
Via de anus kan de bekkenfysiotherapeut 
een goede indruk krijgen over het 
functioneren van de bekkenbodemspieren 
en het bestaan van eventuele 
verzakkingen.

Het inwendig onderzoek dient altijd 
pijnvrij te zijn. Indien u toch pijn voelt of 
het onderzoek als onprettig ervaart kunt 
u het onderzoek te allen tijde stoppen. 
Na afloop van het onderzoek zal de 
bekkenfysiotherapeut met u het onderzoek 
bespreken. Hierna zal er gekeken worden 
welke fysiotherapeutische mogelijkheden 
er zijn voor de behandeling.

Wilt u voor het onderzoek een kleine en 
een grote handdoek meenemen.
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Patiënt informatie inwendig onderzoek 
van de bekkenbodem.
Middels deze patiënteninformatie willen 
wij u alvast wat meer informatie geven 
over het inwendig onderzoek zodat u 
zich hier rustig op voor kunt bereiden. Uw 
behandelend bekkenfysiotherapeut heeft 
met u afgesproken dat zij de volgende 
behandeling bij u een inwendig onderzoek 
zal doen.

Middels een inwendig onderzoek 
kunnen de bekkenbodemspieren goed 
worden gevoeld en beoordeeld. De 
bekkenbodemspieren zijn goed te 
voelen via de vagina en/of de anus. 
De bekkenfysiotherapeut zal tijdens 
het onderzoek aan u vertellen wat zij 
gaat doen en wat zij voelt. Ook zal de 
bekkenfysiotherapeut u vragen, wat u 
voelt.

Inwendig onderzoek via de vagina.
Het onderzoek vindt meestal plaats in 
halfzit (tussen lig en zitten in). Indien u 
mee wilt kijken tijdens het onderzoek, 
is dit mogelijk met behulp van een 
handspiegeltje. Uw bekkenfysiotherapeut 
kijkt eerst uitwendig naar de bekkenbodem 
en beoordeelt of er eventuele 
bijzonderheden zijn. Vervolgens 
vraagt de bekkenfysiotherapeut om de 
bekkenbodem spieren aan te spannen en 
weer te ontspannen. Ook vraagt zij u te 
hoesten en te persen, om te kijken hoe 
de bekkenbodemspieren reageren op het 
moment van drukverhoging in de buik.

Vervolgens kijkt de bekkenfysiotherapeut 
naar de ingang van de vagina en 
bekkenbodem (spieren). Zij vraagt u nog 
een keer de bekkenbodemspieren aan 
te spannen en weer te ontspannen, te 
hoesten en te persen (dit om eventuele 
verzakkingen te kunnen beoordelen).

Daarna voelt de bekkenfysiotherapeut 
via de vagina, naar de spanning en de 
ontspanning van de bekkenbodemspieren. 
Ook wordt er gevoeld of de 
bekkenbodemspieren overal goed te 
voelen zijn en of er eventueel pijnpunten 
aanwezig zijn. Tevens voelt zij naar 
eventuele verzakkingen en kan op deze 
manier de mate van verzakking inschatten.

Er zal u nogmaals gevraagd worden om 
op diverse manieren (snel, langzaam) de 
bekkenbodemspieren aan te spannen 
om een goede indruk te krijgen van de 
kracht en het uithoudingsvermogen van de 
bekkenbodemspieren.
Tijdens het aanspannen wordt ook gevoeld 
of het mogelijk is om de plasbuis een 
stukje op te trekken. Ook wordt u nog een 
keer gevraagd te hoesten en te persen.

Het onderzoek is doorgaans niet 
pijnlijk. Als het onderzoek wel pijnlijk of 
vervelend aanvoelt is het belangrijk dat 
u dit aangeeft. Het onderzoek wordt dan 
aangepast of gestopt op uw verzoek. 
Na afloop van het onderzoek zal de 
bekkenfysiotherapeut met u het onderzoek 
bespreken.

Hierna zal er besproken worden welke 
fysiotherapeutische mogelijkheden er 
voor u zijn, voor de behandeling van uw 
klachten.

Inwendig onderzoek via de anus.
Tijdens dit onderzoek wordt u gevraagd op 
de zij te komen liggen. (Liefst op de linker 
zijde)
De bekkenfysiotherapeut begint met 
het kijken naar de activiteit van uw 
bekkenbodemspieren. Uw rechter bil 
wordt een klein stukje opgetild zodat de 
anus beter zichtbaar is. Vervolgens wordt 
u gevraagd de bekkenbodemspieren 
aan te spannen en te ontspannen. De 
bekkenfysiotherapeut kijkt naar de activiteit 
van de anus. Ook wordt u gevraagd te 
hoesten en te persen om te kijken hoe de 
bekkenbodemspieren functioneren op het 
moment van drukverhoging in de buik.

De bekkenfysiotherapeut brengt een 
beetje gel aan op haar vinger, en plaatst 
haar vinger op de anus. Op deze manier 
is het mogelijk de buitenste kringspier 
uitwendig te voelen en te beoordelen of 
de kringspier helemaal intact is en/of er 
pijnpunten zijn.

Daarna zal de bekkenfysiotherapeut via 
de anus voelen naar de buitenste en 
binnenste kringspier. Ook kan er inwendig 
gevoeld worden naar de diepere laag van 
de bekkenbodemspieren. 
De bekkenfysiotherapeut voelt naar de 
spanning en de ontspanning van de 
bekkenbodemspieren. Ook kunnen er evt. 
pijnpunten gezocht worden. Er wordt u 
gevraagd de bekkenbodemspieren aan te 
spannen, te ontspannen, te hoesten en te 
persen. Om een goede indruk te krijgen 
van kracht en uithoudingsvermogen van 
de bekkenbodemspieren zal u nogmaals 
gevraagd worden om op diverse manieren 
(kort of lang) aan te spannen.


