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       Geachte Lezer, 

In onze vierde nieuwsbrief willen wij graag de aandacht richten op het voorkomen en behandelen van een rectus diastase. Een 
rectus diastase komt regelmatig voor bij vrouwen tijdens en na de zwangerschap. Echter, een diastase kan ook worden gezien bij 
mannen of vrouwen o.a. met overgewicht, bij aangeboren zwakker steunweefsel of die frequent incorrect buikspieren trainen.  

       Diastase in de zwangerschap  

       Gevolgen van een diastase 

       Bekkenoefentherapie in de regio Noord-Nederland 

Tijdens de zwangerschap kan de linea alba meerekken tot 2 à 2,5 centimeter. Bij verdere toename van de rek kan er een breuk-
je optreden, die bij het voelen met de vinger meer dan 2,5 centimeter breed is. Drie maanden na de bevalling heeft circa 36% 
van de vrouwen nog een diastase, in meer of mindere mate.  
 
Er zijn verschillende oorzaken van een diastase tijdens de zwangerschap: 

 Hormonaal: Door toename van het hormoon oestrogeen in de zwangerschap vindt er een verweking plaats van de fascie. 
Daarnaast zorgt het hormoon relaxine ervoor dat de actieve stabiliteit afneemt ten gevolge van een spanningsverlaging van 
spieren, waardoor bewegen moeilijker wordt en meer energie kost. Beide leiden tot een vermindering van de belastbaar-
heid van het peesblad. 

 Mechanische belasting: Door de groei van de baby, placenta en uterus ontstaat er rek op de linea alba, vooral na de 6e 
maand. Wanneer buikspieren te sterk zijn vindt er een hogere spanning op de buikspieren plaats, waardoor bij contractie 
van de buikspieren er relatief harder getrokken wordt aan het peesblad. Bij zwakte van de buikspieren is er een totaal afge-
nomen lokale belastbaarheid van de totale buikwand.  

 Aanleg: Vrouwen met een aangeboren zwakker steunweefsel.  
 
Overige factoren die van invloed kunnen zijn op het ontstaan van een diastase zijn o.a. een zwangerschap > 34 jaar, multipele 
gravida, bevallen zijn met een sectio, een grote baby, een hoog gewicht van de moeder en aanwezigheid van veel vruchtwater.  

De gevolgen die kunnen optreden na het ontstaan van een rectus diastase zijn o.a. problemen met de hou-
ding, stabiliteit en mobiliteit van de romp. Door afname van de spierkracht van de diverse buikspieren:  
1. vindt er een verminderde lokale belastbaarheid plaats van de rug, waardoor eerder kans op rugklachten.  
2. is er moeite met het verhogen van de buikdruk bij hoesten, niezen en persen. Hierdoor kunnen er pro-
blemen ontstaan met de ademhaling en het persen tijdens de bevalling.  
3. is er minder steun van de ingewanden, dit kan problemen geven bij het ontlasten.  
Een diastase heeft grote invloed op het functioneren in de ADL.  

       Behandeling 

Deze nieuwsbrief is een gezamenlijk initiatief van Oefentherapeuten die zich hebben gespecialiseerd in het behandelen van 
bekken– en bekkenbodemklachten en die werkzaam zijn in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe.  
Zij hebben zich verenigd in een Intercollegiale Overleggroep en werken gezamenlijk aan het op peil houden van de kwaliteit 
van hun handelen, alsmede aan de bekendheid van Bekkenoefentherapie in de regio Noord– Nederland. Op de achterzijde 
kunt u een lijst vinden van de aangesloten therapeuten. 

De behandeling bij een rectus diastase is vooral gericht op het activeren van de m. transversus abdominis, toegepast in oefe-
ningen, houding en ADL. Het optimaliseren van het activiteiten– en participatieniveau neemt ook een belangrijke plaats in bin-
nen de behandelingen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de ademhaling, het opvangen van de buikdruk en het ge-
bruik van de bekkenbodem.  
Het vroegtijdig aandacht schenken aan het juist gebruik van de buikmusculatuur in de zwangerschap en tijdens de postpartum-
periode blijkt een gunstig effect op het voorkomen en/of afname van een diastase te hebben.  
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