Sterke bekkenbodemspieren
Belang en oefeningen voor mannen en vrouwen
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Het belang van een
stevige bekkenbodem

Ligging en functie
van de bekkenbodem

Pas bevallen moeders oefenen de bekkenbodemspieren in de postnatale gymnastiek.
Slechts één op vier vrouwen doet dit. Voor de
meeste andere mensen zijn de bekkenbodemspieren onbekend. Weinigen doen er dan ook
moeite voor om ze in conditie te houden. Meestal sta je er pas bij stil als je last krijgt van allerhande klachten zoals urine- of ontlastingsincontinentie, verzakkingen van blaas, darm of
baarmoeder, moeilijkheden tijdens het vrijen,
rugproblemen …

Ligging

Je hebt er nochtans alle belang bij om je bekkenbodem te verzorgen en regelmatig bekkenbodemspieroefeningen te doen. Je voelt je zowel fysiek als mentaal beter in je vel als deze
spieren in goede conditie zijn.
De meeste aandacht gaat naar bekkenbodemtraining bij vrouwen omdat zij van nature een
zwakkere bekkenbodem hebben en zij vaak last
krijgen na een zwangerschap of na de menopauze. Toch hebben ook mannen er baat bij om
te zorgen voor een stevige bekkenbodem. Zij
kunnen hierdoor ook incontinentie en rugproblemen voorkomen.
Er rust nog vaak een taboe op deze
problemen. Daarom praten velen niet met hun
arts of kinesitherapeut. Dankzij eenvoudige bekkenbodemtraining zijn nochtans heel wat klachten te voorkomen of te verminderen.
In deze brochure ontdek je het belang van
stevige bekkenbodemspieren en hoe je op een
eenvoudige manier je bekkenbodem kunt trainen.
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De bekkenbodem bestaat uit drie spierlagen die
over elkaar liggen. Ze sluiten de buikholte
onderaan af vanaf het staartbeen achteraan tot
het schaambeen vooraan. Ze steunen als een
rekbare, veerkrachtige en beweeglijke bodem
de blaas en darmen en bij vrouwen ook de baarmoeder.
Vrouwen hebben drie doorgangen door de bekkenbodemspieren: de urinebuis, vagina en endeldarm. Mannen hebben er twee: de urinebuis
en de endeldarm.

Functies
De bekkenbodem heeft drie belangrijke functies:
• Steunfunctie: ondersteunen van de organen
in het bekken om verzakking van darmen,
blaas en baarmoeder te voorkomen. De bekkenbodemspieren zorgen voor een goede
houding. Ze spelen immers een rol bij de stabilisatie van het bekken en de steun van de
rug. Ze bevorderen een diepe ademhaling en
een goede terugstroming van het bloed vanuit de benen.
• Sluitfunctie: afsluiten van de urinebuis en de
endeldarm om verlies van urine en stoelgang
te voorkomen. Dit is belangrijk bij verhoogde
druk zoals tijdens het hoesten en niezen.
• Seksuele functie: bevorderen van de seksuele beleving bij mannen en vrouwen. Door
het bewust aanspannen van de bekkenbodemspieren bij het vrijen kan de vrouw het
orgasmevermogen vergroten. Bij mannen
heeft een goed getrainde bekkenbodem een
positieve uitwerking op de potentie.

Functioneren
Een gezonde bekkenbodem kan krachtig aanspannen maar ook helemaal loslaten en tussen
deze twee uitersten heen en weer gaan, naargelang de situatie.
Je gebruikt de bekkenbodem onbewust bij het
plassen. Als de bekkenbodemspieren zich ontspannen, trekt de blaas samen en wordt ze
geledigd. Op het einde van het plassen daalt de
druk in de blaas en spannen de spieren zich
weer op. De druk in je buik verhoogt als je hoest,
niest of lacht. Automatisch moeten de bekken-

baarmoeder

bodemspieren zich opspannen om alle organen
op hun plaats te houden. Dit gebeurt echter niet
bij iedereen. (bvb na een bevalling) Het automatisme wordt dan terug aangeleerd in de postnatale periode.
Je gebruikt de bekkenbodemspieren bewust
als je ze optrekt en aanspant om urine of ontlasting tegen te houden.

schaambeen

schaambeen
blaas

blaas

anus

anus

vagina

prostaat

staartbeen

staartbeen
bekkenbodemspieren

bekkenbodemspieren
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Een te zwakke
bekkenbodem
Oorzaken

Klachten

‘Te zwakke spieren’ is het meest voorkomende
probleem. Verschillende oorzaken kunnen aan
de basis liggen.

