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INLEIDING .
Als yogadocent en geriater werd ik geraakt door een artikel in Medisch Contact met de titel: Yoga
verlicht lage rugpijn? Het ging om een recensie over een artikel in een medisch tijdschrift van een
studie naar behandeling van lage rugklachten, waarin bleek dat yoga beter hielp dan conventionele
methoden uit de westerse geneeskunde. Het vraagteken sloeg vooral op de vraag in het artikel
waarom yoga beter was en wat het dan meer was dan oefeningen. In deze scriptie zal ik een poging
doen om een antwoord op die vraag te vinden.
In een inleidend hoofdstuk geef ik een samenvatting van verschillende wetenschappelijke studies
naar verschillende behandelmethoden van lage rugklachten, die veelal aantonen dat yoga beter of
even goed is bij deze klachten als oefentherapie of zelfhulpboeken. Vervolgens zal ik een zoektocht
naar de betekenis van de lage rug en klachten in oost en west maken. Als bronnen zal ik gebruik
maken van artikelen, boeken zoals gebruikt in de opleidingstraditie van de Saswitha Opleiding en
de traditie van de tantra en chakrapsychologie verwoord door H Johari en een basiswerk van Swami
Saraswati. Op Internet heb ik gebruik gemaakt van zoekmachines als google en PUBMED met de
woorden yoga, lage rug, lower back, chronic pain, oefentherapie.
Allereerst zal mijn zoektocht gaan naar verschillen in oosterse en westerse beelden en betekenis van
de lage rug. In het tweede hoofdstuk zal ik de betekenis en visie op de lage rug vanuit westers
medisch model bekijken. Aan bod komen achtereenvolgens de fysiologie (veelal technisch en
mechanisch), betekenis van lage rugklachten in psychosociaal perspectief (slijtage, stress en
betekenis van ziekte en ziektewinst, wat is geaccepteerd als verklaringsmodellen) en de
behandelmethoden (studies naar vooral oefentherapie en soms combinatie met psychosociale
interventies). In het derde hoofdstuk zal ik vanuit yogaperspectief kijken naar de lage rug. Ook hier
komt de fysiologie inclusief de betekenis van ademlichaam en energielichaam aan bod, het
psychologische aspect meer vanuit de chakrapsychologie belicht en de oefeningen meer vanuit een
samenhang tussen fysiek oefenen en adem en geest. In het slothoofdstuk zal ik een aantal mogelijke
antwoorden geven op de vraag wat is yoga meer dan oefenen bij klachten van de lage rug?

Hoofdstuk 1 De behandeling van lage rugklachten, welke benadering
werkt?
Als het in wetenschappelijke artikelen over de lage rug gaat wordt er bijna nooit een definitie van
dit vage begrip gegeven. Bij uitgebreider lezen gaan de artikelen over klachten in het gebied
rondom de laagste lumbale wervels en het gebied net boven de bekkenrand en bovenkant van de
bilstreek. Het gaat daarbij om een scala aan oorzaken van de klachten: in de volksmond vallen
hernia's, spit en ischias eronder. Meer medisch gezien zijn het klachten van het spieren-, pezen- en
zenuwstelsel rondom de lumbale wervelkolom van L3-5 en het SI gewricht. Ook een
verscheidenheid aan behandelingen is bekend. Het begint al met de zelfhulp van warmte lampen,
pijnstillers en valium of spierverslappers. In de wetenschappelijke literatuur van de laatste paar jaar
worden vooral allerlei methoden van fysiotherapie, oefentherapie Caesar, Mensendieck, al dan niet
gecombineerd met gedragstherapie geanalyseerd. Echter ook onderzoek naar yoga als remedie komt
steeds meer op.
In juli 2007 schreef Van Gijn in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde dat juist bij chronisch
lage rugpijn de orgaangeneeskunde faalt (3). In the Annals of Internal Medicine (4) werd een groep
van 101 volwassenen bekeken met rugklachten die tussen 3-15 maanden bestonden. Er vond
eerlijke loting (randomisatie) plaats waarna mensen in drie groepen werden verdeeld. 1 groep kreeg
een 12 weken oefenprogramma, de tweede groep kreeg een even lang durend yoga programma en
de derde groep kreeg een zelfhulpboek voor lage rugklachten. De groep werd 26 weken gevolgd.
De uitkomst leverde op dat yoga superieur was aan de beide andere opties als je keek naar de
mogelijkheden van gebruik van de rug in het dagelijks leven (functionaliteit) na 12 weken. Als
gekeken werd naar de last die mensen nog hadden van de rug was er pas na 26 weken een
significant voordeel voor de yogagroep. In deze studie bleek ook dat de mensen met de yoga
behandeling vaker doorgingen met de oefeningen en de auteurs melden dat dit mogelijk preventief
werkte voor het voorkomen van een recidief.
Hayden (5) beschreef een systematische review over oefentherapie, waarin hij literatuur vanaf 2004
bekeek. Vooral hoog gedoseerde oefentherapie en rekken en spierversterkende oefentherapie hielp
het beste.
Een studie uit Maastricht (6) naar meer operatieve behandeling van klachten van de lage rug met als
oorzaak degeneratieve afwijkingen aan de tussenwervelschijven toonde een matig resultaat: 2/3 van
de mensen kreeg een complicatie waardoor de operatie ongedaan gemaakt werd. Verder moest bij
21 van de 67 patiënten de operatie over gedaan, omdat er geen resultaat was en bijna iedereen kreeg
op röntgenfoto's afwijkingen aan aangrenzende wervels.
Tot slot een studie die alleen naar Iyengar yoga als behandeling keek (7). Williams beschrijft hierin
een groep van 60 mensen die gemiddeld 11 jaar rugklachten hebben. Na een oefenprogramma van
16 weken bleef 70 % van de mensen over die het programma volmaakten. Zij ondervonden 64%
pijnreductie en 88 % kon de pijnmedicatie verminderen of stoppen. Ook functioneel (gebruik van
de rug in het dagelijks leven) had 77 % baat bij de Yoga.
Kijkend naar de verschillende oefeningen die aangeboden worden is er weinig verschil tussen de
spieren die geoefend worden bij zowel de westerse oefentherapie en yoga (4,5) . Wel is er een
verschil in manier van oefenen. Dat is dan ook het onderwerp van de volgende hoofdstukken.

