
Bekkenfysiotherapie 
Bekkenbodemklachten, dat komt toch alleen bij vrouwen 

voor? Nee dus. Ook bij mannen komen heel veel klachten 

voor die het gevolg kunnen zijn van een gespannen bek-

kenbodem. Het zal alleen niet het eerste zijn dat bij hen 

opkomt. Sterker nog, mannen weten vaak niet eens dat ze 

een bekkenbodem hebben. Van de bekkenfysiotherapeu-

ten van het Medisch Centrum Leebrug hoorden we welke 

klachten er allemaal gerelateerd kunnen zijn aan de bek-

kenbodem. Ze vertelden ons ook hoe die met een 

eenvoudig advies of met behandeling snel verholpen 

kunnen worden. 

Vervelende klachten, u bent niet de enige
Lage rugklachten, buikpijn, pijn aan de penis of de 

zaadballen, urineverlies, niet of moeilijk kunnen plassen 

of poepen. Het zijn allemaal vervelende klachten die het 

dagelijks leven van mannen behoorlijk kunnen beper-

ken. Het zouden symptomen kunnen zijn die veroorzaakt 

worden door een gespannen bekkenbodemspier maar 

die heel goed behandelbaar is. Toch kost het mannen vaak 

moeite om naar de huisarts te gaan. Het helpt misschien 

een drempel te overwinnen als u weet dat u niet de enige 

bent. Het komt voor in alle leeftijdscategorieën, ook bij 

jonge jongens, en met name bij mannen met een stressvol 

bestaan of die de lat te hoog leggen voor zichzelf.  

Wat te doen bij gespannen bekkenbodem 
De bekkenbodem bestaat uit steun- en spierweefsel en 

zit bij de man van het schaambot tot het stuitje, de hele 

onderkant wordt er mee ondersteund, bij aanspanning is 

dat goed te voelen. Als de spier van de bekkenbodem te 

gespannen is kunnen er allerlei klachten ontstaan, zoals 

hierboven genoemd. Het is dan zaak om die spieren te 

leren ontspannen. 

Maar hoe doe je dat? Tegen iemand met nek- of schou-

derklachten kun je zeggen laat je schouders eens zakken, 

bij de bekkenbodem is dat wat ingewikkelder maar wel te 

leren. 

De behandeling
Een behandeltraject bestaat uit 6 tot 12 bezoeken en de 

basis ligt bij bewustwording en educatie. Iemand kan zich 

namelijk pas ontspannen wanneer hij weet hoe hij zijn 

bekkenbodem moet áánspannen. En daar zijn oefeningen 

voor. Ook moeten mensen weten dat ze de bekkenbodem 

niet maximaal maar in gradaties moeten aanspannen. 

Naast oefeningen en advies behoort, als dat wenselijk is, 

ook een onderzoek tot de mogelijkheden. Op de praktijk 

staat geavanceerde apparatuur waarmee u kunt zien hoe 

de spanning van uw bekkenbodem gemeten wordt. 

Meten is immers weten.  De bekkentherapeuten werken 

samen met de manueel therapeut en de psychosomatisch 

therapeut, alles is onder één dak beschikbaar. Op die ma-

nier worden al uw klachten in zijn geheel aangepakt. 

De man met ontlastingverlies
In de praktijk kwam onlangs een patiënt die last had van 

ontlastingverlies, vooral in de ochtend als hij net 

gewandeld had. De therapeut gaf hem advies over hoeveel 

vocht hij dagelijks zou moeten innemen en over hoe hij op 

het toilet moest gaan zitten. Na twee consulten was hij van 

zijn klacht af. Nu hoeft hij tijdens zijn sportactiviteiten niet 

meer tussendoor naar de wc te gaan. Met voorlichting en 

advies is dus veel te bereiken. 

Zonder verwijzing
Op eigen initiatief aanmelden bij de praktijk, zonder 

verwijzing van de huisarts, kan natuurlijk ook. Wanneer bij 

de intake naar voren komt dat mogelijk nog iets anders 

speelt dan wordt u terugverwezen naar de huisarts en die 

stuurt u eventueel door naar het ziekenhuis. 
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Aanmelden 
en verwijzing

Meestal worden patiënten met klachten 

doorverwezen door de huisarts of de uroloog. 

De praktijk heeft een nauwe samenwerking met 

urologen in het ziekenhuis. Klachten hoeven 

meestal niet te duiden op ernstige aandoenin-

gen maar soms is onderzoek nodig om uit te 

sluiten dat er iets met de prostaat aan de 

hand is. Dat is aan de buitenkant 

niet te beoordelen. 

Heeft u een of meerdere klachten herkend bij het lezen van 
dit artikel? Wacht dan niet te lang, schroom vooral niet en 
bespreek waar u last van heeft met de huisarts of meldt u 
aan bij de bekkenfysiotherapeut.
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