
 “K
lachten aan rug, armen, schouders 
en nek zijn vaak een gevolg van de 
manier van bewegen en de 
houding. Als oefentherapeut 
behandel ik mensen die klachten 
hebben aan het bewegings-
apparaat.  

Met oefentherapie probeer ik mensen bewust te maken 
van hun manier van bewegen en van de relatie tussen 
dit bewegen en hun klachten. En met bewegen bedoel 
ik de gewone dagelijkse dingen, zoals fietsen en lopen, 
maar ook de manier van het op de bank zitten tijdens 
tv-kijken of achter de computer. Klachten kunnen 
ontstaan door een verkeerde houding of verkeerd 
bewegen, maar ook door te weinig bewegen.  
 
Overbelasting  
Eigenlijk is er geen ‘goede’ of ‘foute’ manier 

van bewegen. Het ligt er aan wat je aan het doen bent. Het 
gaat er om dat de druk in het lichaam goed verdeeld wordt en 
dat bijvoorbeeld niet één kant van het lichaam of één spier te 
veel belast wordt. Want dat kan op den duur klachten 
veroorzaken. Een voorbeeld: tijdens het tv-kijken zitten veel 
mensen niet op de bank, maar hangen ze. Ze hangen in de 
rug, waardoor deze te veel belast wordt. Dat gebeurt vaak 
onbewust en wordt in eerste instantie ervaren als ‘lekker 
ontspannen’. Blijkbaar willen we ons lichaam laten leunen en 
het een steuntje geven. Eigenlijk zijn we dus gewoon een 
beetje lui. Maar het probleem met te lang scheef of onderuit 
gezakt zitten, is dat er aan een kant van de rug of de nek meer 
spanning of rek komt in de spieren en banden, waardoor het 
pijn gaat doen. Dit is precies wat er vaak gebeurt tijdens een 
lange autorit. Het is dus belangrijk om niet de hele tijd in een 
zelfde houding te zitten, maar af en toe van houding te 
veranderen en regelmatig te stoppen om de benen en de rug 
te strekken. Zowel in de auto als op de werkvloer achter je 
computer geldt: voeten plat op de grond, rechte rug, 
onderrug tegen de leuning, de bovenarmen langs het 
lichaam en de onderarmen ondersteund door een kussentje, 
armleuning of het bureaublad. Maar het is niet de bedoeling 
dat we stijf en gespannen zitten. De houding moet 
dynamisch zijn, de bovenrug moet kunnen bewegen en 
draaien. Op je werk is een goede stoel op de juiste hoogte 
afgesteld een eerste vereiste voor een goede houding. Staat 
de stoel te hoog, dan gaan we onderuit zitten waardoor de 
rug verkeerd belast wordt. Staat de stoel te laag – of het 
bureau te hoog – dan worden armen en daarmee de 
schouders opgetrokken, wat spanning geeft in de nek. 
Probeer ontspannen te zitten, verander af en toe van houding 
en vooral: blijf bewegen.  
 
Vergeten te bewegen
Het is niet eenvoudig om een ‘verkeerde’ houding of manier 
van bewegen te veranderen. Het is iets dat mensen al jaren 
doen, onbewust, en moet bewust aangepast worden. Als kind 
bewegen we veel; klimmen, klauteren, leren fietsen, lopen op 
een smal muurtje: kinderen zoeken de balans op, spelender-
wijs. Jonge kinderen zitten lekker in hun lichaam en het 
bewegen gaat heel natuurlijk. En ze bewegen gevarieerd. 
Maar op een gegeven moment, zo rond de leeftijd van groep 
8, ontstaat er een soort tweedeling. Kijk maar eens op het 
schoolplein. Een deel van de kinderen rent en speelt nog (of 
doet lekker aan sport), en een ander deel staat te hangen in 
een hoekje. Op die leeftijd gebeurt en verandert er veel in het 
lichaam, en sommige kinderen weten zich daar geen raad 
mee, weten niet wat ze aan moeten met dat lichaam dat 
groeit. Zij zijn het gevoel van lekker bewegen kwijt en 
stoppen met bewegen. En hoe ouder we worden, hoe groter 
het gevaar dat we die ontspannen en natuurlijke manier van 
bewegen kwijtraken. Want we moeten zo veel. Studeren, 
werken, we gaan met de auto in plaats van de fiets en voor 
sporten hebben we al helemaal geen tijd. Op deze manier 
raken we het gevoel met ons lijf kwijt. Eigenlijk vergeten we 
hoe het is om te bewegen.  
 

