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Rugklachten met uitstralende pijn in een been 
  
Rugklachten komen veel voor en hebben meestal geen specifieke oorzaak. Vaak 
herstellen rugklachten weer binnen enkele weken. Van de bevolking heeft 50 tot 70 
procent één of meerdere keer last van rugklachten. Bij meer dan 40 procent duren de 
klachten langer dan 12 weken. Een klein aantal mensen heeft langdurige rugklachten 
en uitstralende pijn in één of beide benen. Bij rugpijn met uitstralende pijn naar één 
of beide benen wordt er doorverwezen naar de neuroloog.  
Deze folder geeft u informatie over de procesgang van de onderzoeken en de 
behandelingsmogelijkheden. In ZGT kunt u terecht met uiteenlopende rugklachten. 
Juist omdat deze klachten vaak complex zijn, verdienen zij een gespecialiseerde 
behandeling. In deze folder leest u over de mogelijkheden van een behandeling en 
wat u kunt doen om rugklachten zoveel mogelijk te voorkomen. 
 
Oorzaak rugklachten 
In verreweg de meeste gevallen wordt er 
geen lichamelijke oorzaak gevonden: er is 
dan sprake van aspecifieke rugpijn. 
Bij aspecifieke rugpijn is het niet duidelijk 
waar de pijn vandaan komt. Vaak is er een 
verstoorde balans tussen belasting (de 
krachten op de rug) en belastbaarheid (wat 
iemand geestelijk en lichamelijk aan kan) 
mee. Soms is er wel een specifieke oorzaak 
aan te wijzen: een afschuiving van de wervels 
ten opzichte van elkaar, een beknelde zenuw, 
een infectie of een wervelbreuk.  
Rugklachten kunnen ontstaan door de wijze 
waarop de rug gebruikt wordt. Bijvoorbeeld 
door overbelasting van uw rug door  
werkzaamheden, zoals veel tillen, bukken en 
draaien. De rug kan ook onderbelast zijn, 
waardoor gewrichten en spieren door een 
gebrek aan beweging in kwaliteit 
achteruitgaan. Naast onder of overbelasting 
kunnen rugklachten ook ontstaan na een 
ongeval of kan het te maken hebben met 
erfelijke aanleg 
 
Het ontstaan van rugpijn kan vaak worden 
toegeschreven aan overbelasting van de 
tussenwervelschijf en de kleine   
wervelgewrichtjes. De pijn voelt u dan vooral 
in de lage rug. De spierspanning is in dit 
gebied toegenomen. In sommige gevallen is 
er sprake van uitstralende pijn. Deze pijn 
voelt u dan in één of beide billen en/of benen. 

Gevolgen rugklachten 
Bij rugklachten kan er gedacht worden aan 
pijn, stijfheid, verminderde kracht in benen, 
gevoelsstoornissen of stabiliteitsverlies. 
Waardoor er dagelijkse handelingen minder 
goed uitgevoerd kunnen worden.  
 
Risicofactoren 
Er zijn een aantal risicofactoren bekend die 
een rol kunnen spelen bij het ontstaan van 
rugklachten. Voorbeelden hiervan zijn: 
 Veel tillen in combinatie met draaiende 

bewegingen (met name met gestrekte 
benen/knieën) 

 Lang in één houding blijven zitten of staan 
(op het werk, thuis) 

 Repeterend werk doen 
 Plotselinge hevige inspanningen verrichten 
 Blootgesteld zijn aan veel trillingen 
 Overgewicht 
 Roken 
 
Radiculaire pijn 
Wordt de uitstralende pijn in uw bil en/of 
been veroorzaakt door druk op een 
zenuwwortel, dan wordt deze pijn radiculaire 
pijn genoemd. De meeste bekende vorm 
hiervan is de Hernia Nuclei Pulposi (HNP). Bij 
een hernia is er een uitpuiling van het 
tussenwervelschijf (dit zijn soepel schijfjes die 
zich tussen de ruggenwervels bevinden) 
ontstaan. De uitpuiling kan op een 
zenuwwortel drukken en bijvoorbeeld pijn of 
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tintelingen in uw bil en/of been veroorzaken. 
Echter is er soms een andere oorzaak voor de 
zenuwprikkeling aan te wijzen.   
 
