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Ben jij op de hoogte van recente ontwikkelingen in het thema Bekkenproblematiek? Deze referaten 
verschenen in 2020 in de NPi-service Bekkenproblematiek. Als je een abonnement hebt kun je ze (na 
inloggen op MijnNPi) nog eens rustig nalezen in ons referatenarchief.  

Nog geen abonnement? KNGF-leden met een Compleet lidmaatschap hebben toegang tot alle thema's. Voor 
Keurmerk-therapeuten en VvOCM-leden is er de gelegenheid om tegen gunstige voorwaarden delen van de NPi-
service te gebruiken. Maar ook met een los abonnement (à 36 euro per jaar) blijf je op de hoogte van de 
ontwikkelingen binnen het thema Bekkenproblematiek en heb je toegang tot de meer dan 200 referaten uit de 
voorgaande jaren. 
 

Webcast 

De overgang 21:49 min 

 

 

In deze webcast vertelt bekkenfysiotherapeute Mariska 
van Assen-Willemsen uitgebreid over de overgang. De 
fysieke, hormonale en emotionele veranderingen van het 
vrouwenlichaam komen aan bod en ze legt uit wat hun 
relatie is met klachten rondom het bekken. Ook geeft ze 
het belang van goede leefstijlkeuzes weer en wat de 
(bekken)fysiotherapeut daar in kan betekenen. 

Link naar webcast 

 

Alle referaten uit de NPi-service Bekkenproblematiek 2020 nog een keer op een rijtje: 
 

Bewegen voor en na gynaecologische kankeroperaties bevordert herstel NSBK-2020-1a 
 

Herstellen patiënten sneller van een gynaecologische kankeroperatie als ze 
voorafgaand en na de operatie meer bewegen? Duitse onderzoekers zochten het uit en 
doen een suggestie voor de verbetering van de zorg rondom dergelijke operaties. 

Link naar referaat 

  
Bekkenbodemtraining voor urine-incontinentie: concrete beschrijving 
ontbreekt vaak in studies 

NSBK-2020-1b 

 

Bekkenbodemoefeningen zijn de nummer één therapie voor milde tot matige urine-
incontinentie, en worden daarom vaak onderzocht. Maar hoe zit het met de beschrijving 
van deze interventies? Rapporteren studies wel voldoende gedetailleerde informatie? Of 
zijn bekkentherapeuten alsnog op hun eigen expertise aangewezen als ze training voor 
urine-incontinentie voorschrijven? Canadese wetenschappers zochten het uit. 

Link naar referaat 

  
Trainen bij een overactieve blaas en overgewicht: is één keer per week 
oefenen voldoende? 

NSBK-2020-1c 

 

Nemen lichaamsgewicht en plasklachten meer af door een hoog intensief 
oefenprogramma dan door laag intensieve training? Sloveense onderzoekers namen de 
proef op de som door 77 vrouwen één of drie keer per week te laten oefenen. 

Link naar referaat 

  
Urine-incontinentie bij vrouwen met overgewicht: dieet, bewegen en 
bekkenbodemoefeningen 

NSBK-2020-2a 

 

Bij vrouwen met overgewicht en stress urine-incontinentie zijn gewichtsverlies, meer 
bewegen en bekkenbodemoefeningen de aangewezen behandelstrategieën. Kan een 
gecombineerde interventie gericht op deze drie pijlers vrouwen helpen? Deense 
onderzoekers zochten het uit in een prospectieve interventiestudie. Benieuwd naar hun 
bevindingen? Lees het referaat! 

Link naar referaat 

  

https://www.npi.nl/
https://www.npi.nl/npi-service/algemene-informatie-over-de-npi-service
https://npiservice.npi.nl/webcast/bekkenproblematiek/pro/402821489
https://npiservice.npi.nl/webcast/bekkenproblematiek/pro/402821489
https://npiservice.npi.nl/download/bekkenproblematiek/pro/toets/NSBK-2020-1a-Armbrust-buikoperaties-kanker.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/bekkenproblematiek/pro/toets/NSBK-2020-1b-Charette-incontinentie-beschrijving-interventies.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/bekkenproblematiek/pro/toets/NSBK-2020-1c-Hagovksa-plasklachten-overgewicht-trainen.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/bekkenproblematiek/pro/toets/NSBK-2020-2a-Fjerbaek-sui-leefstijl-overgewicht.pdf
https://npiservice.npi.nl/webcast/bekkenproblematiek/pro/402821489
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Komt een verzakking meer voor bij vrouwen die zwaar krachttrainen? NSBK-2020-2b 
 

Australische wetenschappers ondervroegen bijna 4000 (grotendeels actieve) vrouwen 
naar verzakkingsklachten om te achterhalen of dat vaker voorkomt bij vrouwen die 
regelmatig zwaar krachttrainen. Hoewel de cijfers misschien iets vertekend zijn, was 
hun conclusie nogal verrassend. 

