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Begin 2019 is de wereld overvallen door de COVID-
19 pandemie, waarbij miljoenen mensen besmet zijn 
geraakt. Een COVID-19 infectie kan heel wisselend verlo-
pen. Vaak zijn er slechts lichte klachten, maar we hebben 
de afgelopen jaren ook een fors aantal IC opnames 
gezien. Soms kan de COVID infectie zelfs een dodelijke 
afloop hebben. Opvallend is dat er een relatief grote 
groep mensen na een COVID-19 infectie lang klachten 
blijft houden: de zogenaamde long-COVID patiënten. 
Volgens het RIVM heeft 1 op de 5 COVID patiënten tot 12 
weken na de infectie nog klachten.(Bron: RIVM) Zo’n 1 tot 10% 
van met COVID-19 besmette personen houdt langdurig 
klachten.

Long-COVID klachten
Long-COVID patiënten hebben last van kortademigheid, 
moeite met inspannen en pijnklachten rond de borstkas 
of in armen of benen. Daarnaast klagen ze over hoofd-
pijn, en concentratieproblemen of gebrek aan mentale 
helderheid (‘brain fog’).(Bron: RIVM) De term Long-COVID 
slaat overigens op de duur van de klachten: langer dan 
4 maanden (long= Engels voor lang), en niet het Neder-
landse ‘long’.

De oorzaak van het aanhouden van COVID gerelateerde 
klachten is niet duidelijk. Wel zijn er veel veronderstel-
lingen. Zo wordt er gedacht dat de virale infectie voort-

Het virus SARS-CoV-2 (COVID-19) geeft griepverschijnselen en problemen met de luchtwegen. De symp-
tomen van COVID-19 zijn divers. Mensen met rugklachten worden niet direct genoemd als risicogroep voor 
COVID. In dit artikel wordt nader ingegaan op de vraag of er een mogelijke relatie is tussen eerdere lichame-
lijke klachten zoals rugklachten en het aanhouden van COVID-19 klachten: long-COVID.
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duurt, de energievoorziening in cellen (mitochondriën) 
verstoord is, er longschade is, ontregeling van het 
willekeurige zenuwstelsel of bepaalde vitaminetekor-
ten. Geen van deze oorzaken is wetenschappelijk aan-
getoond of ontkracht. Behalve de longschade: die lijkt 
juist erg mee te vallen en weinig verband te houden met 
long-COVID.

Moeilijk behandelen
Long-COVID is lastig te behandelen. Patiënten krijgen 
ademtraining, re-conditioneringstraining, stemtraining, 
ergotherapie en ook zelfs multidisciplinaire revalidatie. 
Ondanks al deze behandelingen gaan veel patiënten 
maar moeizaam vooruit en raken snel overbelast. Patiën-
ten worden door de behandelingen soms eerder slech-
ter dan beter. Niet zelden stoppen patiënten voortijdig 
hun behandeling omdat ze er te veel last van hebben. 
Dat er maar zo weinig lichamelijke oorzaken voor de 
aanhoudende klachten gevonden worden, is voor ver-
wijzers ook aanleiding om patiënten naar de psycholoog 
te sturen.

Figuur 1 Doorsnede van de romp. Ligging diepe dwarse 
buikspier belangrijk voor ademhaling en ondersteuning 
rug.

Aparte ademhaling
Long-COVID patiënten lijken vaak een borstademhaling 
te hebben, die normaal gesproken maar voor één-derde 
bijdraagt aan de ademhaling.[Faithfull 1979] Deze borstadem-
haling wordt ook gezien bij chronische rug- of bekkenpijn 
patiënten. Bij deze groep wordt dit adempatroon gerela-
teerd aan een verstoorde controle over de spieren in de 
buikwand.[Hagins 2011, Hodges 2000, Roussel 2009, Smith 2014] Deze buik-
spieren, met name de diepe dwarse buikspier, onder-
steunen niet alleen de rug en het bekken, maar spelen 
ook een belangrijke rol bij de ademhaling.[Hodges 2000, Hodges 

