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Maud van Rutten 
(kinder)bekkenfysiotherapeut 
 

Oefentherapie voor de bekkenbodem.  
 
Het is de bedoeling dat u deze oefeningen ongeveer zo uitvoert als u ze geleerd 

heeft tijdens de behandeling. Als u niet begrijpt wat er wordt bedoeld dan is het 
beter de oefening over te slaan. 
 

A / Lig / spiergevoel 
 

1. Neem een voor u comfortabele,ontspannen houding aan  op bed.. 
Adem rustig een aantal keren in en uit en wordt u bewust van de 
plaats waar de bekkenbodem zich bevindt. Voel waar de plasbuis, 

de vagina, de anus en het staartbeen zich bevindt.  
2. Ga op de buik op het bed liggen en  draai nu de knieën en tenen 

naar elkaar toe. Houd de benen wel iets uit elkaar De hielen 
liggen naar buiten.. Span nu de BB enige seconden aan en voel 
dat u de meeste spierspanning kontstaat aan de voorkant van de 

BB daar waar de blaas zit. Tijdens het loslaten voet u dit weer 
loslaten.  

3. Ga op de rug liggen en draai de knieën en tenen naar buiten en 
de hielen naar elkaar toe. Span nu de BB enige seconden aan en 
voel dat u nu de meeste spierspanning krijgt in de buurt van de 

anus en het staartbeen. U voelt dat het staartbeen naar binnen 
getrokken wordt. Tijdens het loslaten voet u dit weer terug gaan 

terwijl de bekkenbodem zich ontspant. 
4. Ga op de zij liggen met het bovenste been opgetrokken en het 

onderste been recht. Span nu de bekkenbodem aan en voel de 

spanning tussen de zitbeen knobbels alsof ze naar elkaar toe 
gaan.  Laat  ook weer los en voel de spanning afnemen. 

5. Doe oef A4  ook op de andere zijde en voel welke zijde de meeste 
spanning in de BB ontstaat. Laat ook weer los. 

6. Ga op de rug liggen. Trek dan één been op naar de borst. Span 

nu de  bekkenbodem aan terwijl u het been omhoog houdt.  Doe 
hetzelfde met het andere been. Het lijkt nu of de BB schuin 

aanspant (Diagonaal) 
7. Ga op de rug liggen met twee benen gebogen en de voeten op 

het bed en spreid dan beide knieën naar buiten Span nu de BB 

aan terwijl u de knieën naar buiten  houdt en de voeten op het 
bed blijven staan. U voelt nu de meeste spanning in de BB waar 

de zitbeenknobbels zijn. Het voelt alsof u de zitbeenknobbels naar 
elkaar trekt. Laat daarna weer volledig los 

8. In ruglig spant u eerst de BB aan en trek nu één been op naar de 
borst terwijl u de BB aangespannen houdt. Doe het zelfde met het 
andere been. 
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B .Zit  / Spierkracht verhogen / duurkracht . 

 
Ga op een harde rechte stoel zitten. Leg de handen onder de 

billen en trek ze daarna zijwaarts onder de billen vandaan zonder 
omhoog te komen. U zit nu meer op de zitbeenknobbels. Bij alle 
oefeningen gaat het erom dat u probeert te voelen wat in de 

oefening beschreven staat. De verschillende dlen van de 
bekkenbodem zijn niet apart aan te spannen.  

1. Span de bekkenbodem (BB) rustig aan en probeer te voelen 
of  u de zitbeenknobbels naar elkaar toe trekt. Houdt dit enige 
seconden tot 6 tot 8 seconden vast. Ontspan daarna weer 

zoveel mogelijk en houdt 20 seconden rust. ( KLOK 3 - 9 ) 
2. Span de BB aan en voel de zitbeenknobbels naar elkaar gaan 

maar probeer zowel oppervlakkig ( net boven de 
schaamlippen ) als naar de diepere lagen toe aan te spannen. 
Weer 6 tot 8 seconden en 20 seconden pauze. ( KLOK 3 - 9 ) 

3. Span weer de BB aan en trek de zitbeenknobbels naar elkaar 
toe maar probeer nu ook 1 cm. voor de zitbeen knobbels naar 

elkaar toe te trekken. Weer 6 tot 8 sec. aan en 20 los.  (KLOK  
2 - 10 ) 

4. Span weer de BB aan en trek de zitbeenknobbels naar elkaar 

toe en probeer zowel 1 cm als 2 cm naar voren naar elkaar 
toe te trekken. 10 aan 20 los. ( eventueel iets voorover 

leunen) (KLOK 1 - 11) 
5. Span nu weer de BB aan en trek de zitbeenknobbels naar 

elkaar toe en probeer zowel 1 cm als 2 cm naar voren naar 

elkaar toe te trekken. Probeer ook in deze gehele regio zowel 
de oppervlakkige laag als meer naar de diepte aan te 

spannen. U heeft nu het gevoel de blaas volledig naar binnen 
te trekken. Weer 6 tot 8 aan en  20 los 

6. Span de bekkenbodem aan en probeer te voelen of je het 

schaambeen en het staartbeen naar elkaar toe kan trekken. 
Probeer dit zowel oppervlakkig als in de diepe laag te doen 

(KLOK 12-6) 
7. Span weer de BB aan en trek de zitbeenknobbels naar elkaar 

toe maar probeer nu ook 1 cm. achter de zitbeen knobbels 
naar elkaar toe te trekken. Weer 6-8 aan en 20 los. (KLOK 4 
– 8 ) 

8. Span weer de BB aan en trek de zitbeenknobbels naar elkaar 
toe maar probeer ook zowel 1 cm als 2 cm naar achteren ook 

naar elkaar toe te trekken. 6-8  aan 20 los. ( eventueel iets 
achterover leunen) U voelt het staartbeen naar binnen gaan. 

