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Bekkenfysiotherapie

Centrum Revalidatie, Bekkenfysiotherapie
Telefoon (050) 524 51 90

Algemeen 

•  Neem bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje en identiteitsbe-
wijs mee.

•  Bent u verhinderd? Neem dan tijdig contact op met het Centrum Revalidatie.

Inleiding

In overleg met uw behandelend arts of de bekkenfysiotherapeut hebt u een af-
spraak gemaakt voor bekkenfysiotherapie. In deze folder kunt u lezen over de 
bekkenbodem en de samenhang met uw klachten. Als de bekkenbodem niet 
goed functioneert, kunnen zowel mannen, vrouwen, als kinderen klachten krij-
gen. Dit kunnen incontinentie-, plas-, ontlasting-, seksuele-, verzakkings- en/of 
pijnklachten zijn. Ook leest u welke rol bekkenfysiotherapie kan spelen in de be-
handeling van deze klachten. 

De behandeling wordt gedaan door bekkenfysiotherapeuten die zijn gespeciali-
seerd in het onderzoeken, voorkomen en behandelen van problemen in het ge-
bied van het bekken, de onderbuik en de bekkenbodem. Deze folder is bedoeld 
als aanvulling op de mondelinge informatie die u van uw behandelend arts of 
bekkenfysiotherapeut ontvangt.

Het bekken, de bekkenorganen en de bekkenbodemspieren

Het bekken met de gewrichtsbanden, de bekkenorganen, de spieren van de on-
derrug en buik en de bekkenbodemspieren beïnvloeden elkaar over en weer. In 
het bekken ligt een aantal organen. Bij de vrouw zijn dit de blaas, de baarmoeder 
en de darmen, bij de man de blaas met prostaat en de darmen. De bekkenbo-
demspieren lopen helemaal onderin het bekken. Ze ondersteunen de genoemde 
organen en lopen om de uitgangen ervan: de plasbuis, de vagina en de endel-
darm (het uiteinde van de darmen). De bekkenbodemspieren kunnen willekeurig 

1283091 Bekkenfysiotherapie.indd   1 07-02-17   13:23



2   Martini Ziekenhuis

worden aangespannen en ontspannen. Doordat deze spieren aan de buitenkant 
niet te zien zijn, zijn veel mensen zich hier niet van bewust. Ze gebruiken deze 
spieren daardoor niet op de juiste manier.

Functie bekkenbodemspieren

De bekkenbodemspieren lopen om en langs de plasbuis, vagina en endeldarm en 
spelen een rol bij het openen (ontspannen) en sluiten (aanspannen). Ze hebben 
daarom invloed op het wel of niet doorlaten van urine of ontlasting: iemand kan 
urine, ontlasting en windjes ophouden of juist plassen, ontlasten en windjes laten 
wanneer hij of zij dat wil.

Daarnaast ondersteunen de bekkenbodemspieren de organen in het bekken en 
zijn ze belangrijk voor het opvangen van drukverhogingen in de buik bij dage-
lijkse handelingen zoals bukken, tillen, kracht zetten en bij hoesten en niezen. 
Doordat de bekkenbodemspieren rondom de geslachtsorganen lopen, spelen ze 
een rol bij het functioneren van de geslachtsorganen en hebben ze invloed op 
het seksueel functioneren en de seksuele beleving.
Tenslotte leveren de bekkenbodemspieren een bijdrage aan de stabilitiet van het 
bekken.

De bekkenbodemspieren kunnen te zwak zijn, te gespannen of niet op het juiste 
moment worden aangespannen en/of ontspannen. Dit kan verschillende klach-
ten geven, die tegelijkertijd kunnen optreden. Als de spieren te zwak zijn of niet 
op het juiste moment worden aangespannen, kan het moeilijk zijn om urine en/
of ontlasting op te houden of verzakkingen tot gevolg hebben. Als de spieren te 
gespannen zijn en niet goed kunnen ontspannen, kan dit volledig uitplassen ver-
hinderen. Maar ook pijn bij gemeenschap en een moeizame ontlasting veroorza-
ken. 

