werkruimte inschatten;
2. je toestellen functioneel plaatsen;
3. aan de patiënt uitleggen wat voor transfer je gaat uitvoeren, en wat je van hem of

haar verwacht.

Tips met betrekking tot je omgeving:

1. organiseer je werkruimte ergonomisch;
2. zorg ervoor dat je voldoende werkruimte hebt;
3. pas je werkruimte aan en organiseer je werk – denk na voor je begint;
4. schat het gewicht in;
5. vermijd het tillen van zware voorwerpen;
6. gebruik transferhulpmiddelen indien mogelijk;
7. houd de lading zo dicht mogelijk bij je lichaam;
8. plaats de lading op een geschikte hoogte;
9. pas de snelheid aan waarmee je tilt;
10. werk met twee zorgverleners indien mogelijk.

Tips met betrekking tot jezelf:

1. een goede fysieke conditie is belangrijk;
2. behoud de normale fysiologische kromming van je rug. Hou je schouders laag, en

je armen gestrekt of in een sterke open hoek;
3. stabiliseer je wervelkolom;
4. behoud een goed evenwicht en een goede stabiliteit;
5. gebruik je lichaamsgewicht om de lading in beweging te brengen;
6. combineer nooit kantelen en draaien;
7. gebruik je benen;
8. gebruik altijd steunen;
9. controleer je ademhaling;
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10. erken je capaciteiten.

De technieken die gebruikt worden om de verschillende transfers uit te voeren zijn
gebaseerd  op  de  mobiliteitsklasse  van  de  patiënt.  Deze  mobiliteitsklasse  wordt
bepaald met behulp van de Banner Mobility Assessment Tool (BMAT).

BMAT: Banner Mobility Assessment Tool
De BMAT is een instrument dat is ontwikkeld om de mobiliteit bij gehospitaliseerde
patiënten  te  beoordelen.  De  mobiliteitsklasse  van  een  patiënt  kan  een  invloed
hebben op de behandeling, de verplaatsingstechnieken, en de resultaten, inclusief
het risico op een val. Het gebruik van een mobiliteitsbeoordeling kan betrouwbare
informatie  opleveren  om  de  veiligheid  van  de  patiënt  te  verbeteren  en
verwikkelingen als gevolg van immobiliteit te voorkomen. 

Een studie van het BMAT levert initieel bewijs dat het een geldig instrument is om
de  mobiliteit  van  een  patiënt  aan  het  bed  te  beoordelen.  (Banner  Mobility
Assessment Tool for Nurses: Instrument Validation. Teresa Boynton, MS, OTR, CSPHP
Lesly Kelly, PhD, RNAmber Perez, LPN, BSB, CSPHP Merl Miller, MS, ATC, CIE Young
An, PT, DPTChris Trudgen, BSN, RN, CRRN)

Beoordeling mobiliteitsklasse 1: Sit and shake
Vraag de patiënt, vanuit een half achteroverleunende positie, om rechtop te gaan
zitten, en al draaiend over te gaan tot een zittende positie aan de zijkant van het
bed;  de patiënt  kan eventueel  gebruik  maken van de bedsponde.  Let  op dat  de
patiënt de positie aan de rand van het bed kan handhaven. Vraag de patiënt om uw
hand  te  grijpen  en  te  schudden.  Zorg  ervoor  dat  de  patiënt  over  zijn  of  haar
middellijn reikt. Geslaagd = ga door met Beoordeling mobiliteitsklasse 2. Gefaald = de
patiënt heeft mobiliteitsklasse 1; gebruik een passieve lift met een draagdoek, een
laken  of  riemen,  of  gebruik  zijdelingse  transferapparaten  zoals  een  rolbord,
wrijvingsverminderende middelen (zoals een glijplaat of rol), of een zweefmatras. 
Als de patiënt absolute bedrust heeft, of een bilateraal verbod om te steunen, ga dan
niet verder met de beoordeling; de patiënt heeft mobiliteitsklasse 1.

Beoordeling mobiliteitsklasse 2: Stretch and point
Taak: terwijl de patiënt aan de zijkant van het bed zit, zet hij of zij beide voeten op
de grond (of kruk) met de knieën niet hoger dan de heupen. Vraag de patiënt één
been te strekken en de knie recht te maken, dan de enkel en de tenen te buigen en te
strekken en te wijzen. Als dit lukt, doe dan hetzelfde met het andere been. Geslaagd
=  ga  door  met  Beoordeling  mobiliteitsklasse  3.  Gefaald  =  de  patiënt  heeft
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mobiliteitsklasse 2; gebruik een passieve lift voor patiënten die niet in staat zijn op
ten minste één been te steunen; gebruik een zit-naar-standlift voor patiënten die op
ten minste één been kunnen steunen.

