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DE GEWICHTHEFFERSTECHNIEKEN 

WETENSCHAP EN PRAKTIJK 
B. en J .H. Bruggeman,  H. Kerkhoven, H. J. Kooke

ST.E.P. Bewegingsconsulenten 

INLEIDING 

De gewichthefferstechnieken zijn een drietal basis bewe
gingsvormen voor het gewone dagelijkse leven, die door 
ons al een tiental jaren toegepast worden met als centrale 
uitgangspunten: 
L De bescherming van patiënten met rugklachten die 
overwegend geprovoceerd worden door.fl,exiebelasting. 
2. De primaire preventie van rugklachten.
In beide gevallen staat voor ons vast dat met deze gewicht
hefferstechnieken, die als lordotische bewegingsvormen 
zijn aan te merken, de dorsale anulusdistorsies voorkomen 
kunnen worden. En de dorsale anulus fibrosus is naar onze 
- ruimschoots wetenschappelUk onderbouwde - overtui
ging, de structuur die het meest risico loopt op beschadi
ging door het k)fotische ruggebruik van de Westerse 
samenleving. Hiervoor is meer dan overvloedige weten
schappelijke ondersteuning in de medisch-wetenschappe
lijke literatuur aanwezig, die wij al menigmaal in dit 
tijdschrift bespraken ( FYS/O 2000, vol.], nr. l, 2 en 3., vol. 
2, nr. 4, vol. 3, nr. 1, 2, 3 en 4, vol. 4, n,: 1) en hier niet nog 
eens zullen herhalen. In dit artikel zullen wij nog een aantal 
nieuwe logische argumenten en nieuwe wetenschappelijke 
gegevens bespreken, die nog niet eerder aan de orde kwa
men. Argumenten en wetenschappelijke feiten die de dor
sale anulus fibrosus als structuur at risk in het gewone 
dagelijkse leven aanmerken en verduidelijken hoe logisch 
dit vergrote beschadigingsrisico is vergeleken met de ven
trale anulus fibrosus. 
Verder zullen wij nader in gaan op de praktische realisatie 
van deze uitgangspunten in bewegingsvormen voor het 
gewone dagelijkse leven. Verder zullen nog een aantal 
voorbeelden worden gegeven van het natuurlijk voorkomen 
van de gewichtlu�fferstechniek in de sport, bij natuurvolken, 
bij kinderen en in werksituaties. 

1. Logische argumenten

1. De Dorsale Anulus: Meer uitrekking

De dorsale anulus fibrosus wordt veel meer uitgei·ekt dan de
ventrale anulus fibrosus bij het bewegen naar de eindstand,
resp. tlexje of extensie. Bij de beweging van lordose naar
kyfose - of dat nu van staan naar bukken is, of van staan naar
zitten - vindt ten opzichte van de basislengte van de dorsale
ant1lus fibrosus in stand een uitrekking plaats van± 66%.
Bij de ventrale anulus fibrosus is dat bij beweging van
lordose naar maximale lordose maar± 12% (atb. 1).

2. De Dorsale Anulus: Meer Nucleusdruk

Niet alleen de uitrekking van de dorsale anulusvezels door
de flexiebeweging is groter, ook de verandering van het
drukoppervlak van de nucleus tegen de dorsale anulus
fibrosus (en daarmee de trekbelasting in de dorsale anulus
fibrosus) neemt bij de beweging van lordose nam-maximale
kyfose in dezelfde procentuele orde van grote toe als de uit-
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A_fb. 1. Een lordose van 30° betekent per bewegingsseg
ment een lordose van c1 (B ). In dit tekenvoorbeeld is daTJ:.___ 
de lengte van de buitens Le dorsale anulus fibrosus veze 
0,75 cm en van de buitenste ventrale anulus.fibrosus 1,2:., 
cm. V oor,llexie van de lumbale werv�lkolom wor�lt gemidö
deld 60° aangegeven (9). Per bewegmgssegment 1s dat J2
en er ontstaat dan een /.ryfose per bewegingssegment van 6° 

(A). pe lengte van de buitenste dorsale anulusfibrosus veö
zels ,s dan 1,25 cm geworden {A). Voor extensie wordt 20 
als gemiddeld aangegeven (9). Per bewegingssegment 4°.
Er ontstaat dan een lordose van so0. Per bewegingsseg
ment is dat een lordose van zoO (C). De lengte van de bui
tenste ventrale anulus.fïhrosus is dan 1,4 cm.

1. De verlenging, uitrekking van de dorsale anulus .fï/Jro
sus van de lordose in stand (van 0, 75 cm) naar maximale
flexie (naar 1,25 cm) is dan 0,5 cm. Procentueel t.o. v. de
aanvangslengte in stand is dat:
0,5: 0,75x 100% = ±66%.

2. De verlenging, uitrekking van de ventrale anulusfibro
sus van de lordose in stand ( van 1,25 cm) naar maximale
extensie (naar 1,4 cm) is dan 0,15 cm. Procentueel t.o.v.
de aanvangslengte in stand is dat:
0,] 5: 1,25 X ]00% = ± J2o/o.

De dorsale anulus vezels worden dus ± 5 x zoveel uitge
rekt als de ventrale anulusvezels 


























