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Wat is een diastase?
Een diastase is het uitrekken of
dunner worden van de linea alba.

De linea alba is het bindweefsel dat
de twee helften van je voorste
buikspieren met elkaar verbindt.
Het uitrekken van de linea alba en
een diastase tijdens de
zwangerschap is volkomen normaal.
Sommige oefeningen en
bewegingen kunnen een diastase
onnodig verergeren.
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Verschillende
type diastase
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Diepte of ruimte: wat is belangrijker?
▪ De linea alba maakt onderdeel uit
van de aponeurosis. Dit is een dik
stuk bindweefsel dat alle spieren
van je buik met elkaar verbindt.
▪ Wanneer de linea alba
puddingachtig aanvoelt, dan is dit
een teken dat niet alle spieren van
je buik goed functioneren.
▪ Dit zegt meer over de ernst van je
diastase dan de hoeveelheid
ruimte tussen de twee helften van
je voorste buikspieren.
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Zelf testen of je een diastase hebt
▪ Test liggend op je rug met
gebogen knieën.

▪ Test op 3 punten: net onder
borstbeen, net boven de navel
en net onder de navel.
▪ Test niet alleen de ruimte,
maar ook de diepte.
▪ Test zowel zonder uitademen
als bij uitademing.
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Komt een diastase vaak voor?
▪ 60% had 6 weken postpartum een diastase
▪ 32% had 12 maanden postpartum een diastase

100% had een diastase op de uitgerekende datum en 39% bij 6
maanden zwangerschap
J.B. Sperstad, Diastasis recti abdominis during pregnancy and 12 months after
childbirth: prevalence, risk factors and report of lumbopelvic pain
Fernandes da Mota PG, Prevalence and risk factors of diastasis recti abdominis from late
pregnancy to 6 months postpartum, and relationship with lumbo-pelvic pain
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Welke oefeningen kun je beter vermijden?
Oefeningen die direct druk zetten op je
voorste buikspieren.
▪ front planks

▪ push-ups
▪ crunches
▪ sit-ups

▪ v-ups
▪ leg raises
▪ burpees

▪ ab wheel rollouts, pike ball rollouts,
enzovoort.
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Welke oefeningen kun je beter vermijden?
▪ Oefeningen die indirect druk
zetten op je voorste buikspieren.
Dit zijn: pull-ups, squats,
oefeningen waarbij je staand je
armen/borstkas traint, deadlifts,
medball throws
▪ Transities tussen yoga poses
▪ Intensief fietsen, zoals spinning
▪ Intensief zwemmen
Oefeningen waarbij je kracht tussen
je ledematen overbrengt via je core.
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Zijn er specifieke oefeningen om een
diastase te genezen?
Ja & nee!

Een diastase is een full body probleem. Hoe je beweegt, ademt en
kracht zet met je lijf zijn allemaal van invloed op het wel of niet krijgen
van een diastase en/of het niet genezen van een diastase.

De oefeningen moeten gebaseerd zijn op hoe jij jouw lichaam beweegt.
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Voorkom te veel druk op de linea alba!
▪ Een diastase is een druk
probleem: bindweefsel dat te
veel onder druk staat kan niet
goed genezen.
▪ Rechte buikspieren die sterker
zijn dan de schuine buikspieren
is ook een drukprobleem! De
core is dan uit balans.
▪ Net als dat de rechte
buikspieren en schuine
buikspieren niet sterker mogen
zijn dan de INNER CORE UNIT.
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Wat is de inner core unit?
▪ Bestaat uit de diaphragm
(middenrif), transversus
abdominis (dwarse buikspieren),
multifidus en
bekkenbodemspieren.
▪ Middenrif en bekkenbodem
werken samen en bepalen
drukverdeling van de inner core
unit.
▪ Inner core unit beschermt je
ruggengraat bij beweging en helpt
je met spanning genereren over je
hele lichaam.
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Werkt jouw inner core unit?
▪ Vrouwen met urineverlies hadden een
grotere activatie van de voorste buikspieren
dan vrouwen die geen last hebben van urine
verlies. Dit geldt ook voor de buitenste
schuine buikspieren.

▪ SUI = Stress Urinary Incontinence. Dit kan
een symptoom zijn van het niet goed
coördineren van de spieren van de diepe
core (inner core unit) en de bekkenbodem.
▪ Vrouwen met een diastase hebben een inner
core unit die niet goed werkt.

Kuba PTASZKOWSK, Assessment of bioelectrical
activity of pelvic floor muscles depending on the
orientation of the pelvis in menopausal women with
symptoms of stress urinary incontinence: continued
observational study
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Diastase en lage rugpijn
▪ Een diastase heeft niet altijd een relatie
met rugpijn.

