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Specialisaties:

Medische trainingstherapie: Functioneel en doelgericht 
trainen in een kleine groep onder begeleiding van een 
fysiotherapeut. De kosten van deze training worden niet 
vergoed door de zorgverzekeraar.

Manuele therapie: Met manuele therapie worden pijnlijke 
en beperkte gewrichten behandeld, vooral van de wervelkolom. 
Met handmatige ondersteuning worden de gewrichten pijnvrij 
en bewegelijk gemaakt. 

Bekkenfysiotherapie: 
De bekkenfysiotherapeut behandelt klachten in de buik, lage 
rug, bekken- en bekkenbodemgebied bij mannen, vrouwen en 
kinderen.
Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld ongewild urineverlies, 
moeilijke stoelgang of bekkenpijn tijdens en na zwangerschap.

 

Triggerpointmethode: Triggerpoints zijn verhardingen in 
een spier en een veelvoorkomende oorzaak van pijnklachten. 
Deze punten zijn te behandelen middels massagetechnieken 
of met behulp van een acupunctuurnaald, de zgn. ‘dry 
needling’.

Fysiotherapie voor ouderen: Fysiotherapie voor ouderen 
is specifiek gericht op het begeleiden en behandelen van 
lichamelijke problemen die ontstaan bij de ouder wordende 
mens.

Kinderfysiotherapie: De kinderfysiotherapeut is 
gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met problemen 
op het gebied van ontwikkeling en beweging. Hierbij is vooral 
het plezier in bewegen erg belangrijk.

Psychosomatiek: De psychosomatisch werkend 
fysiotherapeut richt zich op het behandelen van mensen met 
spanning- of stressgerelateerde klachten, chronische (pijn) 
klachten, vermoeidheid en onbegrepen klachten. 

Oefentherapie Cesar: Oefentherapeut Cesar: Werkt aan 
het optimaliseren van houding en beweging, bewustwording 
in het zelf opvangen van klachten en biedt handvaten om 
klachten structureel op te lossen of te verminderen.
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Bekkenfysiotherapie

Herkent u dit?
U kunt niet meer lekker sporten, omdat u ongewild urine 
verliest.  Of gaat liever niet op visite, omdat u uw ontlasting 
niet goed op kunt houden. Bent u zwanger en hebt u lage 
rug- of bekkenpijn?
  
Lees dan de volgende informatie
Dit doen de spieren in het onderlichaam of bekkengebied:
De spieren in de lage rug, buik en bekken spelen een 
belangrijke rol bij houding en beweging. Daarnaast hebben de 
spieren een belangrijke taak bij plassen, vrijen en ontlasten.
De spieren kunnen te zwak zijn of juist te gespannen. Het komt 
ook voor dat ze niet op het juiste moment hun werk doen. Niet 
iedereen voelt deze spieren, waardoor bewuste controle soms 
niet mogelijk lijkt. De bekkenfysiotherapeut kan helpen de 
controle hierover te herwinnen.
Zo vindt u uw zelfvertrouwen weer terug .

Wat kan de bekkenfysiotherapeut voor u 
betekenen?
De bekkenfysiotherapeut geeft voorlichting, helpt bij preventie 
en doet diagnostiek.  Daarop volgt coachen, begeleiden 
en het behandelen van mannen, vrouwen en kinderen met 
klachten als:  

- ongewild verlies van druppels urine( stress-incontinentie)
- niet te onderdrukken plotselinge, hevige aandrang(urge))
- ongewild verlies van ontlasting ( faecale incontinentie)
- het bij herhaling moeizaam kwijt kunnen van ontlasting
 (obstipatie)
-  klachten als gevolg van verzakkingen van de blaas,   
 baarmoeder en darmen
-  begeleiding voor en na operaties in buik en bekkengebied
-  pijn in de onderbuik, rond de anus of geslachtsdelen
-  problemen bij het vrijen, die samenhangen met de   
 bekkenbodem
-  bekkenpijn en lage rugklachten in de periode rond   
 zwangerschap en bevalling
-  recidiverende urineweginfecties

Hoe behandelt de bekkenfysiotherapeut?
Tijdens de eerste behandeling is er een intake en worden uw 
klachten in kaart gebracht.
Er wordt gekeken of er tijdens het bewegen problemen zijn, 
hoe het plassen  en ontlasten gaat en of er problemen met de 
seksualiteit zijn.  
Er wordt samen met u een behandelplan opgesteld en er zal 
regelmatig een evaluatie over de voortgang plaats vinden. 
Hoe lang u onder behandeling bent, zal afhangen van de 
problematiek.
U krijgt praktische adviezen over toiletgedrag  en  mogelijk 
uitleg over ademhaling en ontspanning. 
Verder worden er oefeningen gegeven voor de bekkenbodem 
en stabilisatie van bekken en lage rug.
Hierbij kan voor bewust worden en training van de spieren 
gewerkt worden met apparatuur.

NVFB-Zwangerfit voor een fitte zwangerschap
Ook zwangere vrouwen kunnen begeleiding krijgen van een 
bekkenfysiotherapeut. De NVFB –Zwangerfit is een eigentijdse 
cursus voor vrouwen die zwanger of net bevallen zijn.
Tijdens lessen in kleine groepjes wordt de conditie getraind, 
waardoor klachten en fysieke ongemakken kunnen worden 
voorkomen. 

Vergoedt uw zorgverzekeraar 
bekkenfysiotherapie?
Incontinentieklachten worden voor 9 keer vergoed uit de 
basisverzekering. Ook worden behandelingen voor kinderen 
tot 18 jaar betaald uit deze verzekering.
Bij andere klachten dan incontinentie is het belangrijk om 
te controleren hoeveel behandelingen u uit uw aanvullende 
verzekering vergoed krijgt.

Kwaliteit gegarandeerd
De geregistreerde bekkenfysiotherapeut heeft na de studie 
bekkenfysiotherapie een 3-jarige opleiding gevolgd en is 
opgenomen n het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk 
Genootschap voor Fysiotherapie
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Alle therapeuten die werkzaam zijn binnen de praktijk staan 
geregistreerd in de verschillende kwaliteitsregisters.

De therapeuten:


