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BEWUST BEWEGEN is een multidisciplinair centrum. U kunt bij ons terecht voor fysiotherapie, oefentherapie, 

logopedie, podotherapie, manuele therapie, psychosomatische fysiotherapie, oedeemtherapie, sportfysiotherapie, 

arbeidsfysiotherapie, craniofaciale therapie, echodiagnostiek, meer bewegen voor ouderen, medisch fitness, senioren 

fitness, kinderoefentherapie, bekkenfysiotherapie, conditiemetingen, doelgroep programma’s en fitness voor mensen 

met een verstandelijke beperking. 

Afspraak maken? 

Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met ons secretariaat via telefoonnummer 0546-621886 of 

rechtstreeks met een der vestigingen of via de website: www.bewustbewegen.com 

ADVIES 

TRAINING 

INZICHT  

ONDERSTEUNING 

Echotraining, in het Engels 

“Ultrasound retraining”  is een 

nieuwe op evidentie gebaseerde 

oplossing voor lage rugklachten. 

Echotraining verschaft inzicht en 

handvatten om doelgericht 

chronische lage rugklachten te 

bestrijden. Met echotraining ZIE 

je welke spieren je moet gebruiken 

en VOEL je wat dat betekent voor 

jouw rugklachten. 

Echotraining kan worden gegeven 

als een “single solution” maar 

wordt bij Bewust Bewegen in een 

pakket van maatregelen 

aangeboden om uw rugklachten 

NU, maar ook in de toekomst een 

halt toe te zeggen. 

Echotraining 
Een nieuwe, op wetenschappelijk 

onderzoek gebaseerde manier van 

trainen van lage rugklachten. 



MAATOPLOSSINGEN 

De Fysiotherapeut staat als “specialist  

in bewegen” dicht bij de oplossing van 

storingen in dat bewegen. De 

Fysiotherapeut die ook geschoold is in

Echodiagnostiek heeft alle kennis om 

te komen tot een maatoplossing. De 

Fysiotherapeut heeft kennis van de 

Anatomie, van Bewegen en de relatie 

daartussen.  

APPARATIEVE 

ONDERSTEUNING

De Fysiotherapeut mag geen

medische diagnose stellen, wel een 

fysiotherapeutische diagnose. 

Het gaat dan om 

“Functiediagnostiek”.  Met de ECHO

kun je niet dichter bij de werkelijkheid

komen!

ECHO en vergoeding 

Vooralsnog bestaat er geen aparte 

GEBRUIK UW RUG WAAR HIJ VOOR GEMAAKT IS. MAAK GEEN MISBRUIK VAN UW RUG! 

Uw armen en benen bewegen doordat uw spieren 

rechtstreeks aangrijpen op de bewegende delen. Uw arm 

buigt doordat de biceps vast zit aan de schouder en de 

onderarm. Samentrekken van de biceps brengt  

de botstukken naar elkaar toe.  

In de romp is dat anders. Daar hechten spieren aan  

fascies, “vliezen”  die spieren aan elkaar verbinden.   

In de romp hebben spieren ook een andere functie. Je kunt 

door je adem vast te houden een sterke basis vormen 

om iets zwaars te tillen. En dan doen ALLE rompspieren 

mee.  

De buik- rug- bekkenbodem- en 
ademhalingsspieren doen allemaal mee om 

je rug te bewegen en te ondersteunen bij 

het dragen van zware lasten.  

De “vliezen” geven signalen aan andere 

spieren zodat deze mee aanspannen om 

de rug te beschermen. Één “zwakke” 

spier maakt de hele rug kwetsbaar!!  

RUGPIJN: hoe komt u er vanaf?? Leer uw SPIEREN weer te gebruiken! 

Als u een eerste keer rugpijn krijgt dan schakelen uw hersenen 

automatisch de werking van de diepe (dwarse) buik-spieren uit. 

Andere mogelijke oorzaken voor het uitschakelen van deze 

spieren zijn: eerdere buikoperaties, bekkenpijn en een 

doorgemaakte zwangerschap. 

WAAROM DIE DIEPE SPIEREN ? 

Rompstabiliteit of  “Core Stability”  is het vermogen van uw 

lichaam tot het dynamisch controleren en ondersteunen van de 

rug door het inschakelen van specifieke spieren. 

De diepe rompspieren zijn de belangrijkste 

spieren die uw rug en bekken ondersteunen en 

sturen. Zij werken zeer efficiënt met een lage 

energiebehoefte. Indien deze spieren niet werken 

wordt de rug niet volledig ondersteund, hetgeen 

de kans op schade en chroniciteit verhoogd.

MAATOPLOSSINGEN 

Uit onderzoek is gebleken  dat 

het niet  alleen de spierkracht is 

die problemen in de rug doen 

onstaan (of het gemis aan 

spierkracht), maar de aansturing 

van de spieren. 

Geven de juiste spieren op het 

juiste moment de juiste actie? 

Werken de spieren goed samen 

om de rug te beschermen? 

APPARATIEVE 

ONDERSTEUNING 

Je kunt met echo  kijken naar 

gewrichten, banden, kapsels 

en spieren. En het mooiste is 

dat je met echo naar 

bewegingen kunt kijken. Je 

kunt naar de functie van de 

spieren kijken. Je ziet het op 

het scherm en daardoor zie je 

wat je moet doen! 

RUGBESCHERMING 

De spieren van je romp sturen de 

bewegingen van je rug en 

beschermen deze. 

Een foutieve aansturing van de 

spieren of een disbalans tussen 

functie en kracht maakt de rug 

kwetsbaar. Je beschermt je rug 

als je de spieren op de juiste 

wijze gebruikt! 

Als u bekend bent met lage rugklachten, weet u ook dat rugklachten de nare 

gewoonte hebben om weer terug te komen. Rugpijn is niet alleen pijnlijk, het kan 

uw werk beïnvloeden uw sport of gewoon uw dagelijkse activiteiten.  

Onderzoekers hebben ontdekt dat een aantal diepe spieren in de buik en de lage 

rug moeten aanspannen om uw rug te ondersteunen. Indien deze spieren goed 

werken is het zeer waarschijnlijk dat u minder last heeft van rugpijn.  

Het slechte nieuws is echter dat deze spieren zich “uitschakelen”  elke keer als u 

rugpijn heeft maar zich niet automatisch weer “inschakelen” . Hierdoor loopt de 

rug het risico op (weefsel)schade. 

Het goede nieuws echter, is dat deze diepe spieren in uw buik en rug vrij 

eenvoudig weer op te trainen zijn met een echoapparaat. De kans op herhaling 

van de rugklachten binnen een jaar significant af.  

Met het echoapparaat kun je de 

spieren zien op een monitor. Je 

kunt deze spieren zien aanspannen 

en corrigeren als je ze aan het 

trainen bent. Het visualiseren blijkt 
zeer waardevol te zijn omdat je 
ZIET wat je doet. 
 Een gespecialiseerde fysiothera-
peut helpt u met  het optrainen van 

de juiste spieren. 

WAAROM KOMT DE RUGPIJN STEEDS WEER TERUG?? 

 WAT IS ECHOTRAINING? WAAROM IS EEN GOEDE WERKING BELANGRIJK? 




