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Zitpositionering mensen met een dwarslaesie vaak inadequaat.
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Ergo Seat
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Toepassen van Ergonomisch Zit Systeem.

Praktijkvoorbeelden rolstoelen met Ergonomisch Zit Systeem.

In de periode 1998-2010 zijn er ruim 2500 mensen met een 

dwarslaesie (inclusief cervicale laesie), met goed resultaat gaan 

zitten in een rolstoel van Double Performance  met een individueel 

aangemeten Ergonomisch Zit Systeem.

Analyse: Huidige zitpositie.

Vlakke zit, sacraal of kyfotisch Wig zit, kyfotisch of gecomprimeerd Asymmetrie of scoliose
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In 1998 zijn we begonnen onze innovatie "de Ergozit" toe te passen in onze high performance 

rolstoelen. Goed zitten begint met de juiste positionering van het bekken, want pas dan 

kunnen de natuurlijke krommingen van de wervelkolom, lumbale lordose en thoracale kyfose, 

behouden blijven. Dát is wat de Ergozit doet. Het resultaat van die bekkenmanipulatie is 

balansherstel waardoor goed en comfortabel functioneren in en met de rolstoel mogelijk 

wordt.

Anno 2010 hebben we ruim 2500 rolstoelgebruikers, met goed resultaat, voorzien van een 

ADL- en/of sportrolstoel met een voor hen individueel aangemeten Ergonomisch Zit Systeem. 

Die praktische zitpositionering heeft ons veel nieuwe kennis verschaft over het zitten in 

rolstoelen en heeft geleid tot, eveneens in het frame geïntegreerde, Ergozit varianten zoals de 

Lumbal Ergoseat (LES), de Tilted Ergoseat (TES) en de ILSA-Ergoseat. 

De laatste genoemde variant hebben we ontwikkeld omdat we de laatste jaren werden 

geconfronteerd met het gegeven dat we door juiste individuele Ergozit-maatkeuzes weliswaar 

de voor- achterwaartse balans voor elkaar hadden, maar dat de zijwaartse balans, verergerd 

door een scoliose, vaak nog te wensen overliet. De Ergozit met ILSA "Integral Lateral Support 

Adjustable" is daar nu een functionele én mooie oplossing voor: een simpel instelbare Ergozit-

orthese die de romp zijwaarts opvangt en ondersteunt en die ook preventief ingebouwd kan 

worden om een zijwaartse kromming/scoliose te helpen voorkomen. Door de simpele bouw is 

de ILSA-Ergozit een goed en (veel meer) acceptabel alternatief voor de standaard rugschalen 

of zitortheses voor mensen met een dwarslaesie.

Over de Ergozit heb ik twee artikelen geschreven. In 2001 beschreef ik de Ergozit voor het 

eerst. Dit artikel met als subtitel “Een betere zithouding, stabiliteit, drukverdeling en 
aandrijving in handbewogen rolstoelen”, is destijds geplaatst in het Nederlands tijdschrift 

voor ergotherapie. Het beschrijft de basiskenmerken: wat is een Ergozit en wat dóet een 

Ergozit. 

Het meest recente artikel draagt de subtitel “Praktische zitpositionering en balansherstel 
bij dwarslaesie” en gaat dieper in op de Ergozit en de nieuwe Ergozit-varianten. Het 

artikel begint met een theoretisch deel, daarna volgt een beschrijving van praktische 

zitpositioneringsvormen bij mensen met een dwarslaesie. Ook dit artikel zal in 2010 

verschijnen in het Nederlands tijdschrift voor ergotherapie, verdeeld over twee edities.

In deze bundel zijn beide artikelen opgenomen, met als eerste het meest recente artikel. 

Op dit moment vormt het bij elkaar de meest complete beschrijving van de Ergozit, dé 

ergonomische rolstoelzitting. 

Veel leesplezier!

Drs. Kees van Breukelen

Bewegingswetenschapper

VOORWOORD
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Inleiding
In 2001 schreef ik Deel I van de ergonomische zit 

(tijdschrift voor Ergotherapie okt. nr. 5 2001). Sinds 

die tijd hebben we ruim 2500 mensen met een 

dwarslaesie voorzien van een ergonomische zit in 

hun handbewogen rolstoel voor dagelijks gebruik. 

Van en door die praktische zitpositioneringen 

hebben we veel geleerd. Dat heeft geleid tot 

nieuwe kennis en een aantal nieuw benodigde 

differentiaties van de initiële ergonomische 

rolstoelzit. 

Daarover wordt nu in dit tweede deel van de 

ergonomische zit verslag gedaan voorafgegaan 

door een stukje theoretische uitleg/onderbouwing.

Het gehele artikel volgt de lijn van het 

positionerings-model van het zitten in 

handbewogen rolstoelen; via goede, ergonomische 

zitpositionering wordt zitbalans hersteld of 

gecreëerd. Dat leidt tot ons uiteindelijk doel: veilig 

én comfortabel functioneren vanuit de rolstoel.

Het eerste deel van dit artikel, over zitpositionering 

en balansherstel, is theoretisch van aard. Bij 1. 

Zitpositionering, wordt het ‘tandwielmodel’ van de 

wervelkolom gebruikt om de houdingmanipulatie 

beter te kunnen begrijpen.

Bij 2. Balans creëren, wordt gebruik gemaakt van een 

(praktisch) biomechanisch model om inzichtelijk te 

maken wat er nodig is voor zitbalans in de rolstoel. 

Ook het dynamisch balans-herstel-mechanisme zal 

hier besproken worden.

Het tweede deel van dit artikel (4) gaat dan over 

de praktische zitpositioneringsvormen bij mensen 

met een dwarslaesie. Naast de Ergozit zelf, wordt 

hier een aantal praktische differentiaties beschreven 

van de initiële Ergozit. Extra aandacht wordt 

daarbij geschonken aan de ILSA-orthese: een in het 

rugframe van de Ergozit geïntegreerde scoliose-

preventor/corrector.

1. Positioneren

Positionerings-model
Zitten met een dwarslaesie betekent zitten met 

minder, of zelfs minimale, ondersteunende, 

corrigerende spierfunctie. Je zit veelal in je rolstoel 

zoals je erin gaat zitten. Bengt Engtström noemt 

dat in zijn boek ‘Ergonomic Seating’: ,,people sit the 

way they are influenced to sit!”. Dat geeft aan dat de 

stand van de ‘ondersteuningsvlakken’ onder voeten, 

bovenbenen, bekken en rug, in feite bepaalt hoe het 

lijf in de rolstoel wordt ondersteund. Het is dan ook 

zaak om genoemde ondersteuningsvlakken zodanig 

in te stellen of te laten bouwen, dat er sprake kan 

zijn van een goede ergonomische zithouding. 

‘Positioneren’ wordt dat wel genoemd, hetgeen 

neerkomt op manipulatie van de houding.

Bekende auteurs op het gebied van zitpositionering 

(Engström, Staarink, Pratt) zijn het er over eens wat 

het gevolg zou moeten zijn van die positionering: 

rompbalans! Zonder rompbalans kun je immers niet 

(goed) functioneren. Goede positionering verschaft 

die rompbalans waardoor veilig en comfortabel 

functioneren mogelijk wordt. Ergonomisch zitten 

kan dus uitgedrukt worden in het volgende, simpele 

positionerings-model:

A Houding pósitioneren

B Rompbalans créëren

C Veilig én comfortabel fúnctioneren

Positionerings-model ergonomisch zitten

Definitie positioneren
Pratt geeft de volgende definitie van positioneren: 

,,positioning is the ability to control shape to 

accommodate or correct posture”.

Laten we die definitie eens nader uitwerken. Onder 

positioneren van de persoon in de rolstoel kan het 

volgende worden verstaan:

-  d.m.v. het aanbrengen van de juiste stand en 

positie van de ondersteuningsvlakken (onder 

de voeten, bovenbenen, billen en tegen de rug) 

manipuleer je

-  het bekken en de wervelkolom in de zittende 

positie opdat 

-  de natuurlijke, anatomische/antropometrische 

krommingen lordose en kyfose behouden blijven/

niet afvlakken en niet versterken en

-  de niet-natuurlijke scoliose-kromming voorkomen, 

(deels) gecorrigeerd of ondersteund wordt.

Met het uiteindelijke doel: een ergonomisch 

correcte houding die rompstabiliteit/rompbalans 

creëert en veilig én comfortabel functioneren 

mogelijk maakt. Engtström hierover: "good 

alignment and a balanced skeleton create a 

higher degree of muscular efficiency; improved 

ergonomics”. Negatief geformuleerd: “improper 

seating” verhoogt de kans op drukplekken en 

contracturen. Ergonomisch niet-correct zitten 

verhoogt de kans op stijfheid in de lumbale, 

thoracale of cervicale wervelkolom, creëert 

vermoeidheid, pijn en kan op termijn leiden 

tot deformiteiten van het bewegingsapparaat. 

Het beïnvloedt het longvolume/ademhaling in 

negatieve zin en verhoogt de druk op de inwendige 

organen waardoor verminderde bloedcirculatie kan 

optreden.

Allemaal zaken die véilig én comfortabel 

functioneren, als uiteindelijk doel, onmogelijk 

maken. Ergonomisch niet-correct zitten? Vóórkomen 

dus!

Positioneren: vormbehoud van de 
natuurlijke krommingen.

Positioneren
Positioneren van de zithouding start met de 

manipulatie van het bekken! Doel van die 

manipulatie is, door de juiste stand en positie van 

zitting (twee delen) en rugleuning (twee delen), het 

in stand houden van de natuurlijke krommingen 

zoals in de uitgewerkte definitie van positioneren is 

weergegeven..

De (lumbale) lordose dient behouden te 

blijven evenals de hoger gelegen (thoracale) 

kyfose. Waarom? Omdat de wervelkolom dan, 

biomechanisch gezien, optimaal ‘uitgelijnd’ 

staat en er minimale spierspanning nodig is om 

deze stand aan te houden. In deze stand van de 

wervelkolom staan de wervels ‘netjes gestapeld’, is 

de bandstructuur niet uitgerekt, de belasting van 

en op de verschillende structuren minimaal en de 

functionaliteit het grootst.

Zoals gezegd, start het tot stand brengen van 

die stand en positie van de wervelkolom met het 

bekken. Waarom? Omdat het bekken verbonden 

is met het sacrum (heiligbeen, bestaande uit 5 

gefixeerde sacrale wervels waarvan de laatste, 

onderste, je ‘stuitje’ is.) De bovenkant van het sacrum 

heet ‘promontorium’, een min of meer plat vlak dat 

onder een hoek van + 30 º voorover in de ruimte 

staat. 

Nu komt het: bovenop dit promontorium van het 

sacrum staat de onderste lumbale wervel. Elke stand 

nu van het bekken (en dus van sacrum dat tussen 

de beide bekkenhelften min of meer gefixeerd is 

opgehangen), beïnvloedt dus de stand van deze 

onderste lumbale wervel en daarmee de gehéle 

stand van de wervelkolom! Kantelt het bekken 

achterover dan gaat de lumbale wervelkolom 

(bestaande uit 5 grote wervels) dus ook mee 

achterover en wel zodanig dat de ‘holte’ (lordose) 

verdwijnt. Kantelt het bekken daarentegen voorover 

dan neemt de lordose juist toe.

Er treedt een fenomeen in werking dat wel het 

‘tandwiel-mechanisme’ wordt genoemd.

Tandwiel-model (1)
Stel de wervelkolom voor als drie tandwielen die 

in elkaar draaien. Het onderste tandwiel beslaat 

de lumbale wervelkolom, het middelste tandwiel 

beslaat de thoracale wervelkolom en het bovenste 

tandwiel de cervicale wervelkolom. Wanneer het 

onderste tandwiel vóórover draait, draait het bekken 

voorover en komt daarmee recht of in enigszins 

voorover gekantelde positie te staan. Maar……het 

onderste tandwiel neemt het middelste tandwiel 

DE ERGONOMISCHE ROLSTOELZITTING 

Praktische zitpositionering en balansherstel bij dwarslaesie

© Drs. Kees van Breukelen

Afbeelding: Natuurlijke krommingen van de 

wervelkolom:

1. Sacrale kromming

2. Lumbale lordose

3. Thoracale kyfose

4. Cervicale lordose

Afbeelding: Tandwielmodel wervelkolom.