 
Uitdaging en motivatie 
Als er klachten optreden als gevolg van een verkeerde 
houding of manier van bewegen, kan een oefentherapeut 
helpen. Helpen om het herstelvermogen van het lichaam 
weer aan het werk te zetten. Dit gebeurt door oefeningen, 
maar vooral door de cliënt iets te leren over hun lichaam. Het 
is lastig om aangeleerd gedrag te veranderen, daar moet 
continu aan gewerkt worden. Dit doen we door mensen te 
laten zien en te laten voelen hoe ze bewegen en wat dat voor 
gevolgen heeft. Een behandeling is dan ook per persoon 
verschillend en de communicatie daarover is heel belangrijk. 
Hoe en hoeveel beweegt de cliënt in zijn dagelijks leven?  
De behandeling is heel individueel en toegespitst op de 
persoon. Ik daag mensen uit, motiveer ze om te bewegen en 
koppel steeds terug: ‘Wat voel je, wat gebeurt er nu in je 
lichaam?’ Oefentherapeuten benaderen de klachten op een 
holistische manier; we kijken naar het geheel, niet alleen naar 
de plek waar men last heeft, maar naar het gehele lichaam. 
Alles hangt met elkaar samen en het komt altijd weer terug 
op bewegen. En dat doen wij mensen te weinig.  
 
Reset het lichaam 
Een veelvoorkomende klacht is RSI, een verzamelnaam van 
klachten, ontstaan door overbelasting. Tegenwoordig 
spreken we in plaats van RSI liever van KANS: Klachten Arm, 
Nek, Schouder (in het Engels is het CANS, waarbij de C staat 
voor complaints). Deze klachten kunnen het gevolg zijn van 
een slechte houding, maar vooral van te weinig beweging. 
Het is gewoon nodig om het lijf af en toe te ‘resetten’. 
Verander tijdens het werk af en toe van houding en blijf in 
beweging. Ook na het werk. Helaas schiet dat er bij veel 
mensen bij in, zeker als er sprake is van drukte op het werk of 
bijvoorbeeld tijdens het afstuderen. In zo’n periode wordt het 
lichaam niet goed onderhouden. Naast te weinig beweging is 
er in deze gevallen ook vaak sprake van stress, en stress kan, 
bijvoorbeeld doordat de bloedvaten zich vernauwen, een te 
hoge spanning in de spieren veroorzaken. Niet zo gek dus dat 
er dan klachten aan de nek, schouders en armen ontstaan. 
Om ons lichaam sterk en gezond te houden en het hele 
systeem goed op gang te houden, is regelmatig bewegen 
echt onmisbaar. Het is geen garantie voor een gezond en 
klachtenvrij leven, maar heeft een bewezen positieve invloed 
op ons algemeen welzijn.

Meer informatie:
Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en 
Mensendieck: www.oefentherapeut.nl  
www.praktijkvoorhoudingenbeweging.nl 

Gezondheid
Tekst: Astrid Telkamp  

Margot Vandenbroek: “Ik heb regelmatig last 
van mijn rug en nek. Na de lange autorit terug 
van vakantie kon ik bijna de auto niet meer 
uit. Moet ik maar accepteren dat dat bij mij 
hoort of kan ik zelf ook iets doen?”

Weetjes: 
Ongeveer 75% van de 
Nederlandse bevolking heeft 
jaarlijks last van het bewe-
gingsapparaat. Hiermee is het 
een van de meest voorkomende 
oorzaken van pijn en ongemak 
(bron: Body&work). 
Het aantal klachten van mensen 
die wel met het toetsenbord 
maar niet met de muis werkt, 
ligt ongeveer gelijk aan het 
aantal klachten van mensen die 
wel veel met de muis werkt 
(Bron: NEA 2003, TNO Arbeid).
Van mensen onder de 34 jaar 
meldt een kwart RSI klachten. 
Onder 55-plussers is dit 15% 
(Bron: CBS). 
Uit promotieonderzoek van 
TNO-er Janneke Richter blijkt 
dat RSI beter te voorkomen is 
door tijdens de lunchpauze te 
sporten, dan door af en toe even 
kort te stoppen met computer-
werk. 
Ruim 40% van de werkende 
Nederlanders beweegt niet vol-
doende volgens de norm voor 
gezond bewegen: tenminste 
vijf dagen per week minstens 30 
minuten matig intensief. 
De Nederlandse jeugd beweegt 
aanzienlijk minder dan volwas-
senen: slechts 45% 
van de jeugd voldoet aan de 
combinorm; voor 12-17 jarigen 
ligt dit percentage 
zelfs nog lager (38%) (TNO).
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Elke week beantwoordt iemand van ons PRiMO-deskundigenpanel een vraag van een lezer

Deze week:  

Rugpijn? Kom in beweging!
Deskundige Cokkie 
van Santen is oefen-
therapeut en werk-
zaam bij Praktijk voor 
Houding en Beweging 
in Den Haag. 
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