2005, Montes 2016, Montes 2017, Puckree 1998, DeTroyer 1983] Een verstoorde 
controle over de buikspieren kan ook de buikademhaling 
bemoeilijken, waardoor patiënten meer via hun borst 
gaan ademen. De beperkte ademfunctie kan leiden tot 
onvoldoende gas-uitwisseling (zuurstof en koolzuurgas) 
wat kan samenhangen met verschillende problemen 

zoals, benauwdheid, vermoeidheid, spierpijn, hoofdpijn 
en verminderde concentratie.[Bigal 2008, Wanga 2015]

Pilot studie
In 2021 is er vanuit het Rotterdamse revalidatiecentrum, 
het Spine & Joint Centre een pilotonderzoek uitgevoerd 
naar de relatie tussen buikfunctie en long-COVID. De ver-
onderstelling was dat klachten na een COVID-19 infectie 
aanhouden omdat de buikwand het adempatroon ver-
stoort. Als deze veronderstelling klopt dan zou verbe-
teren van de buikwandfunctie de long-COVID klachten 
moeten doen afnemen. Een vragenlijst is uitgezet via de 
Nederlandse facebookpagina voor long-COVID patiën-
ten. Binnen 2 weken hadden 71 mensen gereageerd. Ver-
volgens zijn uit de respondenten 21 personen gevraagd 
deel te nemen aan een proef-behandeling.

Figuur 2. Percentage long-COVID patiënten dat aangaf 
eerdere lichamelijke problemen te hebben ervaren 
(n=71).

Bijzondere bevinding
Uit de ingevulde vragenlijsten kwam naar voren dat 
een fors aantal van de mensen met long-COVID klach-
ten al eerder lichamelijke klachten hadden (38%), waar-
onder rug- of bekkenklachten. Daarnaast waren er veel 
mensen die een buikoperatie hadden ondergaan (44%). 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een keizersnede. Tenslotte 
heeft 38% een ongeval doorgemaakt. Het kan natuurlijk 
zijn dat mensen meerdere zaken is overkomen. Gemid-
deld blijkt bij 75% van de ge-enquêteerden minstens één 
van de genoemde zaken te spelen. Met andere woorden, 
in deze groep long-COVID patiënten is er bij driekwart 
sprake van eerdere lichamelijke problemen.

Bij de 21 mensen die de proefbehandeling ondergin-
gen bleek bij navraag zelfs iedereen, op één na (95%) al 
eerder relevante lichamelijke problemen te hebben.

Proefbehandeling
De 21 deelnemers aan de pilot kregen 5 behandelingen 
van 1 uur om te zien of verbetering over de buikcon-
trole effect had op hun klachten. Alle deelnemers op 
één na, hadden een snelle en duidelijke afname van hun 
benauwdheid. Het doorademen bij inspanning kon in 
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wisselende mate worden vastgehouden. Bij een aantal 
mensen bleken onderliggende problemen zoals rug- of 
bekkenklachten een belemmering bij het herstel. 

Kanttekeningen
Zowel de vragenlijst groep als de behandelde groep 
zijn zeer klein. Het is dus nog maar de vraag hoe repre-
sentatief deze resultaten zijn. Daarentegen is het aantal 
mensen dat aangaf eerder problemen te hebben gehad 
wel hoog. Dit is zeker reden om hier nader onderzoek 
naar te verrichten.

Verklaring
De gangbare beschrijving van adem halen is dat het 
middenrif (onze ademhalingsspier) bij het inademen 
aanspant en naar beneden zakt. Zo vergroot de ruimte 
in de borstholte en wordt verse lucht aangezogen. Bij 
de uitademing ontspant het middenrif en beweegt weer 
omhoog. Wat vergeten wordt in deze beschrijving is dat 
het middenrif tussen de borst- en buikholte zit. De buik-
holte, gevuld met maag, darmen, lever enzovoort kan 
gezien worden als ruimte gevuld met vloeistof. Althans 
de ruimte gedraagt zich zo. Die ‘vloeistof’ kan niet goed 
samen gedrukt worden. Als het middenrif dus naar 
beneden wil (de buikholte in) zal de buikinhoud ruimte 