• 3 •

mee in zijn rotatie alleen... dit middelste tandwiel 

roteert de andere kant op: achterover met als gevolg 

dat de borstkas zich heft (thoracale extensie). Het 

bovenste tandwiel roteert dan weer in dezelfde 

richting als het onderste tandwiel, vóórover dus, 

met als gevolg dat de halswervelkolom zich strekt 

(cervicale flexie). Je ziet nu waarom het zo belangrijk 

is wat het bekken doet. Kanteling van het bekken 

voorover heeft dus tevens tot gevolg dat de rest 

van de wervelkolom zich strekt! Kanteling van 

het bekken achterover daarentegen heeft direct 

tot gevolg dat de wervelkolom flecteert/in elkaar 

zakt. Het middelste tandwiel roteert dan immers 

vóórover omdat het onderste tandwiel áchterover 

roteert. Die bewegingen zijn onlosmakelijk met 

elkaar verbonden. Nu wordt het inzichtelijk waarom 

je met een achterover gekanteld bekken niet actief 

kunt zitten: de hele wervelkolom staat immers in de 

buigstand voorover. De nek buigt ook, achterover 

(het bovenste tandwiel roteert immers, net zoals 

het onderste tandwiel, achterover), en neemt 

het hoofd mee in die beweging. Resultaat: een 

onderuitgezakte/in elkaar gezakte zithouding met 

een rare knik in de nek. Een houding die we nog 

weleens tegenkomen bij tetraplegen, als gevolg 

dus van onjuiste positionering. Een positie die 

allerlei overbelastingsrisico’s met zich meebrengt 

en die we dus graag willen vermijden. Achterover 

kanteling van het bekken is dus uit den boze; het 

leidt automatisch tot een inadequate houding (ook 

wel ‘sacraal-zit’ genoemd), waar de wervelkolom 

voorover hangt in zijn banden, dientengevolge 

verkeerd belast wordt en waarbij onnodige 

spierspanning optreedt.

Je bekkenstand bevat dus de sleutel tot 

ergonomisch correct zitten. Bij 4. Praktische 

positionering, laten we zien hoe we die bekkenstand 

zodanig kunnen manipuleren dat de voorwaarde 

geschapen wordt voor goed zitten.

2. Rompbalans creëren 

Biomechanisch model
De positionering/houdingmanipulatie moet 

leiden tot rompbalans. Staarink hierover: ,, een 

goede, stabiele houding is een houding waarbij 

de werklijn van de zwaartekracht, die in het 

massamiddelpunt van het totale bovenlichaam 

aangrijpt dóór of voor de lumbale wervels loopt”. 

Zie het bovenlichaam als een ‘blok’ dat scharnierend 

bevestigd is op het bekken. Het draaipunt/scharnier 

in dit biomechanische model wordt gevormd 

door de overgang tussen de 4e en 5e lumbale 

wervel. Het bovenlichaam, inclusief hoofd, heeft 

één bepaald deelzwaartepunt. Volgens Karpandji 

ligt dit zwaartepunt ter hoogte van en net voor 

de 10e thoracale wervel. Vervolgens kun je (in 

zijaanzicht) een loodlijn (verticale lijn) trekken 

vanuit dit zwaartepunt. Komt die lijn uit vóór 

het scharnierpunt, vóór L4/L5, dan valt je romp 

voorover, tenzij je spierkracht (achterzijde romp) 

kunt inzetten om dit voorover vallen te voorkomen. 

Valt de loodlijn áchter dit scharnierpunt, dan 

wil je romp achterover vallen, maar….dit wordt 

voorkomen door je rugleuning. In het laatste geval 

is er dus sprake van evenwicht want je hoeft geen 

spieren aan te spannen om te blijven zitten. Dit is 

het principe van in balans zitten.

Tandwiel-model (2)
Het onder 1. beschreven tandwiel-mechanisme 

speelt ook hier een rol in het verkrijgen of 

handhaven van die zitbalans. Voor balans moet 

je dus altijd je rompzwaartepunt áchter het 

scharnierpunt krijgen/houden. Dat betekent dat het 

bekken rechtop moet staan en níet achterover mag 

kantelen. Achterover kanteling betekent immers 

verplaatsing van het scharnierpunt achterwaarts 

waardoor de loodlijn uit het deelzwaartepunt vóór 

het scharnierpunt uitkomt met als gevolg: voorover 

vallen.

Het voorover roteren van het bekken (vanuit 

achterover gekantelde positie) tot de rechtop-stand 

(eerste tandwiel uit het model) doet het tweede 

tandwiel áchterover draaien; de romp strekt op en 

de nek (derde tandwiel) heeft de neiging zich op te 

strekken (afvlakking cervicale lordose).

Die oprichting (van romp en hoofd) brengt niet 

alleen massa omhoog, maar ook áchterwaarts 

waardoor het deelzwaartepunt zich niet alleen 

omhoog maar ook áchterwaarts verplaatst. Dat is 

gunstig voor de zitbalans want daardoor verplaatst 

de loodlijn uit het deelzwaartepunt zich ook 

achterwaarts en heeft dus meer kans om achter het 

scharnierpunt te vallen met balans als gevolg.

Het werkt dus dúbbel positief: vooroverkanteling 

van het bekken tot de rechtop-positie verplaatst niet 

alleen het scharnierpunt voorwaarts maar tevens 

het deelzwaartepunt van romp/hoofd (en dus 

loodlijn hieruit) achterwaarts.

Of... dubbel negatief wanneer de tandwielen de 

andere kant opdraaien; bekkenkanteling achterover 

(eerste tandwiel) veroorzaakt dat de borst in elkaar 

zakt (tweede tandwiel gaat dan immers voorover) 

en de halswervelkolom met hoofd achterover buigt 

(want derde tandwiel gaat , zoals eerste tandwiel, 

achterover).

Hiermee wordt niet alleen het scharnierpunt 

achterwaarts ge verplaatst (L4/L5 gaat immers naar 

achter), maar het deelzwaartepunt vanuit de romp 

wordt naar vóren geplaatst door het (voorwaarts) 

in elkaar zakken van de romp. De loodlijn uit dit 

deelzwaartepunt zal dus veel sneller vóór het 

scharnierpunt vallen met een onmogelijke balans-

situatie als gevolg.

Dynamisch balansherstel-mechanisme
Door middel van het juist positioneren van met 

name het bekken, kunnen we dus de ‘tandwielen’ 

goed instellen en daarmee balans verkrijgen.

Maar er is nog iets nodig. Wanneer je in zit je armen 

voorwaarts heft, zorg je daarmee voor een massa-

verplaatsing voorwaarts. Redenerend vanuit het 

eerder beschreven biomechanisch model, verplaats 

je daarmee dus ook de loodlijn uit het nu door 

massa-verplaatsing armen naar voren verplaatste 

deelzwaartepunt van de romp voorwaarts. 

Die loodlijn kan dan veel makkelijker vóór het 

scharnierpunt (L4/L5) uitkomen met als gevolg 

dat de romp voorover valt. Veel mensen met een 

dwarslaesie ervaren dat. Er is immers vaak te weinig 

spierfunctie om een tegenkracht te bieden aan die 

voorwaartse rompneiging. Een goed gepositioneerd 

bekken, met een voorwaarts geplaatst draaipunt 

tussen bekken en romp doet al veel, maar kan nog 

steeds onvoldoende zijn wanneer de handen/armen 

voorwaarts geheven worden. De hoogte van de 

rugleuning speelt hier een cruciale rol.

Uiteraard moet deze voldoende hoog zijn voor een 

goede steunfunctie waardoor je ’s avonds niet moe 

bent van het constant balanceren op je bekken 

(iets wat veelvuldig gebeurt bij te lage of niet goed 

aansluitende rugleuningen).

Maar….de rugleuning kan ook tè hoog zijn om 

dynamisch balansherstel mogelijk te maken. 

Wanneer het deelzwaartepunt van de romp-hoofd-

armen-combinatie voorwaarts geplaatst wordt, door 

het heffen van de armen, dan zal dit zwaartepunt 

weer teruggebracht moeten kunnen worden naar 

achter, om de loodlijn niet vóór het draaipunt 

te laten eindigen waardoor de balans verloren 

gaat. Het terugbrengen van het deelzwaartepunt 

naar achter kan alleen maar wanneer de rug van 

de persoon ook daadwerkelijk naar achter kan 

bewegen over de top van de rugbekleding heen. 

Om dit mogelijk te maken mag de rughoogte een 

bepaalde hoogte dus niet overschrijden. 

De overgang tussen de twaalfde thoracale 

wervel en eerste lumbale wervel wordt de 

thoracolumbale overgang genoemd. Op deze 

plek van de wervelkolom heeft de rug een grotere 

bewegingsmogelijkheid achterover. Enerzijds, 

aangezien daarboven de ribbenkast extensie van 

de thoracale wervels belemmert, anderzijds, omdat 

de bouw van de gewrichtsvlakjes aan de onderkant 

van de twaalfde wervel congruent is met die van de 

lumbale wervels en veel meer ingericht om extensie 

mogelijk te maken.

Een rugleuning waarvan de hoogte van 

de bekleding niet hoger uitkomt dan de 

thoracolumbale overgang, geeft dus de beste 

mogelijkheid om van dit balans-herstel-mechanisme 

Afbeelding: Positioneren begint met de bekkenstand

Afbeelding: Biomechanisch model: 

Loodlijn romp ‘moet’ achter draaipunt om zitbalans 

te verkrijgen

Afbeelding: Tandwiel-model bij verschillende 

zithoudingen:

Bekkenkanteling achterover / lordose verdwijnt; geeft 

rompbuiging/geen zitbalans

Bekkenkanteling voorover / behoud lordose; geeft 

rompstrekking/zitbalans
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gebruik te maken. Iets hoger (Th 10/Th 11) kan 

soms ook, aangezien de zwevende ribben van Th 

10 en Th 11 los zijn opgehangen en niet met de 

ribbenkast verbonden zijn aan de voorkant. De 

extensie-beperking van de ribbenkast geldt hier dus 

niet meer. Deze wervels hebben echter nog wel de 

extensie-beperkende gewricht-vlakjes.

Bedenk dat 2 cm verschil in hoogte reeds het 

verschil kan uitmaken of je hierdoor je voorwaartse 

balans kan vinden of niet. Bedenk ook dat je 

totale hoogte van de wervelkolom ‘s avonds 2 

cm korter is dan ’s morgens t.g.v. het feit dat alle 

tussenwervelschijven ’s avonds in hoogte zijn 

afgenomen. Op het nivo van de rugleuninghoogte 

kan dat wel anderhalve cm. verschil opleveren; de 

rugleuning is dan in feite ’s avonds anderhalve cm. 

hoger t.o.v. de romp dan ’s morgens.

Op thoracolumbaal nivo kan zich wel een probleem 

voordoen. Juist deze overgang is gevoelig voor 

wat wel genoemd wordt ‘delayed posttraumatic 

kyphosis’, een later te ontwikkelen kyfose, juist 

omdat de ribbenkast hier niet kan dienen als een 

ondersteunende structuur. Operatieve ingrepen 

waarbij een deel van de wervelkolom wordt 

vastgezet op dit nivo (of op welk nivo dan ook) 

kan een wijziging betekenen in het balans-herstel-

mechanisme en maakt duidelijk dat individuele 

beoordeling en rugleuningbouw, een must is. In 4.2 

rugleuningdifferentiaties komen we hier op terug. 