Beoordeling mobiliteitsklasse 3: Stand
Taak: vraag de patiënt om met behulp van een hulpmiddel (stok, bedsponde) op te
staan van het bed of de stoel (zit-naar-stand). De patiënt moet in staat zijn om het
zitvlak van het bed af te tillen en tot vijf te tellen. Herhaal dit indien nodig één keer.
Geslaagd = ga door met  Beoordeling mobiliteitsklasse 4. Gefaald = de patiënt heeft
mobiliteitsklasse 3; gebruik een niet elektrisch aangedreven hulpmiddel voor het
opstaan (gebruik een elektrisch aangedreven actieve lift indien er geen opstahulp
beschikbaar is) of gebruik een passieve lift met losse accessoires of een hulpmiddel
(stok, rollator, krukken). Als de patiënt slaagt voor  Beoordeling mobiliteitsklasse 3
maar  een  hulpmiddel  nodig  heeft  om  te  stappen,  of  indien  een  cognitieve
beoordeling  wijst  op  een  slecht  veiligheidsbewustzijn,  dan  heeft  de  patiënt
mobiliteitsklasse 3.

Beoordeling mobiliteitsklasse 4: Wandelen (ter plaatse stappen en stap
voorwaarts zetten)
Taak: vraag de patiënt om aan het bed ter plaatse te stappen, en vervolgens om
telkens  een voet  naar  voor  te  zetten en dan terug  te  brengen.  De  patiënt  moet
stabiliteit vertonen tijdens het uitvoeren van deze taken. Beoordeel de stabiliteit en
het  veiligheidsbewustzijn. Geslaagd  =  de  patiënt  heeft  mobiliteitsklasse  4  met
aangepaste onafhankelijkheid = geen assistentie nodig om te ambuleren; gebruik je
beste klinische oordeel om de behoefte aan begeleiding tijdens het ambuleren te
bepalen. Gefaald = de patiënt heeft mobiliteitsklasse 3.

Patiëntverplaatsingstrainer
De volgende transfers richten zich specifiek op bepaalde pathologieën; je zal ze niet
onmiddellijk toepassen in dagelijkse situaties. Niettemin is het belangrijk dat je ze
ook oefent, want alleen zo krijg je inzicht in deze technieken. Oefen deze transfers
in je thuisomgeving, zo kan je ze gemakkelijker toepassen in je werkomgeving.

11.1 Hoger in rolstoel
Mobiliteitsklasse 1 DE PATIËNT HEEFT GEEN KERNSTABILITEIT, IS NIET IN STAAT 

OM DE BENEN TE BELASTEN (BEDRUST, SPECIALE STOEL)

Voorbereiding Passieve patiëntenlift
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Positie van de 
patiënt en de 
zorgverlener

Actie

Opmerkingen Lees de handleiding van de patiëntenlift voor gebruik;
Gebruik tilprincipes.

Mobiliteitsklasse 2 DE PATIËNT IS NIET, OF SLECHTS GEDEELTELIJK, IN STAAT OM 
DE BENEN TE BELASTEN, MAAR HEEFT WEL KERNSTABILITEIT

Film Hoger in rolstoel, mobiliteitsklasse 2

Voorbereiding Schuif de voeten van de patiënt naar achteren.

Positie van de 
patiënt en de 
zorgverlener

Neem een bankhouding aan voor de patiënt en leg één hand op 
de rolstoel van de patiënt. Je andere hand reikt over de 
linkerschouder van de patiënt en leg je op zijn of haar rug.

Verplaatsen Gebruik één hand om de romp van de patiënt naar voren te 
bewegen. Trek de patiënt zijwaarts en naar rechts. Duw met je 
andere hand de rechterknie van de patiënt naar achteren. 
Herhaal dit aan de andere kant tot de patiënt zich in de juiste 
positie bevindt.

Opmerkingen Gebruik altijd steunpunten met je linkerhand.
Trek niet aan de nek van de patiënt.
Behoud tijdens de hele actie een bankhouding.