Link naar referaat 

  
Vrouwen schatten aanspanning van bekkenbodemspieren slecht in NSBK-2020-2c 
 

Kunnen vrouwen zelf inschatten of ze hun bekkenbodemspieren goed aanspannen? 
Deze cross-sectionele studie onderzocht de overeenstemming tussen subjectieve 
waarneming en objectieve meting – lees het hele referaat voor een uitgebreid antwoord! 

Link naar referaat 

  
Vrouwen met tweedegraads perineumruptuur hebben baat bij een operatie NSBK-2020-3a 
 

Fysiotherapie is de voorkeursbehandeling voor patiënten met 
bekkenbodemproblematiek. Maar geldt dit in alle gevallen? Zweedse artsen voerden 
een onderzoek uit onder vrouwen met een perineumruptuur om de beste behandeling 
vast te stellen. Lees het referaat voor meer info! 

Link naar referaat 

  
Vermindert percutane zenuwstimulatie klachten van een overactieve blaas? NSBK-2020-3b 
 

Onderhuidse zenuwstimulatie kan klachten van een overactieve blaas verminderen, 
maar is grotendeels onderzocht bij blanke vrouwen. Amerikaanse wetenschappers 
keken in deze studie naar de effecten bij mannen en vrouwen met een lager 
sociaaleconomische status en van verschillende etniciteiten. Benieuwd naar de 
resultaten? Lees het referaat! 

Link naar referaat 

  
Is afvallen een goede remedie tegen incontinentie? NSBK-2020-3c 
 

Obesitas wordt regelmatig genoemd als beïnvloedbare risicofactor voor het ontstaan 
van urine incontinentie. Maar zorgt afvallen wel voor een vermindering van deze 
klachten? Amerikaanse bekkenspecialisten zochten het uit in een systematisch 
literatuuronderzoek. Benieuwd naar de resultaten? Lees het referaat! 

Link naar referaat 

  
Beweeg- en tilrestricties na verzakkingsoperatie zijn zinloos NSBK-2020-4a 
 

Vaak mogen vrouwen van hun arts de eerste zes weken na een verzakkingsoperatie niet 
zwaar tillen en niet intensief bewegen. Maar zijn deze restricties wel nodig? Of kunnen 
vrouwen dit zelf ook goed opbouwen? Twee Amerikaanse wetenschappers zochten het 
uit door 146 vrouwen te verdelen over een groep met en een groep zonder restricties. 

Link naar referaat 

  
Zorgt training met oscillaties voor betere resultaten bij patiënten die recent 
een prostatectomie hebben ondergaan? 

NSBK-2020-4b 

 

Wat is precies de meerwaarde van trainen met oscillaties bij patiënten die recent een 
prostatectomie hebben ondergaan? Deze studie claimt dat het betere resultaten 
oplevert dan normale bekkenbodemtraining. Nieuwsgierig naar hoe het precies zit? 
Lees dan het hele referaat! 

Link naar referaat 

  
Incontinent na bevalling? Blijf bekkenbodemoefeningen volhouden! NSBK-2020-4c 
 

Incontinentie komt veel voor na een bevalling. Is dit al in het eerste maanden na de 
bevalling aan te pakken? En blijven verbeteringen dan ook behouden? Scandinavische 
onderzoekers zochten het uit door 84 vrouwen te verdelen over twee groepen. 

Link naar referaat 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.npi.nl/
https://npiservice.npi.nl/download/bekkenproblematiek/pro/toets/NSBK-2020-2b-Forner-verzakking-zwaar-krachttrainen.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/bekkenproblematiek/pro/toets/NSBK-2020-2c-Uechi-bekkenbodemspieren-subjectief-transversaal.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/bekkenproblematiek/pro/toets/NSBK-2020-3a-Bergman-perineumruptuur-operatie-fysiotherapie.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/bekkenproblematiek/pro/toets/NSBK-2020-3b-Jiang-overactieve-blaas-zenuwstimulatie.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/bekkenproblematiek/pro/toets/NSBK-2020-3c-Yazdany-urine-incontentie-afvallen.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/bekkenproblematiek/pro/toets/NSBK-2020-4a-Arunachalam-verzakkingsoperatie-restricties-zinloos.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/bekkenproblematiek/pro/toets/NSBK-2020-4b-Heydenreich-oscillaties-bekkenbodem-incontinentie.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/bekkenproblematiek/pro/toets/NSBK-2020-4c-Sigurdardottir-postpartum-volhouden-bekkenoefeningen.pdf
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Apps veelbelovend voor bekkenbodemoefeningen bij urine-incontinentie NSBK-2020-5a 
 