Terug naar de situatie dat je je armen/handen 

voorwaarts brengt. Verwacht niet dat je dan ook 

nog eens gewicht kunt tillen voorwaarts wanneer 

je (sterk) verminderde/onvoldoende spierfunctie 

van je romp hebt. Vergelijk die situatie met die 

van een hijskraan: de last aan een lange lastarm 

(voorwaartse armen) kan alleen opgetild worden 

wanneer de hijskraan aan de achterzijde geschoord 

is of compensatoir gewicht heeft. Zo niet: dan 

valt ie om. Ga voor die situaties waarin je bijv. je 

baby optilt gewoon ‘lekker onderuit’ zitten, hoe 

tegenstrijdig het ook klinkt gezien het eerder 

besprokene. Zitten is echter een dynamisch iets, 

een activiteit. Het is zelfs ongewenst om altijd maar 

dezelfde houding aan te nemen. Het gaat erom dat 

je lichaam merendeels ergonomisch correct zit om 

de belasting op en aan je lijf te minimaliseren. Maar 

voor bepaalde situaties, op bepaalde momenten 

van de dag, kun je rustig een minder gunstige/

meer belastende houding aannemen die je, voor díe 

situatie, méér, maar wel passieve, balans verschaft.

In die onderuit gezakte houding zet je als het ware 

je wervelkolom op slot door alle beweeglijkheid 

voorwaarts eruit te halen. Zo creëer je een nieuw 

rotatiepunt: de tubers. En het is bijna onmogelijk 

om de loodlijn vanuit het nieuw gecreëerde 

deelzwaartepunt óver dat draaipunt heen te krijgen, 

omdat daarvoor het gehele gewicht van romp én 

bekken opgetild zou moeten worden. Nogmaals: de 

onderuitgezakte houding is zeker geen houding die 

langdurig ingenomen moet worden, maar kan wel 

behulpzaam zijn bij het tillen van (lichte!) lasten.

3. Veilig én comfortabel functioneren
Terug naar het positionerings-model van het zitten: 

het gevolg en doel van goede zitpositionering 

is zitbalans met als uiteindelijk doel: veilig én 

comfortabel functioneren. 

Een goede houding immers:

-  Voorkomt schuifkrachten die een (groot) risico 

vormen voor het ontwikkelen van decubitus.

-  Vergroot het contactoppervlak, de ‘footprint’ 

van het zitten waardoor de druk verlaagd wordt. 

Principes hierbij zijn: ‘contouring’en ‘off loading’/

herverdeling van gewicht.

-  Geeft rompstabiliteit. Dat betekent ook 

bevordering van de symmetrie en dus een gelijkere 

verdeling van de druk over de beide tubers.

Dus zonder het over antidecubitus kussens te 

hebben, kan een goede houding zélf al bijdragen 

aan veílig functioneren. Maar ook aan comfortábel 

functioneren. De zittolerantie neemt toe door een 

goede zithouding; men kan langer de zithouding 

volhouden en dit is een maat voor comfort.

Die zittolerantie neemt uiteraard pas toe wanneer 

vermoeidheid en pijn ten gevolge van het zitten, 

verdwijnen. Ook na een langere tijd moet je kunnen 

zeggen: ik zit nog steeds lekker! Pas dan is er sprake 

van comfort. 

4. Praktische positionering
Na de theoretische uitleg/onderbouwing 

m.b.t. positionering en rompbalans volgt nu de 

beschrijving van praktische positionerings-vormen 

die toegepast worden bij handbewogen rolstoelen 

voor mensen met een dwarslaesie. Positionerings-

vormen die ín het rolstoelframe ingebouwd worden 

in het zitdeel en in het rugdeel. Ze hebben tot doel, 

dat moge duidelijk geworden zijn, het bekken en 

wervelkolom zó te manipuleren/ondersteunen, dat 

de anatomische/antropometrische krommingen 

lordose en kyfose behouden blijven en de 

scoliotische kromming voorkomen, ondersteund of 

gecorrigeerd wordt.

In 4.1 worden de stand en vorm beschreven van de 

ondersteuningsvlakken in zij-aanzicht: de Ergozit 

met twee differentiaties hiervan.

In 4.2 worden verschillende rugleuning-

differentiaties besproken, ook wel IEB’s genoemd: 

índividual ergonomic backrests’. Meestal zijn deze 

drie-dimensionaal. Uitvoerig wordt stilgestaan bij 

de ILSA-orthese: een in het rugframe van de Ergozit 

geïntegreerde scoliose-preventor/corrector.

4.1 Ergozit (ES)
Bij 1. Positioneren en 2. Rompbalans creëren , 

hebben we gezien hoe belangrijk het is om het 

bekken rechtop te krijgen én daar te houden. De 

stand en vorm van de ondersteuningsvlakken van 

de Ergozit maken dit mogelijk. Het zittinggedeelte 

van de Ergozit wordt verdeeld in twee gedeelten: 

één voor de bovenbenen en één voor het bekken. 

De Ergozit wordt dus gekenmerkt door een ‘knik’ 

in de zit-framebuizen van de rolstoel onder de 

billen. Het ondersteuningsvlak onder de billen 

is horizontaal. Het ondersteuningsvlak onder de 

bovenbenen bevat de ‘wig’ van de zitting.

De rugbuizen hebben ook een knik; ze starten 

verticaal en op bekkenhoogte buigen ze enigszins 

achterwaarts. Aangezien we de natuurlijke 

krommingen van de rug (lordose en kyfose) intact 

willen houden (zie positionerings-definitie), kunnen 

we niet volstaan met rechte rugbuizen die al dan 

niet achterover geplaatst worden. Het resultaat van 

de specifieke vorm van de Ergozit is dat het bekken 

rechtop wordt gezet in de ruimte: het gedeelte 

onder de billen is immers horizontaal en het eerste 

deel van de rugleuning is immers verticaal.

De Ergozit-vorm heeft twee markante punten. 

De knik onder het zitgedeelte verschaft een 

zogenaamde ‘ischiale of tuberale support’ en geeft 

daarmee een tegenkracht tegen onderuit zakken. 

De knik in de rugleuning verschaft de zogenaamde 

‘sacrale support’ en geeft een tegenkracht tegen 

achterover kanteling van het bekken. We kunnen 

daarom spreken van ‘grounding’ van het bekken: 

het op zijn plaats houden, waarmee onderuit 

zakken en achterover kanteling tegengegaan 

wordt. De wig van de bovenbenen kan vrij gekozen 

worden en wordt o.a. bepaald door parameters als 

onderbeenlengte, zithoogte, romp/armlengte en 

transfermogelijkheid. De ‘wig’ van de rugleuning 

(tweede gedeelte) wordt met name bepaald door 

de functionele mogelijkheid en anatomische vorm 

van de thorax (romp). De Ergozit combineert als 

het ware de horizontale, vlakke, rolstoelzit en de 

wig-rolstoelzit ineen. Bij alleen een horizontale 

vlakke zit kan het bekken makkelijker onderuit 

zakken (zgn. ‘sacraalzit’). Er is hier immers geen 

sprake van ‘grounding’ door een ‘tuberal support’. 

Vaak wordt die horizontale zit gecombineerd met 

een rugleuning (met rechte rugleuningbuizen) die 

achterover staat, waardoor het bekken sowieso 

achterover kantelt.

Een wigzit heeft de (sterke) neiging het bekken 

achterover te laten kantelen met een kyfotisch 

houding van de romp tot gevolg (zie 1. positioneren 

en 2 rompbalans herstel). Als je dat teniet probeert 

te doen door de rugleuning verticaal te zetten, 

eindig je in een ‘patatzak’-vorm die een grotere druk 

oplevert op de inwendige organen en daarom ook 

wel ‘compressie-zit’ wordt genoemd.

Bij een zitdiepte van 40 cm en een zithoogteverschil 

voor/achter van 7 cm, is het verschil tussen de 

Ergozit en de wigzit dat de tubers (en dus het 

bekken) 2 cm meer naar beneden zakken in de 

Ergozit. Dat maakt dat het bekken 2 cm meer 

voorwaarts kan kantelen. Het scharnierpunt L4/L5 

komt daarmee dus meer naar voren hetgeen, zoals 

in 2. Rompbalans beschreven, van wezenlijk belang 

is voor de rompbalans.

Een gecontoured kussen doet niet hetzelfde als 

een Ergozit (dit wordt nogal eens verondersteld). 

Bij een gecontoured kussen in een wigzit, staat het 

ondersteuningsvlak onder het bekken (ook al is het 

lager dan het ondersteuningsvlak onder de benen) 

nog steeds onder een wighoek en niet horizontaal 

wat juist zo wenselijk is om het bekken in de 

rechtop-stand te krijgen. Engström hierover: ,, a 

backward sloping seat increases the pelvis’ tendency 

to tilt backwards, creating a great tendency for the 

spine to collapse. When the seat is contoured-lower 

under the pelvis – the tendency becomes stronger”. 

Check ook eens hoe vaak zo’n kussen gecombineerd 

Afbeelding: Rugleuning ter hoogte van thoraco-

lumbale overgang: dan is dynamisch balansherstel 

mogelijk.

7 cm

zitdiepte 40 cm

12 cm

2 cm

Afbeelding: Kanteling bekken bij Ergozit t.o.v. Wigzit



• 5 •

wordt met rugleuningbuizen die voorbij de verticaal 

achterover staan en dus het bekken sowieso 

daarmee ongewenst achterover laten kantelen.

Welk kussen je ook plaatst in een Ergozit-frame; 

onder invloed van het rompgewicht zal het kussen 

de specifieke geknikte vorm aannemen van de 

zittingbuizen waardoor, onder de billen, het 

gewenste horizontale vlak ontstaat

Deze afbeelding laat de basisvorm van de Ergozit 

zien. Sinds 1998 hebben we meer dan 2500 

mensen met een dwarslaesie bevredigend kunnen 

positioneren met behulp van deze basisvorm van de 

Ergozit. In de loop der jaren zijn we differentiaties 

van het basismodel gaan toepassen om tegemoet 

te komen aan nog specifiekere vragen, volgend uit 

de analyse van individuele bouw en functie van 

het lijf van diverse mensen met een dwarslaesie. 

Het basis-idee, beschreven bij positioneren, blijft 

daarbij hetzelfde: het rechtop zetten én daar 

houden, van het bekken in de ruimte, met als gevolg 

vormbehoud van de natuurlijke krommingen, 

balansherstel en uiteindelijk doel: veilig én 

comfortabel functioneren.

Lumbal Ergozit (LES)
Eén zo’n differentiatie van de Ergozit betreft de 

‘Lumbal’ Ergozit. Het komt (regelmatig) voor dat de 

‘gewone’ vorm van de rugleuningbuizen (knik in 

de buis achterwaarts op bekkenrand-hoogte) niet 

toereikend is om de gewenste ‘sacral-support’ te 

geven tegen sacrum en bekkenrand achterzijde. 

Ondanks goede ‘contouring’ (het laten verdwijnen 

van lichaamsprofiel in bekleding door ruimte te 

maken) van de billen aan de achterzijde, lukt het 

dan niet om de stand van bekken en lumbale 

wervelkolom voorwaarts te krijgen en te houden. 

Dit komt met name regelmatig voor bij vrouwen. 

Het vrouwelijk bekken is breder dan het mannelijke 

en de lordose soms meer uitgesproken aanwezig. 

Extra voorwaartse ondersteuning van de lumbale 

wervelkolom is dan gewenst en vaak noodzakelijk 

om zonder vermoeidheid en met meer balans te 

kunnen zitten en dus te kunnen functioneren! Na 

het eerste verticale gedeelte van de rugleuning 

(bekken ondersteuning) gaan de rugleuningbuizen 

dan niet achterover, maar juist voorover om de 

noodzakelijke extra lumbale ondersteuning te 

kunnen bewerkstelligen. Door vervolgens de 

rugbekleding niet alleen aan de onderkant van 

de rugleuning (achterkant van de billen), maar 

ook aan de bovenkant te contouren, wordt niet 

alleen voorwaartse ondersteuning gegeven maar 

ook bijgedragen aan zijwaartse opvang en dus 

zijwaartse balans.

