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KORTE I NHOUD: OPSTAAN

Tips:

1. Ga op uw zij liggen (met één knie geplooid)
2. Duw u met uw handen af tegen de matras en kom zo al draaiend recht
3. Sta recht met behulp van uw armen en met rechte rug

Tips voor dagelijkse handelingen

	

Opstaan

Het bed opmaken

Schoonmaken, vegen, stofzuigen, tuinieren

Uit de auto stappen

De autokoffer uitladen

De autokoffer uitladen

Een voorwerp optillen van de grond

De was

Voor televisie zitten

Te vermijden bewegingen

Algemene tips

Notities

P 1

p 1

p 2

p 3

p 4

p 5

p6

p7

p8

p 9

p 1 0

P 11

P 12-13



HET BED OPMAKEN

Tips:

1. Buig door uw knieën
2. Houd uw rug recht
3.  Sta niet gebogen

SCHOONMAKEN, VEGEN, STOFZUIGEN,
TUINIEREN

Tips:

1. Sta met één been voor het ander of met de benen wat gespreid
2. Houd uw rug recht en buig door uw benen



UIT DE AUTO STAPPEN

Tips:

1. Draai tegelijk met schouders en bekken op uw stoel
2. Houd u vast aan de auto bij het rechtkomen

DE AUTOKOFFER UITLADEN

Tips:

1. Buig door de benen en houd uw rug steeds recht



VOOR DE COMPUTER ZITTEN

Tips:

1. Zit met rechte rug, zak niet onderuit op Uw stoel

EEN VOORWERP OPTILLEN VAN DE GROND

Tips:

1.OPTILLEN: houd één been gestrekt en het andere  gebogen
voor een hefboomeffect

2. VERPLAATSEN: verdeel de last over de twee kanten



2. Bij een wasmachine die vooraan
gevuld wordt:

zet de wasmand op de grond
plaats één knie op de grond

DE WAS

Tips:

1. Bij een wasmachine die bovenaan gevuld wordt:
- zet de wasmand op dezelfde hoogte
- vermijd draaien van de rompbuig door uw benen

VOOR TELEVISIE ZITTEN

Tips:

1. Ga zitten tot tegen de rugleuning van de zetel, de rug  niet doorgezakt



TE VERMIJDEN BEWEGINGEN

Tips:

1. Draaien
2. Draaien en buigen
3. Vooroverbuigen
4. Achterover strekken

Tips:

1. Zorg voor regelmatige lichaamsbeweging

2. Neem staand, zi ttend en liggend steeds een goede houding aan

3. Vermijd overgewicht

4. Zorg voor voldoende nachtrust

5. Werk in goede ergonomische omstandigheden

6. Leer omgaan met stress

En vooral: vraag raad aan uw behandelende arts of fysiotherapeut,

die u goede oefeningen en houdingen kan aanleren
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