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Campagne van de maand

Voel jij je
goed?
Deze maand focussen we even op ons
goed voelen. Ons goed voelen is
belangrijk! Het leven gaat snel vooruit
waardoor we vergeten stil te staan bij
hoe we ons nu werkelijk voelen. Je goed
voelen is niet enkel 'blij' zijn, het is ook je
lichamelijk en mentaal goed voelen! Om
aandacht te geven aan alle aspecten
van ons goed voelen zetten we iedere
week van deze maand een thema in het
daglicht.
In de eerste week gaan we het hebben
over heffen en tillen. In de tweede week
kaarten we beweging aan. Vervolgens
nemen we ons beeldschermgebruik en
gewoontes eens onder de loep en in de
laatste week staan we stil bij de
mentale en emotionele gezondheid.

"Je goed voelen is meer dan blij
zijn".
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HOE VOOKOM JE RUGPIJN? EN
WAT IS HET BELANG VAN HEF- EN
TILTECHNIEKEN?

Tillen is erg belastend voor het
lichaam, zeker als je het vaak
moet doen. Veel mensen krijgen
vroeg of laat rugproblemen. Dit
geldt niet alleen voor zware
voorwerpen.
Ook
lichte
voorwerpen vormen een risico.
Bijvoorbeeld door een verkeerde
houding of door te vaak na
elkaar te tillen. Op termijn kan
dit leiden tot beschadiging van
de
rugspieren,
de
bindweefselbanden
of
de
tussenwervelschijven,
met
bijvoorbeeld acute lage rugpijn of
een
hernia
tot
gevolg.
Rugproblemen kan je dus beter
voorkomen dan genezen.

Preventie kan rugpijn tot 20%
doen dalen. Bij een geïntegreerde
strategie op de werkvloer daalt
het aantal medewerkers met
rugpijn tot 20%, zo blijkt uit een
OSHA-report. Door medewerkers
te betrekken en een draagvlak te
creëren, heeft de aanpak nog
meer effect. Vandaar werd
gekozen voor een campagne rond
ergonomie.
Preventie werpt wel degelijk zijn
vruchten af, als iedereen zijn
steentje bijdraagt. Together we
can achieve more!

"Together we can achieve more!"
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ENKELE CĲFERS
VAN WAAR KOMT DIE RUGPIJN?

In 2019 waren ruim 2 miljoen mensen bekend bij de
huisarts met de diagnose nek- en rugklachten. Mensen
kunnen één of meerdere klachten hebben, maar de meest
voorkomende specifieke rugklacht is de hernia (nuclei
pulposi). Daarnaast is de meest voorkomende klacht bij
mannen rugpijn zonder uitstraling. Bij slechts 15% van alle
rugpijnpatiënten is er een specifieke lichamelijke oorzaak.
De overige 85% valt onder de term ‘niet-specifieke lage
rugpijn’. De exacte oorzaak is doorgaans onduidelijk, of er
zijn meerdere aanleidingen tegelijk. Twee factoren die een
aanleiding tot rugpijn kunnen vormen zijn onder- en
overbelasting.

WAT IS ONDERBELASTING?

DE SLEUTEL TOT SUCCES!

Een
sterke
rug
vraagt
beweging. Te veel en te lang
zitten
is
ongezond.
Bewegingsoefeningen is key!

De kunst is dus om een evenwicht
te vingen tussen gezonde fysieke
belasting
en
voldoende
afwisselende bewegingen. Het is
dus niet verboden om zwaardere
fysieke taken uit te voeren. Het
belangrijkste
is
dat
de
werkomstandigheden voldoende
geoptimaliseerd zijn en het werk
gecontroleerd uitgevoerd wordt.
Gecontroleerd
betekent
het
correct toepassen van de hef- en
tilprincipes
en
de
voorzorgsmaatregelen.

WAT IS OVERBELASTING?
Fysiek belastende jobs zijn een
bewezen
risico
voor
het
ontstaan van rugpijn. Denk aan
langdurig
voorovergebogen
staan of handmatig tillen van
lasten. Bovendien belemmert
zwaar werk het herstel.

Tips om
rugpĳn te
voorkomen!
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Nr.1 Verzorg je houding
De natuurlijke kromming van de rug moet zo
veel mogelijk bewaard blijven tijdens het
uitvoeren van bepaalde bewegingen. Elke
beweging die afwijkt van de natuurlijke
kromming van de rug zal een verhoogde druk
of belasting veroorzaken op een bepaald deel
van
de
rugstructuur.
Een
verkeerde
lichaamshouding kan daardoor al snel invloed
hebben op het uitvoeren van dagelijkse
bezigheden. Het heeft vervelende gevolgen
zoals
pijn,
evenwichtsproblemen,
krommingen,… Probeer dus je rug zo recht
mogelijk te houden en je buik in te trekken.
Gebruik zo veel mogelijk je beenspieren, maar
draai en buk nooit tegelijk.

Nr.2 Versterk je lichaam
Werk aan je conditie en train je buik- en
rugspieren om ze sterker te maken.
Lichaamsoefeningen en beweging zullen
ervoor zorgen dat je minder snel rugklachten
krijgt. Dit kan bijvoorbeeld door core stability
training.
Deze
training
bestaat
uit
mobiliteitsoefeningen,
spierversterkende
oefeningen en stretchoefeningen. Je hoeft
zeker geen spierbundel te zijn, maar een
beetje training doet wonderen!

Tips om rugpĳn te
voorkomen!
Nr.3 Afwisseling
Wissel voldoende af. Moet je tijdens het
werken vaak zitten, sta dan regelmatig recht.
Beweeg en wandel zo veel mogelijk
tussendoor.
Pas
ook
je
stoelen
werkbladhoogte indien mogelijk aan zodat je
comfortabel recht kunt zitten.

Nr.4 Ontspanning
Vermijd langdurige stress. Stress kan rugpijn
veroorzaken, maar rugpijn kan ook stress
geven. Wanneer men stress ervaart, gaan de
rugspieren nog meer verkrampen en wordt de
rugpijn steeds erger. Stress vermijden en
voldoende ontspannen is dus belangrijk om
rugklachten te voorkomen.

Nr.5 Water, de bron van het leven
Drink voldoende water. Water ruimt niet
alleen de gifstoffen in het lichaam op,
voldoende water drinken is ook nodig voor
een gezonde rug. De tussenwervelschijven
van de rug bestaan grotendeels uit water en
zijn een soort schokdempende ‘sponsjes’.
Tijdens het werken of sporten neemt de druk
op de tussenwervelschijven toe. Watertekort
leidt er bovendien toe dat de rugspieren
minder goed functioneren. Vind je het
moeilijk om genoeg water te drinken? Blik
dan even terug naar de nieuwsbrief van
vorige maand!
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WIST JE DAT?
Pijn in de rug wordt niet veroorzaakt
door iets van buitenaf.

Stress, slecht humeur en zorgen
hebben invloed op rugpijn.

Bedrust helpt niet.

Oefeningen doen is goed en veilig.

Optillen en buigen zijn veilige
bewegingen.

Bewegen is de beste preventie.

Het vermijden van activiteiten en
voorzichtig te werk gaan helpt niet
op de lange termijn.

Ouder worden is geen oorzaak van
rugpijn.
Uw rug slijt niet sneller door gebruik.
(integendeel!)
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