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RUGERGONOMIE 1: zitten

Benodigdheden: zitbal, zithulpmiddelen, verschillende stoelen



Belasting wervelkolom bij lig, stand en zit 

Gewoon zitten: 140 % 

Doorgezakt zitten: 185 %
Doorgezakt zitten met last: 275 %



Zitten =>heupen zijn gebogen

=> bekken kantelt naar

achteren

=> lenden iets boller 

Gevolg: grotere druk op

tussenwervelschijven,

zeker als je doorhangt.

Opdracht in stand/zit : voel bekkenkanteling



Goed zitten = fysiologische kromming bewaren

Optie 1:

actief zitten = 

rugspieren gebruiken

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=passief+en+actief+zitten&source=images&cd=&cad=rja&docid=JI8GQdR-jLh7CM&tbnid=RoElL8bWTnXqDM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.bqergonomics.eu%2Fnl%2FStoelen%2FRug-%2520en%2520Zitkussens%2FActiveSit%25C2%25AE%2F&ei=Pdh3UbbhB-LW0QXmiYHgBA&bvm=bv.45580626,d.d2k&psig=AFQjCNEql_3S5P3cZQXIFnZj5i15siUtig&ust=1366894928187302
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=passief+en+actief+zitten&source=images&cd=&cad=rja&docid=JI8GQdR-jLh7CM&tbnid=RoElL8bWTnXqDM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.bqergonomics.eu%2Fnl%2FStoelen%2FRug-%2520en%2520Zitkussens%2FActiveSit%25C2%25AE%2F&ei=Pdh3UbbhB-LW0QXmiYHgBA&bvm=bv.45580626,d.d2k&psig=AFQjCNEql_3S5P3cZQXIFnZj5i15siUtig&ust=1366894928187302


Actief zitten:
beperken in tijd, eerder ter afwisseling

 Op zitbal

 gewone stoel 
(open hoek)

 Met wigkussen 

 Op dynamische 
bureaustoel 

 Op kniestoel 



Uitproberen: actief zitten op stoel / zitbal / 
wigkussens / dynamisch kussen



Goed zitten = fysiologische kromming bewaren 

Optie 2: 

passief zitten =

Rugleuning 
gebruiken



Passief zitten

- Achteraan op stoel zitten, niet onderuit glijden. 
Regelmatig terug goed gaan zitten

- Rugleuning moet voldoende steun geven in de lenden. De 
hoogte van de verdikking is dus afhankelijk van de grootte 
van de persoon



Passief zitten: hulpmiddelen

 Betterback (richtprijs: 89 euro)

 Backfriend (richtprijs: 95 euro)

 Lendenkussen Togu Backswing (richtprijs: 99 euro)

 Lendenkussen Lordosit (richtprijs: 49 euro)



Uitproberen: passief zitten op stoel / betterback / 
backfriend / lendenkussen



Wat is een goede stoel?

Diepte van de zitting:

Lengte van de bovenbenen min 
4 vingers

Hoogte van de zitting:

Voeten plat op de grond

Hoek in heupen iets meer 

dan 90°



Hulpmiddelen

Stoel te hoog? =>

Voetenbankje

Stoel te laag? =>

(Wig)kussen



Armsteunen

Waarom? Armen hebben redelijk wat gewicht dat 
gedragen wordt door de wervelzuil. Door de armen te 
steunen ga je de halswervelzuil ontlasten.

Welke? Ofwel verstelbare, ofwel korte armsteunen 
zodat de stoel voldoende dicht tegen de tafel 
geschoven kan worden.

Hoogte? Elleboog in 90°, onderarmen raken armsteun 
dan net niet.



Algemene tips bij het zitten

 Het is niet omdat je op 
een ‘goede stoel’ zit dat je 
ook goed zit. 
Controleer regelmatig!

 Sta regelmatig eens recht

 Wissel actief en passief 
zitten af = dynamische 
zitten

 Ontspan je schouders



De zithouding en nek

 Als u zit heeft de stand 
van de lage rug veel 
invloed op de stand van 
de nek.

 Zorg voor een goed 
gesteunde lage rug, dit 
vergemakkelijkt het 
aannemen van de juiste 
stand van de nek.

 Bij een correcte houding is 
de spierspanning lager.



Opdracht: verschillende stoelen uitproberen



RUGERGONOMIE 2: bureauwerk - kinderen

Benodigdheden: bureaustoel, documentenhouder



Filmpje bureauwerk (dubbelklik om te starten) 



Verantwoorde bureaustoel

 5 steunpunten, gemakkelijk 
verrijdbaar

 Zitting en rugsteun verstelbaar

 Rugleuning : inclineerbaar

 Bolle rugsteun

 Verstelbare of korte armsteunen

 Zitdiepte = lengte bovenbenen min 
4 vingers

 Instelmogelijkheden gemakkelijk te 
bedienen

 Actieve bureaustoel : hoek tussen 
zitting en rugleuning blijft gelijk

 Draaibaar om voorwerpen achter je 
te kunnen nemen zonder rotatie



Aangepaste werktafel

 Hoek tussen boven- en 
onderarm = 90°

 Beeldschermwerk = onderkant 
van de elleboog

 Kantoorwerk : 3 à 4 cm hoger

 Hoogte bureau : te laag: blokken 
onder

 Hoogte bureau : te hoog:  stoel 
hoger en schuine voetsteun



Beeldscherm op juiste hoogte

 Bovenrand beeldscherm = ooghoogte of tot 10 cm 
eronder

desktop: monitorverhoger



Beeldscherm op juiste hoogte

 Bij laptop: laptophouder met extern toetsenbord en 
muis => 30% minder nekbelasting



