Een brochure van de Stichting Bekkenbodem4All

Wat is en doet een bekkenbodem?

Zowel mannen, vrouwen als kinderen kunnen te
maken krijgen met bekkenbodemproblemen

Wat is een bekkenbodem?

Bron: www.erasmusmc.nl

Iedere man en elke vrouw heeft een bekkenbodem. We staan er niet dagelijks bij stil maar
de bekkenbodem heeft hele belangrijke functies voor ons lichaam.
In dit boekje leggen we u graag uit wat een bekkenbodem precies is, welke problemen er
zich kunnen voordoen als de bekkenbodem niet goed werkt en welke behandelingen de
klachten kunnen verhelpen.
De bekkenbodem is een groep van spieren die de onderkant van het bekken afsluit.
Zowel mannen als vrouwen hebben een bekkenbodem. De samenstelling en bouw
van de bekkenbodem verschilt bij mannen en vrouwen niet zo veel. De functie is bij
vrouwen wel wat anders dan bij mannen, zoals de mogelijkheid tot het dragen en
baren van een baby. Maar bij zowel mannen als vrouwen hebben de bekkenbodemspieren als belangrijke functie: het steun verlenen aan de organen die in het bekken
zijn gelegen: de blaas, de endeldarm en bij vrouwen ook de baarmoeder. De stevigheid van de bekkenbodem zorgt ervoor dat de bekkenorganen niet naar beneden
kunnen zakken.
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De bekkenbodemspieren liggen uitgespreid tussen de wanden van het bekken en
de organen rusten erop. De bekkenbodemspieren hebben naast deze wat passieve
functie ook een heel actieve functie: aanspannen en ontspannen. Als de spieren aanspannen worden de plasbuis en de anus afgesloten. Bij vrouwen levert het aanspannen ook een vernauwing van de schede op. Door de bekkenbodem aan te spannen
kan ongewild verlies van urine en ontlasting worden voorkomen. Indien er sterke
aandrang is om te plassen kan, door het aanspannen van de bekkenbodemspieren,
een seintje naar de hersenen worden gegeven en het plassen worden uitgesteld. Hetzelfde geldt voor de ontlasting.
Als iemand hoest gaan de bekkenbodemspieren normaal gesproken uit zichzelf aanspannen om urineverlies te voorkomen. Tijdens het plassen en tijdens de ontlasting
moeten de bekkenbodemspieren worden ontspannen zodat urine en ontlasting het
lichaam makkelijk kunnen verlaten. Voor vrouwen is ontspanning van de bekkenbodemspieren tijdens de gemeenschap belangrijk om ervoor te zorgen dat de penis
zonder pijn kan worden ingebracht. Voor mannen is goed ontspannen nodig om een
goede erectie te krijgen. Tot slot is het goed om te bedenken dat de zenuwen en
bloedvaten die naar de geslachtsorganen gaan door de bekkenbodem heen moeten.
En daarmee is de bekkenbodem van belang voor alle organen in het bekken en daarbuiten. Als laatste kan nog worden genoemd, dat de bekkenbodemspieren helpen
bij het handhaven van de stabiliteit van het bekken bij bewegen en helpen bij de
stabiliteit van de romp.

Wat zijn de meest voorkomende klachten van de bekkenbodem?
Als de bekkenbodemspieren niet goed werken kunnen verschillende problemen ontstaan. Vaak is er sprake van een combinatie van twee of meer klachten. De klachten
zijn onder te verdelen in zes hoofdgroepen:
1)bekkenbodemklachten bij kinderen
2) plasklachten
3) ontlastingklachten
4) verzakkingsklachten
5) seksuele problemen
6) pijnklachten.
We geven per groep aan welke problemen
zich kunnen voordoen.
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Bekkenbodemklachten bij kinderen
Niet alleen volwassenen kunnen problemen in het bekkengebied ervaren, ook kinderen hebben soms bekkenbodemproblemen. Om problemen op latere leeftijd te voorkomen, is het van belang om vroegtijdig aandacht te besteden aan plas- en poepproblemen bij kinderen.
Kinderen kunnen problemen krijgen met het plassen of poepen. Dit kan variëren van
terugval van zindelijkheid, steeds kleine plasjes en ‘ongelukjes’ in de broek tot onbegrepen buikpijn, verstopping, regelmatige blaasontstekingen en bedplassen.
Het zindelijk worden en zijn van kinderen kan door vele oorzaken worden verstoord
of problematisch worden. Denk aan een te vroeg gestarte zindelijkheidstraining, verkeerde toilethouding en onnodig ophoudgedrag. Dit kan leiden tot te hard werkende
bekkenbodemspieren. Veel kinderen zijn zich hiervan niet bewust en voelen dit niet.
De klachten die bij kinderen
kunnen voorkomen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Urineverlies overdag
Vaak moeten plassen
Vaak moeten poepen
Verstopping
Ontlastingsverlies
Plotselinge aandrang
Bedplassen
Buikpijn in combinatie met
één van de bovenstaande klachten
Steeds terugkerende blaasontstekingen

