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Preventie van lage rugpijn 
In geïndustrialiseerde landen krijgt tot 
70% van de bevolking ooit te maken 
met lage rugpijn. Meer dan een derde 
hiervan zou een werkgerelateerde 
oorsprong kennen. Voorkomen van 
lage rugpijn is uiteraard beter dan het 
behandelen ervan, wat leidt tot uitge-
breid onderzoek naar initiatieven voor 
de preventie van lage rugpijn. Maar 
wat is wetenschappelijk bewezen wat 
werkt, en wat niet?

In dit artikel werden in totaal 137 
studies bekeken die maatregelen 
bestuderen voor de preventie van 
lage rugpijn op het werk (de behan-
deling van lage rugpijn werd niet 
meegenomen). In totaal namen meer 
dan 120.000 personen deel aan deze 
verschillende studies.

Categorieën van maatregelen
In de 137 studies komt een grote 
variatie aan mogelijke preventieve 
maatregelen aan bod, die opgedeeld 
kunnen worden in drie grote groepen:
1. Apparatuur en technologieën 

(zoals een rug riem, steunzolen, 
rugleuning) of aanpassingen van 
de werkplek (gericht op lichaams-

Wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd in Engelstalige peer-reviewed tijdschriften is vaak 
niet laagdrempelig genoeg om door te dringen tot de werkvloer. In deze rubriek wordt een recent 
verschenen wetenschappelijk artikel samengevat met relevante resultaten voor de preventiead-
viseur. Volgend artikel wordt besproken: “Occupational interventions for the prevention of back 
pain: overview of systematic reviews”1.

Opleiding alleen blijkt onvoldoende 
preventief effect te hebben. Een 
mogelijke verklaring hiervoor: het 
overbrengen van kennis leidt niet 
noodzakelijk tot de toepassing van 
deze kennis in de praktijk. Herhaling 
en combinatie met andere maatre-
gelen kan het mogelijk effect wel 
vergroten. De oorzaak van lage rug-
pijn is immers vaak multifactorieel, 
waardoor voor de preventie van lage 
rugpijn ook best ingezet kan worden 
op verschillende aspecten.  

Wat betreft de aanpassingen van 
de werkplek is tot nu toe nog onvol-
doende bewijs beschikbaar van 
doeltreffendheid. Hierbij moet opge-
merkt worden dat alle rugpijn wordt 
samengenomen. Wanneer men zou 
focussen op werkgebonden lage rug-
pijn zou de invloed van ergonomische 
interventies waarschijnlijk een ander 
beeld opleveren. Voor de bepaling 
van werkgebonden lage rugpijn dient 
de risicoanalyse ergonomie.

Deze metastudie toont nogmaals 
aan dat de roemruchte preventie-
hiërarchie, zoals deze vanuit de 
Kaderrichtlijn 89/391 neergedwarreld 
is in onze Welzijnswet van 4 augus-
tus 1996, niet is gebaseerd op weten-
schappelijk onderzoek. 

houding, kracht, duur, repeti tiviteit, 
…) of arbeidstaken.

2. Opleiding gericht op bijvoorbeeld 
het bijbrengen van kennis over 
anatomie van de rug, moge-
lijke oorzaken van lage rugpijn, 
instructies over het tillen en han-
teren van lasten.

3. Bewegingsoefeningen op de 
werkplek en tijdens de werkuren 
zoals gymnastiek of stretchen 
gericht op het versterken van de 
spieren, stabiliteit en flexibiliteit.

Wat werkt en wat werkt niet? 
Op basis van strenge kwaliteitscrite-
ria werd vervolgens bekeken welke 
maatregelen al dan niet doeltreffend 
zijn voor de preventie van lage rug-
pijn.

Het meest doeltreffend voor de pre-
ventie van lage rugpijn blijken maat-
regelen die bewegingsoefeningen 
omvatten, al dan niet in combinatie 
met opleiding. Het effect is voorna-
melijk aangetoond op korte termijn 
(tot twaalf maanden). Het effect op 
lange termijn is nog niet aangetoond.

Belangrijk is dat maatregelen die 
bewegingsoefeningen omvatten (en 
dat geldt ook voor alle andere maat-
regelen) afgestemd worden op de 
specifieke context van het bedrijf (zo 
zullen bewegingsoefeningen weinig 
soelaas bieden als het werk te zwaar 
is). Ook de soort oefening, de lengte, 
de frequentie en de intensiteit zijn 
bepalende factoren voor succes of 
falen van de maatregel. 

Voor jou samengevat 
PREVENTIE VAN LAGE RUGPIJN 

#wistjedatje
Fedris heeft sinds 2007 een 
preventieprogramma lage 
rugpijn. Ga ook zeker naar 
ergonomiesite.be voor nuttige 
info. De Vlaamse Ergonomie 
Vereniging VerV ontwikkelde 
posters voor kantoor, zorg en 
industrie. Download ze en zet 
zo ergonomie mee in de kijker!
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“Meest doeltreffend blijken 
maatregelen die bewegings-
oefeningen omvatten”