Transfer hulp 1-richtingsmat

Afbeelding 85: Hoger in rolstoel, mobiliteitsklasse 2 (a)
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Afbeelding 86: Hoger in rolstoel, mobiliteitsklasse 2 (b)

Afbeelding 87: Hoger in
rolstoel,

mobiliteitsklasse 2 (c)

Mobiliteitsklasse 3 DE PATIËNT KAN DE BENEN BELASTEN, MAAR HEEFT ENIGE 
ASSISTENTIE NODIG (B.V. STOK, LOOPREK, EXTRA 
ZORGVERLENER). ER IS ENIGE KRACHT IN DE BOVENSTE 
LEDEMATEN VEREIST.

Film Hoger in rolstoel, mobiliteitsklasse 3

Voorbereiding Twee zorgverleners. Schuif de voeten van de patiënt naar 
achteren voordat u begint.

Positie van de 
patiënt en de 
zorgverlener

De ene zorgverlener gaat in bankhouding voor de patiënt staan, 
de andere zorgverlener staat achter de rolstoel.
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Verplaatsen Leg één hand op de rug van de patiënt en beweeg de patiënt 
naar voren. Leg de andere hand op de rolstoel. Breng je handen 
onder de schouders van de patiënt en plaats ze op het 
schouderblad. Voer een rappelbeweging uit totdat de patiënt 
ongeveer 10 cm wordt opgetild. De andere zorgverlener duwt de
(rol)stoel onder de patiënt naar voren. Laat de patiënt langzaam 
weer zakken op de rolstoel.

Opmerkingen Hoger in rolstoel, mobiliteitsklasse 2 kan ook worden gebruikt 
(met één zorgverlener).

Transfer hulp 1-richtingsmat

Afbeelding 88: Hoger in rolstoel, mobiliteitsklasse 3 (a)

Afbeelding 89: Hoger in rolstoel, mobiliteitsklasse 3 (b)

Mobiliteitsklasse 4 ONAFHANKELIJK BEWEGEN, GEEN EXTRA HULP NODIG (van 
toestellen of personeel)

Film Hoger in rolstoel, mobiliteitsklasse 4
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Voorbereiding Vraag de patiënt om de voeten naar achteren te brengen en de 
handen op de armleuning van de rolstoel te leggen. Als er geen 
armleuningen zijn, plaats dan de handen op het zitoppervlak. 
Vraag de patiënt om de romp naar voren te bewegen.

Positie van de 
patiënt en de 
zorgverlener

Verplaatsen Vraag de patiënt om zijn of haar lichaam naar één kant te 
verschuiven en naar achteren te waggelen, d.w.z. het bekken aan
de ene kant naar achteren te bewegen en dan aan de andere 
kant.

Opmerkingen Moedig de patiënt verbaal aan.

Transfer hulp Met behulp van de 1-richtingsmat duwt de patiënt zichzelf naar 
achteren, met beide voeten op de grond.

11.2 Zit-naar-stand transfer
Mobiliteitsklasse 1 DE PATIËNT HEEFT GEEN KERNSTABILITEIT, IS NIET IN STAAT 

OM DE BENEN TE BELASTEN (BEDRUST, SPECIALE STOEL)

Voorbereiding

Positie van de 
patiënt en de 
zorgverlener

Verplaatsen

Opmerkingen

Mobiliteitsklasse 2 DE PATIËNT IS NIET, OF SLECHTS GEDEELTELIJK, IN STAAT OM 
DE BENEN TE BELASTEN, MAAR HEEFT WEL KERNSTABILITEIT

Voorbereiding

Positie van de 
patiënt en de 
zorgverlener

Verplaatsen

Opmerkingen
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Mobiliteitsklasse 3 DE PATIËNT KAN DE BENEN BELASTEN, MAAR HEEFT ENIGE 
ASSISTENTIE NODIG (B.V. STOK, LOOPREK, EXTRA 
ZORGVERLENER). ER IS ENIGE KRACHT IN DE BOVENSTE 
LEDEMATEN VEREIST.

Film Zit-naar-stand, mobiliteitsklasse 2-3

Voorbereiding Vergrendel de rolstoel en schuif dan de voeten van de patiënt 
naar achteren.

Positie van de 
patiënt en de 
zorgverlener

Ga in bankhouding voor de patiënt staan. Stabiliseer de knieën 
van de patiënt met de jouwe. Reik met één hand over de 
tegenoverliggende schouder van de patiënt en leg je hand op de 
rug van de patiënt.

