
 
 

1 

 

Maud van Rutten 
(kinder)bekkenfysiotherapeut 
 

Aanspannen en ontspannen 
 
U hebt nu meer tijd heeft genomen om te voelen waar de bekkenbodem zich in uw 
lichaam bevindt. Bij de volgende oefening gaat u de bekkenbodem ook aanspannen en 
weer ontspannen. 
 
Neem weer een ontspannen positie in op bed in 
zijligging met de knieën gebogen . 
 
Span zachtjes gedurende 1 seconde de 
bekkenbodemspieren een beetje aan door een 
knijpende- of intrekkende beweging te maken van 
de vagina, de anus en de plasbuis. Ontspan daarna weer en voel waar u de spanning 
voelt weggaan.  
Het is belangrijk dat u steeds zachtjes aanspant dan voelt u beter wat u doet. 
Span nogmaals 1 seconde zachtjes de bekkenbodem aan door een knijpende, 
intrekkende beweging te maken ga na waar u een beweging voelt. Ontspan weer volledig 
en voel waar u de spanning voelt wegzakken. 
Indien de bevalling nog niet zo lang geleden is kan u een trekkend gevoel waarnemen 
van de wond of de hechtingen. Dit kan geen kwaad zolang het niet pijnlijk is.  
Indien u tijdens het aanspannen van de bekkenbodem een beweging naar buiten voelt of 
een druk op de anus of de vagina bent u aan het persen. Dit is een onjuiste beweging.  
Blijf er steeds op letten of de beweging van de bekkenbodem knijpend is. 
 
Blijf met de aandacht in de bekkenbodem maar ga nu specifiek naar de anus. Adem 
rustig door terwijl u met de aandacht bij de anus blijft.  
Span nu weer 1 seconde de bekkenbodem zachtjes aan door de anus dicht te knijpen. U 
kunt daarbij ook de anus iets naar binnen voelen trekken. Ontspan daarna weer volledig 
waarbij u de knijpende of intrekkende beweging van de anus weer terug voelt gaan.  
 
Het kan zijn dat u nu ook de vagina of de plasbuis voelt aanspannen. Dat klopt want de 
spieren rondom de vagina, de plasbuis en de anus kunnen niet geheel onafhankelijk van 
elkaar aanspannen.  
 
Span nogmaals gedurende 1 seconde de bekkenbodem zachtjes aan door de anus dicht 
te knijpen. Voel goed of de anus wel dichtknijpt of intrekt en niet naar buiten gedrukt 
wordt. Dan bent u aan het persen. U voelt dan wel een beweging maar het is niet de 
juiste. Ontspan ook weer volledig 
 
Om de beweging van de anus beter te kunnen voelen 
kunt u een vinger over het ondergoed tegen de anus 
aanleggen terwijl u weer zachtjes gedurende 1 sec de 
anus dichtknijpt of intrekt. Ontspan daarna weer 
volledig en voel of de beweging weer terugzakt. 
 
 Als u de beweging niet voelt geef dan niet te snel op. 
Door de oefeningen steeds aandachtig te herhalen zal het gevoel voor de bekkenbodem 
verbeteren. 
 
Ga nu met uw aandacht naar de vagina. Adem rustig een aantal keer in en uit terwijl u 
met uw aandacht bij de vagina blijft.  
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Span nu de bekkenbodem nogmaals 1 seconde zachtjes aan door de vagina iets dicht te 
knijpen. Ontspan daarna weer en voel of u de knijpende beweging ook weer terug voelt 
gaan. Het kan zijn dat de knijpende beweging van de vagina bij u aanvoelt alsof de 
schaamlippen naar elkaar toe trekken.  
 
Als u een druk op de vagina voelt of u voelt deze naar buiten gaan tijdens het 
aanspannen dan bent u aan het persen. Dit is een onjuiste aanspanning.  
 
Span nogmaals 1 seconde zachtjes aan door de vagina dicht te knijpen en ontspan weer 
volledig. Adem rustig een aantal malen in en uit terwijl u met de aandacht bij de vagina 
blijft. Voel of u weer volledig ontspannen hebt.  
 
Ook nu kunt u een vinger tegen de vagina of de schaamlippen leggen terwijl u de 
bekkenbodemspieren gedurende 1 sec zachtjes aanspant. Hierdoor kunt u de beweging 
misschien duidelijker voelen. Ontspan daarna weer volledig en voel of u de knijpende 
beweging van de vagina of de schaamlippen weer terug voelt gaan.  
 
Blijf met de aandacht bij de vagina. Adem rustig een aantal malen in en uit.  
Span nu nogmaals 1 seconde zachtjes de bekkenbodem aan terwijl u voelt of de vagina 
sluit of de schaamlippen naar elkaar toe gaan. Ontspan daarna weer en voel of de 
beweging weer terug gaat. 
 
Als u weinig beweging voelt geef dan niet te snel op. Door de oefeningen steeds 
aandachtig te herhalen zal het gevoel voor de bekkenbodem verbeteren.  
 
 
Ga nu met uw aandacht naar de plasbuis. Adem rustig een aantal malen in en uit en blijf 
met uw aandacht bij de plasbuis.  
Span nu de bekkenbodem zachtjes gedurende 1 seconde aan door de plasbuis naar 
binnen achter het schaambeen te trekken. Ontspan daarna weer volledig en voel of de 
plasbuis ook weer terugzakt.  
 
Als u het moeilijk vindt om te voelen waar de plasbuis zich bevindt in uw lichaam neemt  
u dan de volgende keer dat u naar het toilet gaat om te plassen rustig de tijd om te 
voelen hoe u plast en waar u de urine voelt lopen tijdens het plassen.  
 
Blijf met uw aandacht bij de plasbuis en adem rustig nogmaals in en uit.  
Span vervolgens de bekkenbodemspieren nogmaals 1 seconde zachtjes aan door de 
plasbuis naar binnen te trekken. Ontspan daarna weer volledig en voel of het gebied rond 
de plasbuis weer terugzakt.  
 
 

 


