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Bekkenfysiotherapie
Centrum Haarlem

Informatiefolder na de bevalling



Wat is bekkenfysiotherapie?
De bekkenfysiotherapeut richt zich onder 
andere op vrouwen die tijdens of na de 
zwangerschap klachten ervaren in het ge-
bied van het bekken, de buik, de bekken-
bodem, de lage rug, heupen en liesstreek. 

Bekkenfysiotherapie is een erkende spe-
cialisatie binnen de fysiotherapie en wordt 
vergoed uit de aanvullende verzekering. U 
heeft geen verwijzing nodig. Voor urinever-
lies en bekkenpijn geldt een vergoeding uit 
de basisverzekering, maar dan heeft u wel 
een verwijzing nodig van de arts.

De  bevalling is een natuurlijk proces. 
De bekkenbodemspieren en de gewrichten 
in en om het bekken worden daarop voor-
bereid door de hormonale veranderingen 
tijdens de zwangerschap. 

Er treedt een transformatie op in het 
bindweefsel in de huid, spieren, organen, 
banden en kapsels van de gewrichten van 
stug naar meer elastisch bindweefsel. 
Na de bevalling vindt dit proces in omge-
keerde richting plaats. Het herstel duurt 
drie tot zes maanden. Een aantal factoren 
zijn van 
invloed op de duur en mate van dit herstel-
proces. 

Door middel van bewustzijn van de bek-
kenbodemspieren en andere spieren in en 
om het bekken, een goede leefstijl, een 
juiste houding en door het doen van oefe-
ningen, kunt u het herstel beïnvloeden.

Kosten en vergoeding probe:
Voor myofeedback en/of elektrostimulatie 
moet een probe worden aangeschaft. Dit 
is een persoonsgebonden electroden die 
de vagina of het rectum wordt ingebracht. 
Wij werken met het systeem Maple. De 
kosten hiervoor zijn €60 en worden en 
soms vergoed door de verzekeraar. Indien 
dit niet het geval is, moet u deze dus zelf 
betalen. Wij hebben de probes op voor-
raad.

De bekkenbodemspieren hebben als 
functie:
• Het steunen van de organen in het 

bekken en de buikholte.
• Het openen en afsluiten van de 

plasbuis en de anus.
• Het actief kunnen aanspannen en 

ontspannen tijdens seksuele activiteit.
• Bijdragen aan de stabiliteit van het 

bekken. 
• Kunnen openen tijdens de bevalling.

Om klachten na de bevalling of op 
latere leeftijd rond de menopauze te 
voorkomen kan het verstandig zijn met uw 
verloskundige te bespreken of het zinvol 
is een afspraak te maken. Dat kan zijn als 
één van onderstaande punten op u van 
toepassing is:

• Duurde de uitdrijvingsfase langer dan 
60 minuten. (dit gerekend vanaf het 
moment dat er 10 cm ontsluiting was)

• Was het kind zwaarder dan 8 pond.
• Bent u ingeknipt.
• Is er sprake van een subtotaal- of to-

taalruptuur.
• Heeft er een kunstgreep 

plaatsgevonden, zoals een 
vacuümextractie of tangverlossing.

• Is er sprake van urineverlies of 
ontlastingverlies of verminderde 
controle over windjes.

• Is er sprake van pijn (al dan niet bij 
vrijen) of een drukkend gevoel in 
de bekkenbodem 6 weken na de 
bevalling.

• Als u vragen heeft over de 
bekkenbodem en het hervatten van 
sportactiviteiten.