Verplaatsen Gebruik één hand om de romp van de patiënt naar voren te 
brengen. Beweeg je handen onder de schouders en plaats ze op 
het schouderblad. Laat de patiënt zichzelf ondersteunen door 
beide handen op uw bekken te houden. Voer een 
rappelbeweging uit om de patiënt omhoog te helpen. Beweeg 
indien nodig één voet naar achteren ( bijvoorbeeld wanneer de 
patiënt langer is dan jezelf).

Opmerkingen Draag het gewicht van de patiënt niet.

Afbeelding 90: Zit-naar-stand, mobiliteitsklasse 3
(a)
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Afbeelding 91: Zit-naar-stand,
mobiliteitsklasse 3 (b)

Transfer hulp

Mobiliteitsklasse 4 ONAFHANKELIJK BEWEGEN, GEEN EXTRA HULP NODIG

Film Zit-naar-stand, mobiliteitsklasse 4

Voorbereiding Sta naast de stoel.

Positie van de 
patiënt en de 
zorgverlener

Verplaatsen De patiënt plaatst de handen op het been, leunt naar voren met 
de romp en duwt zich af op het been.

Opmerkingen Moedig de patiënt verbaal aan, zie ook 9 Natuurlijke bewegingen

11.3 Stand-naar-zit transfer
Mobiliteitsklasse 1 DE PATIËNT HEEFT GEEN KERNSTABILITEIT, IS NIET IN STAAT 

OM DE BENEN TE BELASTEN (BEDRUST, SPECIALE STOEL)

Voorbereiding

Positie van de 
patiënt en de 
zorgverlener

Verplaatsen

Opmerkingen

Mobiliteitsklasse 2 DE PATIËNT IS NIET, OF SLECHTS GEDEELTELIJK, IN STAAT OM 
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DE BENEN TE BELASTEN, MAAR HEEFT WEL KERNSTABILITEIT

Voorbereiding

Positie van de 
patiënt en de 
zorgverlener

Verplaatsen

Opmerkingen

Mobiliteitsklasse 3 DE PATIËNT KAN DE BENEN BELASTEN, MAAR HEEFT ENIGE 
ASSISTENTIE NODIG (B.V. STOK, LOOPREK, EXTRA 
ZORGVERLENER). ER IS ENIGE KRACHT IN DE BOVENSTE 
LEDEMATEN VEREIST.

Film Stand-naar-zit, mobiliteitsklasse 3

Voorbereiding Vergrendel de rolstoel.

Positie van de 
patiënt en de 
zorgverlener

Ga voor de patiënt staan met één hand onder zijn of haar 
schouder, geplaatst op het schouderblad. Gebruik je eigen voet 
om de voet van de patiënt te stabiliseren.

Verplaatsen Duw met één hand zachtjes tegen de lies van de patiënt; breng 
met de andere hand de romp van de patiënt naar voren. Breng 
tegelijkertijd de hand die zich in de lies bevond onder de 
schouder en laat de patiënt in de stoel zakken.

Opmerkingen Begin in een staande positie en schakel over naar de 
bankhouding.
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Afbeelding 92: Stand-naar-zit,
mobiliteitsklasse 3 (a)

Afbeelding 93: Stand-naar-zit,
mobiliteitsklasse 3 (b)

Afbeelding 94: Stand-naar-zit,
mobiliteitsklasse 3 (c)

Transfer hulp

Mobiliteitsklasse 4 ONAFHANKELIJK BEWEGEN, GEEN EXTRA HULP NODIG (van 
toestellen of personeel)

Film Stand-naar-zit, mobiliteitsklasse 4

Voorbereiding Vergrendel de rolstoel.

Positie van de Sta met je benen tegen de rolstoel.
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patiënt en de 
zorgverlener

Verplaatsen De patiënt leunt naar voren met de romp en gaat zitten. Terwijl 
de patiënt zit, leg je de handen van de patiënt op zijn of haar 
been.

Opmerkingen Moedig de patiënt verbaal aan, zie ook 9 Natuurlijke bewegingen

11.4 Zit-naar-zit transfer
Mobiliteitsklasse 1 DE PATIËNT HEEFT GEEN KERNSTABILITEIT, IS NIET IN STAAT 

OM DE BENEN TE BELASTEN (BEDRUST, SPECIALE STOEL)

Voorbereiding Passieve patiëntenlift

Positie van de 
patiënt en de 
zorgverlener

Verplaatsen

Opmerkingen Lees de handleiding van de patiëntenlift voor gebruik;
Gebruik tilprincipes.

