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Er ontstaat een zwakke
plek. Als de rug dan iets
wordt geforceerd,
kunnen vezels
scheuren en een
dijkdoorbraak
veroorzaken

‘Die kruisende vezels zorgen
niet alleen voor een stabiele ver-
binding tussen de wervels maar ze
sturen ook onze bewegingen, net
als bij een vlieger. Een vliegeraar
stuurt door een klein beetje aan
de touwtjes te trekken, niet
abrupt, maar door een cirkelboog
te maken. Dat mechanisme is eer-
der beschreven voor de kruisban-
den in de knie maar niet voor de
discus. Ons model toont aan dat
de vezels in de discus ook als kruis-
banden kunnen worden gezien.’

En die kruisbanden kunnen

kapotgaan, net als in een knie?

Iprenburg: ‘Jazeker, als de vezels te
veel onder druk komen te staan,
kunnen ze scheuren. Dat gebeurt
niet zomaar, daar gaat wel wat aan
vooraf. Bij veel onbegrepen rug-
klachten speelt schade in de dis-
cus een rol.’

Hoe ontstaan die scheuren?

Elkhuizen: ‘Veelvuldig bukken, on-
deruitgezakt zitten, te weinig be-

weging, leeftijd, dat zijn allemaal
factoren die een rol spelen in het
voortraject. Daardoor kan een la-
mel gaan lekken en kan inhoud
uit de kern van de discus tussen de
lamellen terechtkomen, nog zon-
der dat de vezels scheuren. Dat
lekken gaat vaak geleidelijk aan
verder en dan ontstaat een soort
gangpaadje. Zo ontstaat een
zwakke plek, de vezels eromheen
staan extra onder spanning. Als de
rug dan iets wordt geforceerd
door bukken en draaien, kunnen
vezels scheuren en een dijkdoor-
braak veroorzaken.’

Iprenburg: ‘Er zijn grote over-
eenkomsten tussen spit en een
hernia. Bij spit is er acute schade
aan de vezels zonder dat de laatste
lamel kapotgaat. Bij een hernia is
er eveneens acute schade aan de
vezels, maar gaat óók de laatste la-
mel kapot. Dan komt kern inhoud
buiten de discus terecht.’

Dus als het in je rug schiet,

scheuren er vezels?

Elkhuizen: ‘Inderdaad. Het is bandletsel, net als
bij een gescheurde kruisband in je knie. Er ont-
staat een pijnlijke zwelling en je spant je spie-
ren aan om erger te voorkomen. Hoe pijnlijk
een spitaanval is, hangt af van de grootte van
de scheur en van de locatie. De buitenste lamel-
len hebben meer zenuwen.’ 

Maar onderuitgezakt zitten schijnt toch

juist goed te zijn voor de spieren in je on-

derrug? 

Elkhuizen: ‘Dat kan zijn maar voor de discus is
het funest.’ Hij legt beide benen voor zich op
het bureau, het kniegewricht gestrekt. ‘Nu
hang ik in mijn kniebanden en dat gaat na vijf
minuten ongemakkelijk voelen. Als je tóch nog
even blijft zitten en je komt daarna overeind,
dan kun je bijna niet meer lopen. Datzelfde
 gebeurt met je rug als je te lang krom hebt
 gezeten of voorovergebogen in de tuin hebt
 gewerkt.’

Loop ik dan na het onkruid wieden of

een avond lamlendig tv kijken risico op

 gescheurde vezels?

Elkhuizen: ‘Nee, niet meteen. Maar hoe langer,
vaker en verder je bukt, hoe groter de kans dat
de tussenwervelschijven in de rug eronder
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