Bekkeninstabiliteit en
bekkenpijn

Pijn in de omgeving van het bekken komt vaak voor tijdens
de zwangerschap. Ongeveer de helft van de zwangere
vrouwen heeft last van bekkenpijn of lage rugpijn, veroorzaakt
door bekkeninstabiliteit. Deze folder geeft u informatie
over deze aandoening en enkele praktische adviezen met
betrekking tot houding en beweging die nuttig kunnen zijn bij
bekkeninstabiliteit.

Hoe ontstaat bekkeninstabiliteit?
Instabiliteit van het bekken ontstaat tijdens de zwangerschap. Rond de 20e
week zorgen zwangerschapshormonen ervoor dat er een verweking van
de banden plaatsvindt tussen de verschillende botdelen van het bekken.
Deze verweking maakt de banden rond het bekken elastischer, zodat de
bevalling soepel kan verlopen. Nu de banden weker zijn, moeten de spieren
rond het bekken harder werken om de botdelen van het bekken in balans te
houden. Als dit samenspel niet goed verloopt, kan er instabiliteit optreden.
Instabiliteit wordt ook in de hand gewerkt door het gewicht van de groter
wordende baarmoeder die op het bekken drukt én door de veranderde
lichaamshouding.

De klachten
Meestal openbaren de klachten zich omstreeks de vijfde maand van de
zwangerschap. Het kan echter ook gebeuren dat de klachten pas optreden
ná de bevalling.
De volgende klachten kunnen voorkomen:
• Pijn vóór in het bekken. Deze pijn kan uitstralen langs de binnenkant van
het schaambeen, naar de lies of de schede.
• Pijn in de onderrug, aan de linker- en/of de rechterzijde. Deze pijn kan
uitstralen over de hele bil, naar de lies, de achterzijde van het bovenbeen
en soms ook naar het onderbeen.
• Pijn rond de stuit.
• “Startpijn”. Dit is pijn bij het starten van een handeling, bijvoorbeeld
opstaan uit een stoel.
• Snel moe. Pijn en vermoeidheid gaan bij bekkenklachten vaak hand in
hand. U herstelt langzamer van vermoeidheid en pijn.

Algemene adviezen over houding en beweging
Bekkeninstabiliteit is per persoon verschillend. Er is dus geen eenduidig
advies over wat wel of niet mag.
Voorzichtig zijn is aan te raden. Vermijd onverhoedse bewegingen en
situaties waarbij u kunt vallen of uitglijden. Het is niet verstandig dingen te
doen die een zware lichamelijke inspanning vereisen of een belasting zijn
(bijvoorbeeld zware voorwerpen tillen of dragen). Bedenk voordat u iets
gaat doen of u na afloop niet de rekening krijgt gepresenteerd in de vorm
van pijn, vermoeidheid en/of gedwongen rust.
Bij alle bezigheden moet u een afweging maken tussen wat deze bezigheid
oplevert aan levensvreugde, sociale contacten en spierversterking en
de prijs die u ervoor moet betalen in de vorm van pijn, vermoeidheid en
gedwongen rust. Als u bijvoorbeeld een uur fietst en daarna vijf dagen
nodig hebt om te herstellen, is het onverstandig om een uur te blijven
fietsen. Maar als u na een half uur fietsen snel herstelt (hoe sneller hoe
liever, maar in ieder geval binnen 36 uur), dan is het juist verstandig
regelmatig een half uurtje te fietsen. Dit houdt de spierkracht in stand.
Het gaat er dus niet zozeer om of u tijdens het fietsen pijn voelt, maar hoe
snel de pijn verdwijnt.

Specifieke tips in verband met houding en beweging
Zitten
Zitten is vaak een probleem. Probeer uit welke stoel voor u het prettigste
is. Dat kan een zachte, harde, hoge of lage stoel zijn, een eetkamer- of een
tuinstoel.
Staan
Langdurig staan is vaak pijnlijk. Dat moet dan ook vermeden worden. Zorg
zelf voor een afwisseling tussen lopen en staan.