Mobiliteitsklasse 2 DE PATIËNT IS NIET, OF SLECHTS GEDEELTELIJK, IN STAAT OM 
DE BENEN TE BELASTEN, MAAR HEEFT WEL KERNSTABILITEIT

Film Zit-naar-zit, mobiliteitsklasse 2

Voorbereiding Plaats de rolstoel naast het bed en vergrendel hem.

Positie van de 
patiënt en de 
zorgverlener

Ga voor de patiënt staan. Breng je handen onder de schouders 
van de patiënt. Schuif de voeten van de patiënt naar achteren en
beweeg de romp van de patiënt naar voren.

Verplaatsen Gebruik een rappelbeweging om het lichaam van de patiënt te 
verplaatsen. Voer een pivotbeweging uit en draai de patiënt naar
het bed.

Opmerkingen Het lichaam van de zorgverlener en dat van de patiënt bewegen 
tegelijkertijd.

Transfer hulpen Glijplaat
Actieve patiëntenlift
Transfer draaischijf
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Mobiliteitsklasse 3 DE PATIËNT KAN DE BENEN BELASTEN, MAAR HEEFT ENIGE 
ASSISTENTIE NODIG (B.V. STOK, LOOPREK, EXTRA 
ZORGVERLENER). ER IS ENIGE KRACHT IN DE BOVENSTE 
LEDEMATEN VEREIST.

Film Zit-naar-zit, mobiliteitsklasse 3

Voorbereiding Plaats de rolstoel naast het bed en vergrendel hem.

Positie van de 
patiënt en de 
zorgverlener

Ga voor de patiënt staan. Plaats je knieën rond de knieën van de 
patiënt en breng je handen onder de schouders van de patiënt. 
Schuif de voeten van de patiënt naar achteren en beweeg de 
romp van de patiënt naar voren.

Verplaatsen Gebruik een rappelbeweging om de patiënt op te tillen. De 
patiënt zet kleine stapjes tot hij zijn of haar benen tegen de 
jouwe voelt. Zet de patiënt op het bed. (Stand-naar-zit, 
mobiliteitsklasse 3).

Opmerkingen

Transfer hulp Riem

Afbeelding 95: Zit-naar-zit, mobiliteitsklasse 3 (a)
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Afbeelding 96: Zit-naar-zit, mobiliteitsklasse 3 (b)

Afbeelding 97: Zit-naar-zit, mobiliteitsklasse 3 (c)

Mobiliteitsklasse 4 ONAFHANKELIJK BEWEGEN, GEEN EXTRA HULP NODIG (van 
toestellen of personeel)

Film Zit-naar-zit, mobiliteitsklasse 4

Voorbereiding Plaats de rolstoel naast het bed en vergrendel hem.

Positie van de 
patiënt en de 
zorgverlener
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Verplaatsen De patiënt gaat staan zoals hij of zij dat al weet te doen, beweegt 
de voeten en gaat weer zitten.

Opmerkingen Moedig de patiënt verbaal aan, zie ook 9 Natuurlijke bewegingen 
(combinatie van zit-naar-stand en stand-naar-zit).

11.5 Zit-naar-lig transfer
Mobiliteitsklasse 1 DE PATIËNT HEEFT GEEN KERNSTABILITEIT, IS NIET IN STAAT 

OM DE BENEN TE BELASTEN (BEDRUST, SPECIALE STOEL)

Voorbereiding

Positie van de 
patiënt en de 
zorgverlener

Verplaatsen

Opmerkingen Passieve patiëntenlift

Mobiliteitsklasse 2 DE PATIËNT IS NIET, OF SLECHTS GEDEELTELIJK, IN STAAT OM 
DE BENEN TE BELASTEN, MAAR HEEFT WEL KERNSTABILITEIT

Film Zit-naar-lig, mobiliteitsklasse 2

Voorbereiding Til het hoofdeinde van het bed licht op. Plaats de handen van de 
patiënt naast hen op het bed.

Positie van de 
patiënt en de 
zorgverlener

In een hoek van 45 ° ten opzichte van het bed.