Verslapte bekkenbodemspieren zorgen ervoor
dat andere spieren in je lichaam extra taken
moeten overnemen en daardoor overbelast
worden.

• Zwangerschap en bevalling zorgen ervoor
dat de spieren enorm uitrekken.
• Constipatie waardoor je gaat persen om
stoelgang te maken.
• Voortdurend zware lasten tillen.
• Chronisch hoesten, als gevolg van
longproblemen of roken.
• Zwaarlijvigheid waardoor er te veel gewicht
op de spieren rust en je een slechte spierspanning krijgt.
• Niet in goede conditie zijn, te weinig
bewegen en te eenzijdige belasting van het
lichaam. Door lang te zitten of te staan wordt
de bekkenbodem zwaar belast. Zowel een
te holle als een te bolle rug zorgen voor
verzwakte bekkenbodemspieren.
• Hormonale veranderingen in de menopauze
zorgen ervoor dat het weefsel rond urinebuis, blaas en bekkenbodem zwakker wordt.
• Ingrepen aan de prostaatklier, in het kleine
bekken, aan de baarmoeder of de blaas.
• Een aangeboren zwak bindweefsel.
• Vaak hoge hakken dragen, waardoor je een
holle rug en verslapte bekkenbodem krijgt.
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Typische klachten veroorzaakt door te zwakke
bekkenbodemspieren zijn:
• moeite hebben met het ophouden van urine
of met het volledig kunnen uitplassen;
• ontlasting verliezen;
• verzakking van blaas, baarmoeder of
darmen;
• pijn in de onderbuik;
• vermoeidheid;
• pijn in de liezen, de benen of laag in de rug.
De meest voorkomende klachten zijn incontinentie en verzakkingen. Deze komen daarom
iets uitgebreider aan bod.

Incontinentie

Verzakkingen

Urine-incontinentie of ongewild urineverlies
kan op elke leeftijd voorkomen maar komt bij
vrouwen het meest voor tijdens of net na de
zwangerschap en op oudere leeftijd. Ongeveer
5 op de 100 Belgen hebben er last van op jonge
leeftijd, ongeveer 25 op de 100 vrouwen op een
leeftijd ouder dan 69 jaar. Urineverlies bij vrouwen komt twee keer zoveel voor dan bij mannen.

Een verslapte bekkenbodem kan leiden tot
verzakking (= prolaps) van de baarmoeder, de
blaas en de endeldarm. Ook verlies van stevigheid van de ligamenten kan aan de basis liggen
van een verzakking.
De meeste verzakkingen zijn het gevolg van
voldragen zwangerschappen, meerdere bevallingen, chronische hoest, zwaar werk, obstipatie, tumoren en ook een moeilijke of zeer snelle
bevalling.

Er zijn verschillende soorten incontinentie:
• Stressincontinentie of inspanningsincontinentie: de sluitspier kan een plots verhoogde druk
op de blaas niet meer aan, zoals bij hoesten,
niezen, lachen en springen. Er wordt een kleine hoeveelheid urine naar buiten geperst. Dit
probleem komt meer voor bij vrouwen dan bij
mannen.
• Aandrangincontinentie: de blaaswand trekt
onwillekeurig samen, de blaas lekt en er ontstaat een plotseling opkomende en niet te onderdrukken drang tot plassen. Deze vorm komt
op alle leeftijden voor, zowel bij mannen als bij
vrouwen. Toch treft ze het meest ouderen.
• Overloopincontinentie: de blaas is afgesloten
en wordt daardoor niet meer volledig geledigd
bij het plassen. Op een bepaald moment loopt
ze letterlijk over. Deze vorm komt meer voor bij
mannen dan bij vrouwen en vooral op
oudere leeftijd.