Hoofdstuk 2 De westerse visie op lage rugklachten.
In het westen is de blik op klachten van het bewegingsapparaat vrij mechanisch getint. De rug
wordt gezien als een beweeglijke buis die het ruggenmerg beschermd, met allerlei spieren, pezen en
banden erom heen die zorgen voor stabiliteit en beweeglijkheid. Klachten van de rug worden in
deze visie veroorzaakt door teveel of foutief gebruik. Dit hoofdstuk geeft eerst een beeld van de
anatomie, de verklaringen voor het ontstaan van chronische pijn en tot slot de therapieën.

2.1 De anatomie in relatie tot klachten.
Kijkend naar de anatomie bestaat de rug uit een wervelkolom. (8) Dit is een benige buis van
wervellichamen, met een holte in het midden. Tussen de wervels in zitten tussenwervelschijven, die
bestaan uit een kern van viskeuze vloeistof met een vezelrand eromheen. De wervels kunnen ten
opzichte van elkaar bewegen door kleine facetgewrichtjes. De bewegingsrichting van de
wervelkolom wordt beperkt door deze gewrichtjes, zodat het bijvoorbeeld onmogelijk is dat een
wervel zich geheel omdraait t.o.v. de erboven liggende wervel. De wervels in de lage rug hebben
ook grote uitsteeksels aan de achterzijde, die schuin over elkaar liggen (zie afbeelding).

Afwijkingen aan de wervels, vergroeiingen van wervels, afwijkingen van de tussenwervelschijven
kunnen klachten geven. Deze klachten kunnen bestaan uit bewegingsbeperkingen en pijn.
Raadselachtig is nu waarom sommige mensen met vele afwijkingen aan de wervelkolom nauwelijks
pijn hebben en anderen met weinig afwijkingen juist enorm veel pijn hebben (3). Ik kom hier later
op terug.
Binnen in de wervelkolom zit het ruggenmerg, een verzameling van zenuwvezels en banen. Via de
zenuwen komen elektrische signalen van de hersenen naar de organen en spieren en vanuit de
spieren, huid en organen naar de hersenen. Wanneer deze zenuwbanen bekneld komen te zitten door
bijvoorbeeld een verschoven tussenwervelschijf dan spreekt men over hernia. Dit geeft klachten van
zenuwprikkeling, die we vaak vertalen als pijn. Onderbreken van het gehele ruggenmerg op ene
bepaalde plek geeft een dwarslaesie, maar dat is niet onderwerp van deze scriptie.

Andere klachten van de rug liggen buiten de wervelkolom. Wanneer de lange rugspieren, die langs
de wervelkolom lopen uitgerekt of beschadigd zijn spreken we vaak van spit. Als oorzaak wordt
meestal gezien een verkeerde beweging. Een derde veel voorkomend fenomeen is ischias. Dit is
eigenlijk een ontsteking of overprikkeling van de nervus (zenuw) ischiadicus. Dit is de grote
motorische zenuw die vanuit de rug via de bil en binnen het bekken helemaal doorloopt tot in het
bovenbeen. Deze zenuw heeft meerdere mogelijkheden om bekneld te raken in zijn traject. De
klachten die mensen hebben liggen bijna nooit in de rug, maar men klaagt over pijn in bil of been.
Verklaring daarvoor is dat een zenuw die geprikkeld wordt in de hersenen altijd hetzelfde signaal
geeft, namelijk dat er iets aan de hand is op de plek waar het uiteinde van die zenuw zit. In dit geval
dus in de uiteinden in de bil of in het been. Het oorspronkelijke probleem ligt echter in de rug.
De laatste veel gehoorde oorzaak van rugklachten is artrose of slijtage. Dit wordt geweten aan
veroudering van de rug. Het kan dan gaan om benige randjes en hoekjes en haakjes aan de
wervellichamen, vermindering van kraakbeen in de facetgewrichtjes tussen de wervels of meer
uitpuilen of dunner worden van de tussenwervelschijven. Van Gijn(3) schrijft hierover dat deze veel
gebruikte verklaring voor rugpijn klachten een bijklank van “ we kunnen er niets aan doen” heeft.
Het is nu eenmaal zo en is onomkeerbaar. Hypothesen en vaak gehoorde verklaringen voor deze
toegenomen veroudering gaan vaak uit van mechanische oorzaken nl door te veel en te zwaar werk,
waarbij de rug belast wordt. Deze verklaringen gaan uit van een specifieke kijk op het lichaam.
Sinds de 17e eeuw wordt het lichaam in onze cultuur vaak vergeleken met machines en
mechanische apparaten. Zoals een machine kan slijten door veelvuldig gebruik kan ook het lichaam
slijten door gebruik is de gedachte. Daar deze kijk op het lichaam algemeen aanvaard is, vindt de
westerse mens deze logisch en vanzelfsprekend.