9. Span nu weer de BB aan en probeer de zitbeenknobbels en de 

2 cm naar achteren  naar elkaar toe te trekken. Daarnaast  
ook in deze hele regio zowel de oppervlakkige laag als meer 

naar de diepte aanspannen. U heeft nu het gevoel de anus 
volledig naar binnen te trekken. Weer 6-8 aan en 20 los. 

     Schaambeen 

      staartbeen 

     schaambeen 

      staartbeen 
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10. Doe een van de oefeningen 1 t/m 9 en blaas rustig lang uit.  
11. Doe een van de oefeningen 1 t/m 10 maar nu met halve 

kracht  en verleng de aanspan tijd naar 20 seconden en houdt 
40 seconden pauze. 

 
C.  Zit / snelkracht / buikdruk verhogende momenten. 
 

1. Span de BB heel licht aan daarna spant u snel maximaal meer aan 
en laat weer rustig los. Herhaal dat enkele keren en laat dan weer 

volledig los. 
2. Span de BB licht aan.  Span nu snel  tot maximaal en tegelijkertijd 

met het snel aanspannen blaast u kort uit alsof u een pluisje 

wegblaast. Als het goed gaat blaast u drie maal achter elkaar snel 
uit  en let op dat u ook die drie maal de BB weer goed aanspant. 

Ontspan hierna weer helemaal 
3. Span de BB licht aan. Direct daarna spant u snel krachtig aan 

terwijl u zachtjes hoest. Probeer het hoesten steeds krachtiger te 

doen maar let er op dat u tijden het oefenen niet harden hoest dan 
de bekkenbodem kan tegenhouden. U mag geen verzakkingsgevoel 

of urineverlies hebben tijdens het oefenen. 
4. Span de BB zeer licht aan . Tel tot 3 en span dan zo snel mogelijk 

krachtig aan . Dit is om te oefenen voor het niezen. U kunt dit 

uitbreiden door de verschillende lagen en plaatsen van aanspannen 
te accentueren.    ( zie oefening B ) Je kan ook een aantal keren 

achter elkaar zo snel en krachtig mogelijk aanspannen maar dan 
laat je tussendoor maar zeer weinig los. ( Kroontje ) 

 

D. Kruiphouding /  spiergevoel 
 

1. Neem plaats  op handen en knieën. Zorg ervoor dat u de rug in de 
middenstand houd. Laat de buik eerst volledig ontspannen hangen. 
Span nu de dwarse buikspieren aan door alleen de onderbuik in te 

trekken zonder de stand van de rug te veranderen.. U voelt nu dat 
de buik een verband heeft met de voorzijde van de bekkenbodem .  

2. Herhaal oefening 1 trek nu de onderbuik maar een beetje in en 
span daarna  eveneens de bekkenbodem (BB) aan. Houd dat 10 

seconden vast en daarna 20 seconden pauze. 
3. Span de BB aan en probeer nu met aangespannen BB langzaam 

met de billen naar achteren te bewegen . Indien u de BB vanzelf 

loslaat blijf dan in de stand waarin u was en start opnieuw om dan 
weer een stukje naar achteren te kunnen bewegen. 
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E. Stand / functioneel /  belasting.   
 

1. Ga staan met de voeten iets uit elkaar.  Span de BB een beetje 
aan en probeer iets door de knieën te zakken en strek de knieën. 

Als u dit kan zonder de BB los te laten  veer dan zachtjes en 
ritmisch door de knieën . U mag geen verzakkingsgevoel hebben 
anders is de oefening te zwaar of u spant de BB te weinig aan.  

Span de BB ook niet meer aan dan nodig is. Als u stopt met veren 
kan u de BB weer loslaten.  

2. Doe oefening E 1 maar herhaal deze enkele keren achter elkaar 
als volgt: Span de BB aan en veer 3 maal. Stop met veren en laat 
de BB dan weer los. Herhaal dit.  

3. Ga stappen op de plaats en voel hoeveel BB activiteit u nodig 
hebt om geen urineverlies of verzakkinggevoel te hebben. 

4. Doe oefening E 1 maar veer nu rustig steeds langer tot 30 
seconden of korter als u de BB niet kan blijven aanspannen. Voel 
na het stoppen met veren of u nog spierspanning van de BB kan 

loslaten. Indien dit niet het geval was dan was de tijd te lang 
5. Doe oefening E 1 t/m 4 met de benen in een spreidstand.  

6. Sta met de benen naast elkaar en span de bekkenbodem licht 
aan. Maak met een been een stapje naar achteren.  Laat de BB 
daarna weer los 

7. Sta met de benen naast elkaar. Span de BB terwijl u een stap 
naar voren maakt. Maak ook eens een stapje zijwaarts op 

dezelfde manier. 
8. Maak een stap voorwaarts of zijwaarts  en zorg dat u de BB 

aanspant als het been neerkomt 

9. Ga op de plaats lopen en ga langzaam steeds sneller lopen op de 
plaats tot u een sprintje op de plaats maakt let op hoeveel u de 

bekkenbodem moet aanspannen om geen drukgevoel of 
urineverlies te krijgen 

10. Maak een sprongetje op de plaats en zorg dat u de bekkenbodem 

aanspant op het moment dat u weer neerkomt op de grond. 
11. Doe de oefeningen E1 t/m 10 met een licht gewicht (3 to 5 kilo) 

in de handen en voel dat daarbij meer activiteit van de 
bekkenbodem gevraagd wordt. 

12. Til een stoel op en span gelijktijdig met het optillen van de stoel 
de bekkenbodem voldoende aan. Als u de stoel weer neerzet kan 
u de BB weer ontspannen. 

 
 


