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ABSTRACT 
 
Fietsen is één van de meest populaire sporten ter wereld. Lage rugpijn (LRP) komt veel 
voor bij fietsers. Toch zijn er slechts weinig studies die de oorzaken en de specifieke 
behandeling van LRP bij fietsers hebben onderzocht. In dit artikel bespreken we eerst 
wat LRP precies is. Verder wordt aangegeven waarom het belangrijk is om deze 
heterogene groep van LRP patiënten verder te subclassificeren en hoe we deze opdeling 
kunnen maken. Daarna bespreken we mogelijke verklaringsmechanismen van LRP 
tijdens het fietsen. We gaan specifiek dieper in op het belang van houdingscontrole t.h.v. 
de lage rug. De resultaten van recent vergelijkend onderzoek tussen fietsers met en 
zonder LRP wordt hierbij toegelicht. Tot slot bespreken we de mogelijkheden om 
houdingsgebonden LRP bij fietsers aan te pakken aan de hand van praktische 
voorbeelden. De voorgestelde aanpak wordt verder toegelicht a.d.h.v. een casus met pre 
en post meting. 
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Fietsen met of zonder lage rugpijn: maakt het uit hoe je zit? 
 
1. Inleiding 

 
Fietsen is één van de meest populaire 
sporten ter wereld. Met een racefiets of 
een mountainbike, met een toerfiets of 
een stadsfiets, in wedstrijdverband, 
recreationeel of als vervoersmiddel: vele 
mensen fietsen.  
Uit onderzoeksgegevens blijkt dat lage 
rugpijn (LRP) vaak voorkomt bij fietsers. 
Volgens deze literatuur heeft 32% tot 
60% van de fietsers LRP tijdens het 
fietsen1-3.  
In het algemeen kunnen we stellen dat 
in de meeste gevallen (85-90%) bij 
personen met LRP geen aantoonbare 
afwijking van het musculoskeletaal 
stelsel (spieren, gewrichten, ligamenten, 
tussenwervelschijf, enz.) aanwezig is op 
medische beeldvorming (MRI scan, 
radiografie, echo, enz.)4. Deze groep 
noemen we de ‘niet specifieke LRP’-
groep5 6. Wanneer er wel een 
aantoonbare afwijking van het 
musculoskeletaal stelsel is (discus 
hernia, spondylolisthese, ‘modic 
changes’, enz.) spreken we van de 
‘specifieke LRP’-groep. 
Bij personen met niet-specifieke LRP 
ontwikkelen de rugklachten zich vaak 
als een chronisch (of persistent) 
fluctuerend probleem7 8, waarbij 
opstoten van LRP worden afgewisseld 
met relatief betere periodes. Dan 
spreken we van niet specifieke 
chronische lage rugpijn (NSCLRP). Ook 
bij fietsers zien we dit patroon. 
De oorzaak van de LRP klachten kan bij 
deze heterogene NSCLRP-groep erg 
verschillen. Het is dus noodzakelijk om 
deze groep verder te subclassificeren. 
Op basis van klinische en 
wetenschappelijke bevindingen weten 
we dat bij NSCLRP de houdings- en 

bewegingscontrole een belangrijke rol 
kan spelen bij het ontstaan en 
onderhouden van de LRP4 9 10. Onder 
meer o.b.v. de houdings- en 
bewegingscontrole kunnen we deze 
heterogene groep verder opdelen in 
subgroepen4. Een belangrijke subgroep 
binnen deze NSCLRP-groep zijn de 
patiënten met een ‘maladaptieve[1] 
motorische controle’ t.h.v. de lage rug9. 
Binnen deze grotere groep is het Flexie 
Patroon (FP) het meest voorkomende 
patroon. Bij personen met een FP is er 
een verminderde motorische controle 
t.h.v. de laag lumbale regio (onderrug)11. 
Hierdoor positioneren deze personen 
zich in een meer eindstandige 
flexiehouding[2] . Dit kan zorgen voor 
weefselirritatie en LRP12-14, door 
herhaaldelijke en excessieve 
overbelasting van de structuren rondom 
de wervelkolom15. Het is nu net dit FP 
dat we vaak zien bij fietsers met LRP16. 
 
