
BLOGSERIE  

Rugproblemen en nekklachten  

Een cliënt met rugklachten of nekklachten kan tegenwoordig overal 

tips en informatie vinden en krijgen. Van internet tot de eigen 

omgeving. Gelukkig weten we allemaal steeds meer, uit de praktijk 

en uit onderzoek.  Maar deze nieuwe kennis bereikt niet altijd 

iedereen. Met deze blogs willen we informatie bieden aan onze 

eigen cliënten en, aan iedereen die het  dagelijkse leven aan 

langdurige klachten hebben aangepast en beperkingen zien als een 

voldongen feit. Ook bieden de blogs inzichten  aan iedereen die op 

een gezonde manier met zijn lijf om wilt gaan. 

Fysio- Manueel therapeut Jeroen Dockx, MSc. deelt zijn inzichten en 

ervaringen over wat werkt in de praktijk - en waarom - en rekent 

daarbij af met verkeerde of verouderde overtuigingen. 

 

 

’Jeroen, hoe kan ik nu het beste bukken of iets optillen’’? 

‘’Ik vraag mijn man om de boodschappen te tillen hoor, want 

door mijn rug kan ik dat niet meer’’ 

“Ik probeer zo weinig mogelijk te bukken, voor je het weet, gaat er 

iets mis!” 

Zomaar wat vragen en opmerkingen van patiënten met rugklachten uit de dagelijkse praktijk. Een 

belangrijk onderwerp want bukken, en in mindere mate tillen, doe je  vele malen per dag. Bij het 

aankleden, huishoudelijk werk, verzorgen van kinderen, noem maar op. En het vermijden van 

dagelijkse bewegingen en handelingen kan een grote impact hebben op het welzijn.  

Sommige van onze cliënten hebben zelfs aanpassingen gedaan om maar zo weinig mogelijk te hoeven 

bukken – ze dragen slippers of instappers, bewaren alles in de keuken op ooghoogte, of schakelen 

voortdurende de hulp van huisgenoten in. Maar deze zorgen en afhankelijkheid hoeven helemaal niet 

nodig te zijn! 

Een aangeleerde  techniek voor bukken en tillen 

Naast de onzekerheid en angst over het bukken en tillen, hoor ik ook vaak dat cliënten denken dat ze 

al een goede techniek hebben aangeleerd om te bukken en te tillen. Als ik hen dan vraag die eens voor 

te doen, zie ik ze langzaam door de knieën zakken terwijl ze hun rug recht en stijf houden. Maar is dit 

wel de juiste techniek? Is er eigenlijk wel één juiste techniek om te bukken en te tillen? Het antwoord 

hierop is “nee”. Bij tillen spelen bijvoorbeeld de omvang en het gewicht van wat moet worden opgetild 

een rol, en de ruimte die er is. Vooroverbukken, of met rechte benen voorover buigen of één been 

naar achteren zwaaien kunnen ook geschikte technieken zijn. 

Bukken en tillen slecht? Een misverstand!  



Doel van deze blog is het uit de wereld helpen van het misverstand dat bukken en tillen slecht zijn en 

om uit te leggen dat bukken en tillen met een rechte rug niet helpt om rugklachten te voorkomen. 

Sterker nog, het werkt mogelijk zelfs rugklachten in de hand. 

De rug is niet voor niets flexibel! Het is belangrijk om deze flexibiliteit te gebruiken. Gebruik je de 

flexibiliteit niet, dan wordt de rug stijver. 

Onnodige stijfheid kan tot rugklachten leiden. Dat willen we dus heel graag 

voorkomen. Wat gebeurt er eigenlijk als we denken dat we ‘goed’ tillen door 

met een rechte rug door de knieën te zakken? We houden de rug stijf en creëren 

juist meer stijfheid. Als we daarbij dan ook nog wat angstig zijn om te tillen, 

zetten we nog eens extra onze adem vast. Hiermee duwen we het middenrif 

naar beneden. Het middenrif is het ‘deksel’ van een koker rondom de lage rug. 

Die koker wordt gevormd door de buikspieren, rugspieren en de bodem door de 

bekkenbodemspieren. Hoe meer druk op deze koker, des te stijver de rug. Meer 

spanning op rug en buikspieren met daarbij ook nog eens een deksel dat wordt 

aangedrukt, creëren gigantische stijfheid. Stijfheid die we juist willen vermijden, 

omdat deze weer allerlei onaangename sensaties en beperkingen oplevert. Je 

kunt bijvoorbeeld je veters niet meer strikken omdat je niet meer bij je voeten 

kunt of even snel iets oppakken van de vloer.   

Hoe dan wel te tillen en te bukken? 

Als je niet onnodig veel spanning opbouwt rondom de lage rug, voorkomt dit stijfheid en draagt het bij 

aan een gezonde rug in de toekomst. Een pen of papiertje kun je rustig oprapen door voorover te 

buigen. Doe dit op een ontspannen manier en blijf doorademen. Ook lichte gewichten tillen op deze 

manier is geen probleem. Hou het gewicht dicht bij je lichaam.  

Is voorover bukken daarbij dan altijd de beste manier? Nee, dat is ook niet zo! Met name bij het 
eenmalig optillen van zeer zware objecten werkt de techniek van het door de knieën zakken met rechte 
rug en het vastzetten van de ademhaling juist weer wel.  Denk hierbij aan een body builder die een 
zwaar gewicht heft. 

Kies dus de manier die het beste bij de situatie past! 

Maar voor het dagelijkse bukken en tillen, is het goed te weten dat voorover bukken geen kwaad kan 

en dat de ‘’aangeleerde’’ techniek van het door de knieën zakken met rechte rug, juist stijfheid oplevert 

als je deze onnodig vaak inzet. 

 

 

Maar hoe zit dit dan als ik pijn ervaar in mijn rug? Betekent dat niet dat bukken en tillen slecht zijn voor 

mijn rug? Dan kan ik dat toch beter vermijden? 

Om op deze vragen antwoord te geven, zal ik in een volgende blog eerst nader ingaan op de werking 

van ons pijnsysteem. Als we onze ‘pijn’ beter begrijpen, kan dit helpen om beter met dit soort klachten 

om te gaan. 


