
Herkent u dit?
• Pijnklachten in het bekkenbodemgebied

•  Urineverlies

• Ontlastingsverlies

• Bekkenpijn in of na de zwangerschap

• Operatie gehad in buik- of bekkengebied

• Last van liiteken na de bevalling

Lees dan vooral deze folder even door, voor 

meer informatie over bekkenfysiotherapie 

voor mannen en vrouwen!
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Klachten waarbij Bekkenzorg 
Culemborg u kan helpen
• ongewild verlies van urine en/of  ontlasting

•  niet te onderdrukken aandrang om te plassen 

en/of te ontlasten

•  moeizaam kwijt kunnen van urine en/of 

ontlasting

•  zwaar, drukkend gevoel in de onderbuik en/of 

balgevoel in vagina of anus

•  pijn in de onderbuik, de blaas, rond de anus of 

de geslachtsdelen

•  problemen bij het vrijen, die samenhangen met 

de bekkenbodem bij mannen en vrouwen

•  bekkenpijn en lage rugklachten in de periode 

rond de zwangerschap of bevalling en het 

eerste jaar er na

•  bekkenpijn en lage rugklachten door andere 

oorzaken dan zwangerschap en bevalling

•  begeleiding voor en na operaties in buik- en 

bekkengebied

Locatie
Zandstraat 78
4101 EJ Culemborg 

Locatie
Beatrixstraat 19
4101 HJ Culemborg

06 - 285 036 31
fysio@bekkenzorg-culemborg.nl
www.bekkenzorg-culemborg.nl
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Spieren in het onderlichaam
Spieren in lage rug, buik en bekken spelen een 

belangrijke rol bij plassen, ontlasten en vrijen. 

Deze spieren kunnen te gespannen of juist te 

zwak zijn of u voelt de spieren niet goed, waardoor 

u er te weinig controle over heeft. Een bekken-

fysiotherapeut helpt u de controle hierover te 

herwinnen.

De behandeling
Tijdens de eerste afspraak wordt begonnen 

met een vraaggesprek. Dit is bedoeld om uw 

problemen goed in kaart te kunnen brengen 

en uitleg te geven over het ontstaan en 

de gevolgen van uw klacht. Tevens krijgt u 

uitleg over de bekkenfysiotherapeutische 

behandelmogelijkheden.

Algemeen onderzoek
Hierin wordt onder meer gekeken naar uw 

houding, ademhaling en het functioneren van uw 

lage rug, bekken en heupen.

Specifiek onderzoek
Specifieke onderzoeken, welke gericht zijn op 

het in kaart brengen van het functioneren van 

de bekkenbodem behoren tot de mogelijkheden. 

Zoals Myo-feedback en inwendig onderzoek.
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Naar aanleiding van de bevindingen wordt er een 

behandelplan opgesteld. 

De behandeling kan bestaan uit adviezen ten 

aanzien van het houdings- en bewegingsapparaat, 

pijnbehandeling, het leren herkennen en 

gebruiken van de bekkenbodemspieren en het 

verkrijgen van inzicht in uw plas-, ontlasting- en 

drinkgedrag. Er kan hierbij gebruik gemaakt 

worden van Myo-feedback, dry needling, 

oefenhulpmiddelen, oefeningen en dagboeken. 

Afspraak
U kunt bij Bekkenzorg Culemborg met of zonder 

verwijsbrief van een arts een afspraak maken. 

Dit kunt u per telefoon 06 - 285 036 31 of email 

fysio@bekkenzorg-culemborg.nl doen. Wij nemen 

dan zo snel mogelijk contact met u op, in ieder 

geval binnen twee werkdagen.

Geregistreerde 
bekkenfysiotherapeut
Een geregistreerde bekkenfysiotherapeut heeft na de 

studie fysiotherapie een 3-jarige opleiding gevolgd. 

Hierdoor is uw bekkenfysiotherapeut gespecialiseerd 

in het onderzoeken en behandelen van klachten in het 

buik-, lage rug-, bekken- en bekkenbodemgebied bij 

mannen, vrouwen en kinderen.
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