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Sofie (36 jaar)
Geruime tijd geleden kreeg ik ernstige onderrugklachten. De
orthopeed constateerde flinke slijtage, op 2 plekken een
beginnende hernia en facet irritaties. Veel leuke of sportieve
dingen deed ik allang niet meer en door de pijn zag ik het even
niet meer zitten. Op aanraden van kennissen startte ik met
OriGENE. Tot mijn verbazing verdwenen mijn klachten en al snel
ging ik weer pijnvrij door het leven. Er is er niets wat ik nu hoef
te laten. Ik aerobic vrij intensief, ski en heb zelfs geen probleem
met de vele uren autorijden die met mijn baan samenhangen.
Wat een verademing!

Aspecifieke lage rugklachten:
omvang en gevolgen
Ziekteverzuim

Waar mensen werken kan ziekteverzuim voorkomen. Dat is vervelend voor zowel u als
werkgever, als voor uw werknemer. Rugklachten vormen de meest voorkomende
aandoeningen van het bewegingsapparaat. Maar liefst 85 procent van de Nederlanders
krijgt er ooit mee te maken. In veel bedrijven leiden ze tot ziekteverzuim en dus tot hoge
kosten. Het is dus zaak de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen.

Aspecifieke lage rugklachten

Rugklachten belemmeren het lichamelijke functioneren en het geestelijk welzijn. Pijn,
stijfheid, uitstralingsverschijnselen en bewegingsbelemmeringen verhinderen een goede
uitoefening van het beroep. Circa 90% van alle lage rugklachten zijn aspecifiek. Aspecifieke lage rugklachten zijn pijnklachten van de rug die niet veroorzaakt worden door een
aanwijsbare oorzaak, zoals osteoporose of een hernia. Er is een grote variatie in
rugklachten: de pijn kan ondraaglijk maar ook zeer mild zijn, de klachten kunnen van
korte duur zijn maar ook heel lang aanwezig blijven en mensen kunnen beperkt zijn in
hun dagelijks functioneren. Deze klachten bederven het plezier in het werk en leiden vaak
tot ziekteverzuim en soms langdurige arbeidsongeschiktheid.

Risicogroepen

Lage rugklachten komen in alle lagen van de bevolking voor. Bij diverse beroepen is er
een groot risico op lage rugklachten, bijvoorbeeld bij verpleegkundigen. Werk dat gekarakteriseerd wordt door handmatig verplaatsen van een last, buigen en draaien van de
romp, zware fysieke belasting en/of blootstelling aan lichaamstrillingen, kan als risicovol
werk worden aangemerkt. Maar ook kantoorwerk kan door onderbelasting leiden tot
rugklachten. Ook voor je rug geldt namelijk: rust roest. Zittend werk en weinig beweging
zorgen voor een slechte doorbloeding. De spieren die je wervelkolom in balans moeten
houden worden slap en de kolom zelf wordt stijf.

Zorg en kosten

Circa 6,8% van de Nederlandse bevolking komt jaarlijks bij de huisarts voor lage
rugklachten. Bij velen leidt dit tot (langdurig) ziekteverzuim of zelfs arbeidsongeschiktheid. De eisen voor re-integratieverplichtingen voor u als werkgever, bij gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid van de werknemer, worden steeds strenger. Dit betekent dat u als
werkgever te maken krijgt met een toenemende verzwaring van de lasten. De totale
kosten voor arbeidsongeschiktheid die gerelateerd zijn aan ruggerelateerde aandoeningen worden geschat op € 7,8 miljard. Langdurig ziekteverzuim door rugklachten kan
echter voor een groot deel voorkomen worden.

Peter (42 jaar)
Twee jaar geleden kreeg ik pijn in mijn onderrug. ‘s Morgens
kwam ik kruipend uit mijn bed en gedurende de dag was de pijn
continu aanwezig. Voor behandeling heb ik een fysiotherapeut,
een osteopaat, een manueel therapeut en een chiropractor
bezocht. Ik was een jaar verder en alle behandeling was zonder
resultaat. Op aanraden van mijn werkgever ben ik de OriGENE
behandeling gaan volgen. Na circa 7 behandelingen verminderden de klachten en na 14 behandelingen kon ik weer optimaal
functioneren! Ik word niet meer belemmerd in mijn werk en
geniet weer van mijn vrije tijd. De resultaten zijn werkelijk
verbluffend.

Reken af met ziekteverzuim
als gevolg van rugklachten!
Over Spinesport

Hebt u in uw bedrijf te maken met ziekteverzuim als gevolg van rugklachten of werknemers die
hierdoor dreigen uit te vallen? Met behulp van de unieke behandelmethode van Spinesport zijn uw
werknemers snel weer aan het werk. Spinesport is gespecialiseerd in de behandeling van
rugklachten en sportfysiotherapie.
Onze rugexperts werken volgens de OriGENE behandelmethode, een uniek en bewezen doeltreffend concept: niet alleen snel, maar vooral ook blijvend herstel is met deze behandelmethode
binnen handbereik. Hierdoor ondervinden een snelle afname van pijn en beperkingen, waardoor ze
weer meer energie hebben tijdens het werk én hun vrije tijd.