• Bij een verzakking voel je een drukkend
zwaar gevoel of een zware last in de onderbuik. Je voelt het vooral na een zware dag, bij
sporten, na veel bukken, tillen en lang rechtstaan. Bij neerliggen verdwijnt de last terug.
Vordert de verzakking verder, dan kan je problemen krijgen bij het plassen, met de stoelgang en bij seksuele contacten.
• Een blaasverzakking kan leiden tot klachten
bij het urineren, tot herhaalde drang om te
plassen als gevolg van een onvolledige
blaaslediging.
• Constipatieklachten kunnen wijzen op een
darmverzakking. Ook het gevoel dat er na het
ontlasten nog iets achterblijft, komt vaker
voor.

Ontlastingsincontinentie of het ongewild verlies
van stoelgang. Je hebt het gevoel dat je de ontlasting nauwelijks kunt ophouden en je moet
haasten om op tijd bij het toilet te komen. Soms
verlies je ook ontlasting zonder aandrang. Ontlastingsincontinentie komt voor na beschadiging
van de kringspier rond de anus bij een
bevalling of op oudere leeftijd.
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Een te sterk gespannen
bekkenbodem
Om blaas en darmen goed te kunnen ledigen, is
het belangrijk dat je de bekkenbodemspieren
tijdig kunt ontspannen. Wie last heeft van te
sterk gespannen bekkenbodemspieren ervaart
een soort weerstand en ondervindt moeilijkheden om de blaas en/of de darmen te ledigen.
De urinebuis kan zich vernauwen en de kringspier rond de anus lijkt dicht te gaan. Ook de
spieren aan de ingang van de schede zijn vaak
gespannen.

Oorzaak
Een psychologische oorzaak kan aan de basis
liggen van een te gespannen bekkenbodem
maar ook pijn en negatieve seksuele ervaringen.

Klachten
Veel voorkomende klachten van een te gespannen bekkenbodem zijn:
• Veelvuldig plassen, soms 10 tot 20 keer per
dag en ’s nachts ook nog een aantal keren.
• Moeilijk kunnen beginnen plassen of een
onderbroken straal bij het plassen.
• Steeds terugkerende blaasontstekingen.
• Problemen met ontlasting zoals constipatie,
aambeien of het gevoel dat er iets achter
blijft.
• Seksuele problemen zoals pijn bij het vrijen
en een stekend of brandend gevoel bij de
ingang van de schede.
• Langdurige pijn in de onderbuik, het bekken,
de rug of de liezen.
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Klachten voorkomen
Dagelijkse leefgewoonten
In je dagelijkse leefgewoonten kun je al heel
wat doen om klachten als gevolg van een verzwakte of te gespannen bekkenbodem te voorkomen, bv. door ervoor te zorgen dat de bekkenbodem niet te veel belast wordt. Dit kun je
doen:
• overgewicht voorkomen met een evenwichtig voedingspatroon en voldoende lichaamsbeweging.
• voldoende vezelrijke voeding, zoals fruit en
groenten eten en veel drinken om de ontlasting soepel te houden. Zo voorkom je verstopping en onnodig persen. Anderhalve liter (bij
voorkeur) water is aanbevolen.
• steeds rechtop zitten en staan. Een doorgezakte houding zorgt voor een verhoogde druk
in de onderbuik en op de bekkenbodem. Dit kan leiden tot verzwakking van de
bekkenbodemspieren.
• zware voorwerpen steeds dicht tegen je
lichaam dragen en je bekkenbodemspieren
aanspannen bij het tillen om extra druk te
vermijden.
• niet veel zware gewichten tillen als je
al last hebt van verzwakte bekkenbodemspieren.
• niet persen tijdens het plassen of bij de stoelgang. Dat verhoogt de druk op de bekkenbodem. Onderbreek het plassen niet want dat
kan leiden tot resturine in de blaas.
• niet roken of stoppen met roken. Zo voorkom
je een rokershoest. Bij het hoesten ontstaat
er immers een sterke belasting van de bekkenbodem.
• te strakke kleren vermijden. Te strakke
kleren geven te veel druk in de buik en belasten daardoor de bekkenbodem. Je gebruikt

hierdoor ook minder je buik- en rugspieren
waardoor deze verslappen.
• een sport kiezen die minder belastend is voor
de bekkenbodem, bv. zwemmen, fietsen, tafeltennis of golf. Sporten waarbij je veel moet
springen zijn minder aan te raden.
• regelmatig de bekkenbodemspieren oefenen.
• tijdens de zwangerschap en na de bevalling
pre- en postnatale oefeningen doen.