Maar vrouwen met een diastase klagen
vaak wel over rugpijn, alleen niet altijd en
dus ook niet iedere vrouw met een
diastase. Er wordt geschat dat 80% van de
bevolking ergens in het leven last krijgt
van rugpijn, dus je kan stellen dat het een
veel voorkomende klacht is.

Fernandes da Mota PG, Prevalence and risk factors of
diastasis recti abdominis from late pregnancy to 6
months postpartum, and relationship with lumbo-pelvic
pain
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Je buik was of is heel groot!
▪ Een grote buik heeft geen relatie tot
het wel of niet krijgen van een
diastase.
▪ Net als dat het gewicht van je kind en
de omvang van je taille geen relatie
hebben tot het wel of niet krijgen van
een diastase.

Fernandes da Mota PG, Prevalence and risk
factors of diastasis recti abdominis from late
pregnancy to 6 months postpartum, and
relationship with lumbo-pelvic pain
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Wat heeft dan wel invloed op een
diastase?
▪ Ademhaling! Een oppervlakkig ademhalingspatroon zorgt dat je je
inner core unit niet optimaal kunt gebruiken. Dit kan te veel druk
zetten op je linea alba.

▪ Verkeerde gewoontes! Het intrekken van je navel naar je ruggengraat
zet bijvoorbeeld te veel druk op je linea alba en zorgt dat je je dwarse
buikspieren niet goed kunt gebruiken.
▪ Houding! Wanneer je verkeerd staat, met je heupen te ver naar voren
en een uitstekende ribbenkast dan kan je je inner core unit niet
optimaal gebruiken en zet je onnodig druk op je linea alba.
▪ Te weinig mobiliteit in je bovenrug en heupen! De beweging moet
dan ergens uitkomen waar je lichaam het niet uit wil halen.
STERKHER FUNDAMENTALS

Ontwikkel een diep ademhalingspatroon
▪ Leer ademhalen door je middenrif te
gebruiken.
▪ Je middenrif gebruik je door 360 graden
adem te halen via je ribbenkast.
▪ Bij inademing spant je middenrif aan en
zet je ribbenkast uit. Je bekkenbodem
reageert hierop door te ontspannen.
▪ Bij uitademing spant je bekkenbodem
aan en ontspant je middenrif. Hierdoor
komen je ribben weer naar elkaar toe
en spannen je dwarse buikspieren aan.
▪ Het samenspel van deze spieren
reguleert intra-abdominale druk.
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Vervang verkeerde gewoontes voor
optimaal!
▪ Leer druk te verdelen over je hele
lichaam.
▪ Stop met het intrekken van je navel
voor je kracht zet of bij uitademing.
▪ Stop met het uitduwen van je voorste
buikspieren bij zware inspanning,
zoals deadlifts maar ook het optillen
van je kind.
▪ Stop met het vasthouden van je
adem! Adem ALTIJD UIT wanneer je
kracht zet.
▪ Gebruik je hele lichaam op het
moment van kracht zetten.
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Werk aan een goed postuur!
▪ Niet hangen in je heupen of je
billen de hele tijd aanknijpen.
▪ Let op de positie van je nek! Waar
je hoofd gaat, gaat je lichaam.
▪ Hou je ribben over je heupen
zonder vast te grijpen met je
buikspieren.
▪ Leer om de onderste laag van je
dwarse buikspieren aan te
spannen en niet alleen het
middelste gedeelte.
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Beweeg in alle richtingen!
▪ Een lichaam dat de hele dag in
dezelfde posities beweegt, wordt
stijf en spieren raken zwak of
overactief!
▪ Zorg dat je sterk bent in alle
posities. Leer je heupen in alle
posities bewegen en mobiliseer
deze.
▪ Leer om te roteren vanuit je
bovenrug en train de spieren van
je bovenrug om een verkeerde
houding te voorkomen.
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Wat voorkomt of geneest een diastase?
▪ Je ademhaling verbeteren! Geen oppervlakkig ademhalingspatroon
en niet alleen maar door je buik ademen.

▪ Een goed postuur. Hou je ribben over je heupen. Hang niet voorin je
heupen en stop met de hele dag je bilspieren vastknijpen!
▪ Doe oefeningen die je houding verbeteren. Werk aan het ontwikkelen
van een sterke core, bilspieren en bekkenbodem.
▪ Werk aan de juiste coördinatie van je core spieren. Zorg dat er een
balans is in kracht tussen de voorste buikspieren, je buitenste schuine
buikspieren en je diepe dwarse buikspieren.
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