 

Tilted Ergozit (TES)
Een andere differentiatie van de Ergozit, betreft de 

zogenaamde ‘Tilted’ Ergozit. Hierbij wordt, in de 

bouw van het rolstoelframe, het horizontale deel 

onder de billen voorwaarts ‘getilt’: achter dus hoger 

dan voor. Het bekken wordt daardoor nog verder 

voorwaarts gekanteld, wat automatisch leidt (denk 

aan het tandwielmodel) tot verdere opstrekking van 

de romp. Wanneer dus die opstrekking van de romp 

een belangrijk positioneringsdoel is, dan kan de 

tilted Ergozit een reële oplossing zijn.

Engström: ,,forward-sloping seats have often 

fantastic influences on users. Many more persons 

than we believe benefit from sitting on a seat 

that is slightly sloped forwards, and which is well 

contoured”.

‘Tilting’ van het bekken voorover is een effectieve 

manier om een gestrekte en stabiele wervelkolom 

te verkrijgen. De wervelkolom wordt stabiel in alle 

richtingen en compenseert daarmee gebrek aan 

spierfunctie ten gevolge van de laesie. Sommige 

rolstoelgebruikers, niet alleen degenen met een 

laesie, blijken sterk afhankelijk van deze Ergozit-

differentiatie om in staat te zijn rechtop te zitten.

Zónder de specifieke zitbuizenvorm van de tilted 

Ergozit, kan voorover kanteling van het bekken 

betekenen dat het bekken dóór roteert voorwaarts 

met als gevolg een vooroverhangend bekken met 

een (flink) versterkte lordose; een niet comfortabele 

houding. Het specifieke ‘kuiltje’ echter dat ontstaat 

tussen schuin vóóroverstaand bekkendeel 

van het zitframe en schuin áchteroverstaand 

bovenbeendeel van het zitframe bij de ‘tilted’ 

Ergozit, verhindert de tubers evenwel om zich naar 

achteren te verplaatsen.. De ‘tuber-support’ werkt 

hier dus niet alleen aan de voorkant, maar óók aan 

de achterkant van beide tubers. 75% van het totale 

lichaamsgewicht rust op de tubers in zittende 

houding. Dat gewicht zorgt ervoor dat de tubers 

niet tegen het schuine vlak omhoog naar achter 

gaan, hetgeen verdere vooroverkanteling van het 

bekken zou betekenen. De tilted Ergozit stabiliseert 

zo het bekken en vermindert daarmee de kans op 

voorwaartse kanteling. Engström: ,,this allows the 

pelvic to be the trunk’s ‘anchor’ and extension will be 

more normal”. 

Het inbouwen van een tilted Ergozit in het 

rolstoelframe is positionering/houdingmanipulatie 

ten voeten uit.

 

4.2 Rugleuningdifferentiaties
Een rugleuning bevat nogal wat kenmerken 

die van belang zijn bij het juist positioneren en 

balansherstel van de persoon in de rolstoel:

-  De hoogte: reeds aan de orde gekomen bij de 

beschrijving van het dynamische balansherstel-

mechanisme.

-  De stand in de ruimte: bij de Ergozit staan de 

rugbuizen eerst verticaal om vervolgens, na de 

bekkenkamhoogte, achterwaarts te buigen. Ook de 

hoek is hier dus belangrijk. Bij de ‘lumbal’-Ergozit 

hebben we gezien dat de rugleuningbuizen juist 

naar voren buigen, hetzij na het verticale gedeelte, 

hetzij direct, teneinde een adequate voorwaartse 

bekken/lumbaal ondersteuning te bewerkstelligen.

-  De breedte is van belang, zowel beneden bij het 

zitgedeelte als hoger bij de romp. Aangezien deze 

twee breedtes kunnen verschillen, wordt de vorm 

van de rugleuningbuizen niet alleen in het sagittale 

vlak, maar ook in het frontale vlak belangrijk.

-  Contour: een goede rugleuning behoort instelbare 

bekleding te hebben waardoor ‘contouren’ van 

de natuurlijke krommingen lordose en kyfose 

mogelijk wordt en er ook zijwaartse opvang kan 

zijn, teneinde scheefzakken/scoliose te voorkomen.

Engström: "The backrest needs to be strictly 

individualized since every person needs to be 

individually balanced and positioned in relation to 

gravity. The backrest should be considered as an 

individual trunk orthosis”.  De hieronder beschreven 

rugleuningvormen worden danook wel aangeduid 

als IEB’s: individual ergonomic backrests.

De hierboven beschreven Ergozit en zijn 

differentiaties zijn stand- en vormveranderingen van 

het zittingframedeel en rugleuningframedeel in het 

zijwaartse vlak (sagittale vlak). Zij hebben als doel 

voor-achterwaartse balans tot stand te brengen.

De hieronder beschreven rugleuningdifferentiaties/

IEB’s van de Ergozit hebben, naast een goede 

zitpositionering, vooral tot doel, zijwaartse balans 

tot stand te brengen. 

'Inward and Outward tapered’ rugleuningen 
(ITB/OTB)
De ‘Inward tapered backrest’ (ITB) en ‘Outward 

tapered backrest’ (OTB) zijn rugleuningen waarvan 

de rugleuningbuizen onder en boven verschillen in 

breedte. Ze verkrijgen hiermee specifieke vormen 

die vanaf voor- of achteraanzicht (frontale vlak) 

goed te zien zijn.

Bij de ITB-rugleuning is de bovenbreedte smaller 

dan de onderbreedte. Deze rugleuningdifferentiatie 

komt vaker bij vrouwen voor dan bij mannen. 

Het vrouwelijke bekken is breder en minder hoog 

dan het mannelijk bekken (Karpandji). De taille is 

evenwel vaak smaller. Die andere verhouding tussen 

heupbreedte en taille betekent nogal eens dat 

de toppen van de rugleuningbuizen naar binnen 

geplaatst moeten worden wil er sprake zijn van een 

adequate positionering. Dat naar binnen ‘taperen’ 

van de rugleuningbuizen heeft twee doelen. In 

de eerste plaats wordt, te samen met het goed 

contouren van de rugbekleding, gezorgd voor een 

goede zijwaartse opvang van de wervelkolom/romp, 

waardoor de kans op scheefzakken en scoliose 

verkleind wordt. Vergroting van de zijwaartse balans 

dus. 

In de tweede plaats wordt voorkomen 

dat de binnenkanten van de armen bij 

de rolstoelaandrijving de toppen van de 

Afbeelding: Illiacale Support (IS) en Sacrale Support 

(SS) bij Ergozit.

Afbeelding: Ergozit met Lumbal Support (LES) Afbeelding: Ergozit met Illiacale Support (IS1 en IS2 in 

twee richtingen door verhoging achterzijde zitting: 

Tilted Ergo Seat (TES)
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rugleuningbuizen gaan raken. Dit kan leiden 

tot ‘ontwijkingsgedrag’ waardoor niet alleen de 

aandrijving minder efficiënt wordt, maar ook het 

risico op overbelasting van de schouders vergroot 

wordt. De ITB maakt het mogelijk om de ellebogen 

tot achter de rugleuningbuizen te krijgen bij de 

rolstoelaandrijving. Mechanisch gezien, stimuleert 

deze armbeweging extensie van de romp, een 

diepere ademhaling en voorkomt dat een thoracale 

kyfose zich kan ontwikkelen. Volgens Engström is 

het zelfs zo dat degenen die reeds een kyfotische 

houding hebben (te sterk voorover gekromde 

rug) door deze achterwaartse armbewegingen, de 

wervelkolom op termijn helpen minder kyfotisch te 

worden. De ITB komt regelmatig voor in combinatie 

met de eerder beschreven ‘Lumbal’ Ergozit.

Bij de OTB (outward tapered)-rugleuning is 

het andersom. Daar is de bovenbreedte tussen 

de rugleuningbuizen breder gemaakt dan de 

onderbreedte/zitbreedte. Dit is vaker terug te 

vinden bij mannen: smalle heupen met breder 

uitlopende thorax. Wordt in deze situatie geen 

OTB toegepast dan moet óf de zitbreedte onnodig 

breder gekozen worden, of zullen de rugtoppen 

vervelend in de rug/huid prikken, waardoor 

huidproblemen kunnen ontstaan en er geen sprake 

is van veilig én comfortabel zitten.

‘Integral Lateral Support Adjustable’ (ILSA-
orthese)
In de definitie van positioneren was opgenomen dat 

de niet-natuurlijke scoliose-kromming voorkomen, 

(deels) gecorrigeerd of ondersteund moet 

worden. De voorgaande rugleuningdifferentiaties 

verschaffen weliswaar zijwaartse balans, maar 

zijn soms niet toereikend om deze problematiek 

effectief aan te pakken.

De ILSA-rugleuning, in feite een thoracolumbaal 

orthese, geïntegreerd in de rugleuning van de 

rolstoel, kan dat wel. Alvorens deze te beschrijven 

lijkt het goed de problematiek van de scoliose eerst 

nader te analyseren.

Scoliose en dwarslaesie 
In het frontale vlak (voor- of achteraanzicht van 

de rolstoel) is de wervelkolom normaal gesproken 

recht. Een afwijking van de rechte lijn wordt 

beschouwd als een vorm van scoliose. Een kleine 

afwijking (<10º) wordt wel een ‘asymmetrie’ 

genoemd. Een grotere afwijking (>10º) wordt 

aangeduid als scoliose. 8% van alle mensen heeft 

overigens een scoliose en heeft daar geen last van 

of ervaart slechts een kleine mate van discomfort. 

Maar…..als je een dwarslaesie hebt, ligt dat toch 

anders. Bij de dwarslaesie-groep heeft maar liefst 

62% een bepaalde mate van asymmetrie/scoliose 

(Samuelsson).

De lateraal afwijking van de wervelkolom, wat de 

scoliose is, gaat altijd vergezeld met een rotatie van 

de wervels die maximaal is bij de wervel die het 

verst van de middenlijn afstaat. Die wervel wordt 

benoemd als de ‘apex’ van de kromming. Vanwege 

die bijkomende rotatie bij een scoliose, kun je 

een ‘bult’ zien (‘adams-sign’ genoemd) op de rug 

van iemand met een scoliose, aan de kant van de 

zijwaartse kromming (bij voorover buiging is de bult 

het meest zichtbaar). Een scoliose heeft meerdere 

krommingen. De ‘primary’ kromming ontwikkelt zich 

het eerst. ‘Secundary’ krommingen ontwikkelen zich 

naderhand met als functie om hoofd en romp boven 

het bekken te positioneren om daarmee (zit)balans 

te creëren. Het is soms niet mogelijk om ‘primary’ 

en ‘secundary’ krommingen uit elkaar te houden. 

Structurele/gefixeerde krommingen kunnen niet 

meer gecorrigeerd worden door zijwaartse buiging 

van de wervelkolom.

Niet-structurele/flexibele krommingen zijn door 

tegenkrachten weer terug te brengen tot de 

middenlijn waarmee dan weer zijwaartse zitbalans 

mogelijk wordt. 

Bij iemand met een dwarslaesie kan gemakkelijk 

een scoliose optreden. Dat kan veroorzaakt worden 

door veranderde botstructuur ten gevolge van het 

trauma of juist na het trauma. Spiergroepen vallen 

uit/verliezen hun tonus en zijn niet meer in staat 

om de negatieve invloed van de zwaartekracht op 

een eenmaal ontstane zijwaartse afwijking, teniet 

te doen. Met andere woorden, de grootte van de 

kromming kan toenemen in het verloop van de tijd 

door gebrek aan correctie van spieren.