Opstellen van het beeldscherm
 Beeldscherm recht voor je 

= in-line werken

 Afstand tussen scherm en ogen 
50 à 70 cm

 Voor het toetsenbord voldoende 
ruimte voor de polsen = 15 à 20 
cm

 Kijkrichting // ramen

 Tussen 2 verlichtingsarmaturen

 Te veel reflectie: kantel het 
scherm, gebruik zonnewering

Ergonomiegids  p41



In-line werken

 Met desktop  Met laptop



Houder voor tablet



Extra tips

 Ga regelmatig rechtstaan

 Verstelbare bureau’s

Clean desk principe: 

• Doet meer bewegen

• Bureaus en stoelen 

worden door meer 

personen gebruikt en zijn 

meestal beter instelbaar



Documentenhouder



Doe regelmatig stretch en spierpompoefeningen





Opdracht:

 Beoordeel deze ruimte op gebied van 
beeldschermwerk en (bureau)stoel



Omgaan met kinderen



Een kind uit bed tillen

GOEDFOUT



Aangepaste spijlbedjes

Wegklapbare spijlen

Moeilijk te vinden in 

handel

Verhoogde bedbodem



Een kind aankleden

GOEDGOEDFOUT



Een kind optillen via knielzit

GOED

GOEDGOED



Een kind optillen via squadhouding

GOED

Opm: samen tellen



Een kind dragen

 Is het nodig dat het kind 
gedragen wordt?

 Zo dicht mogelijk bij het 
lichaam

 Ouder kind: vraag dat het 
z’n benen rond je 
vastklampt

 Draag het op de buik of laat 
het afwisselend steunen op 
de linker- en rechterheup



Een kind uit de kinderstoel heffen

GOEDFOUT

Fysiologische kromming 

behouden, buikspieren 

opspannen, omkaderen



Aan een kleine tafel meewerken

Fysiologische kromming 

behouden, steun nemen 

en/of  je benen buigen

GOEDFOUT



Richtlijnen hoogte luiertafel

Voor het verversen van 
de luier: werken op 
heuphoogte 



RUGERGONOMIE 3: wassen en strijken

Benodigdheden: strijkplank en strijkijzer, strijk, ev bankje



Huishouden: te vermijden houdingen

FOUTFOUT FOUT FOUT

http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=957322a627&view=att&th=1253be69d5401614&attid=0.1&disp=inline&zw
http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=957322a627&view=att&th=1253be69d5401614&attid=0.1&disp=inline&zw


Algemene principes: Pas je omgeving aan

FOUT GOED



Werk op de juiste hoogte



FOUT GOED

Verplaats storende voorwerpen



Algemene principes

* Wissel zware en lichte taken af

* Eerst denken dan doen

* Varieer je houding (filmpje)



Filmpje: varieer je houding (dubbelklik om te starten)



Wassen vullen / ledigen

Halve knielzit of 

golfersbeweging



Was ophangen

Let op de hoogte van de wasdraad of gebruik een droogrek. Wasknijpers 

niet op grond plaatsen, wel in heuptasje of emmertje aan wasdraad hangen.

FOUT GOED GOED



Strijken

 Hoogte strijkplank: tussen 
heup- en ellebooghoogte

 Plaats je linnenmand niet op 
de grond

 Grote stukken: maak 
zijwaartse beenbewegingen

 Kleine stukken: gebruik 
eventueel een zit/sta-stoel



Strijken

 Kleine kledingstukken 
strijken: 

plaats één voet op een 
verhoogje, wissel 
regelmatig van voet



Opdracht

 Stel de strijkplank correct op en strijk een kledingstuk



RUGERGONOMIE 4: poetsen

Benodigdheden: emmer, dweil, trekker, water



Filmpje: huishouden (dubbelklikken om te starten)



Vloer schoonmaken

 Lengte steel = min. 
schouderhoogte



Gebruik benen en armen, rug blijft recht, 
werk recht voor u



Gebruik je benen, behoud normale kromming, 
neem steunpunt



Fout

FOUT FOUT FOUT



Goed



2 manieren om iets op te tillen



Opdracht

Poets de vloer/deur/venster van het lokaal



RUGERGO 5: ADL - Auto - boodschappen

Benodigdheden: kousenaantrekker



ADL: Activiteiten van het dagelijks leven



Staande houding: 
fysiologische kromming behouden 

FOUT FOUTGOED



Dagelijkse activiteiten



Kleden onderlichaam



Douche – bad

 Gebruik een antislipmatje

 Zeepbakjes op ideale hoogte

 Torsie vermijden (bij bediening kraan)

 Wassen van de benen met de rug gesteund tegen de 
douchewand en 1 been heffen

 In en uitstappen: geen torsiebeweging, neem steun, benen na 
elkaar in bad plaatsen (rechte rug)

 Uit stappen: duw je af op de badrand

 Het haar wassen: zit of sta in het bad en gebruik de 
handsproeier



Bij moeilijke badtransfer

 Handgrepen kunnen 
helpen

 Zittend douchen met 
douchestoel of zittend 
douchen in bad met 
badstoel of badplank



Veters strikken

Met voet op verhoog In hurkzit 



Veters strikken / kousen aandoen

kousenaantrekker



Rug en hoge hakken

 Wetenschappelijk onderzoek suggereert eerder geen 
effect van hoge hakken op de rug of juist een 
afvlakking van de lage rug. Daarmee is echter de 
relatie met rugpijn nog niet aangetoond... Wat enkels, 
knieën en heupen betreft, is het wel duidelijk dat de 
belasting  op de onderste ledematen toeneemt.

Dit kan dan het risico op slijtage in deze
gewrichten verhogen. 
Hoge hakken zijn dus toch 
niet zo gezond...

The effect of high-heeled shoes on lumbar lordosis: a narrative review 

and discussion of the discomfort between internet content and peer-reviewed literature. 

Russel BS. J Chiropractic Med 2010: 166-173.



