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“UW STERKE RUG IN 13 WEKEN TERUG” (OEFENGROEP LAGE RUGPIJN) 

 

INLEIDING 

 
Deze folder geeft u informatie over de oefengroep lage rugpijn “uw sterke rug in 13 weken terug” en geeft 
informatie over chronische rugklachten. 

WAT IS (CHRONISCHE) LAGE RUGPIJN  

 
Lage rugklachten is een veelvoorkomende klacht. Volgens cijfers van de World Health Organisation (WHO) heeft 60-
80% van de mensen in westerse landen een keer last van een episode van lage rugpijn. Het is niet altijd te 
achterhalen wat de oorzaak is van de lage rugpijn. Overbelasting kan een oorzaak zijn. Veel voorkomend is het 
vertillen of “door je rug gaan”. Bij sommige mensen hersteld de rug vanzelf weer, bij andere gaat het herstel helaas 
niet vanzelf. Veel mensen blijven doorlopen met de rugpijn en voor je het weet heb je te maken met chronische 
rugklachten. Rugklachten vallen onder de noemer chronisch, wanneer de pijn langer dan 12 weken aanwezig is. 

INHOUD VAN HET TRAININGSPROGRAMMA 

 
De oefengroep heeft als doel om op een leuke, gezellig manier uw rug sterker te maken, zodat u minder pijn en 
beperkingen heeft in uw rug. Het programma bestaat uit een stapsgewijze opbouw van activiteiten die voor het 
dagelijks leven belangrijk zijn. De nadruk ligt hierbij op het trainen van de stabiliteit van de lage rug. 
Ook zal inhoudelijk ingegaan worden op de anatomie van de lage rug, zodat u begrijpt wat we aan het trainen zijn. 
Tevens zal het onderwerp ‘pijn’ besproken worden en worden er ergonomische adviezen gegeven met betrekking 
tot het tillen. 
Voorafgaand aan het trainingsprogramma wordt er individueel een intake gedaan. 
 
Deelname aan het programma is zinvol wanneer: 

 u langer dan 12 weken pijn heeft in uw rug 

 u steeds terugkerende lage rugpijn heeft 

 u moet revalideren na een rug operatie  
 

KOSTEN 

 
De kosten van het programma kunnen, indien u verwezen bent door uw huisarts of specialist gedeclareerd worden 
bij uw verzekeraar. Zonder verwijzing of als uw verzekeraar onze declaratie afwijst bent u zelf aansprakelijk voor de 
kosten. 

 

Heeft u vragen, bent u geïnteresseerd, of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via 

telefoonnummer 0229-215615 en vraag naar Ricco Poffijn.   U kunt ons ook een e-mail sturen via info@fysiohoorn.nl 

. Vermeld dan naast uw vraag ook uw naam en telefoonnummer. Dan nemen wij contact met u op. 

 

mailto:info@fysiohoorn.nl