De psoas-spier werkt niet meer boven een 

laesiehoogte van lumbaal 1-2 (L1/L2). De quadratus 

lumborum werkt niet meer boven een laesiehoogte 

van thoracaal 12 (Th12). De obliques internus 

abdominus werkt niet meer boven een laesiehoogte 

van Th9/Th10/Th11 en de obliques externus 

abdominus niet meer boven een laesiehoogte 

van Th7/Th8. Al deze genoemde spieren zijn 

lateroflexorem van de romp (buigen de romp 

zijwaarts). Als ze niet meer functioneren kunnen ze 

dus geen correctie uitvoeren op de zwaartekracht 

die van invloed is op eenmaal ontstane krommingen 

van de wervelkolom. Hiermee wordt ook inzichtelijk 

dat er een relatie is tussen laesiehoogte en het 

risico op het ontwikkelen van een scoliose. Ook 

een asymmetrische bekkenstand, zeker als deze 

lang aanhoudt, kan een scoliose veroorzaken. 

Datzelfde kan gezegd worden van eenzijdig 

spasme of spiercontracturen. Bij een dwarslaesie 

zit het probleem hierin dat de scoliose zelden stopt 

wanneer hij eenmaal ontstaan is. De zwaartekracht, 

samen met gebrek aan compensatie door 

spierwerking, doet de grootte van de krommingen 

toenemen, hetgeen versterkt kan worden door 

éénzijdige spierwerking/spasme. Dat betekent niet 

alleen dat de zitbalans verstoord raakt, hetgeen 

vermoeidheid en pijn oplevert, maar ook dat de 

inwendige organen op den duur in de knel gaan 

komen en de ademhaling negatief beïnvloed wordt. 

Het voorkomen of terugbrengen van de scoliose 

naar de middenlijn heeft dan ook een grote mate 

van prioriteit.

ILSA-bouw
Het idee bestond om de zijwaartse opvang direct te 

integreren in de rugleuningbuizen en rugbekleding 

van de rolstoel. Op die manier is er in feite sprake 

van een ‘non-rigid brace’, waarbij er indirecte 

manipulatie van de zijwaartse krommingen 

plaatsvindt. Doel is uiteraard om ‘alignment’ van 

de wervelkolom te verkrijgen (alle wervels terug 

naar de middenlijn) door extern aangebrachte 

krachten vanaf de zijkant. De ribbenkast dient 

daarbij als het contactvlak om die externe 

krachten te laten aangrijpen. Indien nodig kan een 

driepunts-aangrijping toegepast worden op de 

flexibele wervelkolom. Een laterale kracht moet dan 

aangrijpen op de ‘apex’ van de kromming (dat deel 

van de kromming dat het verst naar buiten staat) 

en twee contralaterale krachten moeten aangrijpen 

boven en onder de apex. Zo’n driepunts-systeem 

is echter complex en is gelukkig lang niet altijd 

nodig om ‘alignment’ van de flexibele wervelkolom 

te verkrijgen bij de persoon met een dwarslaesie 

die een asymmetrie/scoliose heeft of een (sterke) 

neiging daartoe.

De twee rugleuningbuizen geven eerst, onder, 

een goede bekkenondersteuning door hun 

verticale stand. Vervolgens buigen ze voorwaarts 

over een bepaalde diepte die afhankelijk is van 

de ‘diepte’ van de romp van de rolstoelgebruiker. 

(De ILSA is dus ‘custom made’!). Daarna buigen 

de rugleuningbuizen weer omhoog tot de 

vooraf bepaalde, gewenste, rugleuninghoogte. 

Tevens wordt bepaald hoeveel dit laatste, min 

of meer, verticale deel van de rugbuizen nog 

achterwaarts gebogen moet worden en meestal 

ook nog iets naar buiten. Alles op geleide van 

de lichaamsantropometrie van de individuele 

rolstoelgebruiker. In het onderste verticale gedeelte 

van de rugleuningbuizen zijn zogenaamde ‘ILSA-

potjes’ gemonteerd die het mechanisme bevatten 

om de specifiek gevormde rugleuningbuizen in 

4 standen te kunnen laten roteren; naar binnen, 

middenstand, naar buiten én geheel opzij (om de 

transfer in en uit de rolstoel te vergemakkelijken). 

Dat roteren in diverse door de rolstoelgebruiker 

gewenste standen, gebeurt door de rugleuningbuis 

iets op te tillen waarna deze kan roteren en 

vervolgens weer terug ‘in het slot’ valt van een 

volgende stand. Het verschil tussen de verschillende 

posities bedraagt 17 mm per rugleuningbuis. De 

bekleding vormt samen met de rugleuningbuizen 

één integraal geheel. Ze verschaft de juiste 

zijwaartse druk, druk die dus afhankelijk is van de 

rotatie-positie van de rugleuningbuis. Tevens blijft 

de bekleding goed instelbaar om de gewenste voor-

achterwaartse balans in te stellen.

Afbeelding: Aanpassing rugleuning: Inward Tapered 

Back (ITB) en Outward Tapered Back (OTB)

Afbeelding: Scoliose van de wervelkolom. Afbeelding: Rugleuning met ‘integral lateral support 

adjustable’-orthese (ILSA)
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ILSA-functies
Deze ‘integral lateral support adjustable’-orthese 

heeft de volgende functies:

1. Verbeteren van de zitbalans, met name zijwaarts. 

Door het terugbrengen van de wervelkolom naar 

de middellijn wordt de belasting meer axiaal en 

wordt de momentsarm van de zwaartekracht die 

op een zijwaartse kromming aangrijpt, verkleind. 

Dit leidt tot vergemakkelijken en verbeteren van de 

zitbalans.

2.  Ondersteuning van de romp.

Door de rompondersteuning verminderen 

vermoeidheid en eventuele pijn. De ‘volhoudtijd’ 

van het zitten (‘seating tolerance’) wordt daarmee 

langer en daarmee het zitcomfort.

3.  Preventie van ( progressie van de) asymmetrie/

scoliose.

Er is een onderzoek gedaan met een non-

rigid brace, waarbij een gemiddelde van 10 

graden correctie verkregen werd gedurende de 

behandeling, 7 graden correctie na de behandeling 

en 5 graden correctie twee jaar na de behandeling. 

Er zijn evenwel andere onderzoeken die geen 

effect vinden op correctie van de scoliotische 

wervelkolom door ‘bracing’. Hoe dan ook: de ILSA 

kan gewoon geïntegreerd in de rolstoel blijven en 

zijn werking continu vervullen, correctief maar ook 

preventief. Bij preventie moet gedacht worden aan 

diegenen die gevoelig lijken voor het ontwikkelen 

van asymmetrie/scoliose zoals bv. diegenen met 

ontbrekende corrigerende lateraalmusculatuur, 

lange romp en spasme/contracturen aan één kant. 

In verschillende revalidatiecentra is momenteel de 

vraag actueel: wachten we tot deze risico-groep 

zich meldt over 3 jaar met een dan ontwikkelde 

asymmetie/scoliose of moeten we niet, reeds bij 

de eerste rolstoel, preventief ingrijpen door een 

lateraal-ondersteuning in de rolstoel in te bouwen 

die een dergelijke asymmetrie/scoliose helpt 

voorkomen.

4.  Voorkomen van drukplekken op de romp.

De ILSA oefent druk uit op de ribbenkast over een 

groot oppervlak doordat de (zachte) bekleding mee 

vormt met de vorm van de romp. Drukplekken op 

de romp worden daarmee erg onwaarschijnlijk.

5. Cosmetisch verantwoord.

Als geïntegreerde orthese die nauw aansluit aan het 

lijf, valt de ILSA nauwelijks op en voldoet daarmee 

aan de kwalificatie: “esthetisch verantwoord”.

6. Gebruikersvriendelijk.

De rolstoelgebruiker kan zelf makkelijk, zonder 

gereedschap, de gewenste zijwaartse ondersteuning 

bepalen door één of beide rugbuizen te roteren. 

De rolstoel met ILSA blijft, door het simplisme van 

het systeem, licht van gewicht. Voldoen de buizen 

niet of niet meer door hun specifieke vorm, dan zijn 

makkelijk andere buizen met gewijzigde vormen te 

maken en te plaatsen zónder grote kosten.

7. Custom made.

De ILSA is drie-dimensionaal door de aard van zijn 

functies: preventie, correctie en ondersteuning 

van de asymmetrie/scoliose in het frontale vlak 

met tevens romp-ondersteuning en balans in 

het sagittale vlak. Dat betekent dat breedte, 

hoogte, diepte, stand én vorm individueel te 

kiezen (moeten) zijn om tegemoet te komen 

aan het verschil in romp-bouw én rompfunctie 

van personen met een dwarslaesie. Custom 

made dus. Dat maakt de ILSA tot een individuele 

thoracolumbale orthese.

Samenvatting
Zitten in een handbewogen rolstoel met een 

dwarslaesie is geen sinecure. Als het dan toch moet, 

dient aandacht geschonken te worden aan de 

ondersteuningsvlakken onder voeten, bovenbenen, 

billen en het ondersteuningsvlak tegen de rug. 

‘Positioneren’ wordt dat genoemd. Gevolg zou 

moeten zijn dat er vormbehoud bewerkstelligt 

wordt van de natuurlijke krommingen lordose en 

kyfose, waardoor rompbalans optreedt of, indien 

dat niet het geval is, dat er door wijziging van 

genoemde ondersteuningsvlakken in de ruimte, 

rompbalans gecreéerd wordt. Immers, pas met 

die noodzakelijke rompbalans wordt veilig én 

comfortabel functioneren mogelijk. In dit artikel 

over de ergonomische zit deel II (deel I werd in 

2001 geschreven) zijn de begrippen positioneren 

en rompbalans op eenvoudige wijze uitgelegd. 

Vervolgens is een praktische beschrijving en uitleg 

gegeven van verschillende differentiaties van de 

Ergozit (de Ergozit zelf wordt in zijn basisvorm sinds 

1998  toegepast in rolstoelen voor mensen met 

een dwarslaesie met bevredigend resultaat). Die 

differentiaties betreffen specifieke vormen van de 

Ergozit in zijaanzicht en achteraanzicht. Speciale 

aandacht is daarbij geschonken aan de ILSA-orthese, 

een simpele scoliose-corrector/ondersteuning, 

ingebouwd in de rugbuizen van de Ergozit, teneinde 

het zijwaarts wegzakken te voorkomen of de 

scoliose te ondersteunen.

De Ergozit en de daarbij behorende differentiaties, 

beschreven in dit artikel, beogen bij te dragen aan 

het uiteindelijke doel van het positioneren: véilig én 

comfortabel functioneren met en vanuit de rolstoel. 

Nabeschouwing
In dit artikel zijn een aantal theoretische principes 

uitgelegd met betrekking tot zitpositionering 

en balansherstel bij het zitten in handbewogen 

rolstoelen voor mensen met een dwarslaesie.

Het tweede deel beschreef een aantal praktische 

differentiaties van de ergozit dat nodig bleek in de 

praktijk. Hiermee is een basis gelegd voor adviseurs 

en/of rolstoelgebruikers zelf om tot beter zitten te 

komen. Maar let op: het is een básis! In de praktijk 

van ons werken in de diverse revalidatiecentra 

met een dwarslaesie-afdeling, blijkt elke keer weer 

dat altijd rekening gehouden moet worden met 

individuele verschillen tussen mensen. De ene 

persoon met een Th 3-laesie, is de andere niet! 

Wat voor de één werkt, hoeft dat niet te doen, of 

minder, voor de ander. De complicaties van de 

laesie zijn immers vaak complex. Zó complex dat 

vaak gezócht moet worden naar de juiste wijze 

van ondersteuning/zitpositionering omdat niet op 

voorhand met 100% zekerheid vaststaat wat goed is 

of werkt. De beschreven zit- en rugdifferentiaties zijn 

dan ook geen kant en klare oplossingen, maar zullen 

altijd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 

gekozen moeten worden en toegesneden op de 

individuele persoon.

De zit- en ruggedeeltes worden zo een individuele 

zit-orthese op wielen. Een pleidooi is hier op zijn 

plaats om met name bij nieuwe revalidanten veel 

tijd te besteden aan dit zit-orthese keuzeproces. 

Omdat we daarmee voor een groot deel kunnen 

voorkomen dat ze na 3 jaar weer terug in revalidatie 

komen met zitproblematiek. Problematiek die vaak 

niet meer geheel te verhelpen is.