De OriGENE-methode

Dankzij de OriGENE-behandeling worden jaarlijks duizenden werknemers van hun rugklachten
verlost. Hoe dat kan? Anders dan veel gangbare behandelingen die zich richten op het bestrijden
van de symptomen van rugklachten, richt het OriGENE Lower Back Revival System zich juist op de
oorzaak van die klachten. De OriGENE-rugtherapie is een bijzondere vorm van kracht- en
coördinatietraining en vindt plaats op een speciaal behandeltoestel. Op een aantal manieren kan
de belasting tijdens de bewegingen op het toestel worden aangepast aan de individuele mogelijkheden en beperkingen van de patiënt. De OriGENE-behandeling is dus maatwerk en mag alleen
worden uitgevoerd door BIG-geregistreerde (para)medici, zoals een fysiotherapeut of arts.
Zij worden door OriGENE opgeleid en gecertificeerd tot OriGENE-behandelaar.

OriGENE werkt!

Dat OriGENE-rugtherapie werkt, blijkt uit de praktijk en uit onderzoek; duizenden werknemers zijn
verlost van hun klachten en zijn weer aan het werk. Zij ervaren een grote verbetering in functie,
kracht en uithoudingsvermogen van de rug. Dit gaat vaak samen met een snelle afname van pijn en
beperkingen, waardoor uw werknemer weer snel aan het werk is. Een geringe investering levert
niet alleen grote voordelen op voor uw werknemer, maar zeker ook voor u als werkgever.

Besparing van kosten

Met het OriGENE-concept verbetert de functie van de rug en neemt pijn snel af. Uw arbeidsongeschikte medewerkers keren snel weer terug in het arbeidsproces en het ziekteverzuim neemt af.
Ook wint u de tijd die u anders nodig had voor het begeleiden van verzuim- of re-integratie. Zo wordt
een aanzienlijke kostenreductie gerealiseerd.

Verbeterde arbeidsproductiviteit

Ook preventief is OriGENE aan te bevelen. De rugtherapie zorgt voor gezondere medewerkers en
helpt de instroom van werknemers in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) te
verminderen. De behandelmethode is ook een effectieve manier om te voorkomen dat na een
succesvolle behandeling oude klachten weer de kop opsteken. Bijvoorbeeld rugklachten die
langdurig zitten of staan onmogelijk maken. Veel therapieën bestrijden de symptomen van lage
rugklachten. Het OriGENE-concept maakt een zeer gerichte functionele behandeling en training
van de rug mogelijk. De functie van de bewegende wervelkolom wordt ermee hersteld en geoptimaliseerd.

Het behandelprogramma
De behandelingen worden uitgevoerd volgens behandelprotocollen. Hierin worden machine instellingen, bewegingsomvang, belasting variabelen en behandelprogramma opbouw beschreven.

Intake en screening

Tijdens het uitvoerig fysiotherapeutisch onderzoek maken we een meting van de wervelkolom met
behulp van de Spinalmouse. Dit is een soort ‘digitale waterpas’ die de mobiliteit van de wervelkolom
in kaart brengt. Ook wordt de geïsoleerde kracht van de rugspieren gemeten. Na afsluiting van de
intake geven we een behandeladvies en stellen we een behandelplan op.

Korte behandeltijd

Na afronding van de screening en intake vraagt het OriGENE-behandelprogramma relatief weinig
tijd van de werknemer. De behandeling zelf vergt circa 15 à 20 minuten. In de eerste periode van
circa tien weken is slechts één behandeling per week nodig. Daarna kan de frequentie worden
teruggebracht tot eenmaal per twee of meer weken. Voor de onderhoudstherapie is slechts één
behandeling per één à twee maanden nodig.

Het behandeltoestel

Het behandeltoestel zorgt voor een optimale functionele beweging van de gehele rug. Het toestel
combineert hiervoor twee belangrijke eigenschappen.
• De strekbeweging van de onderrug wordt volledig geïsoleerd door bijbewegingen van benen,
heupen en bekken onmogelijk te maken.
• De aard van de trainingsbelasting, die het toestel oplegt, kan volledig worden aangepast aan
de individuele mogelijkheden en beperkingen van de patiënt. Met andere woorden: de patiënt
beweegt en traint zijn of haar rug over het gehele bewegingstraject met een optimale, aan zijn
of haar individuele situatie aangepaste weerstand.

Voordelen interventie bij Spinesport
•

OriGENE zorgt voor gezondere ruggen van uw medewerkers.

•

Arbeidsongeschikte medewerkers keren snel terug in het arbeidsproces,
het ziekteverzuim neemt af.

•

Kostenreductie werkgever door afname van ziekteverzuim.

•

Tijdswinst voor werkgever, die anders nodig was voor re-integratie trajecten.

•

OriGENE-rugtherapie verbetert de functie van de rug en de pijn neemt snel af.

•

Duidelijk behandeladvies na intake.

•

Geringe tijdsinvestering; korte behandeltijd.

•

Voorkomen dat oude klachten terugkeren.
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