Opdrachten

 Controleer elkaars houding in stand

 Doe je schoenen uit en aan op een rugergonomische 
manier

 Ev. Kousenaantrekker uitproberen



Auto - boodschappen doen



Zithouding in de auto

 Rugleuning: hoek 100°

 Juiste afstand van de 
zetel

 Goede lumbale 
ondersteuning



Tips bij het autorijden 

 Best zelf met de wagen 
rijden

 Niet langer dan 1 uur 
rijden

 Zetel wat schuin plaatsen 
om rug te laten rusten

 Op een rechte baan de 
voet naast de pedaal 
plaatsen en je terug diep 
in de zetel duwen



Autotransfer: eerste methode



Autotransfer: tweede methode



Iets in en uit de koffer halen



Auto wassen 

 Om de motorkap te 
wassen: neem steun met 
je hand

 Om het dak te wassen: 
neem eventueel een 
opstapje

 Om onderaan te wassen: 
buig door je knieën



Boodschappen doen

 Bij deur (met pomp) 
openen: steunname met 1 
hand, gebruik de 
beenspieren 

 Winkelwagentje gebruiken

 Iets uit de koelbakken halen: 
golfersbeweging

 Laden van de koffer: lichtste 
voorwerpen doorschuiven, 
zwaardere voorwerpen niet 
doorschuiven, plooibox in de 
koffer



Boodschappen doen 

 Verdeel het gewicht over 2 
boodschaptassen i.p.v. 1

Of gebruik een caddy (zie volgende 
dia)



Boodschappen met caddy

 Handgreep voldoende 
hoog

 Grote wielen zijn 
gemakkelijker

 Caddy dicht tegen je aan; 
vermijd torsie

 Of duw de caddy voor u 
uit

Shopping 

Caddy ‘Go-up



RUGERGONOMIE 6: Heffen en tillen

Benodigdheden: boodschappenbox, doos zonder handgrepen, emmer



Filmpje: heffen en tillen (dubbelklikken om te starten)



Bij rechtopstaande houding

 Het gewicht van romp, 
hoofd en armen geeft 
druk op de tussen-
wervelschijven.

 Bij een persoon van 60 
kg is deze druk op L5/S1 
ongeveer 40 kg.



Gewicht van de last

 Hoe hoger het gewicht van de last,
hoe meer druk op de tussenwervelschijven

 Limieten: Maximum gewicht van de last die getild 
wordt ter hoogte van het bekken:
- vrouw: 15 kg
- man: 25 kg

- (max 4,5 kg in zithouding)



Tilafstand 15 cm

Macht x machtarm = Last x lastarm

?    X  5 cm        = 10 kg x 15 cm

?                        =  30 kg

Tel daarbij gewicht bovenlichaam (40 kg) 

en gewicht van de last (10 kg) 

en je krijgt een belasting van 80 kg



Tilafstand 40 cm

Macht x machtarm = Last x lastarm

?     X 5cm          = 10 kg x 40 cm

?                         =  80 kg

Tel daarbij gewicht bovenlichaam (40 kg)

en gewicht last (10 kg)

en je krijgt een belasting van 130 kg



Tilafstand 75 cm

Macht x machtarm = last x lastarm

?     X  5 cm        = 10 kg x 75 cm

?                         = 150 kg

Tel daarbij gewicht bovenlichaam (40 kg)

En gewicht van de last (10 kg)

En je krijgt een belasting van 200 kg





Druk  bij ‘foutieve’ bewegingen

Vooroverbuigen                               Voorovergebogen iets heffen



Druk bij ‘foutieve’ bewegingen

Vooroverbuigen en draaien             Vooroverbuigen en draaien met last



Druk bij ‘foutieve’ bewegingen

Rotatie met last



Druk bij ‘foutieve’ bewegingen

Overstrekken met last



Basisprincipes heffen en tillen

 Rechte rug houden (= 
fysiologisch kromming), 
gebruik je spierkorset

 Squadhouding – gespreid 
(= last omkaderen)

 Dichtbij lichaam werken

 Armen gestrekt

 Steunname als je één 
hand vrij hebt



Last met 2 handgrepen

FOUT                                                               GOED



 Opnemen van last met 
armen gestrekt

 Omkaderen

 Behoud je fysiologische 
kromming (spierkorset)

Last met 2 handgrepen



Last zonder handgreep

 Kantel de doos naar voor of opzij 
om een grip te creeëren

 Omkaderen

 Behoud je fysiologisch kromming 
(spierkorset)



Last met één handgreep

FOUT GOED GOED

Steunpunt nemen op dij of meubilair



Lichte voorwerpen oprapen

Golfersbeweging



Filmpje: lasten tillen (dubbelklikken om te starten)



Andere tips

 Zorg voor een goede fysieke conditie

 Zorg voor goede beenspieren (4-ceps)

 Blijf doorademen bij het heffen; ademhaling 
blokkeren geeft drukverhoging

 Vermijd tillen: rollen, kantelen, schuiven kan een 
alternatief zijn

 Til zware lasten niet alleen

 Maak gebruik van hulpmiddelen

 Bekijk eerst de situatie



Filmpje: verdeel en heers (dubbelklikken om te starten)



Iets optillen via bankhouding

 Fysiologische krommingen behouden. 

 Spierkorset aanspannen.

 Plaats voeten op dubbele heupbreedte, 
lichtjes naar buiten gedraaid.

 Buig door je knieën en draai ze lichtjes 
naar buiten. 

 Knieën zijn boven de toppen van je tenen.

 Buig vanuit je heupen (heuphoek 90°). 

 Breng je armen tussen je benen.

 Houd je gezicht naar voren gericht.  Het is 
hier nodig om voldoende beenspierkracht 
te hebben.



Opnemen van een doos op bekkenhoogte

 Fysiologische kromming 
bewaren

 Buikspieren aanspannen

 Door knieën buigen, doos 
nemen tegen het lichaam, 
knieën terug strekken



Iets verplaatsen via voorwaartse 
uitvalstand

 Fysiologische krommingen behouden

 Spierkorset aanspannen

 Stand met je voeten op heupbreedte.