Niet ingrijpen dus nadat er klachten zijn ontstaan, 

maar juist ingrijpen vóórdat die klachten ontstaan, 

met het oog op prevéntie van klachten. ‘Voorkomen 

is beter dan genezen’, is hier geheel op zijn plaats.

Voor mijn gevoel staan we pas aan het begin van 

het adequaat positioneren van mensen met een 

dwarslaesie in handbewogen rolstoelen. Ik hoop 

met dit artikel een steentje te hebben bijgedragen 

om het, met elkaar, béter te gaan doen. Opdat we 

zoveel mogelijk de negatieve complicaties van 

het verkeerd en inadequaat zitten, kunnen helpen 

ondervangen.
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Inleiding
Actief ADL rolstoelen worden o.a. gekenmerkt door 

achterwaarts aflopende zittingen. Een dergelijke 

zithoek/wighoek ontstaat doordat het frame van 

de rolstoel aan de voorzijde hoger is dan aan de 

achterzijde. Zo’n ‘wigzit’ heeft voordelen t.o.v. 

de volkomen horizontale zit. Voordelen m.b.t. 

zithouding, zitstabiliteit en rolstoelaandrijving. 

De wigzit heeft echter ook een aantal nadelen 

zoals bijvoorbeeld meer drukvorming op de 

tubers (zitbotten). De ‘ergonomische’ zit is 

in feite een verbeterde versie van de wigzit. 

Met de ergonomische zit (als het ware een 

combinatie van vlakke zit en wigzit) kunnen de 

zitparameters houding, stabiliteit, drukverdeling 

en de rolstoelaandrijving optimaal individueel 

afgesteld worden. Dit principe werd voor het 

eerst toegepast in racerolstoelen, onder de naam: 

‘bucketseat’. Nu, in weliswaar gematigder versie, in 

andere sportrolstoelen én Actief ADL rolstoelen. 

In Nederland wordt de ergonomische rolstoelzit 

toegepast in het custom made sport en Actief ADL 

rolstoelprogramma van rolstoelsport speciaalzaak 

Double Performance. In dit artikel zal de 

ergonomische zit beschreven en uitgewerkt worden 

v.w.b. zijn voordelen m.b.t. zithouding, stabiliteit, 

drukverdeling en rolstoelaandrijving. Teneinde 

de relatie van de ergonomische zitting t.a.v. elk 

genoemd item goed te begrijpen, wordt eerst het 

item zelf behandeld, vaak in relatie tot de vlakke 

zitting of de wigzitting.

De ergonomische zitting
De ergonomische zit combineert als het ware de 

vlakke (horizontale deel zitting) met de wig zit 

(schuine deel zitting). De ‘knik’ in het zitoppervlak, 

daar waar horizontaal deel overgaat in schuin 

oplopende deel, wordt bewerkstelligt door een 

‘knik’ in de zitframebuizen. Bij de ergonomische 

zit hoort een ‘ergonomische rugleuning’. Een 

rugleuning waarvan het eerste deel verticaal loopt 

en het tweede deel schuin achterwaarts over één of 

meerdere centimeters (Afb. 1c).

(Goede) zithouding
De stand van de gewrichten en de vorm van 

de wervelkolom zijn de variabelen die de 

zithouding bepalen. De verschillende delen 

van de wervelkolom bezitten normaal elk een 

karakteristieke kromming (Afb. 2).

•De7halswervelsvormenhetcervicaledeel,dat
een lichte lordose bezit (kromming met holle kant 

achter).

•De12borstwervelsvormenhetthoracaledeel,met
een kyfose (kromming met bolle kant achter).

•De5lendenwervelsvormenhetlumbaledeel,met
een lordose. 

•De5sacralewervelszijnvergroeidtothetsacrum,
(heiligbeen), kyfotisch gekromd.

Het sacrum is min of meer solide verbonden met 

het bekken en volgt dus de beweging ervan. De 

stand van het bekken bepaalt hiermee de stand 

(positie en hoek) van de wervelkolom en daarmee 

de stand van het hoofd!

De bewegelijkheid van de wervelkolom varieert; het 

lumbale deel neemt het grootste deel van de voor/

achterwaartse buiging voor zijn rekening. Het 

cervicale en lumbale deel kunnen variëren tussen 

hol en bol, van lordose tot kyfose. Een zo goed 

mogelijk behoud van de vorm van het lumbale 

deel van de wervelkolom, zoals deze zich in stand 

voordoet, is een voorwaarde voor een comfortabele 

zithouding. Deze lordose stand van de lumbale 

wervelkolom is zowel vanuit fysiologisch als vanuit 

biomechanisch oogpunt het meest wenselijk. 

Wanneer het bekken ‘onderuit’ zakt leidt dat tot 

een kyfotisch bolgevormde rug. De rug ‘hangt’ in 

de ligamenten (banden) van de wervelkolom wat 

extra druk op de tussenwervelschijven geeft. De 

nekspieren moeten in dat geval strak aangespannen 

worden om het hoofd rechtop te houden. Het 

richten van de ogen op de horizontaal kan dus 

alleen maar door een sterke cervicale lordose. Dit 

kan op den duur tot nekklachten leiden. Extreme 

standen van de lumbale wervelkolom worden dus 

op een hoger niveau, cervicaal, gecompenseerd. 

Bovendien verkrijgen we met een kyfotisch 

gevormde lumbale wervelkolom een slechte 

stabiliteit (Afb. 3), zoals we later zullen zien in dit 

artikel.

Profilering van de rugleuning in het lumbaalgebied 

is dus van essentieel belang. Het leidt tot 

vormherstel van de lumbale wervelkolom (tot 

ongeveer 80% van de lumbaaldiepte in stand). Dit 

geeft een reductie van de tussenwerveldruk. Bij 

een hoek van 90º tussen zit en rugleuning en een 

lumbaaldiepte van 20 mm wordt een reductie van 

de tussenwerveldruk bereikt van ongeveer 20%. 

Hiervoor zijn niet eens armleuningen nodig (Afb. 4).

Delumbaaldiepteiseen‘gevoelige’maat;0,5
cm meer of minder heeft al een merkbaar 

effect! Bovenbedoelde lumbaalondersteuning is 

noodzakelijk omdat de tendens van het bekken is 

om achterover te kantelen; dit wordt veroorzaakt 

doordat het gewicht van de romp een achterwaarts 

draaimoment veroorzaakt t.o.v. de tubers, als 

steunpunten van het bekken. Om nu te voorkomen 

dat het bekken achterover kantelt, is een kracht 

nodig die op de achterkant van het bekken op de 

bekkenkam, inclusief sacrum, aangrijpt. Een goed 

gevormde rugleuning kan deze kracht leveren. Uit 

bovenstaande mag duidelijk geworden zijn dat de 

stand van het rugvlak van de rolstoel een belangrijk 

ontwerpcriterium is. Moderne Actief ADL rolstoelen 

dienen een comfortabel gepolsterde rugbekleding 

te bevatten. Deze moet d.m.v. velcro banden, over 

de gehele lengte, adequaat instelbaar zijn om het 

juiste rugprofiel te verkrijgen. Maar waarom nu de 

‘knik’ in het zitoppervlak? M.a.w.: wat is de relatie 

van de ergozit met bovenstaande?

Ergonomische zit en zithouding
Bij een wigzit wordt het bekken achterover gedrukt. 

Dit maakt de positie van het bekken weliswaar 

stabiel maar het wordt voor de romp op deze wijze 

moeilijker om naar voren te bewegen. De vorm die 

de thoracale wervelkolom aanneemt is die van een 

(sterke)kyfose/flexie(Afb.5).

De rugleuning houden we daarom, althans het 

eerste deel, liefst zoveel mogelijk in de verticale 

stand teneinde de eerder beschreven kracht te 

kunnen blijven uitoefenen op de bekkenkam/

DE ERGONOMISCHE ROLSTOELZITTING 

Een betere zithouding, stabiliteit, drukverdeling en 

aandrijving in handbewogen rolstoelen.
© Drs. Kees van Breukelen

Afb 2. Basisvorm van de wervelkolom

Afb. 1a Vlakke zit, 1b Wig zit, 1c Ergonomische zit

Afb. 3 Onderuitzakken leidt tot kyfotische rug en 

compensatoire nekextensie

Afb. 4 Vormbehoud lumbale wervelkolom leidt tot 

reducite van de tussenwerveldruk

Afb. 5 Wig-zit brengt in principe het bekken achterover
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sacrum. Maar zie nu wat het resultaat is; er ontstaat 

een kleine hoek (<90º) tussen zitvlak en het 

eerste deel van de rugleuning bij de wigzit. Hoe 

sterker de wig, hoe kleiner de hoek, hoe meer het 

bekken strak achterover gedrukt wordt en hoe 

groter de compenserende kracht moet zijn van 

de rugbekleding. Er ontstaat, door de (te) kleine 

hoek tussen (wig)zit en rugleuning tevens een (te) 

klein intern buikholtevolume. Gevolg is een grotere 

druk op de interne organen. Middenrifademhaling 

wordt door de aanwezige spanning in de buikhuid 

bemoeilijkt. Inzichtelijk wordt ook dat mensen met 

‘veel buikomvang’ hier een probleem hebben. Een 

deel van dit probleem kunnen we ondervangen 

door de zit te ‘contouren’. Bij de rug hebben we 

het belang hiervan al gezien, maar bij de zit is dit 

eveneens zeer aan te bevelen. Contouren betekent 

hier het onder belasting losser maken van de (zit)

bekleding teneinde de gewenste anatomische vorm 

te volgen. Dit geeft niet alleen meer stabiliteit, maar 

tevens een betere drukverdeling. Het contouren 

van de zit zorgt dus voor een grotere hoek tussen 

zit(bekleding) en rug(bekleding). Resultaat: minder 

druk op de inwendige organen op het buikgebied 

en een minder strak achter-over gedrukt bekken 

(Afb. 6).

De ergonomisch gevormde zit geeft hier echter een 

beter resultaat. Het horizontale gedeelte van de 

zit geeft het bekken een vrijer en rechtop staande 

positie. Het schuin oplopende deel daarentegen 

zorgt hier voor de nodige stabiliteit. De grootte van 

het horizontale deel van de zitting wordt zodanig 

gekozen dat dit het bekken ondersteunt, terwijl 

het schuin oplopende deel van de ergozit het 

bovenbeen (femur) ondersteunt. De ergozit verdeelt 

het zitoppervlak dus in twee delen: een deel voor 

ondersteuning van het bekken en een deel voor 

ondersteuning van het bovenbeen.

De neutrale stand van het bekken, mogelijk 

gemaakt door (het horizontale deel van) de 

ergozit zorgt ervoor dat de lumbale wervelkolom 

makkelijker z’n natuurlijke kromming (lordose) kan 

aannemen. De compenserende kracht uitgeoefend 

op de bekkenkam/sacrum blijft weliswaar altijd 

nodig (om het benedenwaarts gerichte roterende 

draaimoment op te heffen), maar kan (veel) minder 

groot zijn. Een goed gecontoured onderste deel van 

de rugbekleding kan dit makkelijk bewerkstelligen. 

De zgn. ‘sacral support’ (sacrale ondersteuning) is 

hierdoor gewaarborgd. We creëren met de ergozit 

echter ook de gewenste ‘ischial support’ (tuber 

ondersteuning). De ‘knik’ (overgang horizontaal naar 

schuin oplopend deel) van de ergozit geeft een 

ondersteuning van beide tubers aan de voorzijde en 

voorkomt zo dat deze onderuit glijden. Het bekken 

wordt dus nu op twee punten ondersteund; bij 

sacrum en bij beide tubers. Dit garandeert behoud 

vandejuistezithouding(Afb.7).