 

2. Oorzaken van LRP bij fietsers 

 

Onderzoek naar de mogelijke oorzaken 
van LRP bij fietsers is tot op heden 
eerder schaars. Laboratoriumgebaseerde 
biomechanische studies suggereren 
enkele mechanismen die een rol zouden 
kunnen spelen bij het ontstaan van LRP 
bij fietsers. Drie van deze mechanismen 
focussen op een aangehouden lumbale 
flexie en kunnen vertaald worden naar 
de subgroep van FP gerelateerde LRP bij 
fietsers. Ten eerste is er de inwerking 
van krachten gegenereerd door de 

                                                 

 
[1]

 Niet goed aangepaste  
[2]

 Flexie = het naar voor buigen van de rug; 

Extensie = het naar achter strekken van de rug 



 

 

3 

 

 

benen en getransfereerd naar een 
gebogen en/of gebogen/gedraaide 
midden- en onderrug17 18. Ten tweede is 
er het flexie-relaxatie fenomeen dat 
verwijst naar een afwezigheid van 
spieractivatie van de rugextensoren. Dit 
fenomeen treedt op bij het overschrijden 
van het midden van de totale 
bewegingsmogelijkheid naar flexie19-25. 
Tot slot wordt het kruipfenomeen 
vermeldt: een vormverandering van 
visco-elastische structuren onder 
constante druk26 27. Door het aannemen 
en aanhouden van eindstandige lumbale 
flexie tijdens het fietsen kunnen al deze 
mechanismen (individueel of samen) 
aanleiding geven tot het ontstaan van 
LRP bij fietsers door overbelasting van 
de weefselstructuren van de onderrug. 

 
Deze hypothese (nl. het aannemen en 
aanhouden van eindstandige lumbale 
flexie) werd ook aangetoond bij fietsers 
tijdens een labotest. Burnett et al.28 
toonden aan dat proefpersonen met 
NSCLRP (met een FP) een maladaptieve 
motorisch controle disfunctie vertonen. 
De toegenomen buiging/draaiing t.h.v. 
het pijnlijke niveau (in vergelijking met 
pijnvrije controle subjecten) was klinisch 
gerelateerd met de ontwikkeling van 
LRP.  
 
Verder onderzoek naar onderliggende 
mechanismen van LRP tijdens fietsen is 
een noodzakelijke stap in het 
ontwikkelen van wetenschappelijk 
onderbouwde behandelings- en/of 
preventiestrategieën. 
 
 
 
 
 
 

3. Is er een verschil in de controle 

over de positie van de lage rug 

tussen fietsers met en zonder 

LRP? 

 
Omdat er tot op heden nog geen studies 
uitgevoerd werden waarbij de lumbale 
positie van fietsers in een 
representatieve veldsituatie wordt 
gemeten, hebben we vanuit de Faculteit 
Bewegings- en 
Revalidatiewetenschappen van de KU 
Leuven een veldstudie uitgevoerd. Het 
doel van deze studie was te 
onderzoeken wat het belang is van de 
motorische controle van de onderrug bij 
het ontstaan van LRP bij fietsers. We 
onderzochten aldus of er een verschil is 
in de controle over de positie van de 
onderrug tijdens het fietsen tussen 
fietsers met en zonder LRP. 

 
a. Proefpersonen 

Zeventien mannelijke proefpersonen 
werden gerekruteerd voor deze studie. 
De NSCLRP proefpersonen werden 
gescreend door twee kinesitherapeuten, 
op basis van strikte inclusie- en exclusie 
criteria. Enkel de fietsers met een FP29 30 
dat klinisch aanzien werd als dominante 
oorzaak voor het ontwikkelen van LRP 
tijdens fietsen (en zitten) werden 
geselecteerd. 
De NSCLRP (FP) subjecten (LRP-groep, 
n = 8) werden gematched voor leeftijd  
(± twee jaar) en geslacht met controle 
subjecten (controlegroep, n = 9). Deze 
proefpersonen hadden actueel geen LRP 
tijdens het fietsen, een voorgeschiedenis 
zonder significante LRP (nooit 
interventie nodig gehad) en geen 
episode van LRP de voorbije drie 
maanden. Leeftijd, gewicht, lengte en 
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BMI waren niet significant verschillend 
tussen de groepen (p < 0.05).  
 
b. Onderzoeksopzet 
 
Elke proefpersoon fietste met zijn eigen 
koersfiets gedurende twee uur aan een 
intensiteit van 60-70% van de maximale 
hartslag (leeftijdgebaseerd) op hetzelfde 
vlakke parcours. 
De positie en bewegingen van de 
onderrug werden gemeten met de 
BodyGuard (Sels Instruments nv, 
België) (Figuur 1). De BodyGuard 
bestaat uit een meetelement (strain 
gauge/rekstrookje) dat verbonden was 
met een kleine ‘verwerkingseenheid’ 
welke de data opslaat voor verdere 
analyse31-33. Het meetelement van de 
BodyGuard werd met tape bevestigd op 
de ruggenwervels van S2 en L3 (Figuur 
1).  
 