 Je voeten voorwaarts gericht. 

 Ga over tot uitvalstand. Je voorste been 
is gebogen, je achterste been is gestrekt. 

 Romp in het verlengde van je achterste 
been. 



Plaatsen van doos in een rek

 Rand doos op tafel zetten

 Voeten: voor-
achterwaarts

 Doos verder op rek duwen 
door voor-achterwaartse 
buig-strekbeweging



 Opdracht: til verschillende voorwerpen op een 
rugergonomische manier op.

 Vb balpen via golfersbeweging,

 Vb boodschappenbox via bankhouding

 Vb doos op tafel zettenvia voorwaartse uitval

 Vb doos op tafel verplaatsen via zijwaartse uitval



RUGERGONOMIE 7: Liggen

Benodigdheden: bed



Liggen 

Belasting van de wervelkolom bij lig < stand:
zijlig 75%, ruglig 25%



Psoashouding

 Heupen en knieën in een 
hoek van 90°

 Rusthouding bij acute pijn, 
geen slaaphouding



Slaaphouding: zijlig

 Een (knie)kussen 
zorgt ervoor dat de 
spierspanning op het 
bekken en onderrug 
wordt verminderd.



Slaaphouding: zijlig

 Knieën op elkaar of kussen 
tussen de benen => 
stabiliteit



Slaaphouding: zijlig



Slaaphoudingen: buiklig

 => drie-kwart buiklig: één been gebogen waardoor 
hyperlordose vermindert + positioneringskussen om 
doordraaien op buiklig te voorkomen

 Dit is niet slecht, maar zuivere zijlig is beter. Meestal 
wordt dit uitgelokt door iets te harde matras



Slaaphouding: buiklig

 Buiklig: niet aan te raden, dit geeft een holle rug en 
dus meer druk op tussenwervelschijven + hoofd 
continu gedraaid

 => eventuele oplossing: kussentje onder lage 
buikstreek



Slaaphouding: ruglig  

 Ruglig is een goede houding

 Lichaamsgewicht is over 
groter opp. verdeeld dan bij 
zijlig

 Bij last in ruglig (doordat het 
bekken naar voor kantelt of 
bij verkorte spieren) => 
kussen onder knieën en 
onderbenen of elektrisch 
verstelbare bedbodem



De slaaphouding: hoofd

 In ruglig: een niet te dik hoofdkussen volstaat. De nek 
mag niet naar voor gebogen zijn.



De slaaphouding: hoofd

 In zijlig: holte tussen schouder en nek opvullen.

 Gebruik eventueel een aangepast hoofdkussen 
(nekkussen)



Tips hoofdkussen

 Verschillende soorten hoofdkussens:

 Het traditionele vierkante en vrij platte hoofdkussen dat je 
kunt vervormen, dubbelvouwen, …



Tips hoofdkussen

 voorgevormde orthopedische kussen    = goede neksteun  
maar veel mensen raken het niet gewoon. Individueel 
uittesten (speciaalzaak, thuiszorgwinkel, …)

 dikke kant tegen de schouder



Tips hoofdkussen

 Vervangen na 3 à 5 jaar



Bed opmaken

GOED

GOEDGOED



In/uit bed



Opdracht: Bedtransfer en slaaphoudingen 
inoefenen



RUGERGONOMIE 8: 
bedbodems en matrassen

Benodigdheden: geen



Goed bed =
matras en bedbodem zorgen dat de 
fysiologische kromming behouden blijven



Bedbodems

1) Plank met gaatjes (vlavrobodem): 

Af te raden: van het totale slaapcomfort zorgt de 
ondervering voor 40% van het comfort, dit valt dus 
weg bij een plank

2) Spiraalbodem

Kwaliteit afhankelijk van 

- dwarsgespannen is beter dan in lengte gespannen

- voorzien van verschillende zones thv schouder en 
bekken

Spiraalbodems geven goede ventilatie



Bedbodems

3) Waterbed

- druk wordt verdeeld, maar geen          

ondersteuning 

=> doorgezakte lichaamshouding => lange

rugspieren gaan dit corrigeren => spierspanning

stijgt

=> minder draaien => spierspanning stijgt

- minder goede  ventilatie

- wel voor artrosepatiënten (temperatuur)



Bedbodems

4) Lattenbodems

Kwaliteit is afhankelijk van

- Aantal latten (te weinig = onvoldoende steun, te veel 
= slechte ventilatie)

- Latten best 2 aan 2 in beweegbare rubberen houders

- Hardheidsregelaars om hardheid van elke lat te 
kunnen instellen



Bedbodems
5) Boxspring

= is een binnenveringmatras die vastgemaakt is op 
een plaat en dit gebruikt wordt als ondervering 

Best in combinatie met pocketverenmatras of 
natuurlatexmatras



Bedbodems

6) Hydraulische pompen (Dorsoo)

- Werkt volgens principe van communicerende vaten; 
pompjes ingedrukt thv bekken en schouder geeft meer 
ondersteuning thv lenden

- Wordt steeds samen verkocht met ingesneden 
koudschuimmatras



Bedbodems (Dorsoo)



Bedbodems

 Gaan langer mee dan 10 
jaar (zeker lattenbodems)



Matrassen algemeen

 Twee begrippen die niet 
door elkaar mogen 
gehaald worden (zie 
volgende dia’s):

 hardheid 

 soepelheid



Hardheid: hard of zacht

 = hoeveelheid kracht die 
nodig is om matras in te 
drukken

 Afhankelijk van je 
lichaamsgewicht: ben je 
licht, koop een zachtere 
matras



Soepelheid matras

 = puntelasticiteit, als je op 
één plaats drukt, mag niet 
de hele matras inzakken