Het gemis van de ischial support is één van de 

manco’s van de 100% vlakke zit; het bekken zakt 

snel onderuit, hetgeen tot kyfotisering van de 

wervelkolom leidt. De mooie neutrale stand van het 

bekken bij de ergozit kan evenwel tenietgedaan 

worden wanneer de bovenbenen te veel flexie 

vertonen in de heup en de voeten naar voren 

staan. De spieren van dijbeen naar bekken en lage 

rug bepalen immers de achterwaartse kanteling 

van het bekken. Bij toenemende flexie van het 

bovenbeen zullen de spieren aan de achterzijde van 

het been (ischiocrurale groep) gespannen worden 

terwijl die aan de bovenzijde juist ontspannen. Het 

bekken zal daardoor neigen naar een kanteling 

achterover. Bedoelde spieren aan de achterzijde van 

het bovenbeen zijn namelijk polyarticulair, d.w.z. zij 

lopen over meerdere gewrichten; niet alleen over 

heup maar ook over het kniegewricht. Strekking van 

de onderbenen (wanneer voeten meer voorwaarts 

geplaatst worden) versterkt daardoor de achterover 

kanteling van het bekken. Dat betekent dat een 

ergozit waarbij de knik tussen horizontaal deel 

en schuin oplopend deel groot is (grote flexie 

bovenbeen in heup) slechts zinvol is wanneer dit 

toegepast wordt bij een korte framebouw (waarbij 

de persoon met de onderbenen verticaal zit of zelfs 

iets naar achteren gericht).

 

De neutrale stand van het bekken, veroorzaakt door 

het horizontale deel van de ergozit, verbetert tevens 

de mogelijkheden van de romp om voorover te 

bewegen. De volgende paragraaf zal dat illustreren.

Stabiliteit
De wijze waarop de stabiliteit van het bovenlichaam 

wordt verkregen, wordt bepaald door de ligging van 

het massamiddelpunt van het gehele bovenlichaam; 

hoofd romp en armen ten opzichte van het 

(modelmatig aangenomen) lumbale scharnierpunt. 

Dit massamiddelpunt van het totale bovenlichaam 

met de armen in de schoot is ongeveer in de 

okselregio gesitueerd. Een goede stabiele houding 

nu, is een houding waarbij de werklijn van de 

zwaartekracht, die in het massamiddelpunt van 

het totale bovenlichaam aangrijpt, door of achter 

de lumbale wervels (lumbale scharnierpunt) loopt. 

Stabiliteit van het bovenlichaam kan gevonden/

gecontroleerd worden door de handen van de 

rolstoelgebruiker voor zijn lichaam op te tillen en te 

kijken hoe het bovenlichaam reageert.

Voor rolstoelgebruikers die t.g.v. een dwarslaesie 

het vermogen missen om een actievere houding 

aan te nemen is bovenbeschreven ‘semi-

actieve’ zithouding, de meest haalbare ‘actieve’ 

zitmogelijkheid (Afb. 8).

De wigzit drukt, zoals we gezien hebben, het 

bekken achterover tegen de rugleuning aan. 

Anders gezegd: het lumbale scharnierpunt wordt 

naar achteren geplaatst. Om nu toch de werklijn 

van de zwaartekracht op of achter dit lumbale 

scharnierpunt te krijgen, moeten we (het tweede 

deel van) de rugleuning naar achteren plaatsen. 

De romp verplaatst daarmee naar achter, terwijl de 

rolstoelgebruiker de visus toch zal richten op de 

horizontaal: kyfosering dreigt dan (Afb. 9).

De volgende situatie is echter nog minder wenselijk. 

Plaatsen we de rugleuning niet naar achteren 

dan is kans aanwezig dat de werklijn van de 

zwaartekracht voor het lumbale scharnierpunt valt 

hetgeen betekent dat de romp voorover valt. De 

rolstoelgebruiker zal dit proberen te compenseren 

door onderuit te zakken met het bekken. Hij 

of zij zet daarmee de lumbale wervelkolom ‘op 

slot’; de wervels hangen geheel kyfotisch in 

hun banden. Daarmee wordt het scharnierpunt 

verplaatst van lumbaal naar de beide tubers. Er 

ontstaat nu, door dit onderuit zitten, een nieuwe 

evenwichtssituatie. Deze geeft echter een slechte 

stabiliteit aan de romp en wordt gekenmerkt door 

aspecten die we het liefst voorkomen, zoals: hoge 

Afb. 6 Contouren van de zit: meer stabiliteit, betere 

drukverdeling

Afb. 7 Ergonomische zitting: neutrale bekkenstand 

met sacrumondersteuning (sacrale support) en 

tuberondersteuning (ischial support)

Afb. 8 semi-actieve zithouding: rompbalans door 

zithouding

Afb. 9 Wig-zit verplaatst lumbale scharnierpunt naar 

achteren: dreigende kyfosering
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tussenwervelschijfdruk, oprekken ligamenten, 

kyfosering, (compensatoir) nekextensie en tenslotte, 

als deze zithouding jaren wordt ingenomen, een 

immobiele wervelkolom (zie Afb. 3).

Ergonomische zit en stabiliteit
Wat is nu de rol van de ergozit in relatie tot 

rompstabiliteit? Het bekken wordt, door het 

horizontale deel van de ergozit, toegestaan een 

neutrale, rechtop staande positie aan te nemen 

(althans wanneer de lumbale wervelkolom (nog) 

mobiel is). Het lumbale scharnierpunt komt 

zodoende meer naar voren te liggen dan bij de 

wigzit (waar het bekken achterover gedrukt wordt). 

Dat betekent dat de werklijn van de zwaartekracht 

uit het massamiddelpunt meer vrijheden heeft 

voorachterwaarts voordat een labiel evenwicht 

ontstaat. Dat betekent concreet dat de romp meer 

mogelijkheden heeft tot voorwaartse beweging 

voordat het evenwicht verloren gaat of dat de 

rugleuning nog meer rechtop gezet kan worden. 

De ergozit zorgt er dus voor dat het bovenlichaam 

maar een klein beetje naar achter gebracht moet 

worden om de gewenste stabiele houding te 

bereiken (Afb. 10).

In cijfers uitgedrukt; bij een zithoogte verschil van 

7cmtussenvoorzijderolstoelframeenachterzijde
rolstoelframe(wigis7cm)eneenzitdieptevan40
cm, kan het bekken (lees: de tubers) maar liefst 2 cm 

zakken wanneer een ergonomische zitting wordt 

toegepast met een horizontaal deel van 12 cm in 

vergelijking met de wigzitting (Afb. 11).

Wanneer de tubers 2 cm zakken, komt ook het 

lumbale scharnierpunt ± 2 cm meer naar voren (en 

lager) te liggen. De thoracale wervelkolom krijgt 

hierdoor, bovenin, een geschatte vergroting van 

zijn voorwaartse bewegingsmogelijkheid met een 

factor 3, dus 6 cm in dit voorbeeld. Dat komt omdat 

naast de 2 cm centrale verplaatsing van het lumbale 

scharnierpunt er tevens opstrekking van de thorax 

plaatsvindt door de neutrale stand van het bekken. 

Die opstrekking brengt het deelzwaartepunt 

van de romp meer naar achter, waardoor de 

voorwaartse bewegingsmogelijkheden toenemen. 

Dat is natuurlijk mobiliteitswinst. Hier ligt de reden 

waaromrolstoelgebruikersmeteenC5-leasie,ineen
rolstoel met ergozit, toch rechtop kunnen zitten en 

dan ook nog een bewegingsmogelijkheid hebben, 

voorwaarts, van de romp.

Beschreven is reeds hoe de lumbale wervelkolom 

immobiel kan worden als gevolg van het jarenlang 

zitten met onderuitgezakt bekken. Wanneer deze 

irreversibele situatie is ontstaan dan is een ergozit 

echter gecontraïndiceerd. Het aanbrengen van 

een schuin oplopend deel (van de ergozit) zal 

namelijk niet verhinderen dat de kyfosering en 

compensatoire nekextensie blijft bestaan. Het 

kan zelfs zijn dat het onderuitzakken verergert 

doordat de polyarticulaire hamstringspiergroep 

onder spanning komt te staan door het schuin 

oplopende deel van de ergozit en daardoor 

het bekken verder achterover trekt. Een betere 

oplossing voor deze zitproblematiek is om een 

(grote) wigzit te gebruiken (b.v. 10º) gecombineerd 

met een grotere hoek tussen zitvlak en rugleuning 

dan de 90º van de ergozit (b.v. 110º). Resultaat 

zal dan zijn dat niet alleen de nekextensie wordt 

opgeheven, maar ook dat de momentbelasting op 

de lumbale wervelkolom verdwijnt. De werklijn van 

de zwaartekracht valt door de achterover plaatsing 

immers op de lumbale wervelkolom en niet ervoor 

(Afb. 12).

Drukverdeling
De zithouding bepaalt de manier waarop het 

lichaam wordt belast. Doorzitten (decubitis) komt 

voornamelijk doordat men het zitvlak langdurig met 

te hoge druk en wrijvingskrachten opzadelt. Met 

name de combinatie van wrijving en druk is funest.

Laten we beginnen met de wrijvingskrachten. De 

wrijvingskracht veroorzaakt schuifspanningen 

in zitvlak en bovenbenen, die op hun beurt 

verantwoordelijk zijn voor vervormingen van de 

zachte weefsels. 

In een goede zithouding echter hoeven 

wrijvingskrachten niet voor te komen. 

Wrijvingskrachten worden niet door een kussen 

verminderd, zoals soms wordt beweerd, maar door 

een goede zithouding. Pas wanneer de hoek tussen 

zitting en rugleuning groter wordt dan 90º, ontstaan 

wrijvingskrachten. Hoe groter deze hoek, hoe groter 

de wrijvingskrachten (Afb. 13).

Tenzij de totale zit gekanteld wordt. We hebben het 

dan over de wigzitting met achterover gekantelde 

rugleuning. Bij elke wighoek hoort idealiter een 

bepaalde hoek tussen zitting en rugleuning waarbij 

de wrijvingskracht het kleinst is. Bij een wighoek van 

8º, moet de hoek tussen zit en rug al 106º zijn om de 

wrijvingskrachten klein te houden. Dit is nu net de 

stand van de rugleuning die we liever niet wensen 

(het bekken staat teveel achterover) M.b.t. ‘druk’ het 

volgende. De drukverdeling over het zitvlak is over 

het algemeen niet gelijkmatig. De hoogste druk 

wordt gevonden onder de zitbeenknobbels (tubers). 

Een goede drukverdeling is een drukverdeling die 

de druk gelijkmatig over het zitvlak verdeelt en de 

druk onder de tubers zo veel mogelijk reduceert. 

Dit wordt bereikt wanneer het eigen drukverdelend 

vermogen van het achterwerk zo goed mogelijk 

wordt benut. Dit gebeurt wanneer de vorm van het 

achterwerk onder belasting in stand blijft. Anders 

gezegd; naarmate het zitgedeelte (inclusief kussen) 

meer in staat is de vorm van het achterwerk aan 

te nemen, zonder deze te vervormen, zal het eigen 

drukverdelend vermogen van het achterwerk beter 

benut worden en dus de drukverdeling beter zijn. 

Hier komt de noodzaak van het zgn. contouren van 

de zit naar voren, eerder beschreven als het onder 

belasting losser maken van de zitbekleding van 

de rolstoel, teneinde de gewenste anatomische 

vorm (achterwerk) te volgen. Contouren geeft een 

optimale drukverdeling en stabiliteit. Wanneer Actief 

ADL rolstoelen een niet instelbare zitbekleding 

hebben kan het contouren niet plaatsvinden. Het 

is dan zeer wenselijk een gecontoured zitkussen te 

gebruiken (Afb. 14).

De vlakke zit geeft altijd minder druk op de 

tubers dan de wigzit. Een wigzit van 10( geeft 

ook een drukvermeerdering op de tubers te zien 

van 10%. Vanuit het oogpunt van drukverdeling/

drukvermindering is een vlakke zit dus te prefereren 

boven een wigzitting.