•

De gespecialiseerde fysiotherapeut bij kinderen, zowel vanuit de bekkenfysiotherapie of de kinderfysiotherapie, is opgeleid om het kind op een speelse wijze te leren
voelen waar de bekkenbodemspieren zitten en hoe een kind daar controle over kan
krijgen.
Ook wordt geleerd hoe en wanneer ze moeten plassen en poepen. Zo krijgen ze
inzicht in het leren voelen en goed te reageren op aandrang signalen.
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Plasklachten: overactieve blaas
Kent u alle openbare toiletten in de stad? Dan heeft u waarschijnlijk een overactieve
blaas. Normaal gesproken plassen we per 24 uur ongeveer zes à zeven keer, waarvan
soms één keer ‘s nachts. Als u vaker moet plassen -misschien wel ieder uur- dan spreken we van een overactieve blaas. De oorzaak is in veel gevallen niet vast te stellen,
wat niet wil zeggen dat er geen behandeling kan worden gegeven. Verder weten we
steeds vaker wel hoe de klachten zijn ontstaan. Een slechte functie van de bekkenbodemspieren is een van de bekende oorzaken van een overactieve blaas. Als u een
blaasontsteking heeft gehad moest u in die periode vaak plassen. Vaak plassen kan
ook aangeleerd zijn. Soms blijft dat patroon bestaan als de ontsteking voorbij is.
Het is lastig om dat weer af te leren. Het kan ook zijn dat u vaker plast omdat u bang
bent urine te verliezen. In alle gevallen is het van belang dat het normale plaspatroon
wordt hersteld. Vaak moeten plassen heeft veel gevolgen voor uw leven. Uitgaan of
op visite gaan is voor u misschien niet meer mogelijk omdat er altijd een toilet in de
buurt moet zijn.
Gelukkig is de bekkenbodem in staat u te helpen de hevige aandrang terug te dringen zodat u het plassen nog even kunt uitstellen. De bekkenbodemspieren moeten
hiertoe kort worden aangespannen. Maar als u de hele dag al loopt te knijpen met
uw bekkenbodemspieren, dan lukt zo’n extra aanspanning niet meer. Het klinkt misschien vreemd maar om die reden is het leren ontspannen van de bekkenbodemspieren dé manier om het plassen beter uit te kunnen stellen.

Plasklachten: ongewild urineverlies
Ongewild urineverlies wordt ook wel urine-incontinentie genoemd. Ongewild urineverlies is niet levensbedreigend maar wel een heel vervelende klacht. Het kan u beperken in uw activiteiten zoals sporten en wandelen. Het kan u ook beperken in uw
contacten met vrienden en familie. De angst dat anderen het zullen merken speelt
daarbij vaak een rol. Het kan zijn dat u een overactieve blaas heeft en urine verliest op
het moment dat u hevige aandrang voelt. We noemen dit aandrang- of urge-incontinentie, omdat het verlies altijd optreedt na hevige aandrang.
Hierbij trekt de blaas samen en perst de urine via de plasbuis naar buiten. Vaak wordt
hierbij een grote hoeveelheid urine verloren. De bekkenbodemspieren kunnen dit
niet altijd tegenhouden. Aandrangincontinentie komt bij mannen en vrouwen voor.
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Bij inspannings- of stressincontinentie treedt urineverlies op bij hoesten, niezen en
sporten. Doordat de druk in de buik toeneemt, wordt ook de druk in de blaas hoger.
Als de bekkenbodemspieren dan te laat of onvoldoende aanspannen, kan de urine
via de plasbuis weglopen. Meestal verliest u bij inspanning druppels of een scheutje
urine. Het verlies is groter naarmate er zich meer urine in de blaas bevindt. Minder
drinken en vaker plassen kunnen daarom de klachten verminderen maar zijn geen
goede oplossingen. Inspanningsincontinentie komt voor bij vrouwen en soms bij
mannen, na een volledige verwijdering van de prostaat. Een combinatie van deze
beide vormen van incontinentie (urge- en stressincontinentie) komt ook voor. Vaak
zult u opvangmateriaal gebruiken om de kleding te beschermen en om geur te vermijden. Dit is echter slechts een hulpmiddel wat de klachten niet verhelpt. Voor de
meeste problemen is goede behandeling mogelijk waardoor uw klachten wel verholpen kunnen worden. Het is dus altijd zinvol om de klachten te bespreken met uw
huisarts. Het leren beheersen van de bekkenbodemspieren onder begeleiding van
een bekkenfysiotherapeut is in de meeste situaties de eerste behandeling die wordt
toegepast.