 Vb: bij brede schouders 
moet schouderzone 
dieper kunnen inzakken 
maar mag nekzone niet 
volgen

 => comfortzones (vijf is 
voldoende), kan zowel in 
matras als in bedbodem



Matrassen

1) Polyether of 
polyurethaanschuim (PU)

- Gesloten celstructuur => 
weinig vochtopname 
mogelijk (transpiratie), 
voelt warm aan

- Kwaliteit afhankelijk van 
soortelijk gewicht (40 
kg/m³ is beter en duurder 
dan 20 kg/m³)

- Laag corrigerend 
vermogen

- Snel kuilvorming in 
matras



Matrassen

2) Latex (schuimrubber)
Natuurlijke latex = vanaf 
40% natuurlijke latex erin 
verwerkt is.
Synthetische latex = 
< 40% natuurlijke latex.
Hoe meer natuurlijke 
latex, hoe betere 
ventilatie, hoe duurder.
Voelt eerder warm aan.
Natuurlijke latex gaat 
maar 5 à 7 jaar mee, 
synthetische latex eerder 
10 jaar



Matrassen

3) Koudschuim
- Behoorlijk veerkrachtig
- Goede vochtopname 

(voelt niet te warm aan)
- Geen kuilvorming
- Wordt soms 

gecombineerd met 
traagschuim

- Best een HR (high 
resilience) van > 50, 
anders te weinig 
veerkracht



Matrassen

4) Traagschuim (vb Tempur)

Temperatuurgevoelig materiaal met een open 
celstructuur. Vormt zich naar de contouren van het 
lichaam, geeft volledige drukverdeling maar geen 
ondersteuning => ideaal tegen doorligwonden

Kuilen (door lichaamswarmte als je erop ligt) geven 
weerstand tegen draaien, waardoor meer 
spierspanning (verzuring)

Kan wel voor reumapatiënten

Wel goed als toplaag bij koudschuim- of 
pocketverenmatras



Matrassen

5) Pocketveren: ‘veer in zakjes’

Kwaliteit afhankelijk van:

- aantal veren/m²

- verdeling in zones (door variatie in aantal wikkels per 
veer en dikte staaldraad)

- kwaliteit van afdeklaag (latex, koudschuim, 
traagschuim) 

Voelt eerder koel aan



Matras

Richtlijn: matras vernieuwen 
na 10 jaar omwille van 
verlies van elasticiteit en 
hygiëne



Aankooptips

 combinatie matras -
beddenbodem: bodem 
en matras op elkaar 
afstemmen 

 Een matras moet in elke 
houding goed liggen. 
Uittesten!



Aankooptips

 lichaamsgewicht: 

Lichtere persoon => zachte matras, 

Zwaardere persoon => harde matras

 lichaamscontouren: bij grote verschillen schouders en 
heupen comfortzones en soepelheid = belangrijk. 
Test soepelheid door de matras in te drukken op één 
plaats. Vervormt ze lokaal sterk, dan is dat goed. 



Aankooptips

 lengte van het bed = lichaamslengte + 10 cm

 breedte van het bed:

eenpersoonsbed = min. 90 cm 

tweeslapers = 1m60 (min 1m40)

hoogte van het bed: de ideale hoogte is kniehoogte.

Dan kun je gemakkelijk gaan zitten en kantelen om 

in en uit bed te geraken. 



Tips aankoop bed

 tweepersoonsbed = indien verschillend postuur: best 
twee verschillende matrassen

 de prijs: allerduurste is niet altijd nodig, maar goedkoop 
= slechte koop. 



Proefslapen

 www.mline.nl

 90 dagen proefslapen

 Administratiekosten bij omruiling

 Ringlaan Noord 8a, Kuurne

 www.sleepy.be

 Bed- en breakfastadressen waar men slaapt op 
sleepy matrassen

 Gistelsesteenweg 1, Oostende

 www.ikea.be

 90 dagen proefslapen

 omruilgarantie (zelf terugbrengen)

 Merk : SULTAN

 IKEA Gent, E40 Afrit 14 (EXPO)

 www.dorsoo.be

 2 maanden proefslapen

 Aankoop wordt terugbetaald uitgezonderd €
125 transportkosten per bedbodem.

 Visserskaai 25, Oostende

Bovenstaande adressen zijn een selectie en zijn zeker niet volledig. Indien u nog andere winkels kent 
mag u die zeker doorgeven zodat wij ze hier kunnen opnemen.
Een vermelding hier geeft geen garantie op kwaliteit



RUGERGONOMIE 9: 
sanitair-keuken, tuin, sport



Huishouden: te vermijden houdingen

FOUTFOUT FOUT FOUT

http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=957322a627&view=att&th=1253be69d5401614&attid=0.1&disp=inline&zw
http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=957322a627&view=att&th=1253be69d5401614&attid=0.1&disp=inline&zw


Schoonmaken van bad

FOUT FOUT FOUT



Schoonmaken van bad

GOEDGOEDGOED



Schoonmaken van douche

FOUT GOEDGOED



Schoonmaken van toilet

FOUT

FOUT

GOED

GOED



Schoonmaken van vensters

FOUTFOUT

GOEDGOEDGOED



Afstoffen van meubilair

FOUTFOUT

FOUT



Afstoffen van meubilair

GOED GOED

GOED



Afstoffen van meubilair



Opbergen van voorwerpen

Bekkenhoogte: 

opbergen van 

zware lasten

Tussen halve dij- en schouder-

hoogte: opbergen van lichte en 

vaak gebruikte voorwerpen

Vloer- en hoofdhoogte: 

opbergen van zelden 

gebruikte lasten



Bereiden van maaltijden

 Hoogte werkvlak:

Precisiewerk: 
ellebooghoogte

Licht werk: tussen 
elleboog- en 
heuphoogte

Zwaar werk: 
heuphoogte

FOUT GOED



Vaat

GOED GOED



Vaat

GOED

GOED



Vaatwasmachine

FOUT GOED

GOED
GOED



Stekker insteken

FOUT GOED



Huisdier strelen

FOUT GOED



Onkruid wieden
FOUT GOED

GOED GOED



Een schop hanteren:
Neem steun op je dij.
Gebruik je lichaams-
gewicht.