Pseudoradiculaire pijn 
Als de uitstralende pijn niet wordt veroorzaakt 
door irritatie van de zenuw in of rondom de 
wervelkolom, dan heet dit pseudoradiculaire 
pijn. Dit lijkt sprekend op radiculaire pijn.  
Mogelijke oorzaken van deze pijn zijn onder 
andere verhoogde spierspanning, of artrose 
van de kleine wervelgewrichtjes. Echter wordt 
er niet altijd een oorzaak gevonden van deze 
pijn.  
 
Onderzoek 
De neuroloog stelt u vragen en verricht 
lichamelijk onderzoek om meer duidelijkheid 
over de oorzaak van uw pijn te verkrijgen. 
Indien nodig worden er vervolgonderzoeken 
en/of het laten maken van een röntgenfoto 
afgesproken. In sommige gevallen wordt er 
ook een aanvullende MRI of CT-scan 
gemaakt.    
 
Melden polikliniek 
Op de dag van de afspraak meldt u zich op 
het afgesproken tijdstip bij de balie van de 
polikliniek neurologie 
 Locatie Almelo route 0.5  
 Locatie Hengelo route 0.9 
Verhinderd?  
Mocht u om welke reden dan ook verhinderd 
zijn voor de afspraak, dan verzoeken wij u op 
tijd contact met ons op te nemen.  
 
Wat neemt u mee? 
 Medicatielijst; Deze lijst kunt u opvragen 

bij uw eigen apotheek. 
 
Uitslag onderzoek 
Indien er eventuele beeldvorming heeft 
plaatsgevonden krijgt u via de neuroloog te 
horen of u de uitslag telefonisch zal 
ontvangen of dat u een vervolgafspraak dient 
te maken voor het spreekuur. In dat geval 
maakt u een vervolgafspraak bij de polikliniek 

neurologie.  
 
Behandelingen 
Er zijn verschillende behandelopties mogelijk. 
Hierover krijgt u advies.  
 
Operatie 
Indien er een hernia (HNP) wordt vastgesteld 
en de pijn u hindert in uw dagelijkse 
bezigheden, is een operatie soms 
noodzakelijk. U wordt dan verwezen naar de 
neurochirurg van het Medisch Spectrum 
Twente of de OCON Rugkliniek. Indien er 
uitval is die dreigt toe te nemen, dan wordt u 
met spoed naar de neurochirurg verwezen.  
Als er geen indicatie is voor een hernia-
operatie, dan kan oefentherapie  
(rugscholingsprogramma) waardevol zijn. U 
wordt dan verwezen naar de fysiotherapeut of 
Caesar/ Mensendieck therapeut. 
 
Pijnpolikliniek (Nocepta) 
U kunt worden verwezen naar een 
pijnpolikliniek voor een pijnblokkade door een 
anesthesioloog indien de pijn niet dragelijk is 
en er geen operatie-indicatie is.  
 
Fysiotherapie en  ergotherapie  
Tijdens de opname worden de fysiotherapeut 
en ergotherapeut ingeschakeld. Met als doel 
om tijdens opname de pijn in uw rug en/of 
been beheersbaar/acceptabel te maken. 
Zodat u de algemene dagelijkse handelingen 
zoveel mogelijk zelfstandig kunt uitvoeren. 
De fysiotherapeut observeert hoe u beweegt 
en ondersteunt met bewegingsadviezen en 
oefeningen. Er wordt zelden geadviseerd om 
bedrust te houden. Vaak zult u gestimuleerd 
worden om te bewegen. De ergotherapeut 
bespreekt met u, wat u kunt doen om een 
goed evenwicht te vinden tussen wat u kunt 
(belastbaarheid) en wat u wilt/moet 
(belasting). Tijdens de behandeling kijkt u 
samen met de fysiotherapie en ergotherapeut 
naar de mogelijkheden om hierin een nieuw 
evenwicht te vinden. 
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Informatie 
Heeft u vragen over deze folder dan kunt u 
contact opnemen met het secretariaat van de 
polikliniek neurologie.  
 Ziekenhuislocatie Hengelo,   

telefoonnummer 088 708 52 79 
 Ziekenhuislocatie Almelo,  

telefoonnummer 088 708 43 20. 
 
Check uw dossier op MijnZGT 
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U 
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of 
mobiel delen van uw medisch dossier inzien. 
Daarnaast kunt u ook persoonlijke gegevens 
checken en/of bijvoorbeeld vragenlijsten 
invullen die er mogelijk voor u klaar zijn 
gezet. Kijk voor meer info op: zgt.nl/mijnzgt. 

https://www.zgt.nl/patienten-en-bezoekers/inloggen-in-mijnzgt/