 
Figuur 1: Fietser met BodyGuard en meetelement met 
tape bevestigd op de ruggenwervels van S2 en L3 
(reprinted with permission of the Dutch journal of 
sports medicine and sports science). 

Voor de kalibratie van de BodyGuard 
metingen werden de proefpersonen 
geïnstrueerd en manueel begeleid om in 
zit een maximale voorwaartse 
bekkenkanteling (lumbale 
extensie/holling) uit te voeren, gevolgd 
door een maximale achterwaartse 
bekkenkanteling en rompbuiging tussen 
de benen (lumbale flexie/bolling). Dit 
gebeurde op een zitkrukje met heupen 
en knieën in een flexiehoek van 90°. De 
maximale extensie werd ingesteld als 
0% en de maximale flexie als 100%. De 

posities en bewegingen van de onderrug 
worden dus uitgedrukt als een 
percentage van de maximale lumbale 
flexie beweeglijkheid (% FL ROM) in zit.  
 

De intensiteit van de LRP werd gemeten 
a.d.h.v. de ‘Numerical Pain Rating scale’ 
(NPRS), een 11-punten schaal van 0 
(geen pijn) tot 10 (ergst denkbare pijn) 
die valide, betrouwbaar en geschikt is 
voor klinisch gebruik34. Een verandering 
van twee punten op deze schaal wordt 
gezien als het minimaal klinisch 
belangrijk verschil 35. De pijnscore werd 
bevraagd bij het begin en elke 15 
minuten tijdens het fietsen, evenals 30 
minuten, één, twee en 24 uur na het 
fietsen. 
De fietszadelhoek werd opgemeten met 
een goniometer. 
 
c. Resultaten  
 
De gemiddelde pijnscores tijdens het 
fietsen en de follow-up periode worden 
weergegeven in Figuur 2. De 
pijnintensiteit van de LRP-groep nam 
significant toe tijdens het fietsen 
(p<0.001). De pijnscore piekte naar het 
einde toe en was significant toegenomen 
t.o.v. baseline na 90 (p = 0.05), 105 (p = 
0.04) en 120 (p = 0.01) minuten fietsen. 
Tijdens de follow-up periode 
verminderde de pijn, maar deze bleef tot 
24u nadien niet significant verhoogd 
t.o.v. de baseline. 
 
Gedurende de twee uur durende 
fietsproef had de LRP-groep, in 
vergelijking met de controlegroep, een 
significant toegenomen flexiepositie van 
de onderrug, respectievelijk 74.1 (± 7.9) 
% t.o.v. 63.6 (± 9.8) % FL ROM (p = 
0.018). 
Figuur 3 geeft de tijd weer die 
gespendeerd wordt in de buurt van 
eindstandige buiging (>80% FL ROM). 
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De NSCLRP (FP) subjecten namen meer 
dan 38.5% van de totale fietstijd, een 
eindstandige positie aan, in vergelijking 
met slechts 4% voor de controlegroep. 
 
Figuur 4 geeft de positie weer van de 
onderrug van beide groepen tijdens het 
fietsen. Er was een significant 
hoofdeffect voor de LRP-groep (p = 
0.035). De NSCLRP (FP) subjecten 

vertoonden een significant toegenomen 
lumbale flexie. De flexiewaarden 
veranderden niet over tijd tussen beide 
groepen (p = 0.076). Er was geen 
significant interactie-effect tussen de 
groepen en de houding (p = 0.592). 
Er was geen significant verschil in de 
fietszadelhoek tussen beide groepen (p 
= 0.112). 

