
Bekkenfysiotherapie

Kwalificaties
Onze fysiotherapeuten zijn ingeschreven in het BIG register 
en het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het KNGF en 
de deelregisters voor de verbijzonderingen. De praktijk is 
aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap 
Fysiotherapie (KNGF).

Afhankelijk van hun specialisatie zijn onze fysiotherapeuten 
lid van de volgende beroepsverenigingen:

- de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie  
 (NVMT)
- de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de  
 Kinder- en jeugdgezondheidszorg (NVFK)
- de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de  
 Sportgezondheidszorg (NVFS)
- de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens  
 de Psychosomatiek (NFP)
- de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekken- 
 problematiek en pre- en postpartum gezondheidszorg  
 (NVFB)

Kwaliteitsbeleid
Binnen het gezondheidscentrum bestaat een gericht 
kwaliteitsbeleid om de zorgverlening continu te verbeteren. 
Hiervoor is uw mening van groot belang. Om uw tevreden-
heid over onze prestaties in kaart te brengen houden we re-
gelmatig ‘patiëntenenquêtes’. Wij zouden het zeer op prijs 
stellen als u deze patiëntenenquête voor ons wilt invullen 
wanneer u dat gevraagd wordt.
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Onze deskundigheid
Onze fysiotherapeuten bieden een veelzijdig aanbod aan 
fysiotherapeutische zorg. Zo kunt u bij ons terecht voor:

- Fysiotherapie
- Bekkenfysiotherapie
- Kinderfysiotherapie
- Manuele therapie
- Sportfysiotherapie
-  Psychosomatische fysiotherapie
- Revalidatietraining (PRT)
- Geriatrische fysiotherapie

FysioFitness & Beweegprogramma’s
Naast de individuele fysiotherapeutische begeleiding 
bieden wij ook groepsgewijze beweegprogramma’s aan.

- FysioFitness
- FysioFitness voor senioren 
- Kwetsbare ouderen
- Mindfulness
- Beweegprogramma voor mensen met chronische 
 longklachten (astma-COPD)
- Fitness4Kids
-	 Jeugdfitness	
- teRUG in Actie
-  Running Therapie
- Claudicatio looptraining
- Parkinson beweeggroep
- Babymassage
- Wandelgroep

Bovenstaande	fitness-	en	beweegprogramma’s	vinden	plaats	
op locatie Grevelingen. De wandelgroep heeft een eigen 
startlocatie. Uitgebreide informatie over de inhoud en tarieven 
van onze FysioFitness & Beweegprogramma’s vindt u in ons 
folderrek of op: www.fysiotherapiekersenboogerd.nl

Opleidingspraktijk
Onze praktijk is een erkend stage adres voor studenten 
fysiotherapie (Hogeschool van Amsterdam) en voor 
studenten aan de SOMT, University of Physiotherapy  
in Amersfoort.



 
 groepen of functies, die voor de patiënt onbekend zijn,  
 te leren herkennen en gebruiken;
- de bekkenfysiotherapeut herstelt de in samenhang  
	 met	de	klacht	verminderde	fitheid	(conditie)	en	geeft		
 ADL-adviezen;  
- de bekkenfysiotherapeut adviseert en helpt bij het her-
 winnen van de controle over vulling en evacuatie van  
 blaas en rectum ( bijvoorbeeld blaastraining);
- de bekkenfysiotherapeut geeft indien nodig advies over  
 ondersteunende hulpmiddelen zoals een bekkenband.

Specifiek bekkenfysiotherapeutisch onderzoek en 
behandeling vindt alleen plaats na uw toestemming!

Hoe vindt verwijzing plaats?
Patiënten die in aanmerking komen voor bekkenfysiothera-
pie worden verwezen door huisartsen, medisch specialisten 
(met name urologen, gynaecologen, gastro-enterologen, 
colorectaal chirurgen, proctologen, arts/seksuologen, kin-
derartsen, internisten), psychologen/seksuologen of op 
voorstel van verloskundigen of incontinentieverpleegkundigen. 
U kunt echter óók zonder verwijzing onder behandeling 
komen van de bekkenfysiotherapeut.