2.2 Hoe is nu te verklaren dat pijn blijft terwijl de schade hersteld is?
Zoals eerder aangegeven zijn er mensen met veel afwijkingen op hun röntgenfoto van de rug of met
veel artrose in de rug en weinig klachten en andersom. Ook is er een groep mensen die pijn blijft
houden terwijl de gescheurde of beschadigde spier al weer is genezen. Om dit te verklaren worden
verschillende modellen gebruikt, zoals het biopsychosociaalmodel, het model van de ziektewinst en

het pijnsensitisatiemodel.
Het biopsychosociale model veronderstelt dat door bepaalde houding of beweging iemand bewust
wordt van zijn lage rug (9,10). Dit kan pijn zijn, maar ook gewoon het voelen van je rug. Als
iemand dit elke dag ervaart en vervolgens koppelt aan gedachten dat er misschien iets niet goed is
in de rug ontstaat al een eerste bewustwording van onrust over de rug. Als vervolgens ook nog door
arts, buurman, werkgever of wie dan ook gezegd wordt dat dit wel een bepaalde aandoening of
ziekte kan zijn ontstaat nog meer, vaak negatieve aandacht voor de rug. Bij verder onderzoek kan
dan bijvoorbeeld en afwijking aan de vorm van de wervelkolom gevonden worden en de cirkel is
rond. Want de pijn of het gevoel van de rug wordt gekoppeld aan een aandoening en zorgen
daarover. Op dat moment hoeft er nog helemaal niets aan de hand te zijn, maar de “klachten”
nemen vaak toe.
Het model van ziektewinst gaat uit van een ander patroon. Door de aandacht voor de rugklachten
kan ziektewinst ontstaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat door de rugklachten iemand misschien meer
rust mag nemen van de omgeving. De ziektewinst, namelijk het mogen rusten in ons toch jachtig
bestaan, kan bewust, maar meestal onbewust, de rugklachten in standhouden. Het gaat hier dus niet
zozeer om bewust uitgedachte processen, maar veel vaker om onbewust ontstane patronen. Dit
worden cognitieve associaties genoemd. In het voorbeeld wordt rugpijn geassocieerd met mogen
uitrusten.
Het sensitisatiemodel (9) gaat ervan uit dat zenuwbanen in het ruggenmerg (over)gevoelig gemaakt
worden voor bepaalde pijnprikkels en vervolgens nog steeds doorgeven dat er pijn is terwijl de
prikkel voor pijn weg is. De uitleg die dit model gebruikt gaat ervan uit dat door beschadiging van
weefsels (spieren, zenuwen, wervels) pijnzenuwen geprikkeld raken. Deze zenuwen geven signaal
af aan de hersenen, waar we het vertalen naar een waarschuwing om de pijnveroorzaker te mijden
en naar de vervelende beleving van pijn. Normaal stopt het signaal dat er pijn is als de oorzaak
weggenomen wordt, maar in het geval van zeer hevige acute pijn of door nog onbekende
psychologische en gedragspatroon factoren kan een soort overgevoeligheid van een zenuw ontstaan.
Hierdoor geeft de zenuw al een pijnsignaal bij een normale beweging of bij heel geringe pijn. In de
hersenen kan dit signaal alleen maar omgezet worden naar de beleving van pijn en soms van die
hevige beginpijn. We denken dus dat we pijn hebben, zonder dat er een echte pijnprikkel is. In
therapieën wordt van dit model gebruik gemaakt.

2.3 De Therapieën
Therapieën tegen rugklachten zijn gericht op het maken van goede bewegingen en herstel van de
sterkte en kracht van spieren, voorkomen van bewegingen die zenuwen beknellen en soms ook het
doorbreken van pijnpatronen ( 5,9,12,13,14).
Oefentherapie bestaat vaak uit spierversterkende, rekkende oefeningen, houdingverbetering en
conditieverbetering. Ook buikspieroefeningen, tilinstructies en adviezen over de houding in het
dagelijks leven zijn belangrijk.
Bij therapieën worden ook allerlei onderzoek gedaan naar hun effecten. Zo wordt studie gedaan
naar het sensitisatiemodel (9). De chronische pijn lijkt niet te zijn ontstaan door rechtstreekse
(somatische) prikkeling van een zenuw, maar door sensitisatie van het ruggenmerg. Nieuwe
technieken worden nu gebruikt om tijdens therapie voor mensen zelf zichtbaar te maken dat de
hersenen deze “foute” signalen opvangen en dus een pijnsensatie geven. Hierbij worden
feedbackmodellen gebruikt met een PET scan (een speciaal scan apparaat, waarmee je foto's van de
hersenen kunt maken). Een feedbackmodel wil zeggen dat je op een beeldscherm van de PET scan
kunt zien dat een bepaald deel van de hersenen actief wordt of juist niet. Je toont mensen nu on-line
de foto van het hersendeel voor “pijn in de rug” en laat ze bewegingen doen. Als dan blijkt door die
beweging geen enkele extra activiteit in dat hersendeel is, kun je mensen bewust de pijn en
beweging weer laten ontkoppelen. Omgekeerd wordt er gekeken naar mensen met chronische pijn

waarbij wel extra hersenactiviteit optreedt op bijvoorbeeld aaien van de huid, hoe iemand dit weer
om kan zetten naar de ervaring van aaien in plaats van pijn. Dit onderzoek wordt ook gebruikt om
betere verklaringen te vinden voor het ontstaan van verschillende pijnpatronen bij mensen.
Veel vaker wordt door uitleg van dit soort (sensitisatie) systemen naast oefentherapie geprobeerd de
cirkel van pijnklachten te doorbreken (9).
Een andere gedragstherapeutische optie is om mensen bewust te maken van de winst die ze hebben
van de pijnklachten en gezamenlijk te zoeken naar een andere oplossing dan pijn of rugklachten
(9,10).
Alles bij elkaar wordt in het westen de rug gezien als een mechanisch apparaat van spieren, pezen
en wervelkolom, dat verbonden is met de hersenen. Pijnklachten zijn het gevolg van draadjes,
verbindingen en kapotte vezels. De psychologische of geestelijke kant van pijnklachten wordt
geplaatst binnen dit biomedische model en een beetje binnen de sociale context van ziektewinst.