 
Figuur 2: De gemiddelde pijn scores (NPRS; 0-10) (±SD) tijdens het fietsen en follow-up periode per groep. De 
gestippelde verticale zwarte lijn geeft het einde van de fietsproef en het begin van de follow-up periode weer. NPRS: 
numerical pain rating scale, ‘: minuten, u: uur (reprinted with permission of the Dutch journal of sports medicine and 
sports science). 

 

 
Figuur 3: De tijd, weergegeven als een percentage van de totale 2 uur durende fietsproef die wordt gespendeerd in de 
verschillende delen (per 10% band) van de mogelijke lumbale flexie ROM (% FL ROM) per groep (reprinted with 
permission of the Dutch journal of sports medicine and sports science). 
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Figuur 4: Percentage van de totale lumbale flexie (% FL ROM) (± SD) over de gehele periode per 12 intervallen van 10 
minuten per groep (reprinted with permission of the Dutch journal of sports medicine and sports science). 

 
d. Discussie  

 
De resultaten van de huidige studie 
tonen duidelijk aan dat fietsers met 
NSCLRP (FP) tijdens de twee uur 
durende fietsproef een significant 
toegenomen flexiepositie van de 
onderrug aanhouden in vergelijking met 
fietsers zonder LRP. Het aanhouden van 
deze meer eindstandige houding was 
geassocieerd met een significante 
toename van LRP tijdens het fietsen. 
Deze pijn was na 30 minuten fietsen 
klinisch significant toegenomen (>2/10 
op de NPRS) t.o.v. de baseline en deze 
klinisch significante toename bleef tot 
twee uur na het fietsen aanwezig. Dit is 
in overeenstemming met de resultaten 
van Burnett et al.,28 waarbij in het labo 
werd aangetoond dat fietsers met 
NSCLRP (FP) een toegenomen 
flexie(/rotatie) vertonen t.h.v. de 
pijnlijke lumbale regio. Andere studies 
die LRP bij roeien36-38 en industrieel 
werk39 hebben onderzocht, 
demonstreerden ook een significant 
toegenomen lumbale flexie bij LRP 
subjecten en een geassocieerde 
verhoogde prevalentie van LRP tijdens 
deze activiteiten. 
 

Bij het naderen van de individuele 
limiet voor maximale lumbale flexie, 
vergroten de buigmomenten waardoor 
de rug meer belast wordt40. Volgens 
Adams et al.41 kunnen flexiewaarden die 
75% van de FL ROM overschrijden hoge 
trekkrachten genereren in de achterste 
spinale ligamenten. In de huidige studie 
namen de fietsers met NSCLRP (FP) een 
aangehouden houding van de onderrug 
aan die significant dichter lag bij hun 
maximale flexiewaarden in vergelijking 
met de controlegroep. Dit suggereert 
een verhoogde belasting van de weke 
delen structuren en pijnprovocatie 
rondom de onderrug en wordt sterk 
ondersteund door de literatuur13 14 23 25 39.  
 
De bevindingen van de huidige 
veldstudie suggereren dat bij een 
specifiek geselecteerde subgroep van 
fietsers met NSCLRP tijdens het fietsen 
een onderliggend maladaptief motorisch 
controle probleem (FP) aanwezig is 
t.h.v. de onderrug. Deze toegenomen 
flexiehouding werd gedurende de 
volledige twee uur durende fietsproef 
aangenomen, en ging het optreden van 
LRP vooraf. Dit suggereert dat het 
motorische controle probleem inherent 
aanwezig is en niet een reflexmatige 
respons is op een toename van de LRP. 
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Tevens werd er bij de personen met 
NSCLRP bij aanvang en accumulatie 
van LRP tijdens het fietsen geen 
passende positionele aanpassing 
waargenomen om de flexiespanning te 
verminderen t.h.v. de pijnlijke lumbale 
wervelzuil. Deze bevindingen 
versterken de hypothese van de 
aanwezigheid van een inherent 
onderliggend motorische controle 
probleem bij de fietsers met NSCLRP 
(FP). 
 
Door de kleine steekproefgrootte en de 
specifiek geselecteerde subgroep van 
fietsers met NSCLRP (FP) kunnen de 
resultaten niet veralgemeend worden 
naar alle fietsgerelateerde LRP. Ze zijn 
beperkt tot subjecten met een FP 
gerelateerd maladaptief motorisch 
controle probleem. 

 
 
4. Wat kunnen we doen om LRP 

bij fietsers aan te pakken? 

