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 STEP vzw              OPLEIDING - SCHOLING      
   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

Rugklachten ! 
 

Geachte Mevrouw, Heer, 

 

Lichaamsklachten,  nek – en rugklachten zijn de  

2°  oorzaak van afwezigheid op het werk.  

■ 33% Rug   ■ 40% nek- schouderklachten 

■ Eenmaal je ze hebt gehad, komen ze gemakkelijk 

                   terug en verergeren meestal. 

■ Rugklachten zijn 10% van de afwezigheden langer dan 1 maand. 
 

 

Werkomstandigheden met dagelijks manueel hanteren van lasten  

hebben tot 600% verhoogd risico op het krijgen van rugklachten. 
 

Uit onderzoek blijkt dat men weinig weet: 

► over de belastingen op het lichaam tijdens het dagelijks werk 

►over rugklachten en oorzaak van lumbago en hernia 

►over veilig bukken & tillen bij manueel hanteren van lasten 

en dat is jammer, want met preventie kunnen die klachten dikwijls worden voorkomen. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WelzijnsZorg op het werk binnen het kader van A.R. verschenen K.B. sept. ’93. 

 Preventie van fysieke overbelasting en lichaamsklachten. 

 

 www.step-belgie.com & info@step-belgie.com 
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B A C K P E R F E C T ® 
Manueel Hanteren van Lasten 

STEP- GewichtHeffersTechnieken 

 
Praktijkgerichte opleiding die de oorzakelijke relatie uitlegt tussen fout ruggebruik en 

het ontstaan van overbelasting en lichaamsklachten.  

Hoe men met basis veilig lichaamsgedrag klachten voorkomt  

en hoe men veilig en gezond kan werken met  GHT. 
 

Komen aanbod:   

 ►last, lastarm en overbelasting 

 ►rugklachten, de oorzaak, lumbago en hernia 

 ►veilig ruggebruik, rug op slot 

 ►de gewichtheffer: veilige tiltechnieken 

 ►circuit training en werkplekscholing 

 ►PBM van de rug 

 ►voorbodes en goede oefeningen 
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   B A C K P E R F E C T® 

          DE RUGSCHOOL VOOR VEILIG & VERANTWOORD RUGGEDRAG 

 

BASIS SCHEMA 
Vooraf: Intake 

Bedrijfsbezoek van de werkplekken, informeren naar en inventariseren van de risicosituaties. 

Fotografisch en schriftelijk vastleggen. Beeldmateriaal wordt gebruikt in de opleiding. 

OPLEIDING 
 1.TESTEN VOOR & NA  

Objectiveren van Rugkennis & Ruggebruik. 

 Intaketesten, Kennistoets, OS Index, GH Index  

2.THEORIE 

Met  de modernste onderwijs methodes  wordt  uitgelegd hoe – en wat er in de 

rug kapot gaat. De essentie over onveilig en veilig ruggebruik. Wat en waarom 

het Rug op Slot principe. Theorie van de GewichtHeffersTechnieken. 

3. PRAKTIJK 

• Verandering van het bewegingspatroon 

• Scharnieren in de heupen, Rug Op Slot en Rugspieren gebruiken 

• GewichtHeffersTechnieken bij bukken en tillen 

• Automatiseren met circuittraining, flessen en kratjes 

• Verbinden, kantelen en afsteunen 

4. WERKPLEKSCHOLING 

• Circuittraining met eigen materiaal 

• Werkplekbezoek en integreren van de technieken 

5 .PBM RUG  &  GOEDE OEFENINGEN 

• Signalen leren opvangen van dreigende rugklachten. 

• Bescherming van de rug en goede oefeningen bij dreigende klachten 
 

Methodiek 
■ Theorie wordt gegeven aan de hand van pw  presentatie, functionele modellen en video. 

■ Praktijk wordt opgebouwd vergelijkbaar met aanleren van een sport.  

■ Vertrekkend van de Lijnrechtershouding naar de GHT met bukken en tillen. 

■ Video en monitoring van de technieken met zelfcorrectie. 

■ Gebruik van  STEP  PETS voor positie controle en correcties. 
 

Verslaglegging 
Van de  opleiding wordt een verslag gemaakt met beeldmateriaal. In dat verslag vindt men 

de  resultaten van de  bevraging lichaamsklachten, kennistoets en tiltest terug. Tevens een 

advies over  eventuele ergonomische correcties of aanbevolen technische hulpmiddelen. 
 

Handboek & Filmservice 
De opleiding wordt ondersteund door een praktisch handboekje  

“BackPerfect, veilig & gezond werken met GewichtHeffersTechnieken”.  

Instructiefilmpjes via onze site – www.stepfilmservice.nl 
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 B A C K P E R F E C T ® 
   DE RUGSCHOOL VOOR VEILIG & VERANTWOORD RUGGEDRAG 

       

 

   Een 4-uur opleiding waarbij eerst basis veilig ruggebruik, bukken & tillen, 
wordt aangeleerd en vervolgens vertaald wordt naar de specifieke werkplek  
                    met werkplekscholing & goede oefeningen 

 

BackPerfect Basis 
LijnRechtersHouding & GewichtHeffersTechnieken  

 
  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BackPerfect,Thuis op de Werkplek 
 

  
 
  
           
 
 
 
 
     Thuis in de  

• Bouwsector 
• Technische diensten  
• Transport 
• Distributie 
• Voeding 

 
  

                      Thuis in de 
  

• Zorgsector 
• Verpleging 

• Poets  
• Keuken  
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  B A C K P E R F E C T 
PERFECT voor PREVENTIE van RUGKLACHTEN 
        
   

Met BackPerfect ® leert je niet alleen uw rug veilig gebruiken maar  
automatisch ook veilig gebruik van schouder-arm en knie-benen. 

Natuurlijke fitness op zijn  best. 
 

Basis veilig ruggedrag 
     

1. Scharnierbeweging 
  
2. LijnRechtersHouding 
 

3. GewichtHeffersTechnieken 
 

 

 

 

            
             

  Scholing & Training  
   

1. Afsteunen 
 

2. Kantelen 
 

3. Verbinden          
   

 
             
 

 

  GHT ± 20% MINDER RUGBELASTING 

    GHT ± 50% MINDER RUGBOLLING 
           Wetenschappelijk Onderzoek VU Amsterdam 2008 

www.stepfilmservice.nl 
Informatiefilmpjes over veilig ruggebruik 

TILLEN & WETENSCHAP 


