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Aanspannen met uitademen en ontspannen 
 
Neem weer een ontspannen positie in op bed in zijligging met de knieën gebogen. 
 
U hebt nu gevoeld hoe het is de bekkenbodemspieren aan te spannen en te ontspannen. 
Het is belangrijk om tijdens het aanspannen van de bekkenbodemspieren te kunnen 
blijven doorademen. Als tijdens het oefenen de adem wordt vastgezet ontstaat een 
verhoogde druk in de buik. Dit geeft een onaangenaam gevoel en is niet bevorderlijk 
voor een goede bekkenbodemfunctie. Bij deze oefening gaan we eerst het aanspannen 
van de bekkenbodemspieren combineren met de uitademing.  
 
Ga met u aandacht naar de bekkenbodem door te voelen waar de vagina, de anus en de 
plasbuis zich bevindt. 
Maak een zacht tuitje van de lippen en blaas gedurende enkele seconde zachtjes uit.  
 
Ga daarna weer met de aandacht naar de bekkenbodem door te voelen waar de vagina, 
de anus en de plasbuis zich bevindt.  
Span de bekkenbodem zachtjes aan en ontspan weer volledig. 
 
Herhaal dit nogmaals.  
Maak weer een zacht tuitje van de lippen en blaas gedurende enkele seconde zachtjes 
uit.  
Ga hierna weer terug met de aandacht naar de bekkenbodem door te voelen waar de 
vagina, de anus en de plasbuis zich bevindt. Span de bekkenbodem zachtjes aan en 
ontspan daarna weer volledig.  
 
Herhaal dit nog één maal,  
Blaas zachtjes enkele seconden uit en ga weer terug met de aandacht naar de 
bekenbodem.  
Span de bekkenbodem zachtjes aan en ontspan weer volledig. Blijf enige tijd met uw 
aandacht in de bekkenbodem terwijl u voelt hoe uw lichaam de ademhaling weer 
overneemt. 
 
Nu gaan we het combineren. 
Maak een zacht tuitje van de lippen. Adem rustig uit en span nu zachtjes de 
bekkenbodem er bij aan terwijl u enkele seconden blijft uitblazen. Ontspan weer 
helemaal. Ga met de aandacht weer naar de bekkenbodem en blijf enige tijd met uw 
aandacht in de bekkenbodem terwijl u voelt hoe uw lichaam de ademhaling weer 
overneemt. 
 
Neem rustig de tijd om je dit eigen te maken. 
 
Adem rustig uit en span nu zachtjes de bekkenbodem aan door de vagina dicht te 
knijpen terwijl u enkele seconden blijft uitblazen. Ontspan weer helemaal en voel of de 
knijpende beweging van de vagina ontspant. Blijf met uw aandacht enige tijd met in de 
bekkenbodem terwijl u voelt hoe uw lichaam de ademhaling weer overneemt. 
 
 
Herhaal dit nogmaals. Maak weer een zacht tuitje van de lippen. Adem rustig uit en span 
nu zachtjes de bekkenbodem aan door de vagina dicht te knijpen terwijl u enkele 
seconden uitblaast. Let op of u geen drukkende of uitzakkende beweging van de vagina 
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voelt. Dan bent u aan het persen. Het kan zijn dat u te krachtig uitblaast waardoor u 
gaat persen. Ontspan weer helemaal.  
Blijf met uw aandacht bij de bekkenbodem en ga na of deze ontspannen is. Voel waar de 
anus de plasbuis en de vagina zich bevind.  
 
Herhaal de oefening nogmaals. Maak weer een zacht tuitje van de lippen. Adem rustig uit 
en span nu zachtjes de bekkenbodem aan door de vagina en de anus dicht te knijpen 
terwijl u enkele seconden uitblaast. Ontspan hierna weer helemaal. Ga weer terug met 
uw aandacht naar de bekkenbodem en voel of deze ontspannen is. 
 
De combinatie van uitademen en bekkenbodem aanspannen wordt steeds makkelijke 
naarmate men de oefening meer herhaalt. Door tijdens het aanspannen van de 
bekkenbodem op verschillende de onderdelen te letten dus zowel op de anus als de 
vagina wordt de aanspanning vanzelf iets langer en krachtiger.  
 
Let wel steeds op of u geen drukkende of uitzakkende beweging van de vagina voelt. Dan 
bent u aan het persen. Het kan zijn dat u dan te krachtig uitblaast. 
 
Ga weer met uw aandacht naar de bekkenbodem Voel of deze volledig ontspannen is. 
Voel waar de anus de plasbuis en de vagina zich bevind.  
 
Herhaal de oefening nogmaals. Maak weer een zacht tuitje van de lippen. Adem rustig uit 
en span nu zachtjes de bekkenbodem aan door de vagina en de anus dicht te knijpen en 
de plasbuis naar binnen te trekken terwijl u enkele seconden uitblaast. Ontspan hierna 
weer helemaal. Ga weer terug met uw aandacht naar de bekkenbodem en voel of deze 
ontspannen is.  Houdt maar pauze terwijl u blijft voelen of de bekkenbodem ontspannen 
is. 
 
Herhaal de oefening nogmaals. Maak weer een zacht tuitje van de lippen. Adem rustig uit 
en span nu zachtjes de bekkenbodem aan door de vagina en de anus dicht te knijpen en 
de plasbuis naar binnen te trekken terwijl u enkele seconden uitblaast. Ontspan hierna 
weer helemaal. Ga weer terug met uw aandacht naar de bekkenbodem en voel of deze 
ontspannen is.  Houdt maar pauze terwijl u blijft voelen of de bekkenbodem ontspannen 
is.  
 
De bekkenbodem mag steeds iets langer gaan aanspannen terwijl u rustig uitblaast. 
Let wel steeds op of u geen drukkende of uitzakkende beweging van de vagina voelt. Dan 
bent u aan het persen. Het kan zijn dat u dan te krachtig uitblaast of dat u de 
bekkenbodem te krachtig wilt aanspannen. 
 
Als u steeds voelt dat u aan het persen bent bij aanspannen van de bekkenbodem terwijl 
u  uitblaast kan het raadzaam zijn oefening 2 nogmaals te herhalen. 
 
In het dagelijks leven kunt u deze oefening in andere houdingen af en toe herhalen. Hoe 
meer u oefent hoe beter uw gevoel over de bekkenbodem zal worden. 
 

 