 
We weten nu dat er bij een subgroep 
van fietsers met NSCLRP tijdens het 
fietsen een onderliggend maladaptief 
motorisch controle probleem (FP) 
aanwezig is t.h.v. de onderrug. Als 
gevolg hiervan positioneren fietsers met 
LRP hun onderrug eindstandiger en 
aangehouden naar flexie tijdens het 
fietsen. Ons lijkt het zinvol om tijdens 
de revalidatie/preventie van 
rugklachten tijdens het fietsen dit 
maladaptief motorisch controle 
probleem actief te benaderen. Door de 
fietser inzicht en controle aan te leren 
over de positie van de onderrug, wordt 
de onderrug in minder eindstandige 
flexie gepositioneerd. Tijdens deze 
eerste fase van de revalidatie wordt er 
geen specifieke core-stability training 
gegeven (dit kan uiteraard wel later 

tijdens de verdere revalidatie aan bod 
komen). Wel ligt de nadruk op het 
aanleren van een subtiele en 
gelokaliseerde voorwaartse 
bekkenkanteling, waardoor de fietser 
iets meer lordoseert t.h.v. de onderrug 
(de onderrug holler maakt). Ook bij niet-
fietsers met LRP (en een FP) wordt het 
aanleren en controleren van de lumbale 
lordose (holling) aangeraden om LRP te 
verbeteren13 42. 
Om de positie en controle over de 
onderrug te verbeteren zijn er 
verschillende factoren die aangepast 
kunnen worden. We kunnen deze 
opdelen in twee grote groepen. De ‘niet 
persoonlijk aanpasbare factoren’ en de 
‘persoonlijk aanpasbare factoren’.  
Met de ‘niet persoonlijk aanpasbare 
factoren’ bedoelen we alle variabelen die 
te maken hebben met de fietsafstelling 
(geometrische variabelen): de maat van 
het kader, de zadel hoek2, het type van  
zadel43, de zadelhoogte44, pedaallengte, 
reikafstand44, stuurpenlengte, stuur-
hoogte, naloop, type van kader en fiets2, 
enz. Een optimale fietsafstelling is 
uiteraard essentieel, want al deze 
variabelen hebben een invloed op hoe 
een fietser op zijn fiets zit44. Er zijn 
verschillende studies die suggereren dat 
aanpassingen aan deze geometrische 
variabelen effectief zijn in het 
verminderen van LRP. Zo zouden 
bepaalde types van zadels een 
voorwaartse bekkenkanteling 
stimuleren43. Het veranderen van de 
zadelhoek zou LRP tijdens het fietsen 
met 72% kunnen verbeteren2. 
 
Daarnaast spelen ook de ‘persoonlijk 
aanpasbare factoren’ volgens ons een 
cruciale rol. Hiermee bedoelen we de 
actieve controle van een fietser over zijn 
houdings- en bewegingspatroon van de 
onderrug11. Dit is volgens ons minstens 
even belangrijk als de fietsafstelling zelf. 
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Vergelijk het met een bureaustoel; een 
goede bureaustoel is belangrijk, maar als 
je niet weet hoe je er op moet zitten 
heeft dat weinig zin. Het is dus 
belangrijk dat een eventueel maladaptief 
motorisch controle probleem t.h.v. de 
onderrug (zie boven) ook actief en 
gericht wordt aangepakt. Een fietser 
moet worden aangeleerd hoe hij/zij op 
zijn fiets moet zitten. Dit kadert binnen 
wat wij noemen een ‘Classification-
Based Cognitieve Functionele Therapie’ 
(CB-CFT). Hierbij wordt de fietser 
aangeleerd om controle te krijgen over 
zijn houdings- en bewegingspatroon en 
dit binnen een multidimensioneel 
kader45 46. In de klinische praktijk blijkt 
deze CB-CFT effectief te zijn in het 
behandelen van LRP45 47 48. Bij fietsers 
werd dit echter nog nooit onderzocht. 
 
Daarom hebben we vanuit onze 
onderzoeksgroep musculoskeletale 
revalidatie van de Faculteit Bewegings- 
en Revalidatiewetenschappen van de 
KU Leuven een case study bij een fietser 
met NSCLRP (FP) uitgevoerd. We 
onderzochten a.d.h.v. pre- en post 
interventie metingen of het toepassen 
van deze CB-CFT effectief zou zijn in het 
verminderen van de LRP en het 
verbeteren van het houdings- en 
bewegingspatroon tijden het fietsen. 
 
