
Hernia
Wat is een hernia?

Hernia
Een hernia is een uitstulping van de tussenwervelschijf. 
Deze uitstulping drukt op een zenuw, waardoor pijnklachten 
in het been ontstaan, eventueel met verschijnselen van 
uitval van de zenuw (doof gevoel, krachtsvermindering).

Slijtage of degeneratie van een tussen wervelschijf is een 
normaal proces dat bij iedereen in meerdere of mindere 
mate plaatsvindt.

Hernia’s komen even vaak voor bij mensen met licht en 
zwaar werk. 

Bij de degeneratie kan de tussenwervelschijf gaan uitpuilen, er kan echter ook een 
scheur in de vezelring optreden.

Hier doorheen kunnen stukken uit de kern naar voren gedrukt worden in de 
richting van het wervelkanaal. Meestal scheurt de ring op de zwakste plek, en dat 
is precies waar de zenuwwortel het wervelkanaal verlaat.

Iedereen kan een hernia krijgen, en waarom dit bij de een wel en bij de ander niet 
gebeurt is niet bekend. 

Symtomen

Als een uitstulping van een tussenwervelschijf niet op een zenuw drukt, geeft een 
hernia in principe geen klachten. 

De meest gestelde vragen
Kan je een rugoperatie vorkomen?
Ja, een chiropractoe kan een hernia goed behandelen, mits er geen 
ernstige uitvalverschijnselen zijn.

Kan een hernia terugkomen?
Als u onzorgvuldig met u rug omgaat of deze overbelast, kan een 
hernia terugkomen.

Hernia en Chiropractie

1      Gezond eten

Consulteer regelmatig een chiropractor want 
een hernia is een hard- nekkige aandoening.  
Door chiropractische behandelingen verkleint 
het risico dat de tussenwervelschijven (steeds 
meer) worden aangetast.  De chiropractor past 
namelijk behandelingen toe die uw wervelkolom 
sterk, soepel en beweeglijk houden.

De meest kenmerkende klacht bij een hernia (die op een zenuw drukt) is pijn 
in één bil of been. De pijn kunt u tot in het onderbeen voelen, soms tot in de 
voet. Het is een scherpe pijn.
Bepaalde houdingen of bewegingen maken de pijn vaak erger, bijvoorbeeld 
staan. Als u ligt, heeft u de minste pijn.
Soms geeft hoesten, niezen of persen meer pijn. 
Veel mensen met een hernia hebben ook pijn in de onderrug.
Soms hebben mensen met een hernia minder kracht in het been of het gevoel 
alsof het been slaapt.
Uw been kan branderig, prikkelend of doof aanvoelen. 
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Voorkom een hernia

Voorkom een hernia
Ga bij acute klachten op bed liggen om de rug te ontspannen. Leg op het onderste 
gedeelte van de rug, niet langer dan 20 minuten, een koud kompres. 
Een koudkompres is een doek gewikkeld om een plastic zakje met ijsklontjes. 
Doe dit verschillende malen met tussenpozen van minimaal 2 uur. 

Sta af en toe op om wat beweging te krijgen zodat de rug niet verstijft. 

Vermijd lichamelijke inspanning zoals tillen, draaien, het beoefenen van sport en het 
verrichten van huishoudelijke klusjes. 

Vermijd zitten zoveel mogelijk ook al is het maar enkele minuten. Zitten verhoogt 
de druk op de tussenwervelschijven en kan zelfs complicaties als gevolg hebben. 

Ga op de rug liggen met de benen opgetrokken en één of twee kussens onder de 
knieën ter ondersteuning.

7 fabeltjes over Hernia

2      Gezond eten

Wilt u meer weten over Chiropractie?

Op onze website chiropraxi.nl kunt u van 
alles lezen over wat chiropractie is, waarom 
het goed voor u is en kan helpen bij welke 
klachten.

Wij organiseren ook regelmatig een informatie- 
en inloopavond. Kijk voor de data eveneens 
op onze website.

The best time to start chiropractic care is at birth,
the second best time is now.

Hernia
Wat is een hernia?

Als er een hernia is vastgesteld is een 
operatie altijd noodzakelijk.
Op röntgenfoto’s, CT en MRI kun je altijd de 
oorzaak van de pijn zien.
Bij rugpijn moet je het kalm aan doen tot de 
pijn over gaat.
Rugpijn komt meestal van een ongeval of 
zwaar tillen.
Rugpijn leidt meestal tot invaliditeit.
Iedereen met rugpijn moet een röntgenfoto 
laten maken.
De belangrijkste behandeling is bedrust.
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Ten overvloede: deze beweringen zijn niet waar!

Belast de rug niet onnodig tijdens zwaar lichamelijk werk. 
Til en buk voorzichtig. Zorg bij het optillen van een voorwerp dat de rug recht is. 
Zak dan door de knieën en houd het voorwerp zo dicht mogelijk tegen het 
lichaam aan. Probeer hierbij draaien vanuit het middel te voorkomen. 
Laat de chiropractor de wervelkolom op afwijkingen controleren voordat u 
een inspannend trainingsprogramma start. Op deze wijze kan vermeden 
worden dat al bestaande blessures verergeren. 
Vermijd onafgebroken zitten. In de zithouding oefent het lichaams-gewicht 
immers druk uit op de onderste tussenwervelschijven. Las geregeld een pauze 
in en doe dan rekoefeningen. 
Gebruik auto- en bureaustoelen die de lage rug voldoende steun bieden. 
Doe regelmatig oefeningen die de rug- en buikspieren versterken. 
De chiropractor kan daarvoor verschillende oefeningen aanbeleven.
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