Hoofdstuk 3 De oosterse visie.
Twee belangrijke ingangen om vanuit de oosterse visie naar de lage rug te kijken zijn de
chakrapsychologie (1) en ten tweede meer vanuit de oosterse kijk op het lichaam en de geest, zoals
we die bijvoorbeeld beschreven zien door Swami Yogeshvarananda Sarasvati (2). Beide visies
kennen een innige verbondenheid tussen lichaam, geest en adem. De in het westen zo bekende
dichotomie van lichaam versus geest, geïntroduceerd door de filosoof Descartes, is in het oosten
volledig vreemd. Dit hoofdstuk bespreekt eerst de chakrapsychologie, zoals beschreven vanuit de
Tantratraditie bij de Saswitha opleiding en de boeken van Harish Johari ( 1,14). Daarnaast zal de
anatomie en fysiologie in relatie tot de lage rug meer vanuit de traditie van Swami
Yogashvarananda Sarasvati beschreven worden (2). Ten slotte zal er aandacht zijn voor de adem of
prana in relatie tot de lage rug.

3.1 De chakrapsychologie.
De chakrapsychologie zoals die bekend is uit de Tantratraditie ziet de chakra's als centra van
energie en bewustzijn van een mens (1,14). Deze centra worden verbonden met delen van de
wervelkolom, de elementen, psychologische kenmerken, zintuigen, organen en stadia van
ontwikkeling in het leven. De 3 chakra's die in het gebied van de lage rug een rol spelen zijn 1e, 2e
en 3e chakra.
Het 1e chakra is verbonden met het bekken, dat op haar beurt een ring vormt met het heiligbeen van
het 2e chakra . Boven op het bekken en heiligbeen richten de lendenwervels het lichaam op. De
lendenwervels zijn verbonden met 3e chakra.
Binnen de chakrapsychologie is het bekken als anatomische vertegenwoordiger van 1e chakra,
Muladhara chakra, de basis van de wervelkolom. Psychologisch staat dit chakra voor veiligheid,
voedsel en overlevingskracht. Het geeft een mens de mogelijkheid om te overleven. Het
bijbehorende element is aarde. Ook dit geeft de verbinding weer met de natuur en het in staat zijn
om aan eten te komen en daarmee te overleven. In relatie tot de lage rug is het bekken de basis
waarmee de lage rug met haar lendenwervels en heiligbeen verbonden is met de aarde. 1e chakra
heeft een relatie met 3e chakra in de vorm dat een mens als individu (ego) zich pas kan
manifesteren als het zelf, namelijk het lichaam, niet bedreigd wordt in zijn bestaan. Veiligheid en
niet bedreigd worden in het bestaan is typisch een 1e chakra kwaliteit.
Het volgende chakra dat verbonden is met de lage rug is het tweede chakra, Svadhishtana chakra.
Dit chakra past bij het element water, de tong, spraak en geslachtsdelen, en de heiligbeenwervels en
overgang naar de lendenwervel. Juist dat overgangsgebied van tweede naar derde chakra doet vaak
mee in de rugklachten. Tweede chakra kent aspecten van genot, fantasie en angst. De voortplanting
en relatie van mijzelf naar de ander ten behoeve van behoud van de soort staat centraal. Het
element, water, representeert beweeglijkheid en flexibiliteit. Die beweeglijkheid in combinatie met
de overgang van 2e naar 3e chakra vertegenwoordigt een zekere overgave en beheersing van het
leven of anders gezegd een sterke wil (3e chakra) die met overgave en souplesse gebruikt wordt.
Anatomisch is deze overgang de overgang tussen heiligbeen en lendenwervels en het SI gewricht.
Water als element kent ook flexibiliteit en stroming, die opnieuw beheersing van het water vraagt.
Immers te veel vrijheid aan water geeft overstroming. In relatie tot rugklachten ontstaat door slapte
in het overgangsgebied van 2e naar 3e chakra ook een te grote vrijheid van het gebied en daarmee
ontstaan vaak op andere plaatsen compensatiemechanismen en spanning. Vaker zie je gekoppeld
aan lage rug klachten juist weinig flexibiliteit in dit gebied, mogelijk door angst bepaald. Echter de
chakra leer zegt dat weinig toegang tot dit gebied ook weer angst oproept. Kortom vanuit de
chakrapsychologie kijkend naar de lage rug komen aspecten van angst voor flexibel opstellen

tegenover de ander en het leven aan de orde en het zichzelf kunnen en willen manifesteren om eigen
verlangens tot vervulling te laten komen. Het gaat om flexibiliteit, maar met een beheersing
daarvan.
Voor flexibele beheersing zijn logica, analyse van belang. Dit zijn kenmerken van 3e chakra of
Manipura chakra. Vuur is het bijbehorende element, de ogen zijn het bijpassende zintuig, de knieën
zijn de organen. Psychologisch gezien gaat het om de wil of het ego in 3e chakra. Het 3e chakra
handelt vanuit het streven om de eigen identiteit in de wereld te manifesteren, soms zelfs ten koste
van anderen ( 14). Anatomisch bezien zorgen de lendenwervels ervoor dat de mens zich opricht
vanuit het bekken. De oprichting maakt de mens uniek in zijn positie t.o.v. anderen of de wereld.
Dieren kijken parallel aan de grond, maar de mens kan sinds zijn oprichting tegenover de wereld
staan. De blik vooruit en openheid van de buik en borst naar voren en niet naar de aarde verandert
veel in psychologische beleving van de wereld om je heen. Het geeft ook meteen een verandering in
de machtspositie weer. Mensen kunnen tegenover elkaar komen te staan, terwijl dieren altijd op een
of andere manier tegen elkaar op moeten kijken. Een gevolg van de oprichting is ook dat de knieën
op een andere manier belast worden en daarmee in de loop van de evolutie van vorm veranderd zijn.
Meer magisch is de betekenis van Manipura (3e) chakra vertaald als de stad van de kostbare
juwelen. Dit geeft tevens iets weer van de kostbaarheid die men toekent aan dit chakra. Het chakra
geeft invloed op alle verteringsprocessen en is direct verbonden met het voeden van een foetus via
de navel van de moeder (2). Door dit chakra kun je contact maken met het hele lichaam, omdat je in
de baarmoeder via de navel, centraal gelegen in 3e chakra, gevoed werd. (2) In de geschriften van
Patanjali (sutra III-29: Op het navelwiel: kennis van de de ordening van het lichaam; vertaling van
Dijkstra (15)) wordt dit ook weergegeven. Deze geschriften zijn zeer belangrijk in de visie van de
yogi op lichaam, geest, omgang met de wereld en meditatie. In de commentaren op deze geschriften
wordt ook gewezen op de mogelijkheden om door meditatie op 3e chakra niet alleen het hele
lichaam (als microkosmos), maar de hele wereld (macrokosmos) te kunnen beschouwen. Ook hier
weer zien we de innige verbondenheid tussen lichaam en geest.
De krachten van 3e chakra, logica, analyse en structuur, als mogelijk gereedschap om zichzelf te
manifesteren en macht uit te oefenen zie je terug in de oprichting en rechte rug. De rug rechthouden
zoals het spreekwoord zegt is verbonden met de onwrikbaarheid van de oprichting in de lage rug.
Dit weerspiegelt andersom ook dat klachten van de lage rug inbreken op de gevoelens van macht en
overzicht houden op de omgeving. Mensen met rugklachten gaan vaak krom lopen en buigen
daarmee naar de grond. Het psychologische en sociale effect op verhoudingen tot de mensen en
omgeving is hierboven al aan de orde geweest. Lage rugklachten worden daarom vanuit de chakra
psychologie verbonden met gevoelens van onmacht of machteloosheid in relatie tot anderen.
Herstel van de klachten zal ook leiden tot herstel van de psychologische en sociale verhoudingen.