 

5. Case study 

 
a. Inleiding  

 
De casus die we onderzochten was een 
19 jarige mannelijke fietser (72.2kg, 
186cm) met een voorgeschiedenis van 5 
jaar NSCLRP. Hij vertoonde een FP in 
zijn houdings- en bewegingsgedrag. Hij 
kreeg voornamelijk LRP tijdens het 
fietsen en zitten. Zijn gemiddelde 

pijnscore (NPRS) tijdens het fietsen was 
5/10. Tijdens dagdagelijkse activiteiten 
bedroeg dit 2/10. Hij fietste met zijn 
koersfiets een gemiddelde van 
400km/week. Verder deed hij reeds zes 
jaar aan competitie, maar o.w.v. zijn 
LRP was hij hier recent mee gestopt. Hij 
had een medial cut-out zadel en zijn 
zadelhoek was 1° naar voor gekanteld. 
Zijn fiets werd reeds afgesteld door een 
professional zonder enig resultaat naar 
zijn rugklachten toe. 
 

b. CB-CFT - interventie 
 
De fietser onderging een CB-CFT 
interventie om zijn maladaptieve 
motorische controle (FP) t.h.v. zijn 
onderrug te verbeteren. Deze bestond 
uit verschillende stappen. 

 Tijdens een educatiesessie werd het 
onderliggend mechanisme van zijn 
LRP duidelijk uitgelegd. Dit 
cognitief aspect is essentieel om de 
fietser inzicht te geven in zijn LRP, 
de relatie tussen zijn maladaptieve 
motorische controle, aangehouden 
eindstandige flexiepositie en de 
ontwikkeling van LRP. 

 Tijdens de oefensessies werd 
aangeleerd hoe hij actief en op een 
subtiele manier controle kon krijgen 
over zijn onderrug. Hierbij lag de 
focus op het aanleren van 
bekkenkantelingen in zit. 

 Om ook controle te krijgen over de 
voorwaartse bekkenkantelingen in 
verschillende en meer functionele 
posities kreeg hij thuisoefeningen 
mee. Deze moesten dagelijks 
uitgevoerd worden. 

 Als laatste werd de aangeleerde 
controle geïntegreerd in 
dagdagelijks activiteiten en tijdens 
het fietsen (Figuur 5). 
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Figuur 5: Houding van de fietser op de fiets, Links: 
gewoonte houding, Rechts: aangeleerde houding 
tijdens de CB-CFT 

c. Pre – post meting 
 
De fietser moest twee fietsproeven 
afleggen. Eén vóór de start van de 
interventie (Fietsproef 1: geen - CB-
CFT/BFB[3]) en één een maand na de 
interventie (Fietsproef 2: CB-CFT/BFB). 
Bij beide fietsproeven moest hij 2 uur 
buiten fietsen, op hetzelfde vlak 
parcours aan 60-70% van zijn maximale 
hartslag (leeftijd gebaseerd). Bij 
fietsproef 2 werd bovendien gevraagd 
om de aangeleerde controle t.h.v. de 
onderrug te gebruiken (Figuur 5). Ook 
kreeg hij, d.m.v. de BodyGuard, extra 
biofeedback (BFB) over de positie van 
zijn onderrug. Deze BFB bestond uit een 
geluid (piep) en trillingen wanneer hij 
een bepaalde flexiewaarde (%Fl ROM) 
overschreed (bepaald o.b.v. de data van 
de eerste fietsproef). 
Ook hier werd de BodyGuard (Sels 
Instruments nv, Belgium) gebruikt om 
de houdingen en bewegingen van de 
onderrug te meten33 49. De NPRS werd 
gebruikt om intensiteit van de LRP te 
meten. De pijnscore werd bevraagd bij 
het begin en elke 15 minuten tijdens het 
fietsen, evenals 30 minuten, één, twee en 
24 uur na het fietsen. Aan de 
fietsafstelling werd niets veranderd. 
Na CB-CFT (met BFB) interventie was er 
een significante daling in de gemiddelde 
(± SD) flexie positie van de onderrug  

                                                 

 
[3]