Plasklachten: niet kunnen plassen
Plassen doen we allemaal meerdere keren per dag; we denken er vaak niet bij na hoe
dat moet. Als plassen moeilijk wordt of niet meer gaat dan wordt dat anders.
Zowel mannen als vrouwen kunnen plasklachten krijgen. Meestal wordt de straal
zwakker waardoor het langer duurt voor de plas eruit is. U merkt dat u langer op het
toilet verblijft dan mensen in uw omgeving. En dat u vaak moet helpen, bijvoorbeeld
door te persen, om de blaas leeg te krijgen. Bij mannen kan dit veroorzaakt worden
door een grote prostaat of door een slechte functie van de bekkenbodemspieren. Bij
vrouwen is vooral de bekkenbodem een belangrijke oorzaak. Door de bekkenbodemspieren te ontspannen wordt de druk in de plasbuis lager. Hierdoor kan er een beetje
urine in de plasbuis lopen. Dit prikkelt de zenuwen en die geven een seintje naar de
hersenen dat de blaas kan samentrekken. En dan is het plassen begonnen. Wanneer
u gewend bent de plas lang op te houden, spant u vaak en langdurig de bekkenbodemspieren aan. Op het moment dat u gaat plassen kunt u deze spieren niet goed
ontspannen en daarmee het plassen niet goed op gang brengen. Een slechte, onderbroken straal is het gevolg. Vaak blijft er urine achter in uw blaas wanneer u denkt
klaar te zijn met plassen. Als dat gebeurt, moet u na korte tijd weer plassen omdat de
blaas snel weer gevuld is.
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Het meten van de straalkracht en van de hoeveelheid urine die is achtergebleven, is
daarom een onderzoek dat altijd wordt verricht als u met plasklachten bij de specialist komt.

Ontlastingklachten: ongewild ontlastingverlies
Ongewild ontlastingverlies wordt ook wel incontinentie voor ontlasting genoemd.
Het ongewild verlies van ontlasting kan vele vormen aannemen. Het kan zijn dat u
een wind niet kunt tegenhouden. Dit kan een eerste teken zijn van een slecht werkende sluitspier of bekkenbodem. Als u regelmatig een donkere streep in uw onderbroek ziet dan is dat ook een vorm van verlies. Meestal is dit vocht, dat door de endeldarm wordt afgescheiden en geen echte ontlasting.
Als deze streep duidelijker zichtbaar is dan kan het echte ontlasting zijn die u verliest.
Misschien verliest u alleen ontlasting als deze dun is, bijvoorbeeld als u diarree heeft.
Mogelijk verliest u ook ontlasting als het normaal gevormd is. Ongewild verlies van
ontlasting is een grote handicap. Met name het feit dat ontlasting zo’n sterke geur
heeft kan u ernstig belemmeren in allerlei activiteiten.
De angst dat anderen merken dat u ontlasting verliest speelt daarbij een grote rol. Zo
kan het moeilijk zijn om op bezoek te gaan bij vrienden of familie. Ook bioscoop- of
theaterbezoek is misschien niet meer mogelijk. Voor verlies van ontlasting bestaat
speciaal opvangmateriaal. Het is belangrijk dat u hierover deskundig wordt voorgelicht. Nog belangrijker is dat u hulp vraagt bij uw huisarts.
Aanpassingen in de voeding en verbetering van de toiletgewoontes kunnen de klachten sterk verminderen. Herstel van een goede functie van de bekkenbodemspieren
is ook een belangrijke behandeling. Als dat niet voldoende helpt kan de huisarts u
verwijzen naar een specialist op het gebied van de endeldarm en de ontlasting.