Inmiddels is bijna overal een app voor. Braziliaanse wetenschappers zochten in de 
literatuur naar studies die apps gebruikten ter ondersteuning van oefenprogramma's bij 
urine-incontinentie. Benieuwd waarvoor zij denken dat apps zinvol zijn? Lees het 
referaat! 

Link naar referaat 

  
Vragen naar urinewegklachten bij patiënten met lage rug- en bekkenklachten NSBK-2020-5b 
 

Welke drempels ervaren fysiotherapeuten om patiënten met lage rug- en 
bekkenklachten te vragen naar urinewegklachten? En welke factoren zouden dit kunnen 
faciliteren? Deze kwalitatieve studie zocht het uit. Wil je meer weten? Lees dan het hele 
referaat! 

Link naar referaat 

  
Beschermen bekkenbodemoefeningen tegen incontinentie rondom de 
zwangerschap? 

NSBK-2020-5c 

 

Tijdens de zwangerschap en na de bevalling kampen veel vrouwen met 
incontinentieklachten en oefeningen voor de bekkenbodem zijn hiervoor zowel de 
aangewezen therapie als het meest voorgeschreven preventiemiddel. Maar werkt dat 
wel? In dit referaat leest u de resultaten van een Cochrane review met gegevens van 
ruim tienduizend vrouwen uit 46 studies. 

Link naar referaat 

  
Regelmatig sporten tijdens de zwangerschap verkort de actieve 
bevallingsfase 

NSBK-2020-6a 

 

Een fit lijf tijdens de zwangerschap betekent vaak een beter herstel na een bevalling. 
Maar kunnen zwangere vrouwen ook de bevallingsduur beïnvloeden door vooraf te gaan 
sporten? Noorse wetenschappers zochten het uit. Meer weten? Lees dan het hele 
referaat! 

Link naar referaat 

  
Multimodale groepstraining bij vrouwen met chronische bekkenpijn NSBK-2020-6b 
 

Is multimodale groepstraining een alternatief voor individuele behandeling bij vrouwen 
met chronische bekkenpijn? Noorse wetenschappers voerden een zorgvuldig, 
gerandomiseerd onderzoek uit om deze vraag te beantwoorden. Lees het referaat voor 
het antwoord op deze vraag! 

Link naar referaat 

  
Begin snel met oefenen na prostaatverwijdering NSBK-2020-6c 
 

Prostaatkanker is operatief zeer goed behandelbaar, maar na het volledig verwijderen 
van de prostaat kampen mannen vaak met urine-incontinentie. In deze 
gerandomiseerde studie onderzochten Spaanse wetenschappers of urine-incontinentie 
verminderde als mannen vier weken na de operatie begonnen met biofeedback en 
elektrotherapie. 

Link naar referaat 

  
Bekkenpijn tijdens de zwangerschap? Een bekkenband mét drukpunten biedt 
steun 

NSBK-2020-7a 

 

Zwangere vrouwen met bekkenpijn hebben baat bij het dragen van een bekkenband. 
Compressie op het bekken kan zorgen voor meer stabiliteit en een verbeterde SI-functie. 
Wat gebeurt er zodra er een versteviging met drukpunten ter hoogte van het sacrum in 
combinatie met een bekkenband wordt aangebracht? Lees het antwoord in het referaat. 

Link naar referaat 

  
Stress urine-incontinentie, het metabool syndroom en obesitas NSBK-2020-7b 
 

Wat is het precieze verband tussen stress urine-incontinentie en verschillende 
onderdelen van het metabool syndroom bij vrouwen tussen de 20 en 59 jaar? Deze 
Amerikaanse onderzoekers gebruikten een grote dataset om dit te onderzoeken. Wil je 
meer weten? Lees dan het hele referaat! 