Verplaatsen Ga uit van een lage bankhouding. Leg je armen onder de benen 
van de patiënt. Breng één arm tegen de zijkant van de schouder. 
Vraag de patiënt om te gaan liggen. Breng tegelijkertijd de benen
van de patiënt omhoog door van een lage naar een hoge 
bankhouding te veranderen en help de benen in het bed door 
middel van een pivotbeweging. Eindig met een voorwaartse-
achterwaartse beweging.

Opmerkingen De patiënt rolt 'in blok'.
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Afbeelding 98: Zit-naar-lig,
mobiliteitsklasse 2 (a)

Afbeelding 99: Zit-naar-lig, mobiliteitsklasse 2
(b)

Mobiliteitsklasse 3 DE PATIËNT KAN DE BENEN BELASTEN, MAAR HEEFT ENIGE 
ASSISTENTIE NODIG (B.V. STOK, LOOPREK, EXTRA 
ZORGVERLENER). ER IS ENIGE KRACHT IN DE BOVENSTE 
LEDEMATEN VEREIST.

Film Zit-naar-lig, mobiliteitsklasse 3

Voorbereiding De patiënt zit op de rand van het bed.

Positie van de 
patiënt en de 
zorgverlener

Verplaatsen

Opmerkingen Moedig de patiënt verbaal aan, zie ook 9 Natuurlijke bewegingen
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Mobiliteitsklasse 4 ONAFHANKELIJK BEWEGEN, GEEN EXTRA HULP NODIG (van 
toestellen of personeel)

Film Zit-naar-lig, mobiliteitsklasse 4

Voorbereiding De patiënt zit op de rand van het bed.

Aantal 
zorgverleners

Positie van de 
patiënt en de 
zorgverlener

Opmerkingen Moedig de patiënt verbaal aan, zie ook 9 Natuurlijke bewegingen.

11.6 Lig-naar-zit transfer
Mobiliteitsklasse 1 DE PATIËNT HEEFT GEEN KERNSTABILITEIT, IS NIET IN STAAT 

OM DE BENEN TE BELASTEN (BEDRUST, SPECIALE STOEL)

Voorbereiding

Positie van de 
patiënt en de 
zorgverlener

Verplaatsen

Opmerkingen

Mobiliteitsklasse 2 DE PATIËNT IS NIET, OF SLECHTS GEDEELTELIJK, IN STAAT OM 
DE BENEN TE BELASTEN, MAAR HEEFT WEL KERNSTABILITEIT

Film Lig-naar-zit, mobiliteitsklasse 2

Voorbereiding Til het hoofdeinde van het bed licht op. Leg de patiënt op de zij 
(zie rug-naar-zij, mobiliteitsklasse 2). Breng de benen van de 
patiënt naar de zijkant van het bed.

Positie van de 
patiënt en de 
zorgverlener

Leg je rechterarm onder de linkerschouder van de patiënt. Neem
een bankhouding aan.

Verplaatsen Vraag de patiënt om omhoog te duwen en help de patiënt 
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omhoog. Voer een zijwaartse buig-strekbeweging uit, beweeg 
zijdelings. Voer op het einde van de zijwaartse buig-
strekbeweging een pivotbeweging uit.

Opmerkingen

Transfer hulp Trekstang

Mobiliteitsklasse 3 DE PATIËNT KAN DE BENEN BELASTEN, MAAR HEEFT ENIGE 
ASSISTENTIE NODIG (B.V. STOK, LOOPREK, EXTRA 
ZORGVERLENER). ER IS ENIGE KRACHT IN DE BOVENSTE 
LEDEMATEN VEREIST.

Film Lig-naar-zit, mobiliteitsklasse 3-4

Voorbereiding

Positie van de 
patiënt en de 
zorgverlener

Verplaatsen

Opmerkingen Moedig de patiënt verbaal aan, zie ook 9 Natuurlijke bewegingen.

Mobiliteitsklasse 4 ONAFHANKELIJK BEWEGEN, GEEN EXTRA HULP NODIG (van 
toestellen of personeel)

Film Lig-naar-zit, mobiliteitsklasse 3-4

Voorbereiding

Positie van de 
patiënt en de 
zorgverlener

De patiënt ligt in bed.

Verplaatsen De patiënt rolt in blok op zijn rechterzijde en plaatst de handen 
aan de rechterzijde. De patiënt beweegt de benen naar beneden 
en duwt zich omhoog om te gaan zitten.