BEKKENFYSIOTHERAPIE

Wat is bekkenfysiotherapie?
Bekkenfysiotherapie richt zich op preventieve en curatieve 
zorg binnen het gehele buik-, bekken- en lage ruggebied 
bij vrouwen, mannen, kinderen en ouderen. Het bekken, de 
gewrichtsbanden, de bekkenbodem en de bekkenorganen 
beïnvloeden elkaar wederzijds. Een klacht in het bekken 
kan leiden tot een functiestoornis in de bekkenbodem en 
omgekeerd.
              

Wat is de functie van de bekkenbodem?
- dragen van de buikorganen
- openen en sluiten van de bekkenuitgang
- bijdragen aan de stabiliteit van het bekken

Soms ontstaan klachten door onwetendheid en een ver-
keerde manier van plassen of ontlasten, soms na meerdere 
blaasontstekingen of na een buik- of prostaatoperatie. Ook 
bij kinderen kunnen al op jonge leeftijd klachten worden 
gezien door verkeerd gebruik van bekkenbodemspieren. 
Hoewel minder algemeen bekend, komen ook bij mannen 
problemen voor die samenhangen met een niet-optimale 
bekkenbodemfunctie.

Bij gezonde zwangeren heeft de fysiotherapeutische bege-
leiding vooral een preventieve functie, namelijk het voorkó-
men van bekkenpijn en bekkenbodemproblemen. 

Door de bekkenbodemspieren en de spieren die daarmee 
samenwerken bewust te leren gebruiken en houding en 
beweging op de juiste manier aan te leren, kunnen veel 
klachten worden voorkomen.

Wat doet een bekkenfysiotherapeut?
De bekkenfysiotherapeut houdt zich bezig met preventie 
en met voorlichten, coachen, begeleiden en behandelen bij 
onderstaande klachten:

- ongewild verlies van urine en/of ontlasting;
- niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te  
 ontlasten, veel te vaak plassen;
- moeizaam kwijt kunnen van ontlasting;
- gevolgen van verzakkingen van blaas, baarmoeder of  
 darmen;
- pijnklachten in de onderbuik, rond de anus of de ge- 
 slachtsdelen;
- seksuele problematiek, gerelateerd aan functiestoornis-
 sen van de bekkenbodem;
- voor en na operaties in de onderbuik (gynaecologische,
 urologische en colorectale operaties);
- bekkenpijn en lage rugklachten in de periode rond
 zwangerschap en bevalling;
- bij gezonde zwangeren is de begeleiding met name ge-
 richt op preventie van bekkenpijn en bekkenbodemdys
 functies;
- bekkenpijn en lage rugklachten door andere oorzaken 
 dan zwangerschap of bevalling.

Specifieke vaardigheden en verrichtingen
- de bekkenfysiotherapeut geeft voorlichting over en be-
 handeling bij bekkenbodemproblematiek en bekkenpijn; 
- de bekkenfysiotherapeut helpt bij het leren herkennen
 en trainen van de spieren van het bekken, van de bek-
 kenbodem en de spiergroepen waarmee de bekkenbo-
 dem in het dagelijks functioneren mee samenwerkt;    
- bekkenfysiotherapeuten zijn geschoold in het uitvoeren  
 van een inwendig onderzoek van de bekkenbodem 
 spieren. De meerwaarde hiervan bestaat uit een volle-
 diger diagnostiek en het kunnen geven van optimale 
 feedback aan de patiënt over het uitvoeren van de
 gevraagde ontspanning of samentrekking van de bek-
 kenbodemspieren.  
- de bekkenfysiotherapeut kan daarbij gebruik maken  
 van apparatuur voor elektrostimulatie en myofeedback  
 of van hulpmiddelen zoals de rectale trainingsballon.  
 Deze middelen worden met name gebruikt om spier-