moeten maken. Dat gebeurt door het ontspannen van 
de buikwand.[Iscoe 1998, van Wingerden 2020] Bij inademing komt 
de buik dus verder naar buiten. Dit wordt ook wel ‘buik-
ademhaling’ genoemd. Het is bekend dat bij mensen 
met rug- of bekkenklachten de buikspieren, en met 
name de diepe dwarse buikspier, zich anders gedragen. 
Ofwel er is te véél (strakke buik) of te weinig (slappe, 
hangende buik) spanning in deze spier. In beide situaties 
kan de samenwerking met het middenrif problematisch 

Figuur 3. Schematische weergave van samenwerking 
middenrif en buikwand. Middenrif kan alleen naar 
beneden zakken als buikwand ontspant.
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zijn. Het lijkt er op dat een COVID-19 infectie deze samen-
werking tussen de buikspier en het middenrif verder ver-
stoort. In welke mate dit zo is vraagt nader onderzoek. 

Long-COVID én rugklachten?
Dit onderzoek is zeer beperkt en geeft slechts een klein 
beetje informatie over wat er kan spelen bij long-COVID. 
Om meer zekerheid hierover te krijgen is meer onder-
zoek nodig. Wij zijn in overleg met een universitair zie-
kenhuis om dit onderzoek uit te voeren.

Heeft u long-COVID klachten, maar ook rug- of bekken-
klachten? Dan is het een tip om eens te kijken naar hoe 
uw buik zich gedraagt bij het adem halen: in rust en bij 
inspanning. Zie hiervoor ook de oefening in het kader. 
Beweegt de buik weinig, dan is hier mogelijk winst en 
verbetering te boeken. Bespreek dit eventueel met uw 
behandelend therapeut. 

Heeft u vragen over dit artikel, het onderzoek 
of de  oefeningen neem dan contact op met: 
 expert@ spineandjoint.nl 

Dit is een oefening om de beweging van de buik bij de 
ademhaling (inademing) te verbeteren. De oefening 
mag geen pijn of ander ongemak geven. U doet de oefe-
ning op eigen verantwoordelijkheid. Als u tegen proble-
men of vragen aanloopt stop dan de oefening en vraag 
advies van een deskundige. 

Uitgangshouding
Ga ontspannen wat onderuit (half-lig) op een bank 
of bed liggen. Als u een ‘buikje’ heeft zorg dan dat de 
benen niet de beweging van de buik belemmeren. Ga 
niet rechtop zitten of plat op de rug liggen omdat dan de 
beweging teveel geblokkeerd wordt. 

Oefening
Leg de handen ter hoogte van de navel op de buik. Doe 
niets. Laat de ademhaling gewoon zijn gang gaan. Voel 
hoe de buik in het ritme van de ademhaling tegen de 
handen drukt. Dit is vaak in het begin slechts een kleine 
beweging. Neem de tijd om dit te voelen. De buik drukt 

méér tegen de handen bij de in- en minder bij de uit-
ademing. Als je het ademritme voelt probeer dan toe te 
laten (dus niet gaan forceren maar ‘laten gebeuren’) dat 
de buik op het moment van inademen iets meer naar 
buiten ‘mag’. Je voelt dat je buik dan je handen iets 
meer naar buiten duwt. Doe dit elke ademhaling weer 
een klein beetje meer. Als de beweging maar een beetje 
toeneemt is dat wat het is. De volgende keer kan je weer 
opnieuw proberen. Alles wat je probeert te dwingen of 
forceren werkt averechts.

Toelichting
Deze oefening accentueert de inademing. Soms staat de 
buik al meer in een inadem-stand. Dan heeft deze oefe-
ning weinig nut en moet u meer de uitademing accen-
tueren.

Oefening: buikbeweging en ademhaling

De literatuurlijst is op aanvraag te verkrijgen via de 
redactie: wervelwind@nvvr.nl
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