Versterkende oefeningen
Hoewel de meeste mensen pas beginnen met
bekkenbodemspieroefeningen naar aanleiding
van bepaalde klachten, is het aanbevolen om er
al op jonge leeftijd en voor je klachten ondervindt mee te starten. Het is immers wetenschappelijk aangetoond dat je heel wat problemen, zoals urine-incontinentie, verzakking van
blaas, darmen of baarmoeder, lendenwervelproblemen of seksuele problemen kunt voorkomen of minstens verminderen door te zorgen
voor stevige bekkenbodemspieren.
De meeste mensen zijn zich niet bewust van de
bekkenbodemspieren. Je kunt ze nochtans
bewust op- en ontspannen. Je kunt controleren
hoe je je bekkenbodemspieren opspant door
eenmaal plots het plassen te onderbreken.
Doe dit alleen om je bewust te worden waar je
bekkenbodemspieren zich bevinden en niet
als oefening om je bekkenbodemspieren te versterken. Ook het opspannen van de spiercirkel
rond de endeldarm, alsof je ontlasting of wind
wil tegenhouden, is een middel om te voelen
waar de bekkenbodemspieren zich bevinden.
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Bekkenbodemspieroefeningen
Enkele tips voor je begint te oefenen
• Doe de oefeningen eerst onder begeleiding
van een kinesitherapeut.
• Neem even de tijd om te oefenen. In het
begin vergen bekkenbodemspieroefeningen
concentratie.
• Doe de oefeningen regelmatig.
• Probeer te oefenen op vaste momenten,
bv. als je voor een rood licht staat, aan de
kassa, terwijl je borstvoeding geeft, …
• Ontspan je nek en schouders.
• Ontspan ook je benen.
• Adem rustig door tijdens het oefenen.
• Voel een binnenwaartse beweging en een
sluitbeweging bij het opspannen en voel dat
de bekkenbodem zakt bij het ontspannen.

Oefeningen
1. Lig op je rug, benen gebogen en lichtjes gespreid.
Trek je bekkenbodemspieren krachtig samen
gedurende 1 seconde. Doe deze oefening
10 keer.
Trek je bekkenbodemspieren 6 seconden
samen en blaas uit door je mond.
Bij inademing ontspan je de bekkenbodem.
Doe deze oefening 10 keer.
2. Lig op je rug, benen gebogen en lichtjes gespreid.
Span je bekkenbodemspieren op in drie tijden: lichtjes - krachtig - zo krachtig mogelijk.
Voel een binnenwaartse beweging en een
sluitbeweging van je bekkenbodem.
Ontspan je bekkenbodemspieren in drie
tijden. Herhaal deze oefening 10 keer.
3. Lig op je rug, benen gebogen en lichtjes gespreid.
Trek je bekkenbodemspieren samen en adem
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gelijktijdig uit. De druk in de buikholte neemt
af, de bekkenbodem beweegt opwaarts.
Adem in en ontspan je bekkenbodem.
Doe deze oefening 5 keer.
4. Lig op je rug, benen gebogen en lichtjes gespreid.
Trek je bekkenbodemspieren samen terwijl
je lichtjes hoest.
Ontspan daarna je bekkenbodem. Doe deze
oefening 10 keer.
Let op: je bekkenbodem mag niet naar buiten
komen en je buik mag niet naar omhoog komen.
5. Lig op je linkerzij.
Trek je bekkenbodemspieren samen.
Hef je rechterbeen. Laat je been terug neer.
Ontspan daarna je bekkenbodemspieren.
Herhaal dit 10 keer.
Doe deze oefening nu ook terwijl je op je
rechterzij ligt.
6. Lig op je buik.
Trek je bekkenbodemspieren samen. In deze
houding voel je de samentrekking beter aan
ter hoogte van de urinebuis en vagina.
Buig en strek afwisselend je linker- en rechterbeen terwijl je bekkenbodemspieren opgespannen blijven. Doe deze oefening 10 keer.
7. Ga zitten in handen- en knieënstand.
Trek je bekkenbodemspieren samen.
Strek afwisselend je linker- en rechterbeen.
Ontspan daarna je bekkenbodemspieren.
Doe deze oefening 10 keer.
8. Zit op een stoel of zitbal.
Trek je bekkenbodemspieren samen. Zit op
een harde stoel, dan voel je de contractie
beter aan en komt de bekkenbodem als het
ware los van de stoel.