Ontlastingklachten: obstipatie
Het krijgen van ontlasting is een normale zaak en daarom staan we er meestal niet bij
stil. Normaal gesproken komt de ontlasting één keer per dag, maar drie keer per dag
of één keer per drie dagen is ook geen probleem. Als de ontlasting minder vaak komt
dan spreken we van obstipatie of verstopping. Andere mensen hebben veel moeite
om de ontlasting kwijt te raken.
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U zult dan waarschijnlijk moeten persen om het eruit te krijgen. Het kan ook zijn dat
u met uw vingers via de schede de darm moet terugduwen om ontlasting te krijgen.
Dit geldt uiteraard alleen voor vrouwen. In het uiterste geval moet u de (harde) ontlasting met de vingers uit de endeldarm verwijderen. Problemen met de ontlasting
kunnen meerdere oorzaken hebben.
Voor een goede werking van de darm is het belangrijk dat uw voedsel voldoende
vezels bevat en dat u genoeg drinkt. Vezels zitten onder anderen in bruin brood en
groenten. Om de ontlasting makkelijk kwijt te raken moeten de bekkenbodemspieren worden ontspannen. Als deze spieren niet ontspannen, komt de ontlasting er niet
of moeilijk uit. Gezonde vezelrijke voeding, ruim voldoende drinken en herstel van
een goede functie van de bekkenbodemspieren, zijn dus van groot belang.

Verzakkingsklachten
Bij vrouwen kan een slechte functie van de bekkenbodem, naast plas- en ontlastingklachten, ook verzakkingsklachten opleveren. Een verzakking of prolaps betekent dat
één of meer organen in het bekken van hun plaats zijn geraakt. En omdat ze onder
invloed staan van de zwaartekracht zullen ze vrijwel altijd naar beneden ‘zakken’. En
dan heeft u een verzakking. In de meeste gevallen is het de blaas die verzakt, al dan
niet samen met de baarmoeder. Maar ook de darm kan verzakken.
Een verzakking kunt u voelen en soms ook zelf zien. Het voelt als een zware druk onder in de buik. Anderen hebben het idee dat er een bal tussen de benen zit. Als u een
spiegel op de grond legt kunt u zelf zien of er tussen de schaamlippen door een bol te
voorschijn komt. Tijdens hoesten en persen neemt de verzakking toe. Een verzakking
is niet gevaarlijk en hoeft ook vaak geen behandeling. Als er naast de verzakking ook
klachten met plassen of ontlasting ontstaan die hinder geven, dan kan het nodig zijn
een ring te plaatsen of u te laten opereren. Om de functie van de bekkenbodem bij
een verzakking te verbeteren speelt bekkenfysiotherapie een belangrijke rol.
De huisarts kan u informeren en zo nodig naar een bekkenbodemcentrum of
naar een gynaecoloog verwijzen.

Gynaecologische klachten
In de bekkenbodem van vrouwen vallen baarmoeder etc. onder de noemer: gynaecologie. We benoemen in deze folder slechts een paar van de klachten die vrouwen
kunnen hebben: Vaginale klachten, menstruatie problemen en endometriose. Dat is
een aandoening waar vrouwen mee te maken krijgen als weefsel dat zich normaal IN

8

de baarmoeder bevindt, het endometrium, zich in de hele buikholte gaat verspreiden
en daarmee allerlei klachten veroorzaakt. Voor een omschrijving van alle andere gynaecologische klachten nodigen we u uit om op onze website te kijken, daar staan ze
allemaal op een rijtje. (www.bekkenbodem4all@gmail.com)