 BFB: BioFeedback 

(p < 0.001). De waarden daalden van 
82.2% (± 5.2) Fl ROM tijdens Fietsproef 1 
(geen – CB-CFT/BFB) naar 56.6 % (± 3.6) 
Fl ROM tijdens Fietsproef 2 (CB-
CFT/BFB) (Figuur 6). Dit was 
geassocieerd met een significante 
vermindering van LRP tijdens het 
fietsen (p = 0.01) (Figuur 7). Tijdens 
Fietsproef 1 (geen – CB-CFT/BFB) nam 
de LRP gradueel toe tot 7/10 terwijl de 
positie van de onderrug hetzelfde bleef. 
Tijdens Fietsproef 2 (CB-CFT/BFB) was 
de LRP significant minder en bleef deze 
0/10 tot 90 minuten om dan kort toe te 
nemen tot 2/10 en terug te dalen tot 
0/10 op het einde van de fietsproef 
(Figuur 7). 
Het zitcomfort tijdens het fietsen bleef 
hetzelfde (5/50 op de Category 
Partioning scale, CP-5050). De 
gemiddelde pijnscore tijdens het fietsen 
(gemiddelde pijn over de laatste week) 
daalde van 5/10 (vóór Fietsproef 1) naar 
2/10 vóór Fietsproef 2 en de LRP tijdens 
dagdagelijkse activiteiten van 2/10 naar 
1.5/10. 
 

d. Bespreking casus 
 
Uit deze case study bleek dat een fiets-
specifieke CB-CFT interventie met het 
gebruik van BFB zeer effectief was in het 
verbeteren van de positie van de 
onderrug tijdens het fietsen en dat dit 
geassocieerd is met een significante 
daling van de LRP.  
Het vermoeden dat een onderliggend en 
inherent aanwezig motorisch controle 
probleem t.h.v de onderrug (als 
persoonlijk aanpasbare factor) een 
cruciale factor kan zijn in de 
revalidatie/preventie van LRP bij 
fietsers, wordt ondersteund door deze 
case study. Tijdens Fietsproef 1 (geen –  
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Figuur 6: Percentage (± SD) van de totale lumbale flexie (% FL ROM) (± SD) van de fietser per 12 intervallen van 10 
minuten (in totaal 2 uur), tijdens Fietsproef 1 = geen – CB-CFT/BFB en Fietsproef 2 = CB-CFT/BFB. SD: standaard 
deviatie, CB-CFT: classification-based cognitieve functionele therapie, BFB: biofeedback, Alarmwaarde: waarde 
waarboven de fietser BFB kreeg tijdens Fietsproef 2 (reprinted with permission of the Dutch journal of sports 
medicine and sports science). 

 
Figuur 7: De gemiddelde pijnscore (NPRS; 0-10) van de fietser tijdens en na het Fietsproef 1 = geen – CB-CFT/BFB en 
Fietsproef 2 = CB-CFT/BFB. De vertikaal gestippelde lijn geeft het einde van de fietsproeven weer. NPRS: numerical 
pain rating scale, CB-CFT: classification-based cognitieve functionele therapie, BFB: biofeedback, ‘:minuten, h: uren, 
post: tijd na het einde van de fietsproef (reprinted with permission of the Dutch journal of sports medicine and sports 
science). 

CB-CFT/BFB) nam de pijn gradueel toe 
terwijl de positie van de onderrug 
hetzelfde bleef. Bij Fietsproef 2 (CB-
CFT/BFB) daarentegen kon de fietser 
een meer optimale (minder 
eindstandige) positie behouden wat 
gepaard ging met een significante 
daling en uitstelling van de LRP.  
 
Ook in andere sporten zoals bv. roeien36 

46 51 en in de klinische praktijk40 45 47 
wordt een gelijkaardige CB-CFT 
interventie voorgesteld en blijkt deze 
effectief te zijn.  
 