Een spade hanteren:
Neem steun op je dij
Buig door je knieën
Gebruik je lichaamsgewicht



Een houweel hanteren

FOUT

GOED



Een kruiwagen heffen

GOEDFOUT



Een kettingzaag hanteren

FOUT GOED GOED



Fietsen

 Recht zitten

 Zadel laag plaatsen en het stuur hoog

 Goede steun op het stuur

 Gebruik een goed verend zadel

 Gebruik geen te hoge versnellingen bij oneffen terrein en 
hellingen



Zwemmen - wandelen - joggen

 Zwemmen:
Niet duiken, geen klassieke 
schoolslag

 Wandelen:
Ideale sport in het begin van 
de rugklachten – opdrijven, 
rustpauzes inlassen, draag 
goede wandelschoenen

 Joggen:
Schoenen met een 
luchtkussen
Joggen op een zachte 
ondergrond
Wandel- en loopsessies 
afwisselen



Fitness - turnen

 Fitness:

Mits professionele 
begeleiding

 Geen contactsporten 
(voetballen)

 Tennissen, skiën, 
basketbal en paardrijden: 
voorzichtigheid geboden!

 Algemeen: goede 
opwarming en stretching 
is noodzakelijk!!



RUGERGONOMIE: oefeningen



Matoefeningen
(deel 1)



Uitgangshouding: ruglig met bekkenkanteling

- Uitgangshouding: ruglig, knieën 
gebogen, voetzolen op de grond, 
armen naast het lichaam.

- Kantel het bekken richting de 
mat. Tracht de rug volledig tegen 
de mat te drukken



Stretching
Uitgangshouding: ruglig met bekkenkanteling

Linkerknie recht naar je toebrengen
5 tellen aanhouden,  
Linkerknie met rechterhand naar  rechts trekken, 
5 tellen aanhouden.  
3x herhalen links en rechts



Uitgangshouding: ruglig met bekkenkanteling 

Stretching

Beide knieën vastnemen en één voor één naar je toetrekken 
5 tellen aanhouden 
voeten één voor één terug op mat plaatsen
3x herhalen



Uitgangshouding: dwarse buikspieren

Dwarse buikspieren opspannen 
door onderbuik naar je toe te 
trekken.
Controle: bekkenrand vastnemen, 
vingers één cm naar binnen 
plaatsen, 
Je voelt een contractie (spanning) 
onder je vingertoppen.
Blijf rustig doorademen.



Stabilisatie: dwarse buikspieren
Uitgangshouding: ruglig, dwarse buikspieren opspannen

Eén knie langzaam zijwaarts brengen en terug. 
Voet blijft op de grond staan. Bekken stilhouden.
10 herhalingen links
10 herhalingen rechts

Moeilijker: 
Gestrekte been zijwaarts 
naar buiten brengen

zijwaarts



Spierversterkend: rechte buikspieren
Uitgangshouding: Ruglig met bekkenkanteling, handen achter het hoofd, ellebogen open.

Hoofd en schouders komen los van de grond
Kin niet tegen de borstkas brengen
Ademhaling controleren: bij vooroverbuigen uitademen, bij het gaan liggen inademen
10 à 20 herhalingen



Spierversterkend: rechte buikspieren
Uitgangshouding: ruglig met bekkenkanteling

Been per been in de lucht brengen met circa 90° in heupen
Fietsbeweging uitvoeren
10 à 20x voorwaarts
10 à 20x achterwaarts



Spierversterkend: schuine buikspieren
Uitgangshouding: Ruglig met bekkenkanteling, kin niet naar borstkast brengen, ellebogen open

Met één hand achter het hoofd, met de andere hand 

naar de tegenoverovergestelde knie reiken

Ademhaling controleren: bij het vooroverbuigen 

uitademen, bij het gaan liggen inademen

Kijk naar je gestrekte hand en rol niet zijwaarts.

10 à 15x links en rechts

Moeilijker: 
Handen achter het hoofd.
Linkerelleboog en rechterknie naar 
elkaar toebrengen. Herhalen met 
rechterelleboog  en linker knie. 



Stretching: buikspieren
Uitgangshouding: ruglig, gestrekte benen (bij pijn, knieën buigen). 

Inademen en armen opwaarts boven het hoofd brengen.
Uitademen en armen terug naast het lichaam brengen.
3x herhalen



Spierversterkend
Uitgangshouding: ruglig met bekkenkanteling  Bekken langzaam heffen, bilspieren opspannen, terug langzaam afrollen en zakken. Bekken lossen en ontspannen.
Steun op de schouders en niet op de nek

Moeilijker: bijkomend één been 
strekken in het verlengde van het 
bekken, 5 tellen aanhouden en 
langzaam terugplaatsen

Bekken langzaam heffen en bilspieren opspannen 
5à 10 tellen hoog houden
Langzaam afrollen en zakken
Bekken lossen en ontspannen
Steun op de schouders en niet op de nek
5 à 10x herhalen



Mobiliserend: lage rug
Uitgangshouding: ruglig, benen gebogen, voeten op de grond

Draai langzaam beide knieën naar rechts, zodat de buitenzijde 
van het rechter been in contact is met de mat.
Spreid beide armen en kijk naar de tegenovergestelde arm. 
5 tellen aanhouden 
3x herhalen links en rechts



Spierversterkend: Rugspieren
Uitgangshouding: buiklig, kussen onder de buik plaatsen, armen gestrekt voor je

Til de gesterkte armen van de grond, daarna beide 
schouders en hoofd (diepe dwarse buikspier goed 
aanspannen)
3 tellen aanhouden
5 à 10x herhalen 

Moeilijker:
Eén arm gestrekt naar boven 
en tegenovergestelde been 
lichtjes omhoog en wisselen. 