3.2 Anatomie en fysiologie
De anatomie en fysiologie bezien vanuit de wereldvisie van de yoga gaat uit van een mens die
bestaat uit materie en geest (of bewustzijn) en in het engels wel mind genoemd (2). De mens zoals
wij die kennen heeft een fysiek lichaam (annamaya kosha) en een vitaal omhulsel (pranamaya
kosha). Dit fysieke of grofstoffelijke lichaam kan zelf niet het bewustzijn of de geest voeden, maar
biedt plek voor de kracht van het astrale lichaam. Dit astrale lichaam is in wezen helemaal
verweven met het fysieke lichaam. Het heeft zelf geen spieren, pezen of zenuwen, maar doordrenkt
de spieren als ware het een damp (2). Dit astrale lichaam heeft ook weer twee delen: het
verstandslichaam (manomaya kosha) en intellect lichaam (vijñanamaya kosha). Het
verstandslichaam gaat vooral over het handelen, waarbij het intellect meer over de kennis gaat. Het
astrale lichaam zelf wordt weer gevoed door het causale lichaam (anandamaya kosha). Dit nog
subtielere lichaam doordrenkt weer het astrale lichaam en heeft zijn geheel eigen levenskracht of
energie. Al deze lichamen van grofstoffelijk tot uiterst subtiel tezamen vormen de mens die gezien
wordt als de volledige manifestatie van een individueel bewustzijn. Elk individueel bewustzijn is

weer een deel van het alomtegenwoordige bewustzijn van de Atman, ook wel kosmisch bewustzijn
genoemd.
Voor deze scriptie zal ik alleen ingaan op het fysiek lichaam en af en toe aanduiden hoe dit verband
houdt met het bewustzijn als dat relevant is. Kijkend naar het fysiek lichaam en de lage rug bestaat
dit deel uit beenderen, spieren, zenuwen. De wervelkolom wordt gezien als een buigzame buis en
vergeleken met een bamboebuis. Een ayurvedisch (oude Indiase geneeskunde) gezegde zegt dat een
bamboe stok goed ingeolied moet worden om flexibel te blijven. Overdrachtelijk zal dus de rug
soepel gehouden moeten worden door bijvoorbeeld oefeningen en massage om flexibel te blijven.
De zenuwvezels die binnen en om de wervelkolom heen lopen worden vergeleken met een
verbindingscentrum of zenuwcentrum van informatie vanuit de hersenen en de zintuigen, maar
hebben ook verbinding met de subtielere energie van het astrale lichaam. Dit subtieler lichaam is
verbonden met ons bewustzijn of geest. De spiergroepen in de lage rug zijn willekeurige spieren en
worden gezien als mechanisch aan te sturen organen. De zenuwen hebben naast hun natuurkundige
functie als geleiders van informatie ook een meer subtiele functie. Zo worden ze gezien als
belangrijke dragers en verspreiders van kennis en intellect. De hersenen zijn het centrum van kennis
en intellect, maar worden vanuit de periferie wel via de zenuwbanen rondom de wervelkolom en in
de wervelkolom gevoed. Hiermee ligt er een verbinding met vijñanamayakosa. Door onze zenuwen
krijgen we kennis van de ons omgevende kosmos en kunnen we ons eraan aanpassen in handelen en
denken en gedrag (2).

3.3

Adem of Prana.