Praten over klachten

Niet iedereen praat over deze klachten of gaat er mee naar de huisarts. Sommige 
mensen vinden het moeilijk om er over te praten, schamen zich er voor of denken 
dat er niets aan te doen is. Toch is het belangrijk er over te praten, omdat er wel 
degelijk verschillende behandelingen mogelijk zijn.
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Als bij bekkenbodemproblemen de bekkenbodemspieren niet op de juiste ma-
nier werken, kunnen de klachten verminderen door deze spieren onder begelei-
ding van een bekkenfysiotherapeut op de juiste manier te trainen en te gebrui-
ken. 

Wanneer naar een bekkenfysiotherapeut

Bij de volgende klachten kunt u terecht bij een bekkenfysiotherapeut:
•  moeite met het ophouden van plas, windjes en/of ontlasting, dus ongewild ver-

lies van urine en/of ontlasting;
•  moeite hebben met plassen (bijvoorbeeld niet goed kunnen uitplassen) en/of 

ontlasten (obstipatie);
•  een niet te onderdrukken gevoel van aandrang om (vaak) te plassen en/of te 

ontlasten;
•  verzakking van de baarmoeder, de blaas en/of de darmen;
•  pijn, zoals bekkenpijn, stuitpijn, lage rugpijn, pijn in de (onder)buik, liespijn en 

pijn rond de geslachtsorganen;
•  seksuele problemen, zoals verminderde opwinding, orgasmestoornissen, pijn 

bij gemeenschap en erectiestoornissen, voor zover samenhangend met func-
tiestoornissen van de bekkenbodem;

•  voor en na operaties in de onderbuik of bekkenbodem, bijvoorbeeld rond ope-
raties bij urine incontinentie en verzakkingen, prostaat- en dikke darmopera-
ties;

•  bekkenpijn en lage rugpijn in de periode rond de zwangerschap en bevalling of 
door andere oorzaken.

Behandeling

Tijdens de behandeling komen de volgende onderdelen naar voren:
•  een uitgebreid vraaggesprek en onderzoek om uw klachten goed in kaart te 

brengen; 
•  informatie en uitleg over het bekken, de bekkenorganen, de bekkenbodem-

spieren en de samenhang met uw klachten;
•  voorlichting en adviezen bij bekkenbodemproblemen en bekkenpijn;
•  leren de controle over het vullen en legen van de blaas en de darmen te herstel-

len;
•  aanleren van een juiste toilethouding en juist toiletgedrag;
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•  leren voelen en bewust worden wat u met de spieren rond het bekken en de 
bekkenbodemspieren doet en hoe dit samenhangt met uw klachten. De bek-
kenfysiotherapeut leert u deze spieren te trainen, de functie te herstellen en 
weer op de juiste manier in het dagelijkse leven te gebruiken. Hierbij kunnen 
hulpmiddelen en/of apparatuur worden ingezet om de werking van de bekken-
bodemspieren te beoordelen, voor u herkenbaar te maken en te oefenen;

•  ontspannings- en ademhalingsoefeningen;
•  houdings- en bewegingsadviezen;
•  massage en triggerpoint behandeling;
•  TENS (Transcutane Electro Neuro Stimulatie) bij een overatieve blaas of pijn;
•  stuit mobilisatie.

Tevredenheid

Wij gaan ervan uit dat de behandeling naar tevredenheid verloopt. Mocht dit niet 
het geval zijn, dan raden wij u aan dit allereerst te bespreken met degene die 
hiervoor direct verantwoordelijk is. U kunt in tweede instantie ook een afspraak 
maken met het unit-hoofd of met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. 
Meer informatie hierover vindt u op onze website of in de folder Uw tevredenheid, 
onze zorg.

Tot slot

Hebt u naar aanleiding van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen 
met de afdeling Fysiotherapie, telefoonnummer (050) 524 51 90 (maandag t/m 
vrijdag, van 08.00 tot 16.30 uur). U kunt ook kijken op onze website: www.mzh.nl/
bekkenfysio.
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Martini Ziekenhuis

Postadres
Postbus 30033
900 RM  Groningen

Bezoekadres
Van Swietenplein 1
Groningen

Algemeen telefoonnummer
(050) 524 52 45

www.martiniziekenhuis.nl
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