Stretching

Rechterbeen heffen en  knie strekken 

5 tellen aanhouden.

Voet naar je toetrekken  (niet met behulp van de handen, niet bij ischiaspijn)

5 tellen aanhouden

3 à 5x herhalen, links en rechts

Uitgangshouding: ruglig met bekkenkanteling



Spierversterkend
Uitgangshouding:  zijlig, bovenste been in het verlengde van de wervelzuil. Onderste been lichtjes gebogen. Bovenste hand neemt steun op de grond. 

Het bekken stabiel houden door buik- en bilspieren op te spannen. 
Bovenste been langzaam op en neer tillen. 
De voet komt net boven het bekken uit 
10 à 20x herhalen links en rechts
idem andere kant



Spierversterkend
Uitgangshouding: zijlig, bovenste been in het verlengde van de wervelzuil. Onderste been lichtjes gebogen. Bovenste hand neemt steun op de grond. 

Bovenste knie optrekken (niet boven heuphoogte) en uitstrekken
De knie blijft parallel ten opzichte van de grond
10 à 20x herhalen links en rechts



Spierversterkend
Uitgangshouding: zijlig, onderste been lichtjes gebogen

De hielen zijn niet in 

contact met elkaar.

Bovenste knie lichtjes naar buiten draaien (bekken 

beweegt niet) en  terug

Hielen zijn in contact met elkaar

10 à 20x herhalen



Spierversterkend
Uitgangshouding: zijlig, bovenste been ligt gebogen op de grond voor het onderste been, bovenste schouder iets naar voor brengen

Het onderste been gestrekt op en neer tillen
10 à 20x herhalen, links en rechts



Stretching: quadriceps
Uitgangshouding: zijlig,  onderste been lichtjes gebogen

Voet van bovenste been vastnemen en naar uw zitvlak toe trekken
Buikspieren aanspannen, niet hol trekken in rug
5 tellen aanhouden
3x herhalen links en rechts



Uitgangshouding: handen- en knieënstand

Uitgangshouding: 

Handen recht onder de schouders

Knieën recht onder heupen

Knieën zijn gespreid op 
heupbreedte

Romp in neutrale stand



Mobilisatie: bekkenkanteling

Druk langzaam de rug opwaarts 
(kattenrug) en kijk naar beneden. 

Bij deze beweging adem je in.  

Maak vervolgens een holle rug en 
kijk naar boven terwijl je uitademt.

Uitgangshouding: handen- en knieënstand



Stabilisatieoefening
Uitgangshouding: handen- en knieënstand. Spierkorset aanspannen, bij pijnlijke polsen een vuist maken i.p.v. je hand op de mat plaatsen

1 been langzaam heffen tot in het verlengde van 
de wervelzuil.
Zorg ervoor dat de voet, knie, bekken en 
schouders op dezelfde hoogte zijn.
10x herhalen links en rechts

Breng één arm horizontaal, strek 
vervolgens het tegenovergestelde 
been. 



Spierversterkend- en stabilisatieoefening
Uitgangshouding: Handen- en knieënstand, spierkorset aanspannen

Breng de knie zijwaarts omhoog zonder de rug te 
draaien. 
10 à 20x herhalen, links en rechts



Mobilisatie nek en rug
Uitgangshouding: handen- en knieënstand  

Arm onder de borstkas doorbuigen, zijwaarts 
omhoog zwaaien
bovenrug draait mee tot aan de onderrug. 
Je ogen blijven de beweging van je hand volgen. 
5 à 10x herhalen links en rechts



Spierversterkend: bovenrug
Uitgangshouding: handen-en knieënstand. Spierkorset aanspannen.

Handen lichtjes naar binnen draaien. Langzaam 
door je armen buigen en terugkomen (pompen).

10 à 15x herhalen

Moeilijker: 
Uitgangshouding: ellebogen loodrecht 
onder de schouders. Voeten spreiden op 
schouderbreedte.
Buik- en rugspieren aanspannen+ zitvlak. 
Benen en romp zijn in één rechte lijn. 
Enkele tellen aanhouden en ontspannen.



Stretching: rugspieren

Armen zover mogelijk voren 
plaatsen en het zitvlak zover 
mogelijk naar de hielen brengen. 

5 tellen aanhouden. Langzaam 
rechtkomen. 

2x herhalen.

Variatie : beide handen gekruist 
links van je plaatsen en het zitvlak 
zover mogelijk naar de hielen 
brengen. 

5 tellen aanhouden en langzaam 
terugkomen . 

2x herhalen, links en rechts

Uitgangshouding: hielzit



Matoefeningen
(deel 2)



Uitgangshouding: ruglig met bekkenkanteling

- Uitgangshouding: ruglig, knieën 
gebogen, voetzolen op de grond, 
armen naast het lichaam.

- Kantel het bekken richting de 
mat. Tracht de rug volledig tegen 
de mat te drukken



Stretching
Uitgangshouding: ruglig met bekkenkanteling

Linkerknie recht naar je toebrengen
5 tellen aanhouden,  
Linkerknie met rechterhand naar  rechts trekken, 
5 tellen aanhouden.  
3x herhalen links en rechts



Uitgangshouding: ruglig met bekkenkanteling 

Stretching

Beide knieën vastnemen en één voor één naar je toetrekken 
5 tellen aanhouden 
voeten één voor één terug op mat plaatsen
3x herhalen



Uitgangshouding: dwarse buikspieren

Dwarse buikspieren opspannen 
door onderbuik naar je toe te 
trekken.
Controle: bekkenrand vastnemen, 
vingers één cm naar binnen 
plaatsen, 
Je voelt een contractie (spanning) 
onder je vingertoppen.
Blijf rustig doorademen.