Seksuele stoornissen: mannen
Vrijen is een plezierige bezigheid die normaal gesproken veel bevrediging geeft. Problemen met vrijen hebben vaak veel invloed op uw leven en op uw relatie. Tijdens
seksuele opwinding krijgen mannen een erectie: de penis wordt stijf. Voor een erectie
zijn drie dingen nodig: een penis, opwinding en een veilige omgeving.
De erectie is het gevolg van ophoping van bloed in de zwellichamen van de penis.
Mannen worden regelmatig wakker met een stijve penis, soms ook ’s nachts. Een stijve penis levert een prettig gevoel op en is nodig om geslachtsgemeenschap te hebben. De kwaliteit van de erectie wordt daarom vaak afgemeten aan de mogelijkheid
om gemeenschap te hebben. Als de penis niet voldoende stijf wordt spreken we van
een erectiestoornis. Ook als uw penis maar kortdurend stijf is.
Overigens kunnen mannen ook zonder stijve penis klaarkomen. Er zijn weinig lichamelijke afwijkingen die problemen met de erectie veroorzaken. De aanwezigheid van
een goede ochtend erectie ‘bewijst’ dat er lichamelijk niets aan de hand is. Het is dan
belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan naar de psychologische mechanismen die
een rol spelen: opwinding en het veilige gevoel. Een erectiestoornis kan samen gaan
met een probleem rond de opwinding. Voor een goede erectie is ook de bekkenbodem van belang. Als de bekkenbodemspieren te veel worden aangespannen kan de
erectie slechter worden.
Verder is het goed te realiseren dat er meerdere manieren zijn om te vrijen en om
liefde lichamelijk uit te drukken.

Seksuele stoornissen: vrouwen

Vrijen is een plezierige bezigheid die normaal gesproken veel bevrediging geeft. Problemen met het vrijen hebben dan ook vaak veel invloed op uw leven en op uw relatie. Om plezierig te vrijen zijn enkele dingen nodig: een vochtige schede, opwinding
en een veilige omgeving. Bij vrouwen is pijn tijdens de geslachtsgemeenschap een
veel voorkomende klacht.
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In dokterstaal heet dit dyspareunie. Het inbrengen van de penis kan al direct aan het
begin pijnlijk zijn, maar ook pas bij diep doorduwen. Als gevolg van die pijn gaat u
de bekkenbodemspieren aanspannen. Het aanspannen van de bekkenbodem spieren is namelijk het belangrijkste afweermechanisme van de vrouw tegen het inbrengen van de penis. Bij pijn wordt dit mechanisme als een reflex in gang gezet. Door
het aanspannen wordt het inbrengen nog moeilijker en pijnlijker. Uiteindelijk zal het
denken aan gemeenschap de bekkenbodemspieren al doen aanspannen en wordt
gemeenschap onmogelijk. Het is daarom belangrijk geen gemeenschap te hebben
als het pijn doet. U traint dan het afweermechanisme en de bekkenbodemspieren
worden steeds meer gespannen.
De bekkenbodem speelt een belangrijke rol bij
pijn tijdens het vrijen. Een goed ontspannen
bekkenbodem is namelijk nodig om lekker te
kunnen vrijen.
Zoals eerder gezegd moet u ook seksueel opgewonden zijn want dan zorgt het lichaam ervoor
dat u ontspant en dat de schede nat wordt. Als
het niet lukt om opgewonden te raken of als het
veilige gevoel ontbreekt, is het aan te raden om
een psycholoog of seksuoloog te hulp te roepen. Het is goed te bedenken dat er naast gemeenschap meerdere manieren zijn om te vrijen
en om liefde lichamelijk uit te drukken.

Seksuele stoornissen: orgasmestoornissen
Seksuele opwinding zal uiteindelijk vaak leiden tot klaarkomen. Bij mannen gaat dit
gepaard met een zaadlozing. Klaarkomen is het gevolg van het prikkelen van de zogenaamde erogene zones. Dit zijn die delen van het lichaam die bij aanraken gevoelens van seksuele opwinding opleveren.
Het strelen kan door uzelf of door uw partner gebeuren. Bij mannen is de eikel van
de penis vaak een belangrijke plaats om opgewonden te raken. Bij vrouwen is dat de
schede en de clitoris of kittelaar. Bij beiden worden ook de tepels vaak als opwindend
ervaren.
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Als u wel opgewonden raakt, maar niet kunt klaarkomen dan noemen we dat een
orgasmestoornis. Dit kan los staan van een slechte erectie of het opgewonden raken.
Voor mannen geldt dat na sommige operaties (zoals verwijdering van de prostaat)
het klaarkomen wel lukt, maar dat er geen zaadlozing meer plaatsvindt. Dat hoeft
voor het orgasme geen betekenis te hebben als u vooraf weet dat dit een gevolg van
de operatie zou zijn.
Een ander probleem met het orgasme is het te snel
klaarkomen. Dat hoeft voor het orgasme geen betekenis te hebben als u vooraf weet dat dit een gevolg van
de operatie kan zijn. Een ander probleem is het te snel
klaarkomen. Sommige mannen komen na het begin
van de erectie binnen enkele minuten klaar.
Omdat de erectie na een orgasme minder wordt, heeft
dit invloed op het vrijen met een partner. Oefeningen
kunnen helpen om het klaarkomen uit te stellen.