Kijken we naar het ademlichaam of pranamaya kosha in relatie tot de lage rug dan hebben we het
over de adem als levenschenkende kracht. Binnen de yogatraditie wordt adem onderscheiden van
ademhaling. Ademhaling is het mechanische systeem van de bewegingen van spieren en de
uitwisseling van zuurstof en kooldioxide in de longen op zich. Adem is meer dan dat en staat voor
de subtielere aspecten van die uitwisseling, zoals we dat kennen in de uitdrukking de levensadem.
Prana is vaak synoniem met die laatste betekenis van adem, maar soms wordt er een nog diepere
spirituele bijklank aan gegeven. Hier zal ik adem en prana als synoniemen gebruiken.
Zonder de subtiele stroom van energie die met prana gemoeid gaat is er geen vitaal leven meer.
Zowel Saraswati als de chakrapsychologie kennen de prana als onlosmakelijk verbonden vitale
energie of kracht binnen de materie of het lichaam. Het lichaam is als het ware doordrenkt met
prana. Ook alle krachten in de lage rug en alle structuren als spieren, wervelkolom, peesplaten
kunnen voldoende functioneren als er voldoende prana aanwezig is. Binnen de yogaoefeningen
wordt het element prana vertegenwoordigd door de aandacht op de adem. Ademen is immers van
vitaal belang. Elke beweging kan met de adem verbonden worden. In het dagelijks leven doen we
dit ook automatisch, denk daarbij bijvoorbeeld aan het inhouden van de adem als iemand iets hoog
boven het hoofd moet pakken en ver omhoog reikt. Binnen de yogabeoefening wordt bewust
gebruik gemaakt van de adem in de oefening en binnen bepaalde gebieden van het lichaam. Pijn in
bijvoorbeeld de onderrug kan gezien worden als een blokkade van de prana in dat gebied.
Ook gedachten hebben invloed op de adem. Verschillende gedachten en emoties zorgen voor sneller
ademen of juist het inhouden van de adem. Hier valt te denken aan het inhouden van de adem als
we schrikken. In de yoga gaat het nog verder en is de adem voorbij de gedachten ook verbonden
met het denken.
Prana is zelfs het voertuig van het denken (14). Een yogi of yogabeoefenaar kan door oefening
toegang krijgen tot de energie van prana en deze via de wervelkolom omhoog laten stijgen. De
stijging van deze energie (ook wel kundalini-energie genoemd) van stuit naar kruin en hersenen kan
iemand een ervaring van compleetheid en tevredenheid geven. Deze ervaring wordt wel Samadhi
genoemd. Deze samadhi ervaring is een spirituele ervaring, die een specifiek inzicht geeft in het
leven. Op dat moment ervaart men volledige eenheid van lichaam met de geest. De innerlijke
dialoog die ieder mens kent is volledig tot rust gekomen (14)

3.4 Conclusie.
Oefeningen (asana’s) of ademoefeningen (pranayama’s) zijn dus gericht op het gezond houden en
vitaal houden van het fysieke lichaam ten behoeve van een betere manifestatie van het bewustzijn.
Klachten van de lage rug kunnen dan ook gezien worden in dit kader. Het gaat dan niet meer alleen
om het heel mechanische systeem van botten, spieren en pezen die ten opzichte van elkaar
bewegen, maar meer om achtergronden wat die beweging doet voor het bewustzijn. Klachten van
pijn of ongemak of bewegingsbeperking in de lage rug zij gekoppeld aan existentiële vragen als hoe
manifesteert het ego zich in de wereld? Hoe sterk of zwak is de oprichting en het je tegenover de
ander opstellen? Hoe worden verlangens voor jezelf verwezenlijkt en hoe is het zelfbewustzijn?
Oefenen binnen yoga heeft altijd aspecten van mechanisch bewegen binnen de asana's, maar ook
het “doorademen” van de beweeglijke delen van het lichaam (zo ontstaat ruimte in het pranamaya
kosha) en de betekenis voor het bewustzijn door concentratie binnen de oefening op het bewustzijn
in dat deel van het lichaam. De ademoefeningen of pranayama's richten zich bij uitstek op de
adembeleving in een bepaald gebied van het lichaam. Zij zijn een andere ingang tot het bewustzijn
dat daar is nl. niet alleen het annamaya kosha, maar pranamaya kosha.
Door deze beleving van oefeningen mee te nemen bij het “behandelen” van lage rugklachten
ontstaat een heel ander beeld van de oorzaak en gevolgen van de klachten dan in de westerse
traditie.
Vanuit de yogavisie is chirurgisch ingrijpen op het lichaam zowel een grote inbreuk op de subtielere
lichamen als een puur mechanische en op de materie gerichte behandeling van klachten. Wat een
dergelijk ingrijpen doet op de subtielere lichamen en op de onderliggende krachten en energie die
de klachten veroorzaakten, is nooit goed beschreven door grote yogi's. Mogelijk dat dit komt omdat
chirurgie pas later uitgeoefend werd. Echter in de recente literatuur over yoga en ziekten, die meer
gedaan is vanuit de westerse wetenschappelijk onderzoekrichtingen, is hierover ook niets
beschreven.