Opmerkingen Moedig de patiënt verbaal aan, zie ook 9 Natuurlijke bewegingen.
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11.7 Rug-naar-zij transfer
Mobiliteitsklasse 1 DE PATIËNT HEEFT GEEN KERNSTABILITEIT, IS NIET IN STAAT 

OM DE BENEN TE BELASTEN (BEDRUST, SPECIALE STOEL)

Film Rug-naar-zij, mobiliteitsklasse 1-2-3

Voorbereiding Plaats het rechterbeen van de patiënt over het linkerbeen en 
breng de rechterarm van de patiënt over zijn of haar lichaam.

Positie van de 
patiënt en de 
zorgverlener

Neem het bekken en de schouder van de patiënt vast. Neem een 
bankhouding aan, zet je knieën tegen het bed.

Verplaatsen De zorgverlener voert een rappelbeweging uit en beweegt de 
patiënt op de zij.

Opmerkingen

Mobiliteitsklasse 2 DE PATIËNT IS NIET, OF SLECHTS GEDEELTELIJK, IN STAAT OM 
DE BENEN TE BELASTEN, MAAR HEEFT WEL KERNSTABILITEIT

Film Rug-naar-zij, mobiliteitsklasse 1-2-3

Voorbereiding Breng de zijsteun niet omhoog.

Aantal 
zorgverleners

Positie van de 
patiënt en de 
zorgverlener

Verplaatsen De zorgverlener voert een rappelbeweging uit en beweegt de 
patiënt op de zij.

Opmerkingen
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Afbeelding 100: Rug-naar-zij, mobiliteitsklasse 2 (a)

Afbeelding 101: Rug-naar-zij, mobiliteitsklasse 2 (b)

Mobiliteitsklasse 3 DE PATIËNT KAN DE BENEN BELASTEN, MAAR HEEFT ENIGE 
ASSISTENTIE NODIG (B.V. STOK, LOOPREK, EXTRA 
ZORGVERLENER). ER IS ENIGE KRACHT IN DE BOVENSTE 
LEDEMATEN VEREIST.

Film Rug-naar-zij, mobiliteitsklasse 1-2-3

Voorbereiding

Number of 
caregivers

Positie van de 
patiënt en de 
zorgverlener

Neem het bekken en de schouder van de patiënt vast. Neem een 
bankhouding aan, zet je knieën tegen het bed.

Verplaatsen Terwijl je aan de linkerkant van de patiënt staat, buigt de patiënt
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de rechterknie, en strekt het linkerbeen. Plaats de rechterhand 
van de patiënt aan de linkerkant. Indien nodig kan de patiënt 
zich aan de zijhekken van het bed vasthouden. Plaats je 
linkerhand op het rechterbekken en je rechterhand op de 
rechterschouder van de patiënt. Voer een rappelbeweging uit 
om de patiënt te helpen zich op de linkerzij te draaien.

Opmerkingen

Transfer hulpen De zorgverlener staat aan de rechterkant. Pak het steeklaken 
vast, leg de ene hand bij de heup van de patiënt, de andere hand 
bij de schouder en houd je handpalmen omhoog. Terwijl je een 
voorwaarts/achterwaartse of schommelbeweging maakt, trek je 
het steeklaken achteruit en omhoog, en draai je de patiënt. Houd
je schouders laag.

Met steeklaken

Afbeelding 102: Rug-naar-zij, mobiliteitsklasse 3 (a)

Afbeelding 103: Rug-naar-zij, mobiliteitsklasse 3 (b)
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Afbeelding 104: Rug-naar-zij, mobiliteitsklasse 3 (c)

Mobiliteitsklasse 4 ONAFHANKELIJK BEWEGEN, GEEN EXTRA HULP NODIG (van 
toestellen of personeel)

Film Rug-naar-zij, mobiliteitsklasse 4

Voorbereiding De patiënt ligt op zijn rug in bed. Begin met gebogen knieën en 
strek de benen van de patiënt uit terwijl u de zijhekken optilt 
met de handpalmen naar boven gericht.

Positie van de 
patiënt en de 
zorgverlener

Verplaatsen Buig de rechterknie van de patiënt, strek het linkerbeen. Leg de 
rechterhand van de patiënt op zijn of haar linkerzijde. Indien 
nodig kan de patiënt zich aan de zijhekken vastpakken. Vraag de
patiënt om naar links te kijken.

Opmerkingen

Transfer hulp Zijhekken aan de andere kant.