Pijnklachten

Pijn is vervelend en is meestal een alarmsignaal. Soms is pijn goed te verklaren, zoals
bij een gebroken been. Vele vormen van pijn zijn moeilijker of niet te verklaren, zoals
pijn in de geslachtsorganen, de onderbuik, de blaas, de lies of het gebied rond de
anus. Vaak straalt de pijn uit van het ene naar het andere gebied. Als u plotseling pijn
krijgt op één van deze plekken, dan doet u er goed aan naar de huisarts te gaan. Als
er geen verklaring voor de pijn wordt gevonden is behandeling lastig.
De pijn zal uw leven beïnvloeden en een belangrijke rol gaan spelen. U kunt misschien niet meer sporten of uitgaan en mogelijk kunt u zelfs niet meer werken. Pijnstillers helpen onvoldoende en doen niets aan de onderliggende oorzaak. Pijn leidt
ook tot slaapproblemen, daar word je moe van. Dan is het moeilijker om met pijn om
te gaan. De bekkenbodem speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van pijnklachten in het bekkengebied. Als u om wat voor reden dan ook de bekkenbodemspieren
te vaak en te sterk aanspant dan geeft dat simpelweg spierpijn. Ook kunnen zenuwen en bloedvaten bekneld raken waardoor de pijn toeneemt. Uiteindelijk zult u ook
merken dat steeds meer dingen pijn opleveren. De behandeling van chronische bekkenpijn bestaat onder andere uit het leren ontspannen van de bekkenbodemspieren
onder begeleiding van een bekkenfysiotherapeut. In veel gevallen is het verstandig
dit te combineren met begeleiding door een psycholoog.
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Interstitiële Cystitis

Interstitiële cystitis is een systemische aandoening, (ziekte die een aantal organen,
weefsels beïnvloedt) waarbij alles wat slijmvlies heet is aangetast. Het is een autoimmuunziekte, hetgeen inhoudt dat een lichaam antistoffen maakt tegen de eigen
slijmvliezen. e aandoening manifesteert zich op vele manieren, zoals pijnlijke aandrang tot plassen, pijn in blaas en bekken, pijn bij seksueel contact. Dat heeft als gevolg: onzekerheid, frustratie en door onbegrip vaak sociaal isolement. Er kan sprake
zijn van pijn in de blaas, urineweg infecties, chronische blaasontstekingen, maar ook
pijn in de vagina, bekkenbodem en bij mannelijke patiënten last van het scrotum,
testikels, penis en perineum (onderste deel van bilnaad).
Een behandeling met antibiotica, die veelal voldoet bij een gewone blaasontsteking,
helpt dan ook bijna nooit bij IC. De behandeling van IC is divers, maar de aandoening is niet te genezen. Veel therapieën bestaan uit blaasspoelingen, het oprekken van de blaas, soms dichtbranden van kleine zweertjes, neurostimulatie (soort
pacemaker voor de blaas)of laserbehandelingen. Nog altijd is de ontwikkeling voor
medicamenten en behandelingen ten behoeve van IC in volle gang.

