
In deze folder leggen wij u uit wat lage rugpijn is en geven u advies hoe om te 
gaan met uw klachten, wat u zelf kunt doen en wat een fysiotherapeut eventueel 
voor u kan betekenen. 

Pijn laag in de rug komt veel voor: 4 op de 5 mensen hebben er weleens last van. 
Waardoor de pijn veroorzaakt wordt, is vaak moeilijk te achterhalen. 
U kunt het plotseling krijgen of het ontwikkelt zich in dagen of weken. 
Zelfs bij erge pijn is er meestal geen sprake van een ziekte of blijvende schade.

Vaak is het een zeurende pijn, maar de pijn kan ook zeer hevig en stekend van aard zijn.

       Bepaalde houdingen of bewegingen geven vaak (veel) meer pijn. 
       Soms lukt bewegen bijna niet door de pijn.
       
       Als u stil heeft gezeten of lang hebt gestaan, kan uw rug stijf of pijnlijk aanvoelen.
       
       De pijn zit onderin de rug maar kan uitstralen naar één of beide billen of bovenbenen. 

Bij zulke pijn in de onderrug zijn er meestal geen aanwijzingen voor een specifieke 
lichamelijke afwijking of beschadiging zoals een hernia als oorzaak van de pijn. 
We noemen het daarom ‘aspecifieke lage rugpijn’.
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Leefstijl advies en fysiotherapie bij lage rugpijn

Het is niet altijd duidelijk hoe lage rugpijn precies ontstaat. De pijn kan beperkend werken op uw algeheel 
functioneren, hetgeen de pijn verder kan versterken.

De volgende factoren kunnen van invloed zijn op pijn in de onderrug:      

      Langdurige statische belasting/houding 

      (bijvoorbeeld lang zitten of staan)

      

      Overgewicht

      Stress thuis of op het werk

      Zwaar lichamelijk werk
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Adviezen voor omgaan met pijn onderin de rug

Blijf in beweging. Dat is belangrijk, ook al heeft u veel pijn en last 

van uw rug. Bewegen is niet schadelijk, maar juist belangrijk voor 

uw herstel. U kunt niets stuk maken in uw rug met bewegen, 

ook niet als het heel veel pijn doet of bijna niet lukt. 

Blijf dus uw (sport) activiteiten uitvoeren. Zwemmen, fietsen en joggen, 

maar ook yoga of krachttraining kunnen helpen uw lichaam sterker en 

soepeler te maken en uw uithoudingsvermogen te verbeteren.

Voorkom dat u lang in dezelfde houding zit. Ga bijvoorbeeld na een kwartier 

zitten even staan, een eindje wandelen of oefeningen doen.

Ga gewoon door met uw dagelijkse activiteiten, zoals het huishouden, uw werk 

en hobby's. Zo zorgt u ervoor dat u de kans op chronische klachten verkleint.

Stress, stemming of angst kunnen uw rugklachten verergeren. Zoek naar 

manieren om uw stress te verminderen. Komt u er alleen niet uit? 

Vraag dan advies bij de praktijkondersteuner van uw huisarts. 

Hebben uw klachten te maken met uw werk? Of hebben uw klachten 

gevolgen voor uw werk? Bespreek dit dan met uw werkgever en de bedrijfsarts.



Pijnstillers, zoals paracetamol , ibuprofen en diclofenac kunnen tijdelijk verlichting geven 

maar helpen nauwelijks bij het herstel van pijn in de onderrug.  

Het belangrijkste is om in beweging te blijven en als u een pijnstiller wilt nemen, 

begin dan met  paracetamol (maximaal 3 maal per dag 2 tabletten van 500mg). 

Paracetamol heeft minder bijwerkingen dan ibuprofen of andere NSAID’s (ontstekingsremmers).

Bent u ouder dan 60 jaar? Heeft u maag-, darm-, hart-, vaat- of nierproblemen? 

Gebruikt u medicijnen? Vraag dan eerst aan uw huisarts of apotheek of u een 

NSAID mag gebruiken. Kijk voor risico's en bijwerkingen bij NSAID's. 

Eventueel kunt u diclofenac gel of ibuprofen gel op uw rug smeren. 

Soms biedt een warmtekussen al enige verlichting om beter te kunnen bewegen.

Gebruik geen spierverslappers (benzodiazepinen, zoals temazepam, oxazepam, diazepam). 

Ze helpen niet bij pijn in de onderrug, maar hebben wel bijwerkingen. 

Pijn in de onderrug gaat in de regel vanzelf over. De klachten worden meestal binnen 

4 tot 6 weken minder als u goed in beweging blijft, waardoor u uw dagelijkse 

activiteiten ook weer kunt oppakken. 

Merkt u geen enkele verbetering binnen 4 weken of is er sprake van herhaaldelijke 

episoden van klachten? Ga dan 4 weken na het begin van de klachten naar uw 

huisarts of contacteer een fysiotherapeut.

Wat is er te doen aan pijn onderin de rug?
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Bij een ‘normaal’ beloop van de rugklachten is het consulteren van een fysiotherapeut niet nodig. 

We spreken van een normaal beloop als u binnen drie tot vier weken na het ontstaan van de klachten 

uw activiteiten in het dagelijks leven weer hebt kunnen opbouwen. Vaak zal dan ook de pijn verminderen. 

Dit betekent niet dat de pijn geheel verdwijnt maar voornamelijk dat de pijn de activiteiten in het dagelijks 

leven niet meer in de weg staat. 

Wanneer de klachten en beperkingen in activiteiten niet afnemen in de eerste drie tot vier weken, of zelfs 

toenemen, kan het  raadzaam zijn om een fysiotherapeut te contacteren.  De fysiotherapeut kan u voorzien 

van een persoonlijk behandelplan om de klachten en beperkingen te verbeteren en is direct toegankelijk. 

Dit betekent dat u zonder verwijzing van de huisarts of medisch specialist een afspraak kunt maken. 

De fysiotherapeut geeft informatie en advies over uw klachten en hoe u het beste weer uw activiteiten kan 

oppakken. In het begin van de behandeling kunnen voor korte duur pijn dempende of mobiliserende 

(het verbeteren van de bewegelijkheid) technieken worden gebruikt. Deze kunnen u ondersteunen 

bij het hoofddoel om middels (gedoseerd) bewegen uw activiteiten weer volledig te hervatten. 

Tevens kan de fysiotherapeut oefeningen geven afgestemd op uw dagelijkse activiteiten om deze op te bouwen. 

        Aangezien lage rugklachten vaker terugkomen is fysiotherapeutische begeleiding  erop gericht om u 

        zelfredzaam te maken zodat u in de toekomst zelf weet wat u kunt doen als u weer rugklachten krijgt. 

        De kans dat u nog een keer klachten in de rug krijgt is namelijk best groot. Meer dan de helft van de 

        mensen krijgt er binnen een jaar weer last van. Ook dan gaan de klachten vaak vanzelf weer over 

        als u goed in beweging blijft.

Deze folder is samengesteld door de werkgroep Stadspoli Rug Maastricht UMC en het Rugnetwerk 

Maastricht-Heuvelland van fysiotherapeuten gespecialiseerd in rugklachten. 

De informatie is gebaseerd op de wetenschappelijke richtlijnen voor huisartsen 

(NHG-Standaard Aspecifieke lage rugpijn) en fysiotherapeuten (KNGF Richtlijn Lage Rugpijn).
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Wat is er te doen aan pijn onderin de rug?

Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen?

Meer informatie kunt u vinden op  www.zorgvoorbeweging.nl  of  www.orthopedie.mumc.nl
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