11.8 Hoger in bed
Mobiliteitsklasse 1 DE PATIËNT HEEFT GEEN KERNSTABILITEIT, IS NIET IN STAAT 

OM DE BENEN TE BELASTEN (BEDRUST, SPECIALE STOEL)

Film Hoger in bed, mobiliteitsklasse 1

Voorbereiding Twee zorgverleners aan weerszijden van het bed, die het laken 
grijpen met de handpalmen naar boven gericht.
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Positie van de 
patiënt en de 
zorgverlener

Uitgangshouding: beide zorgverleners staan in zijwaartse 
uitvalstand, met hun knieën tegen het bed. 

Verplaatsen De zorgverleners voeren een zijwaartse buig-strekbeweging uit 
en verplaatsen het lichaam van de patiënt.

Opmerkingen Je kan het bed in de Trendelenburg stand zetten (zie ook Hoger 
in bed, mobiliteitsklasse 2 met de voeten omhoog).
Eén zorgverlener geeft goede mondelinge aanwijzingen om deze
actie te coördineren.
Je kunt ook Hoger in bed, mobiliteitsklasse 2 gebruiken.

Afbeelding 105: Hoger in bed,
mobiliteitsklasse 1 (a)

Afbeelding 106: Hoger in bed,
mobiliteitsklasse 1 (b)

Mobiliteitsklasse 2 DE PATIËNT IS NIET, OF SLECHTS GEDEELTELIJK, IN STAAT OM 
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DE BENEN TE BELASTEN, MAAR HEEFT WEL KERNSTABILITEIT

Film Hoger in bed, mobiliteitsklasse 2

Voorbereiding Laat het hoofdeinde van het bed indien mogelijk zakken. 
Verwijder het kussen.
Plaats het glijzeil onder de patiënt door een lig-naar-zij transfer 
met één zorgverlener.

Positie van de 
patiënt en de 
zorgverlener

Plaats het bed in de Trendelenburg stand. Ga aan het hoofd van 
de patiënt staan en neem het steeklaken vast. Vertrek vanuit een
voorwaartse buig-strek uitvalstand en beweeg naar een 
achterwaartse buig-strek uitvalstand. Trek terwijl het steeklaken
naar je toe. Doe hierna hetzelfde aan de andere kant van het 
bed.

Verplaatsen

Opmerkingen Je kan ook Hoger in bed, mobiliteitsklasse 1 gebruiken.

Mobiliteitsklasse 3 DE PATIËNT KAN DE BENEN BELASTEN, MAAR HEEFT ENIGE 
ASSISTENTIE NODIG (B.V. STOK, LOOPREK, EXTRA 
ZORGVERLENER). ER IS ENIGE KRACHT IN DE BOVENSTE 
LEDEMATEN VEREIST.

Film Hoger in bed, mobiliteitsklasse 3

Voorbereiding Laat het hoofdeinde van het bed indien mogelijk zakken. 
Verwijder het kussen.
Buig één of beide knieën van de patiënt, plaats de voet/voeten 
van de patiënt op het bed. Eventueel kan je helpen de knieën 
van de patiënt te buigen.

Positie van de 
patiënt en de 
zorgverlener

Vraag de patiënt om het hoofd op te lichten en de kin tegen de 
borst te leggen.

Verplaatsen De patiënt duwt zich omhoog met de voet(en) in het bed en de 
handen naast het lichaam. Geef de patiënt feedback 
(bijvoorbeeld zeggen dat de patiënt het hoofd moet buigen). 
Stabiliseer de voet van de patiënt en duw deze in het bed.

Transfer hulpen 1-richtingsmat; Plaats de mat onder de patiënt met behulp van 
een lig-naar-zij transfer met één zorgverlener.
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Afbeelding 107: Hoger in bed,
mobiliteitsklasse 3 (a)

Afbeelding 108: Hoger in bed,
mobiliteitsklasse 3 (b)

Mobiliteitsklasse 4 ONAFHANKELIJK BEWEGEN, GEEN EXTRA HULP NODIG (van 
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toestellen of personeel)

Film Hoger in bed, mobiliteitsklasse 4

Voorbereiding Laat het hoofdeinde van het bed indien mogelijk zakken.

Aantal 
zorgverleners

Positie van de 
patiënt en de 
zorgverlener

De patiënt buigt één of beide knieën en legt de voet of voeten op 
het bed.

Verplaatsen De patiënt duwt met de voet(en) zijn of haar lichaam omhoog en
houdt de handen naast het lichaam.

Opmerkingen Geef goede verbale instructies.
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