Hoofdstuk 4. Behandelmethoden bij lage rugklachten en de
onderliggende visie.
Nu de visie van west en oost op het lichaam en de lage rug is weergegeven, wil ik kijken wat
hiervan terug te vinden is in de behandelmethoden of oefeningen bij rugklachten. In de westerse
oefentherapie wordt gebruikt gemaakt van spierversterkende en strekoefeningen. Welke specifieke
oefeningen gebruikt worden is niet altijd duidelijk weergegeven in artikelen of boeken (11,12,13).
Vanuit zelfhulpboeken, vragen aan therapeuten (fysiotherapeuten, Caesartherapeuten,
Mensendieck) blijkt dat gebruik gemaakt wordt van buikspieroefeningen, strekoefeningen van de
rugspieren, losmaakoefeningen van het SI gewricht (zie bijlage 1), algemeen conditieverbetering
door fietsen, wandelen en veel instructie over de houding van de rug bij tillen, bukken, zitten en
staan. Binnen de yoga worden ook een aantal oefeningen specifiek voor de lage rug of gebieden van
3e chakra en overgang 2e en 3e chakra gedaan. In het artikel van Sherman (4) worden ze specifiek
aangegeven (zie bijlage 2). Opvallend is dat sommige oefeningen binnen beide tradities veel op
elkaar lijken. Hoe ze uitgevoerd worden in beide tradities zal ik met enkele voorbeelden toelichten.
Vanuit de westerse behandeling van rugklachten kennen we nog de operatieve ingrepen, waarover
al eerder bericht. Zowel in het westen als binnen de yoga zijn al enkele kanttekeningen gezet bij
deze behandeling. Enerzijds is het een mechanische reparatie en zie je niet altijd dat het de klachten
opheft. Het westen zet vraagtekens bij de relatie die er is tussen bijvoorbeeld specifieke
anatomische afwijkingen aan de wervelkolom en de klachten. Zo worden veel afwijkingen op foto's
gezien bij mensen die geen klachten hebben en andersom. (3,6). Verklaring hiervoor is er niet of er
wordt gebruik gemaakt van het sensitisatiemodel. Hierbij gaat men uit van verstoring van
pijnbeleving en doorgeven van prikkels in het ruggenmerg nadat er een letsel van spieren of botten
is geweest. (zie ook hoofdstuk 2). Behandeling met deze achtergrond als verklaring (desensitisatie)
probeert de verkeerd ingestelde thermostaat van de pijnprikkels in het lichaam te resetten (9).
Onderliggend aan zowel de operatieve als de desensitisatiebehandeling is de blik op het lichaam als
een machine. De geest of psyche kun je bij de desensisatiemethode gebruiken om de machine te
resetten. De geest is hierbij een instrument binnen de reparatie.
Vanuit de yogatraditie gaat men meestal niet uit van een klacht, maar eerder vanuit alle
bewegingsmogelijkheden die er zijn van de lage rug. Elke yogabeoefenaar zal grenzen van
beweging kennen. Het ervaren van stroefheid, slapte of pijn in de rug worden binnen deze traditie
gezien als blokkade van prana. Het kijken naar deze blokkades kan inzicht geven in onderliggende
psychische achtergronden. Yogabeoefening start vanuit zijn eigen filosofie niet bij een klacht van
de lage rug als ziekte, maar als een mogelijkheid om het zelf of het eigen bewustzijn beter te leren
beschouwen. Natuurlijk wordt er in het westen vaak begonnen met yoga als er klachten zijn, omdat
we dat model kennen vanuit onze eigen culturele (westerse) achtergrond. De recente artikelen tonen
aan dat ook als je vanuit die ingang start yoga uiteindelijk als “behandeling” vanuit zijn eigen
achtergrond gegeven wordt.
Ter illustratie van de verschillen in oefenen in oost en west zal ik een tweetal oefeningen meer in
detail beschrijven.

4.1 Mobiliseren van SI gewricht of Pavanamuktasana.
Fysiotherapeuten bieden deze oefening aan met een uitleg die lijkt op: “ga op de grond liggen,
hoofd op de grond en buig beide benen. Voeten staan op de grond. Afwisselend beweeg je één been
gebogen naar de borst.” De oefening wordt in de loop van de weken in aantal herhalingen
opgebouwd. Deze oefening zorgt voor afwisselend beweging in het SI gewricht. Door deze snelle
afwisseling ontstaat een smering van het gewricht en daardoor uiteindelijk meer beweging. De
oefening wordt gedaan vanuit de vooronderstelling dat minder beweging in het SI gewricht reden is
tot compensatie door bijvoorbeeld rugspieren. Juist dit teveel gebruik of foutief gebruik van de

rugspieren kan aanleiding zijn tot de pijnklachten bij lage rugpijn.
Vanuit de yoga zou de pavanamuktasana aangeboden worden met de omschrijving als: “ Ga op de
rug liggen met de benen gestrekt en het hoofd opgetild. Inademend adem je de holte van de rug
meer naar de grond. Op een uitademing breng je het rechterbeen gebogen naar de borst. Sla je
armen om de knie. Het linker been blijft gestrekt op de grond. Inademend laat je de knie iets vieren
en uitademend trek je hem naar de borst. Herhaal dit een paar keer op de adem. Bij de volgende
uitademing breng je de knie stevig naar de borst, houd hem daar terwijl je doorademt. ....Laat bij de
volgende uitademing de knie los. Plaats de voet op de grond. Inademend de holte van de rug naar de
grond ademen en uitademend glijdt de voet naar de grond. Ervaar wat de oefening voor je gedaan
heeft.” Vervolgens wordt de oefening gedaan met het linker been ingetrokken naar de borst. Effect
van deze oefening is een bewust worden van de holte van de rug, die je kunt ontspannen. De
aandacht is daarbij in het gebied van 2e en 3e chakra en de adem wordt gebruikt om daar met de
aandacht en prana aanwezig te zijn. Door het strekken van het ene been en de buiging van het
andere ontstaat er rek op de diep naar binnengelegen spier (iliopsoas). Het gaat hier om een subtiele
rek van een spier die je niet bewust kunt aanspannen, zoals je dat bij bijvoorbeeld de biceps kunt
doen. De druk die het gebogen been uitoefent op de buik heeft een effect op de dikke darm,
namelijk als zachte massage. Het bewegen en laten vieren geeft een subtiele beweging van het SI
gewricht. Door de oefening op de adem te doen en met veel aandacht in het gebied van 2e chakra
ontstaat een mogelijkheid om daar blokkades of emoties los te laten of bewust te worden.

