
Speciaal voor algemeen fysiothera-
peuten, geriatrie- en sportfysiothera-
peuten, manueel therapeuten en
oefentherapeuten organiseert het NPi
op donderdag 1 juni 2017 het congres
‘De bekkenbodem mag je niet missen;
uw cliënt beter uit de startblokken’. 
Dit congres brengt u op de hoogte van
de relaties tussen en de onderlinge 
samenhang van diverse klachten-

patronen en de vaak onbekende én 
onbesproken aanwezige bekken-
problematiek; u leert deze relaties
herkennen en ze mee te nemen in 
uw eigen therapeutisch handelen,
eventueel in samenwerking met 
een bekkenfysiotherapeut.

Voor meer informatie en inschrijving:
www.npi.nl/congres
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in Bunnik

NPi-CONGRES: ‘DE BEKKENBODEM
MAG JE NIET MISSEN; UW CLIËNT
BETER UIT DE STARTBLOKKEN’

“Ach, de bekkenbodem”. Wellicht is uw

eerste reactie: “Dat is niets voor mij.”

Lees tóch nog even verder …

Een cliënt meldt zich bij u met aspecifieke
lage-rugklachten 
Staat u er dan weleens bij stil dat rugklach-
ten bij een aantal cliënten in stand worden
gehouden en negatief beïnvloed worden
door incontinentie en een dysfunctionele
bekkenbodem? Vrouwen met urine-inconti-
nentie hebben een verhoogd risico op de
ontwikkeling van lage-rugpijn. En meer dan
de helft van de vrouwen met zwanger-
schapgerelateerde lage-rugklachten 
heeft een overactieve bekkenbodem.

Bij coxartrose
Heeft een patiënt coxartrose én last van
urineverlies? Dan kan het zijn dat deze per-
soon een bekkenbodemprobleem kreeg
vanwege de coxartrose. Of het urineverlies
komt doordat deze cliënt niet op tijd bij een
toilet kan zijn. Welke problematiek was er
eerder en wat kunt u ermee in het fysiothe-
rapeutische handelen?

De relatie ‘vallen’ en
‘bekkenbodemproblematiek’
Een cliënt is naar gevallen. Heeft dit een 
relatie met de voorafgaande heupproble-
matiek of is misschien sprake van een 
onderliggend bekkenbodemprobleem?
Essentiële vragen met essentiële antwoor-
den voor de behandeling: valpreventie 
en/of bekkenfysiotherapie.

Hoe ligt de relatie ‘bekkenbodem’,
‘chronische pijn’ en ‘stress’? 
Bij chronische bekkenpijnsyndromen zien
we vaak dezelfde klinische verschijnselen
als bij chronische pijn elders in het bewe-
gingsapparaat. Er zijn bewegingsfunctie-
stoornissen te vinden, myofasciale
triggerpoints in de bekkenbodemmuscula-
tuur en er is duidelijk sprake van sensitisa-
tie waardoor mensen last kunnen krijgen
van een overactieve blaas, al dan niet 
gepaard gaande met incontinentie. En bij 
de groep patiënten met fibromyalgie en
chronische vermoeidheid komen urgency
incontinentie en/of het prikkelbare darm-
syndroom vaak voor.

De bekkenbodem en sportprestaties
Een overactieve bekkenbodem kan een 
negatieve invloed hebben op sportpresta-
ties. Wanneer u als sportfysiotherapeut in
uw anamnese geen navraag doet naar 
bekkenbodemproblematiek, is dat een 
gemiste kans bij de behandeling.

De bekkenbodem als basis
Het functioneren van de bekkenbodem is
van groot belang voor het algemeen functio-
 neren. Als onderdeel van het spierkorset

vormt het letterlijk de bodem onder een
stevige core stability. Binnen de fysiothera-
pie wordt de invloed van een niet goed func-
tionerende bekkenbodem nog vaak
onderschat en over het hoofd gezien.
Niet vreemd, want wat leren we hierover in
de opleiding? Wat leren we over het uitvra-
gen van bekkenbodem-gerelateerde pro-
blemen? Vragen we of iemand normaal kan
plassen, ontlasten of vrijen zonder proble-
men? En wat hebben we regulier geleerd
over bijvoorbeeld stuitproblemen?

Mede door wetenschappelijk onderzoek is
de relatie tussen het functioneren van de
bekkenbodem en het algemeen functione-
ren van de cliënt duidelijk geworden. 
Meer inzicht in de invloed van de bekken-
bodem op de te behandelen problematiek
heeft een grote toegevoegde waarde voor
de fysiotherapie. De voorbeelden in dit 
artikel geven aan dat stoornissen in het
functioneren van de bekkenbodem het 
herstel fors kunnen belemmeren, of zelfs
de oorzaak kunnen zijn van klachten. Hoe
eerder deze belemmerende factor wordt
herkend, hoe effectiever het handelen van
de fysiotherapeut kan zijn.

Dagvoorzitter congres: 
dr. Marijke Slieker-ten Hove,

bekkenfysiotherapeut
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