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.  Het meten van de activiteit van de bekkenbodemspieren met behulp van een 
apparaat, de Myofeedback. Dit gebeurt in rust en tijdens verschillende manie-
ren van aanspannen en ontspannen. Er wordt een onderzoeksinstrument, een 
probe, gebruikt dat anaal of vaginaal wordt ingebracht. Deze meting wordt via 
een curve zichtbaar gemaakt op een beeldscherm. Zo ziet u hoe u de bekken-
bodemspieren gebruikt.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek wordt na afl oop met u besproken. Aan de hand van 
de onderzoeksgegevens wordt het behandelplan bepaald en bij een consult of u 
in aanmerking komt voor bekkenfysiotherapie. Uw behandelend arts ontvangt 
een verslag van het onderzoek.

Tevredenheid

Wij gaan ervan uit dat het onderzoek 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 unithoofd 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

Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen 
met centrum Revalidatie, telefoonnummer (050) 524 51 90 (maandag t/m vrijdag, 
van 0.00 tot 1.0 uur). U kunt ook kijken op onze website: www.mzh.nl/bekken-
fysio.
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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 de behandelend arts of bekkenfysiotherapeut heeft u een afspraak 
gemaakt voor een bekkenbodem functieonderzoek. In deze folder kunt u lezen 
welke rol de bekkenbodem kan spelen in de beoordeling en behandeling van uw 
klachten, hoe het onderzoek verloopt en welke voorbereidingen u moet treffen. 
Een bekkenfysiotherapeut die gespecialiseerd is in het beoordelen en behande-
len van problemen in het gebied van het bekken, de onderbuik en de bekkenbo-
dem, voert dit onderzoek uit. Deze folder is bedoeld als aanvulling op de monde-
linge informatie die u van de behandelend arts of bekkenfysiotherapeut ontvangt.

Waarom dit onderzoek

Het onderzoek wordt gedaan als u klachten heeft die samenhangen met een niet 
goed functionerende bekkenbodem. Als de bekkenbodemspieren niet naar be-
horen werken, kunnen zowel mannen, vrouwen als kinderen klachten krijgen. Dit 
kunnen incontinentie-, plas-, ontlastings-, seksuele-, verzakkings- en/of pijnklach-
ten zijn. De bekkenfysiotherapeut onderzoekt en beoordeelt of u de spieren op de 
juiste manier aanspant, hoe de kracht is en hoe lang u dit kunt volhouden. Maar 
ook of u goed kunt ontspannen en wat de spieren doen bij hoesten en persen. 
Voorafgaand aan het onderzoek bespreekt de bekkenfysiotherapeut uw klachten 
met u en krijgt u informatie over de bekkenbodem. Dit verduidelijkt de samen-
hang van de bekken- bodemspieren met uw klachten. Dan kan een individueel 
behandelplan gemaakt worden, afgestemd op uw klachten. De bekkenfysiothera-
peut leert u deze spieren te oefenen en op een juiste manier te gebruiken in het 
dagelijkse leven. Dit vermindert de klachten.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.

Tijdsduur

Het onderzoek (inclusief de voor- en nabespreking) duurt ongeveer 45 minuten.

Het onderzoek

Een inwendig bekkenbodem functieonderzoek vindt alleen plaats met uw toe-
stemming. Het kan zijn dat u moeite heeft met een dergelijk onderzoek. Bijvoor-
beeld omdat u slechte ervaringen heeft met eerder medisch onderzoek of nare 
seksuele ervaringen. De bekkenfysiotherapeut vraagt hier naar. Ze kan daar dan 
rekening mee houden en met u bespreken hoe dit onderzoek voor u het beste 
kan verlopen. Het onderzoek moet pijnloos verlopen, dus aarzel niet om aan te 
geven als u pijn heeft. U kunt altijd nee zeggen tegen een inwendig onderzoek of 
het onderzoek laten stoppen of onderbreken.

Voor het onderzoek kunt u naar de wc om te plassen. Vervolgens doet u uw on-
derkleding uit en neemt u plaats op de behandelbank. De bekkenfysiotherapeut 
legt u telkens uit wat ze gaat doen en wat ze ziet.

Het onderzoek verloopt in drie stappen:

1.  Het bekijken van het genitale en anale gebied, terwijl u de bekkenbodemspie-
ren aanspant, ontspant, hoest en perst. Het aanspannen van deze spieren voelt 
alsof u bewust een windje of plas ophoudt.

2.  Een inwendig onderzoek, waarbij via de anus of de vagina van binnen gevoeld 
wordt naar de bekkenbodem. Vervolgens vraagt zij u de bekkenbodemspieren 
aan te spannen en te ontspannen, te hoesten en te persen. Zo voelt de bek-
kenfysiotherapeut hoe deze spieren functioneren.
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