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Oefening 1 Voel de bekkenbodem 
 
Waar zit mijn bekkenbodem en kan ik die ook voelen? 
 
Draag gemakkelijke (ruim) zittende kleding, zodat u de oefeningen prettig kunt 
uitvoeren. Bij deze eerste oefening is het belangrijk dat u zich bewust wordt van het 
lichaam en waar de bekkenbodem zich in uw lichaam bevindt. 
 
Ga gemakkelijk in zijligging op bed liggen. 
 
Ondersteun het hoofd met een kussen. Trek uw knieën zover op dat u zich gemakkelijk 
kunt ontspannen. Doe eventueel een kussen tussen de knieën. 
 
 

 
• Ga aandachtig na hoe uw lichaam ligt. Voel of u ergens in uw lichaam 

spanning voelt. Kijk of u de spanning kunt loslaten. Als dat lastig is, maakt u 
zich daar dan niet te druk over.  

 
• Voel hoe het hoofd op het kussen steunt. Voel waar de schouders zijn, hoe uw 

onderste schouder op het bed rust en hoe de armen rusten. Ga nu met uw 
aandacht naar de borstkas en voel hoe deze op het bed rust. Voel hoe het 
bekken op het matras rust, en hoe u benen op het bed rusten. Ga met de 
aandacht naar het gezicht, naar uw neus en uw mond. Zodra u merkt dat u 
wordt afgeleid door gedachten of andere dingen die opkomen, richt u de 
aandacht weer op het lichaam.  

 
• Voel hoe u in- en uitademt door de neus of de mond zonder het te 

veranderen. Voel gewoon hoe het lichaam dat doet. Voel hoe de lucht naar 
binnen stroomt en hoe het uw lichaam weer verlaat. Neem rustig de tijd om te 
voelen hoe de lucht naar de borstkas stroomt en of de borstkas een beweging 
maakt bij de ademhaling. Als de borstkas meebeweegt is het goed maar als 
het niet meebeweegt is het ook goed.  

 
• Ga met de aandacht naar de buik net onder de ribben boven de navel. Voel of 

de buik meebeweegt tijdens de ademhaling zonder het te willen veranderen. U 
hoeft alleen maar te voelen hoe het lichaam dit doet.  

 
• Richt de aandacht in uw onderbuik. Ga na of de onderbuik meebeweegt met 

de ademhaling zonder het te willen veranderen. U kunt eventueel zachtjes uw 
hand op de onderbuik plaatsen.  

 
• Ga nu met de aandacht naar het bekken. Aan de voorzijde bevindt zich het 

schaambeen, aan de zijkanten de heupen, aan de onderkant de zitbotjes en 
aan de achterzijde het staartbeentje ofwel het stuitje. Neem rustig de tijd om 
te voelen waar deze delen zich bevinden. Als het lastig is te voelen waar deze 
delen van het bekken zich bevinden, kunt u altijd eerst met uw handen voelen 
waar de verschillende onderdelen zich bevinden. Daarna gaat u met uw 
aandacht naar het schaambeen, de heupen, de zitbotten, en het staartbeentje.  

 
• Ga nu met uw aandacht naar de bekkenbodem. Dit is het gebied tussen het 

schaambeen, de zitbotten en het staartbeentje. Voel waar de anus zich 
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bevindt, voel waar de tesikels  zich bevinden en waar de plasbuis zich bevindt. 
Neem de tijd om te blijven voelen waar de testikels, de anus en de plasbuis 
zich bevinden. Blijf met uw aandacht in de bekkenbodem en ga na of er een 
hele lichte beweging voelbaar is in het ritme van de ademhaling. Zonder dit te 
willen veranderen. 

• Als het moeilijk is het gebied van de bekkenbodem te voelen, leg dan de hand 
van de bovenste arm achter op het bekken met de handpalm tegen het 
staartbotje en de vingers tegen de anus.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Voel rustig en aandachtig waar de hand de bekkenbodem raakt. Blijf enige tijd zo 
liggen met de handpalm tegen de bekkenbodem en ga na of u kunt voelen waar 
de anus de testikels en de plasbuis zich bevinden. Adem ondertussen rustig door 
en ga na of er een lichte adembeweging van de bekkenbodem voelbaar is onder 
de hand. Voel gewoon hoe het lichaam het doet zonder er iets aan te veranderen. 

• Herhaal de oefening een paar maal om bewust te worden van het gebied van de 
bekkenbodem. 

 
Tip: 
Om het bekkenbodem gevoel te verbeteren is het ook goed om tijdens het toiletbezoek 
bewust te voelen hoe de urine de blaas verlaat en waar u de plas voelt lopen. Ook 
bewust voelen hoe de ontlasting het lichaam via de anus verlaat is een nuttige oefening 
om het bekkenbodem gevoel te verbeteren. 
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