Behandeling bekkenbodem

De bekkenbodemspieren kunnen bewust worden ontspannen en aangespannen.
Als u klachten heeft van de bekkenbodem dan bent u blijkbaar niet in staat de bekkenbodemspieren goed te gebruiken. Een bekkenfysiotherapeut is een gespecialiseerde fysiotherapeut die na de basisopleiding fysiotherapie aanvullend is opgeleid
in het onderzoeken en behandelen van bekkenbodemproblemen. Bekkenfysiotherapie is in Nederland een erkende specialisatie en therapeuten zijn herkenbaar aan hun
registratie.
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U kunt adressen van geregistreerde bekkenfysiotherapeuten vinden op het internet.
(www.defysiotherapeut.com)
Een bekkenfysiotherapeut kan u leren hoe u de bekkenbodemspieren kunt beheersen. U krijgt allereerst uitleg over waar de bekkenbodem zit en wat de werking ervan
is en u krijgt uitgebreide vragen over de klachten. De bekkenfysiotherapeut kan de
bekkenbodemspieren ook onderzoeken. Dit gebeurt door een vinger in de schede of
anus te brengen en dan te voelen of u de bekkenbodemspieren kunt aanspannen en
ontspannen. Ook kan een dun apparaatje worden ingebracht om de activiteit van de
bekkenbodemspieren te meten. Een bekkenfysiotherapeut heeft verschillende behandelmethodes zoals:

Oefentherapie
Oefeningen van de bekkenbodemspieren zijn erop gericht u te leren bewust de bekkenbodemspieren aan te spannen en te ontspannen. Het is daarbij ook van belang
dat u een goede lichaamshouding hebt en dat u goed blijft doorademen.

Biofeedback
U ziet op een scherm de activiteit van de bekkenbodemspieren. Het kan dus zijn dat
er niets gebeurt terwijl u wel probeert aan te spannen. U kunt ook zien dat u aanspant
terwijl u zou moeten ontspannen. Zo krijgt u dus beter zicht op wat er in uw bekkenbodem gebeurt. Zo kunt u zelf leren wat aanspannen en ontspannen voor gevoel
oplevert.

Elektrotherapie
Als u niet in staat bent om te voelen wat de bekkenbodemspieren doen, kan de bekkenfysiotherapeut gebruik maken van elektrotherapie. Dan wordt een apparaatje ingebracht in de schede of de anus. Het apparaat geeft heel kleine (elektrische) stroompjes die uw bekkenbodemspieren doen aanspannen. Dan voelt u hoe het is als uw
bekkenbodemspieren aangespannen zijn.

Bekkenbodemcentra
Bij bekkenbodemproblemen zou u eigenlijk meerdere specialisten moeten bezoeken. Daarom werken specialisten op dit terrein steeds meer samen in bekkenbodemcentra, zoals gynaecologen, urologen, chirurgen, maag-darm-leverartsen, bekkenfysiotherapeuten, continentieverpleegkundigen en seksuologen. Via de site van de
Stichting Bekkenbodem4All kunt u de adressen vinden.(www.bekkenbodem4all.nl)
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www.abena.nl

www.benudirect.nl

www.mediqmedeco.nl

www.schwa-medico.com

www.tena.nl

www.urogyn.nl

www.astellas.nl

www.attends.nl

www.medtronic.com

Colofon:

Uitgave van:
Stichting Bekkenbodem4All
Postbus 91		
4000 AB TIEL
www.bekkenbodem4all.nl
info@bekkenbodem4all.nl
telefoon 030-6569630
ma-do 0:900 - 15:00 uur
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Aanmelden als lid/donateur van de Stichting B4A
Ja, ik word lid van de Stichting Bekkenbodem4All
Naam: __________________________________ m/v
Voorletters, tussenvoegsel, achternaam S.v.p. alle velden invullen
Adres: __________________________________

Postcode:

		

________________

Woonplaats: 		

________________

Telefoon:

________________

		

		
Geboortedatum:

________________

E-mail adres:		

________________

* Lid als Patiënt:
Mijn bekkenbodemklacht is:
___________________________________
___________________________________
* Lid als Belangstellende
Mijn relatie met bekkenbodemklachten is:
___________________________________
___________________________________

* Ik machtig B4A de lidmaatschapsbijdrage van
€ 30,00 * automatisch van mijn rekening af te schrijven.
IBAN nummer:

________________________

Datum:

________________________

Handtekening:
________________________

Per direct lid worden kan ook door overschrijving van € 30,00
op rekening NL22 ABNA 0595 467741 t.n.v. Stichting Bekkenbodem4All met
vermelding van uw adresgegevens.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Opzeggen graag schriftelijk voor 1 november.
* Mocht u het niet eens zijn met de automatische incasso dan kunt u
binnen 30 dagen het bedrag laten storneren door uw bank.

B4A beschermt uw gegevens conform de wet AVG.