Spierversterkend: dwarse buikspieren
Uitgangshouding: ruglig, dwarse buikspieren opspannen

Eén knie langzaam zijwaarts brengen en terug. 
Voet blijft op de grond staan. Bekken stilhouden.
10 herhalingen links
10 herhalingen rechts

Moeilijker: 
Gestrekte been zijwaarts 
naar buiten brengen

zijwaarts



Spierversterkend: buikspieren 
Uitgangshouding: rug lig met bekkenkanteling, heup en knie gebogen in een hoek van 90°

Bekken moet gestabiliseerd zijn (mag niet bewegen, hoe groter de beweging, hoe moeilijker die te stabiliseren).

10 à 20x kleine cirkels met onderbenen in wijzerzin, 
10 à 20x in tegenwijzerzin

Makkelijker: 
knieën vasthouden



Spierversterkend: buikspieren
Uitgangshouding: ruglig met bekkenkantelling

Bekken beweeg zo weinig mogelijk. Hoe groter de beweging hoe moeilijker de stabilisatie van het bekken.

Eén been strekken en langzaam gestrekt op en neer heffen
10 à 20x herhalen, links en rechts



Spierversterkend: schuine buikspieren
Uitgangshouding: Ruglig met bekkenkanteling, kin niet naar borstkast brengen, ellebogen open

Ademhaling controleren (bij het vooroverbuigen uitademen , bij het gaan liggen inademen)

Met één hand achter het hoofd, met de andere hand 

naar de tegenoverovergestelde knie.  

Kijk naar je gestrekte hand en rol niet zijwaarts.

10 à 15x links en rechts

Moeilijker: 
Handen achter het hoofd.
Linkerelleboog en rechterknie naar
elkaar toebrengen. Herhalen met 
rechterelleboog en linker knie. 



Stretching: buikspieren
Uitgangshouding: ruglig, gestrekte benen (bij pijn, knieën buigen). 

Inademen en armen opwaarts boven het hoofd brengen.
Uitademen en armen terug naast het lichaam brengen.
3x herhalen



Spierversterkend
Uitgangshouding: ruglig met bekkenkanteling  

Moeilijker: 
bijkomend één been strekken in 
het verlengde van het bekken, 5 
tellen aanhouden en langzaam 
terugplaatsen

Bekken langzaam heffen en bilspieren opspannen 
5à 10 tellen hoog houden
Langzaam afrollen en zakken
Bekken lossen en ontspannen
Steun op de schouders en niet op de nek
5 à 10x herhalen



Mobiliserend: lage rug
Uitgangshouding: ruglig, benen gebogen, voeten op de grond

Draai langzaam beide knieën naar rechts, zodat de buitenzijde 
van het rechter been in contact is met de mat.
Spreid beide armen en kijk naar de tegenovergestelde arm. 
5 tellen aanhouden 
10x herhalen links en rechts



Spierversterkend: m.trapezius
Uitgangshouding: buiklig, kussen onder de buik plaatsen

Beide handen in uw nek plaatsen.
Ellebogen heffen door je schouderbladen naar 
elkaar toe te trekken. 
Hou dit 5 tellen aan.
5 à 10 herhalingen

Armen gesterkt heffen door je 
schouderbladen naar je toe 
trekken. 
Hou dit 5 tellen aan.



Stretching

Rechterbeen heffen en  knie strekken en 5 tellen aanhouden.

Voet naar je toetrekken  (niet met behulp van de handen, niet bij ischiaspijn)

5 tellen aanhouden

3 à 5x herhalen, links en rechts

Uitgangshouding: ruglig met bekkenkanteling



Mobiliserend: nek
Uitgangshouding: stand of zit, hoofd recht, voor u kijken

Draai het hoofd langzaam naar rechts
5 tellen aanhouden
Langzaam terugdraaien
5x herhalen, links en rechts

Breng rechteroor langzaam naar rechterschouder
Geef eventueel extra stretching met de hand
5 tellen aanhouden
Langzaam terugdraaien
5x herhalen, links en rechts



Mobiliserend: nek
Uitgangshouding: stand of zit, hoofd recht, voor u kijken

Laat de kin langzaam naar de borst zakken
5 tellen aanhouden
Langzaam terug voor u kijken
5x herhalen, links en rechts

Trek de kin in en breng het kruin omhoog
5 tellen aanhouden
Langzaam terug ontspannen
5x herhalen, links en rechts



Mobiliserend: nek

Breng de kin naar rechtsonder
Draai een halve cirkel naar linksonder en terug
3x herhalen

Uitgangshouding: stand of zit, hoofd recht, voor u kijken



Spierversterkend nek: isometrische oefeningen

 Dit zijn oefeningen waarbij spieren in actie komen zonder 
dat er een beweging plaatsvindt.

 Blijf ademen !

 Span de spieren 5 of 6 seconden alvorens te ontspannen



spierversterkend: nek
Uitgangshouding: stand of zit, hoofd recht, voor u kijken

Probeer het hoofd naar rechts te 
draaien maar hou tegen
5 tellen tegenhouden
Langzaam ontspannen
5x herhalen, links en rechts

Probeer het rechteroor naar de rechterschouder te 
brengen maar hou tegen
5 tellen tegenhouden
Langzaam ontspannen
5x herhalen, links en rechts



Spierversterkend: nek

Probeer het hoofd naar voor te buigen 
maar hou tegen
5 tellen tegenhouden
Langzaam ontspannen
5x herhalen, links en rechts

Probeer het hoofd naar achter te strekken 
maar hou tegen
5 tellen tegenhouden
Langzaam ontspannen
5x herhalen, links en rechts

Uitgangshouding: stand of zit, hoofd recht, voor u kijken