Sta recht. Ga terug zitten en ontspan dan pas
je bekkenbodemspieren. Doe deze oefening
5 keer.
9. Sta recht, je benen lichtjes gespreid.
Trek je bekkenbodemspieren samen.
Plaats één been 5 keer voorwaarts, 5 keer
achterwaarts en 5 keer zijwaarts. Herhaal
deze oefening nadien met je andere been.
Lukt het je niet, bouw dan langzaam op.
Begin met 1 of 2 bewegingen en verhoog
dan het aantal.
10.Sta recht.
Trek je bekkenbodemspieren samen en ga
de trap op.
Ontspan daarna je bekkenbodemspieren.
Doe hetzelfde bij het trappen afdalen.
Lukt het niet, probeer dan geleidelijk aan het
aantal trappen op te bouwen.
Bron: Urine-incontinentie en andere klachten in de
bekkenregio: bekkenbodemreëducatie bij kind, vrouw
en man. – M. Van Kampen. – Leuven, Acco, 2016.

Diagnose van bekkenbodemproblemen
Rond deze problemen hangt nog vaak een
taboesfeer. Je praat er soms liever niet over uit
schaamte of angst voor negatieve reacties of
omdat je denkt dat het normaal is of dat er toch
geen oplossing voor is. Toch is het belangrijk
hiervoor een arts te raadplegen. De
behandeling van bv. incontinentie heeft de
laatste jaren veel vooruitgang geboekt
waardoor het probleem in 75 tot 85% van de
gevallen definitief te verhelpen is.

De huisarts
Ondervind je klachten zoals eerder beschreven,
dan is het verstandig om je huisarts te raadplegen en zo duidelijk en concreet mogelijk te
beschrijven welke klachten je precies ervaart.
Minimaliseer je klachten niet en bereid je
bezoek bij de arts goed voor aan de hand van
volgende vragen:
• Wanneer is het probleem begonnen? Na een
bevalling, operatie, bij de menopauze, …?
• Hoe lang heb je er al last van?
• Welke klachten ondervind je, bv. urineverlies,
ongewild ontlastingsverlies, drukkend gevoel
in de onderbuik, …?
• Wanneer verergeren de klachten? Bij het
sporten, niezen, lachen, tillen, …?
• Zijn er activiteiten die je niet meer doet
omwille van de klachten, bv. winkelen, sporten, afspreken met vriend(inn)en …?
• Hoeveel en wat drink je op een dag en hoe
vaak ga je naar het toilet?
• Wanneer ga je plassen? Omdat je moet, uit
voorzorg?
Via een gesprek over je urologische en
eventueel gynaecologische voorgeschiedenis,
je plasgedrag, klachten, stoelganggewoonten
en eventueel seksuele problemen zal de arts
de oorzaak van je klachten proberen te achterhalen. Soms zijn bijkomende lichamelijke onderzoeken zoals een gynaecologisch onderzoek
of een urineonderzoek noodzakelijk.
Op basis van de diagnose zal je arts je wellicht
kinesitherapie en/of medicatie voorschrijven.
Als dit na een paar weken niet tot een
verbetering van de klachten leidt, zal hij je
doorverwijzen naar meer gespecialiseerde
hulp, afhankelijk van de vermoedelijke oorzaak
van je klachten.
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De specialist
Als ongewild urineverlies het probleem is, zal
de huisarts je doorverwijzen naar een uroloog.
Als je huisarts vermoedt dat baarmoederproblemen zoals een baarmoederverzakking of
overgangsklachten aan de basis liggen van je
bekkenbodemproblemen zal hij je doorverwijzen naar de gynaecoloog.
Bij problemen met stoelgangincontinentie zal je
huisarts je doorverwijzen naar een gastro-enteroloog of maag-darmspecialist. Hij zal een specifiek onderzoek doen naar de werking van je
darmen en sluitspieren
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Behandeling
Vroeger werd bijna automatisch een operatie
als oplossing voorgesteld bij diverse klachten
als gevolg van een te zwakke bekkenbodem. Nu
wordt meestal in eerste instantie een bekkenbodemtraining voorgesteld. Is een operatie
toch noodzakelijk dan is bekkenbodemtraining
belangrijk als ondersteuningstherapie en om
een herhaling van de klachten te voorkomen.
Afhankelijk van het soort klachten zijn verschillende behandelingen mogelijk.

