Bekkenfysiotherapie

U heeft deze folder gekregen omdat u door uw arts
verwezen bent naar een bekkenfysiotherapeut. Een
geregistreerd bekkenfysiotherapeut is gespecialiseerd in
bekkenbodemproblemen en kan u door middel van oefeningen
leren controle over uw bekkenbodemspieren te krijgen.

De bekkenbodem
De bekkenbodem bestaat uit een plaat van spieren. De spieren steunen
de blaas, de endeldarm en bij vrouwen de baarmoeder. De spieren kunnen
zich openen en sluiten voor de doorgang van de endeldarm, de vagina en
de plasbuis. Als de bekkenbodemspieren te zwak of te gespannen zijn, of
niet op de goede manier of op het juiste moment functioneren, kunnen er
klachten ontstaan.

Klachten
Iedereen kan problemen krijgen door het niet goed functioneren van de
bekkenbodemspieren. Bijvoorbeeld na een bevalling, in de overgang,
na blaasontstekingen, na een buik- of prostaatoperatie en bij bepaalde
neurologische aandoeningen. Ook kunnen de klachten samenhangen
met medicijngebruik, seksualiteit en psychische factoren zoals verdriet,
onderdrukte emoties, spanningen of een zware mentale belasting. Soms is
er geen duidelijke oorzaak.
Enkele veel voorkomende bekkenbodemklachten zijn:
• ongewild verlies van urine tijdens inspanning (stressincontinentie);
• veelvuldige aandrang om te plassen (urge-incontinentie);
• ongewild verlies van ontlasting (fecale incontinentie);
• moeizaam de ontlasting kwijtraken (obstipatie);
• verzakking van de blaas, baarmoeder of darmen;
• pijn in de onderbuik, rond de anus of geslachtsdelen;
• pijn bij vrijen;
• pijn in de balzak.

Onderzoek
De fysiotherapeut vraagt u eerst uitgebreid wat uw klachten zijn.
Vervolgens geeft de fysiotherapeut uitleg over de ligging en de functie van
de bekkenbodemspieren en de samenwerking tussen de bekkenbodem
en de blaas, darm en baarmoeder. Daarna zal de fysiotherapeut soms
een inwendig onderzoek doen via de vagina of de anus om de werking en
sterkte van de bekkenbodemspieren vast te stellen. Tijdens dit onderzoek
ligt u met ontbloot onderlichaam op een behandeltafel.
Soms is aanvullend onderzoek nodig. Er wordt dan een elektrode in
de vagina of anus ingebracht (dit onderzoek heet “myofeedback”).
De bekkenfysiotherapeut vraagt u om de bekkenbodemspier aan te
spannen en te ontspannen. De elektrode registreert de activiteit van de
bekkenbodemspier. Tijdens het onderzoek kunt u op een scherm het
functioneren van de bekkenbodem bekijken. Dit onderzoek is veilig en
pijnloos. Aan de hand van de uitkomst wordt er met u een behandelplan
opgesteld.

De behandeling
De behandeling bestaat uit oefeningen die u meekrijgt voor thuis. U komt
regelmatig terug bij de bekkenfysiotherapeut. Als u niet of onvoldoende
in staat bent de bekkenbodemspier aan te spannen of te ontspannen
en oefenen met myofeedback onvoldoende helpt, is er nog een andere
behandelmethode. Via de elektrode kunnen kleine stroomstootjes
toegediend worden (elektrostimulatie genoemd). Als u hiervoor in
aanmerking komt, bespreekt de bekkenfysiotherapeut dit met u.
Heeft u last van obstipatie of fecale incontinentie, dan kan de behandeling
bestaan uit het inbrengen van een rectale ballon. Deze wordt via de anus
ingebracht door de fysiotherapeut. Tijdens de behandelsessie leert u de
werking van de darm te voelen. Alle onderzoeken en behandelingen gaan
altijd in overleg met u. Geef het aan als u moeite heeft met een bepaald
onderzoek. In overleg kan dan worden gekeken naar andere mogelijkheden.

Contact
Deze folder geeft algemene informatie over de behandeling. Heeft u na
het lezen van de folder nog vragen of heeft u vragen over uw specifieke
situatie, stelt u die dan aan uw uroloog. De contactgegevens:
• Polikliniek Urologie HMC Antoniushove:
• Polikliniek Urologie HMC Bronovo:		
• Polikliniek Urologie HMC Westeinde:		

088 979 43 90
088 979 41 44
088 979 24 54

HMC Antoniushove
Burg. Banninglaan 1
2262 BA Leidschendam
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Bronovo
Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Westeinde

088 97 97 900
www.haaglandenmc.nl
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