Link naar referaat 

  

https://www.npi.nl/
https://npiservice.npi.nl/download/bekkenproblematiek/pro/toets/NSBK-2020-5a-Leme-urine-incontinentie-apps.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/bekkenproblematiek/pro/toets/NSBK-2020-5b-Vredeveld-urinewegklachten-barrieres-kwalitatief.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/bekkenproblematiek/pro/toets/NSBK-2020-5c-Woodley-incontinentie-preventie-therapie.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/bekkenproblematiek/pro/toets/NSBK-2020-6a-Haakstad-sporten-zwangerschap-bevalling.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/bekkenproblematiek/pro/toets/NSBK-2020-6b-Nygaard-chronische%20bekkenpijn-groepstraining-gerandomiseerd.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/bekkenproblematiek/pro/toets/NSBK-2020-6c-Soto-Gonzalez-prostaatverwijdering-therapie.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/bekkenproblematiek/pro/toets/NSBK-2020-7a-Delshad-bekkenband-bekkenpijn-stabiliteit.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/bekkenproblematiek/pro/toets/NSBK-2020-7b-Gleicher-incontinentie-metabool%20syndroom-obesitas.pdf
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Buikdrukverlagende training verbetert tonus en continentie NSBK-2020-7c 
 

In deze verkennende studie keken Spaanse wetenschappers naar het effect van 
buikdrukverlagende oefeningen op de tonus van de bekkenbodemspieren en urine-
incontinentie om te achterhalen of deze oefenvorm een alternatief is voor reguliere 
bekkenbodemoefeningen. 

Link naar referaat 

  
Zenuwstimulatie van de nervus tibialis posterior bij een overactieve blaas NSBK-2020-8a 
 

Stimulatie van de nervus tibialis posterior geldt bij een overactieve blaas als derde optie 
na medicatie en gedragsverandering. Welke methoden zijn er voor deze 
zenuwstimulatie? En hoe effectief zijn deze methodes? Britse wetenschappers vatten 
een deel van het wetenschappelijke bewijs samen en geven hun mening. 

Link naar referaat 

  
Sporten na een mid-urethrale sling procedure; kan het kwaad? NSBK-2020-8b 
 

Een mid-urethrale sling procedure wordt vaak ingezet om stressincontinentie tegen te 
gaan. Maar kunnen vrouwen na zo’n operatie nog wel intensief sporten? Raakt het sling-
systeem dan niet overbelast waardoor vrouwen weer ongewenst urine verliezen? 
Amerikaanse wetenschappers zochten het uit. 

Link naar referaat 

  
Middelbare vrouwen met urine-incontinentie kunnen zelfstandig hun 
bekkenbodem trainen 

NSBK-2020-8c 

 

Als vrouwen de reisafstand naar hun therapeut te groot vinden kunnen zij niet-
gesuperviseerde gedrags-en bekkenbodemtraining volgen. Maar om dit op grote schaal 
toe te passen is voldoende onderbouwing nodig. Amerikaanse wetenschappers 
verzamelden bewijs over de effectiviteit van thuistraining op symptomen van urine-
incontinentie. Lees hier hun bevindingen. 

Link naar referaat 

 

 

  

https://www.npi.nl/
https://npiservice.npi.nl/download/bekkenproblematiek/pro/toets/NSBK-2020-7c-Soriano-hypopressieve-training-bekkenbodem.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/bekkenproblematiek/pro/toets/NSBK-2020-8a-Bhide-zenuwstimulatie-overactieve-blaas.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/bekkenproblematiek/pro/toets/NSBK-2020-8b-Ferrante-midurethrale-sling-sporten-stressincontinentie.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/bekkenproblematiek/pro/toets/NSBK-2020-8c-Wu-ongesuperviseerde-training-urine-incontinentie.pdf
https://www.npi.nl/
https://www.npi.nl/cursussen-en-opleidingen/npi-cursuskalender/bekkenproblematiek
https://www.npi.nl/npi-service/nieuwsbrieven-per-thema/bekkenproblematiek
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Wekelijks nieuws 

 

 
 

NPi-nieuws app  

De app is bedoeld voor fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergotherapeuten, maar is ook 
interessant voor overige zorgverleners, voor patiënten en voor beleidsmakers in de zorg. De app is een 
verlengstuk van ons Wekelijks Nieuws. 

Download nu voor Apple of Android 

 

Niet alleen nieuws... 
In de app vind je een recent overzicht van het door het NPi geselecteerde beweeggerelateerde nieuws 
uit de dag- en weekbladen, publiek toegankelijke zorgmedia en nieuwssites. Daarnaast bevat de app: 
NPi-cursusnieuws; onze sociale mediakanalen; videotrailers van onze cursussen en de 
cursuskalender. 

https://www.npi.nl/
https://www.npi.nl/actueel/wekelijks-nieuws
https://itunes.apple.com/nl/app/npi-nieuws/id1402517451?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.p7367HB&hl=nl