Trappen lopen
Als dit problemen oplevert, probeer dan eens zittend de trap af te gaan
of per trede de andere voet bij te trekken. Een andere mogelijkheid is
achteruit de trap op- en af te gaan.
Liggen en slapen
Als u ‘s nachts last hebt, kunt u een kussentje tussen uw knieën en enkels
leggen. Zijligging is vaak een plezierige houding. Als u draait in bed, kunt u
dit het beste doen met gesloten benen.
Uit bed komen
Bij het uit bed komen kunt u het beste proberen op uw zij te rollen, met uw
knieën tegen elkaar aan. Als u dan uw voeten buiten het bed steekt, kunt u
zich daarna met uw armen opduwen tot u zit en vervolgens opstaan.
Aan- en uitkleden
Instapschoenen kunnen u veel ongemakkelijke bewegingen besparen,
evenals zittend aan- en uitkleden.
Seksualiteit
Probeer bij gemeenschap een houding te vinden waarbij u uw benen niet
extreem spreidt. Zijligging blijkt vaak een plezierige houding.
Keukenwerkzaamheden
Zittend op een kruk met wieltjes is minder belastend dan steeds gaan
zitten en staan. U mag de kruk wel naar achteren duwen met uw voeten,
maar niet naar voren.
Autorijden
Soms is het in- en uitstappen in een auto een hele toer. Leg vóórdat u in- of
uitstapt een plastic zak op de zitting van de stoel. Zittend op het plastic
doet u uw knieën bij elkaar en trekt u met een draaibeweging uw benen
naar binnen. Verwijder hierna de plastic zak, zodat u niet tijdens het rijden
van de stoel glijdt. Wees erop alert dat snelle bewegingen van de voet
(remmen) pijnlijk of onmogelijk kunnen zijn.

Rust
Voldoende rust is belangrijk, maar te lang zonder beweging geeft vaak
verergering van klachten. Voor ieder is de optimale balans tussen bewegen
en rust anders.

Meest gestelde vragen
Heeft het gebruik van een bekkenband nut?
Een steunende bekkenband om de heupen en over het schaambeen tijdens
de zwangerschap kan verlichting geven. Het is een tijdelijk hulpmiddel om
de stabiliserende spieren te ondersteunen, maar geen oplossing voor de
klachten.
Voor een optimaal effect dient de band gedragen te worden
bij die activiteiten waarbij een aanzienlijke belasting van de
bekkengewrichten verwacht kan worden (winkelen, recepties, wandelen en
huishouden).
Ik ben bang dat de pijn tijdens de bevalling erger wordt. Klopt dit?
Veel vrouwen met bekkenpijn zijn bang voor verergering van de pijn
door de bevalling. Deze angst is goed te begrijpen, maar niet terecht. Het
proces van verweking van de bekkenverbindingen is immers al tijdens de
zwangerschap opgetreden. Het bekken is ten tijde van de bevalling goed
voorbereid op de geboorte van het kind.
Ben ik na de bevalling meteen van mijn pijn af?
Klachten over bekkeninstabiliteit zullen na de bevalling niet ineens
voorbij zijn. Het kan een tijd duren voordat de verbindingen tussen
de bekkenbeenderen weer hun oude stevigheid terug hebben. Ook
hierbij geldt dat er geschipperd moet worden tussen te veel rust met spierverslapping als gevolg - en te veel activiteit - met toename van
pijn als gevolg. Aangeraden wordt om een “ouderwets kraambed” aan te
houden; dat wil zeggen de eerste week na de bevalling veel bedrust en pas
zitten en staan als het bekken dit aankan.

Kan ik bij een volgende zwangerschap weer last krijgen van
bekkeninstabiliteit?
Over het algemeen geldt dat klachten in een volgende zwangerschap weer
kunnen terugkeren. Wel is het zo dat vrouwen dan vaak beter weten hoe zij
met de klachten moeten omgaan en sneller maatregelen nemen.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u deze
bespreken met uw verloskundige of gynaecoloog.

Informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
• de Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie, www.nvog.nl;
• Spine and Joint Centre Rotterdam, tel: (010) 464 22 11,
www.spineandjoint.nl.
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