Afb. 10 Ergo-zit verplaatst lumbale scharnierpunt 

naar voren: meer mogelijkheden voor voorwaartse 

rombeweging

Afb 11. Vergelijking wig-zit en ergo-zit: tubers zakken 

bij ergo-zit

a: wigzitting (zd-40)

b: horizontaal deel ergo-zit

c: schuinoplopend deel ergo-zit

d: verticale deel rugleuning

e: schuine deel rugleuning

Afb. 12 

A: Kyfotische immobiele LWK met compensatoire 

nekextensie

B: Compesatie nekextensie + geen belasting op LWK 

door vergroting wig-zit

Afb. 13 Toename wrijvingskrachten op zitting (Rz, t) bij 

toenemende zit en rughoek (α)

Afb. 14 Contouring d.m.v. contourkussen. Hier met 

asymetriecorrectie links
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Ergonomische zit en drukverdeling
Pas wanneer de hoek tussen zitting en rugleuning 

groter wordt dan 90º ontstaan wrijvingskrachten. 

De ergozit heeft echter een hoek van 90º 

tussen zitgedeelte en rugleuning. Bovendien 

ishetzitgedeeltehorizontaal.Afbeelding15
laat zien dat de combinatie van horizontaal 

bekkenondersteuningsvlak (φ=0º) en 90º 

hoek tussen zit en rug (α=90º) de geringste 

wrijvingsweerstand en/of schuifkracht oplevert 

(Afb.-15).

De ergozit is door z’n specifieke vorm beter dan 

welke andere zitting ook, in staat de vorm van 

het achterwerk aan te nemen. Zeker wanneer ook 

contouring plaatsvindt (zie Afb. 6). De knik in het 

zitoppervlak van de ergozit maakt het mogelijk 

het bilprofiel te volgen en druk van de tubers af te 

halen. Een goede gecontourde ergozit verplaatst 

de druk meer naar de bovenbenen ten gunste van 

drukvermindering onder de tubers. Druk wordt 

zodoende gelijkmatiger verdeeld. Opgemerkt is 

reeds dat een vlakke zit minder druk te zien geeft, 

dan een wigzit. De ergozit, met z’n horizontale deel 

onder het bekken, voldoet hieraan. Wanneer geen 

antidecubitus kussen nodig is, volstaat het gebruik 

van een foam kussen. Deze voegt zich naar de knik 

van de ergozit onder belasting bij het zitten. Een 

contourkussen is hier niet nodig, omdat contouren 

kan geschieden met de zitbekleding zelf. Ook bij 

het gebruik van antidecubitus kussens in de ergozit, 

nemen de kussens de vorm aan van de ergozit 

onder belasting bij het zitten. Het Roho, Vicair en 

Jay Extreme kussen doen dat zondermeer. De harde 

basis van andere Jay kussens dienen ingesneden te 

worden aan de onderzijde, zodat ook deze kussens 

de vorm van de ergozit aannemen. Daarmee blijft 

de specifieke vorm van de ergozit behouden en 

daarmee z’n drukverdelende capaciteit.

Ergonomische zit en rolstoelaandrijving
De ergozit verhoudt zich bijzonder goed in relatie 

tot de rolstoelaandrijving. En wel om de volgende 

drie redenen:

•Zevormteenstabielebasis.
•Zemaakteengroterehoepelslagmogelijk.
•Zeverbetertderompflexie.

Stabiele basis
De ergozit zorgt voor een stabiele positie van 

het bekken. Aan de achterzijde heeft de contour-

rugbekleding een ‘sacral support’ gevormd. Aan 

de onderzijde vooraan vormt de knik van de 

ergozit een ‘ischial support’. Deze ‘grounding’ 

van het bekken is nodig wanneer de schouders/

armen/handen de rolstoel, tegen weerstand in, in 

beweging zetten. Wanneer de aandrijving niet zou 

kunnen geschieden vanuit een stabiele basis (het 

bekken), vermindert de efficiëntie zienderogen. 

De combinatie van sacrale en tuberondersteuning 

is temeer belangrijk als we bedenken dat het 

bekken, bij armaandrijving tegen weerstand in, de 

neiging heeft achterover te kantelen. Beide vormen 

van ondersteuning verhinderen evenwel dat het 

bekken kantelt en zorgen er zo voor dat de goede 

zithouding behouden blijft, ook bij de aandrijving 

vanderolstoel(Afb.7.)

Grotere hoepelslag
Voor een efficiënte rolstoelaandrijving is het 

noodzakelijk dat de v voldoende diep zit. Pas dan is 

het mogelijk om voldoende ‘hoepelslag’ te hebben. 

Pas dan kan een voldoende grote push aan de 

hoepel uitgevoerd worden. Stelregel hiervoor kan 

zijn dat de elleboog van de 90º gebogen arm in 

rechtopzittendepositie±5cmbovendebandvan
het achterwiel uitkomt (Afb. 16).

Met name bij langere mensen kan zo’n positie 

nooit verkregen worden met een vlakke zitting; de 

lengte van de onderbenen laat zoiets niet toe. Er 

moet immers nog ruimte tussen de schoenzolen 

en grond overblijven om überhaupt te kunnen 

rijden (Tenzij gebruik wordt gemaakt van een lange 

rolstoel, waarin men met de voeten naar voren 

zit. Dit is echter om verschillende redenen niet 

wenselijk). Hier ligt een belangrijke reden waarom 

de wigzitting werd geïntroduceerd. De billen zakken 

nu t.o.v. de knieën, maken een lagere zithouding 

mogelijk en hiermee dus een grotere hoepelslag. 

We hebben echter kunnen lezen welke bijkomende 

problemen er dan optreden; Het bekken wordt 

passief achterover gedrukt waardoor het lumbale 

scharnierpunt naar achter gebracht wordt en 

zo de rompstabiliteit en rompflexie vermindert. 

Er is minder ruimte voor de buikinhoud en een 

toegenomen druk op de tubers. De ergozit lost 

niet alleen deze problemen op, maar doet zelfs 

de tubers en dus de totale wervelkolom nog eens 

extra zakken t.o.v. de wigzitting. De ergozit brengt 

dus de schouders nog dichter naar de hoepel. Een 

grote hoepelslag is het gevolg, hetgeen voorwaarde 

is voor een efficiënte aandrijving en preventie van 

schouderklachten.

Rompflexie
De ergozit brengt het lumbale scharnierpunt 

voorwaarts en laat daarmee een grotere rompflexie 

toe. Die rompflexie kan ingezet worden bij de 

rolstoelaandrijving. De flexie brengt namelijk de 

schouder dichter bij de aandrijfhoepel en maakt 

daardoor een grotere slag mogelijk. Daarnaast kan 

het gewicht van de romp ingezet worden als extra 

aandrijfkracht. Dat laatste is zeker handig wanneer 

extra kracht gegenereerd moet worden, zoals bij 

het nemen van een stoep of heuvel met de rolstoel 

(Afb.17).

Conclusie
De ergonomische zitting is de evolutie van de 

rolstoelzitting die ontstaat wanneer de positieve 

eigenschappen van de vlakke zitting en de 

wigzitting ‘gematched’ worden. Zithouding, 

rompstabiliteit, drukverdeling en rolstoelaandrijving 

worden door toepassing van de ergonomische 

zitting verbeterd (Afb. 18).

Het is evenwel geen ‘kant en klare’ zitting. Er 

blijven nog veel individuele keuzes over: hoe 

lang maken we het horizontale gedeelte, hoe 

hoog plaatsen we dit deel, hoeveel wig geven we 

vervolgens het schuin oplopende gedeelte, hoe 

hoog kiezen we de ‘sacraal support’, hoe hoog de 

totale rugleuning en hoe ver achterover zetten we 

het tweede gedeelte hiervan. Daarmee is gelijk 

aangegeven dat de rolstoel eigenlijk een ‘custom 

made’ product zou moeten zijn, toegesneden op 

de individuele zithouding en maatvoering van de 

rolstoelgebruiker. Ik sluit me dan ook, tot slot, graag 

aan bij rolstoelzitdeskundige H. Staarink wanneer 

hij stelt; “een rolstoel is als een maatpak. Hij moet 

perfect passen. Nergens is een voorwaarde als ‘hij 

moet als gegoten zitten’ meer van toepassing dan 

voor een rolstoeler in zijn rolstoel.”

Afb. 15 De ergo-zit geeft de minste kans op 

wrijvingskracht; geen wig onder bekken (φ = 0º) en 

hoek van 90º tussen zit en rug (α = 90º)

Afb. 16 De ergo-zit verlaagt de zitpositie. Vuistregel 

voor efficiente hoepelaandrijving: elleboog ± 5 cm 

boven band

Afb. 17 De ergo-zit maakt toename stabiele 

rompflexie mogelijk
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Bronvermelding afbeeldingen

Afb. 1: Steenkamer, Van Breukelen

Afb. 2: Staarink (lit. 14)

Afb. 3, 4: Steenkamer, Van Breukelen

Afb.5:Engström(lit.7)
Afb. 6: Steenkamer, Van Breukelen

Afb.7:Engström(lit.7)gemodificeerd
Afb. 8 t/m 10: naar Staarink/Van Haaster (lit. 13)

Afb. 11: Van Breukelen

Afb.12t/m15:Staarink,VanHaaster
Afb. 16 t/m 18: Steenkamer, Van Breukelen

Afb. 18 Schema ontwikkeling van de rolstoelzitting in 3 fasen

 vlakke zit wigzit ergozit

 rugleuning rugleuning rugleuning rugleuning rugleuning:
 verticaal achterover verticaal achterover 1e deel verticaal
     2e deel achterover
  Zithouding
•bekken neutraal achterover achterover sterk achterover neutraal

•wervelkolom natuurlijk / kyfosering vervlakking sterke natuurlijke kromming

 kyfosering lumbaal en lordose kyfosering (lordose en kyfose)

 lumbaal thoracaal  thoracaal

•resultaat sacrale zit kyfotische zit compressie zit kyfotische zit actieve correcte zit

  Rompstabiliteit - - / + + + +  +  + + +
 (passief )  (passief ) (passief )

  Drukverdeling + + + + + - - + + + +
  schuifkrachten

  Aandrijving - - - - - - + + + + + +
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door het lichtgewicht, stijf en sterk frame, rolstoelen met een lange levensduur, 

minimaal onderhoud en esthetisch het mooiste resultaat.

Om de perfecte match tussen rolstoel en gebruiker mogelijk te maken wordt jouw 

rolstoel volledig op maat gebouwd, naar jouw individuele lichaamsafmetingen, 

specifieke wensen en behoeften. Met een maatwerk rolstoel kan je echt jezelf zijn. 

Het heeft de juiste ‘fit’, rijdt en zit goed en past qua uiterlijk bij jouw persoonlijke 

voorkeuren.

Qua zit en rug ondersteuning vormt het door Double Performance ontwikkelde 

Ergonomisch Zit Systeem (EZS) de kern van je rolstoel. Met deze volledig in 

de rolstoel geïntegreerde “ergo-zit” krijg je de meest optimale zithouding en 

aandrijfefficiëntie.

Handbikes
Ideaal voor vervoer, fitness, recreatie of sport. In ons Handbike Expertise 

Centrum (HEC) zijn alle topmerken op één locatie te zien én uit te proberen: onze 

complete lijn Tracker aankoppelbare handbikes met keuze uit kardanaandrijving, 

kettingaandrijving en electro-ondersteuning en alle vastframe handbikes.

De vakkennis van onze specalisten (zelf actieve handbikers) gecombineerd met hun 

ervaringsdeskundigheid en die van vele handbikers, staat garant voor de expertise 

die nodig is om steeds de beste en ergonomische juiste keuzes hieruit te maken.

Ergonomie en expertise
Ergonomie in de ruimste zin van het woord staat bij ons altijd voorop. De expertise 

om te komen tot het meest optimale resultaat hebben we in meer dan 20 jaar 

opgebouwd door vooral goed te luisteren naar de individuele wensen, behoeften 

en eisen van de gebruiker. En dit doen we nog steeds, want zonder dit te doen is er 

geen sprake van 100% maatwerk!