4.2 Liggende torsie.
Dit is een oefening die zowel in oost als west gedaan wordt. In het westen wordt hij uitgevoerd
liggend op de grond met de voeten op de grond en het hoofd in het midden. De gebogen knieën
worden afwisselend samen naar rechts of links gebracht. Ook hier worden per week het aantal
herhalingen opgevoerd. Opnieuw is de gedachte dat afwisselende beweging meer beweging brengt
in SI gewricht. Soms wordt deze oefening gedaan met een kleine opgerolde handdoek of de handen
onder de onderrug/ het bekken en met de voeten van de vloer. Dan worden langzaam de beide
benen gebogen naar rechts of links gebracht. De aandacht is dan bij het bewegen sterk op de
buikspieren gericht. Op die manier houd je nl de onderrug op de grond. Als de oefening zo
uitgevoerd wordt dan is het dus niet een losmaakoefening, maar een buikspieroefening. Gedachte
achter het doen van buikspieroefeningen bij rugklachten is dat de rugspieren minder belast worden
als de buikspieren sterk genoeg zijn om mee te helpen bij het rechtop houden van de romp bij het
staan.
De yoga voert deze oefening uit met de armen zijwaarts gelegd op schouderhoogte. Uitademend
worden de knieën naar een kant gebracht en het hoofd draait naar de tegenovergestelde kant.
Inademend worden de knieën en hoofd weer terug gebracht naar de uitgangspositie in het midden.
Na een aantal keren dynamisch deze oefening gedaan te hebben worden de knieën in hun positie op
de grond gelaten en ademt men door. Doorademend wordt tijdens de uitademing dieper losgelaten.
De aandacht is daarbij op de ruimte die de adem kan geven of brengen in de flank. Opnieuw is het
gebruikelijk in de yoga om eerst de oefening naar een kant en daarna pas naar de andere kant te
doen. Na de oefening wordt er liggend op de grond met de benen gestrekt nagevoeld wat er in de
wervelkolom is veranderd. Vaak geeft dit een ervaring van meer ruimte in de onderrug of
ontspanning of soms juist meer trek en “pijn” in de onderrug. Door bewust te ademen naar dat
gebied kan er weer ontspanning ontstaan. Soms geven de gevoelens van pijn ook weer associaties
met emoties die passen bij dit gebied vanuit de chakrapsychologie gezien. Binnen de oefening staat
centraal het ruimte en toegang krijgen tot het gebied van de lage lendenwervels. Dit is een gebied
waar je over het algemeen niet vanzelfsprekend contact mee hebt.

4.3 Oefeningen specifiek in het westen.

In het westen worden specifiek oefeningen van meer algemeen conditieverbetering gedaan. Hierbij
valt bijvoorbeeld te denken aan lopen terwijl je stevig met de armen zwaait Behalve effect op
beweging in de rug (draaiing ervan) en conditieverbetering, die weer versteviging van alle spieren
die de romp opgericht houden geeft, is er ook effect op de ontspanning. Gedachte is dat mensen die
het erg druk hebben en rugklachten hebben door een wandeling in bij voorkeur de buitenlucht
algemeen (lees psychisch) ontspannen. Hier zien we een weerslag van de gedachte dat de geest toch
ook iets doet op rugklachten. Ook de tilinstructie of algemeen houdingsadviezen van de
mensendieck zijn een voorbeeld van het meer algemeen naar de mens kijken bij rugklachten. Hier
speelt ook het voorkomen van hernieuwde schade aan een aantal structuren in de rug een rol. De
achterliggende visie is weer dat de rugklachten komen door beschadiging van spieren.

4.4 Oefeningen specifiek in het oosten.
Binnen de yoga worden specifiek ademoefeningen gedaan (4,7). Welke is niet geheel duidelijk.
Effect van deze oefening is bewust zijn van de adem, de aandacht richten en de geest of de
gedachten tot rust brengen. Bij een rustige geest kan de ontspanning ontstaan, maar zou ook verder
gegaan kunnen worden met meditatie en mogelijk een ervaring van samadhi beleefd worden.
Meditatie en ervaren van een rustige geest geeft mogelijkheden tot het geheel anders ervaren van de
buitenwereld.
Binnen de lichaamsoefeningen of asana's valt op dat staande oefeningen als de held of “ warrior”
gedaan worden (zie bijlage 1). Dit is een oefening die duidelijk de kracht van de benen en
oprichting versterkt, terwijl je je opricht vanuit een stabiele basis van het bekken en de benen.
Hierbij is die stabiele basis weer een vertegenwoordiger van zowel 1e als 2e chakra. De gerichte
blik naar voren doet iemand komen bij zijn eigen kracht. Het refereert aan de strijdbaarheid. Dit is
een duidelijke 3e chakra oefening. Het versterken en ervaren van je kracht binnen dit chakra is dan
ook de achterliggende gedachte dat deze oefening iets doet voor lage rugklachten.

4.5 Tot besluit.
Kijkend naar achtergronden, oefeningen en visie op de rug en rugklachten vanuit de twee
perspectieven van West en Oost blijken er grote verschillen. Meest opvallend is wel de meer
mechanische en reparatiegerichte visie vanuit uit het westen tegenover een levensvisie in het oosten.
De betekenis die mensen met de westerse blik aan de rug toekennen is letterlijk meer materialistisch
te noemen. Zelfs de holistische kijk op rugklachten vanuit psychosociale en sensitisatiemodellen
gaat uit van een ding dat gerepareerd moet worden. De yogatraditie beziet de rug van zichzelf als
een bezield en levend deel van het bewustzijn. Terugkijkend naar de vraag wat yoga dan meer is in
zijn behandeling van lage rugklachten dan oefeningen, is het ten eerste wel die beleving van de rug
als een bezield deel van onszelf. De yoga doet ook de oefeningen niet vanuit een negatief beeld (nl
een klacht) maar vanuit de mogelijkheden die een deel van het lichaam heeft. Hoewel binnen
oosterse en westerse tradities misschien ogenschijnlijk dezelfde oefening gedaan worden, is vooral
de nieuwsgierige grondhouding naar levensmogelijkheden en bewegingsmogelijkheden van de yoga
extra in het oefenen. Het overbrengen (direct of heel indirect) van deze levenshouding binnen de
yogatraditie maakt het verschil in resultaat verklaarbaar. Een verandering in levenshouding is
immers diepgaander dan een reparatie van een kapot mechaniek. Ook wanneer de nieuwsgierigheid
van de leerling of cliënt gewekt is naar de mogelijkheden van het leven of, kleiner geformuleerd,
naar bewegingsmogelijkheden in de rug, zal dat het blijven onderzoeken en daarmee blijven
uitvoeren van de oefening vereenvoudigen. Juist dat laatste werd als opmerkelijk gezien in een
aantal studies naar behandeling van rugklachten met yoga.
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