Verder vermelden we nog dat de fietser 
rapporteerde dat hij zich comfortabeler 

voelde op zijn fiets en (subjectief) het 
gevoel had dat hij meer kracht kon 
leveren met de benen. De relatie tussen 
de positie van de rug en het 
ontwikkelen van kracht is onderwerp 
van lopend onderzoek door onze 
onderzoeksgroep. Bij (telefonisch) 
follow-up (na 2 ½ maand) rapporteerde 
de fietser dat hij nog steeds kon fietsen 
zonder LRP en dat hij zelfs het rijden 
van wedstrijden had hervat (na een 
afwezigheid van een jaar vanwege LRP). 
Hij had ook veel minder LRP tijdens 
dagdagelijks activiteiten (bv. bij 
langdurig zitten). 
De niet persoonlijk aanpasbare 
variabelen (fietsafstelling) werden niet 
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veranderd. De fietsafstelling bleef 
ongewijzigd. In dit kader lijkt het ons 
nuttig te vermelden  dat de fiets reeds 
afgesteld werd door een professional. 
Zo was hij overgegaan tot het plaatsen 
van  een medial cut-out zadel en was het 
zadel reeds 1° naar voor gekanteld was. 
Desondanks had de fietser nog steeds 
last van LRP tijdens het fietsen. Het was 
pas na de CB-CFT interventie dat er een 
significante verandering van positie en 
LRP was. Dit ondersteunt het belang 
van het ingrijpen op modifieerbare 
persoonlijke factoren. 
 
Het is geenszins onze mening om te 
besluiten dat enkel deze ‘persoonlijk 
aanpasbare factoren’ belangrijk zijn voor 
de revalidatie van LRP bij fietsers. Met 
deze casus kunnen we wel aantonen dat 
dit een cruciale factor is. Verder 
onderzoek is belangrijk om de relatieve 
bijdrage van het veranderen van de 
persoonlijk- en niet persoonlijk 
aanpasbare factoren uit te klaren. 
Vermoedelijk is een combinatie van 
optimalisatie van beide factoren 
essentieel. 
 
 

6. Conclusies  

 
Ons recent onderzoek heeft aangetoond 
dat er een duidelijk verschil is in de 
positie van de onderrug tijdens het 
fietsen bij fietsers met en zonder LRP. 
Fietsers met LRP hebben een 
maladaptief motorisch controle 
probleem t.h.v. de onderrug waardoor 
ze zichzelf eindstandiger positioneren 
op de fiets. Deze aangehouden en 
eindstandigere houding is geassocieerd 
met een toename in LRP tijdens fietsen. 
Een behandelingsstrategieën (CB-CFT) 
gericht op het verminderen van deze 
eindstandige flexiepositie tijdens het 

fietsen d.m.v. het actief veranderen van 
een persoonlijk aanpasbare factor 
(motorische controle t.h.v. onderrug) 
blijkt effectief te zijn in het verbeteren 
van de houding van de onderrug en een 
vermindering van de LRP tijdens het 
fietsen. 
 

7. Take home messages 

 

 LRP komt vaak voor bij fietsers en 
meestal is er geen specifiek 
aantoonbaar ‘letsel’. 

 De NSCLRP-groep is een heel 
heterogene groep, subclassificatie is 
noodzakelijk. 

 Een belangrijke subgroep binnen de 
NSCLRP-groep zijn de patiënten 
met een ‘maladaptieve motorische 
controle’ t.h.v. de lage rug. 

 Bij een subgroep van fietsers met 
NSCLRP is een onderliggend 
maladaptief motorisch controle 
probleem (FP) aanwezig t.h.v. de 
onderrug. Ze hebben een significant 
toegenomen en aangehouden 
flexiepositie van de onderrug in 
vergelijking met fietsers zonder 
LRP. 

 Deze uitgesproken en aangehouden 
flexiepositie van de lage rug is 
gerelateerd aan LRP bij fietsers.  

 Om de positie en controle over de 
onderrug te verbeteren zijn er 
verschillende factoren die 
aangepast kunnen worden: de‘niet 
persoonlijk aanpasbare factoren’ en de 
‘persoonlijk aanpasbare factoren’.  

 Er bestaat een specifieke aanpak 
voor LRP bij fietsers. CB-CFT 
gericht op het verminderen van de 
eindstandige flexiepositie tijdens 
het fietsen d.m.v. het actief 
veranderen van een persoonlijk 
aanpasbare factor (motorische 
controle t.h.v. de onderrug) blijkt 
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effectief te zijn om de houding van 
de onderrug te verbeteren en de 
LRP tijdens het fietsen te 
verminderen. 

 ‘Persoonlijk aanpasbare factoren’ 
blijken een cruciale factor te zijn.  

 Verder onderzoek is belangrijk om 
de relatieve bijdrage van het 
veranderen van de persoonlijk- en 
niet persoonlijk aanpasbare (vb. 
fietsafstelling) factoren uit te klaren.  
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