Kinesitherapie
Het doel van kinesitherapie is de bekkenbodem
terug te versterken waardoor je bv. klachten als
licht urineverlies tijdens het lachen of niezen
kunt verhelpen. Je leert de bekkenbodemspieren te voelen en bewust te gebruiken.
Ook bij klachten als gevolg van een te strakke
bekkenbodem kan kinesitherapie helpen. Je leert
de spieren te ontspannen en de urine langer op
te houden. Bij zeer zwakke bekkenbodemspieren
kan de kinesitherapeut elektrostimulatie toepassen via een gespecialiseerd toestel.
Daarnaast kan blaastraining een onderdeel
vormen van de kinesitherapie. Je leert hoe je je
blaas kunt trainen om langer urine op te houden.
Voor bekkenbodemtraining ga je het best naar
een kinesitherapeut die gespecialiseerd is in
bekkenbodemoefeningen. Daarnaast is het
belangrijk dagelijks thuis te oefenen en de
oefeningen te onderhouden. Bij grote verzakkingen helpen bekkenbodemoefeningen meestal niet of onvoldoende.

Ring of pessarium
Door een ring of pessarium kan in sommige
gevallen een verzakte blaas of baarmoeder
weer op de juiste plaats teruggebracht worden.
De soort verzakking en de stevigheid van de
bekkenbodem bepalen of een ring een oplossing kan bieden voor de klachten. Je kunt deze
ring zelf inbrengen en om de zes weken verwijderen, afspoelen en terugplaatsen.

Hulp bij seksuele problemen
Begeleiding bij een seksuoloog kan hulp bieden
wanneer seksuele klachten als gevolg van een
te strak gespannen bekkenbodem het probleem
zijn.

Medicatie
Soms kan je arts overwegen om geneesmiddelen voor te schrijven. Meestal vormen die
slechts een onderdeel van de behandeling.
Geneesmiddelen worden gebruikt bij aandrangincontinentie en bij verstopping. Bij andere oorzaken van bekkenbodemproblemen zijn geneesmiddelen minder zinvol.

Operatie
In bepaalde gevallen is een operatie noodzakelijk, bv. voor het beter ondersteunen van de
blaas en de blaashals, bij prostaatproblemen
of om een kunstmatige sluitspier in te brengen.

13

Incontinentiemateriaal
Soms is het verhelpen van incontinentie niet
meer mogelijk. Verschillende soorten inconti
nentiemateriaal, speciaal voor mannen of
vrouwen bij weinig of veel urineverlies zijn
verkrijgbaar. Zij zorgen ervoor dat je minder last
hebt van urine- en/of ontlastingsverlies en dat
de geur niet merkbaar is voor je omgeving. Voor
vrouwen die last hebben van licht urineverlies
bestaan incontinentieluiers die lijken op een
maandverband. Er zijn ook volledig gesloten
luiers. Mannen kunnen luiers dragen bij licht
urineverlies of een condoomkatheter met
beenzakje bij zwaar urineverlies.
Voor meer informatie over incontinentiemate
riaal kun je terecht in de CM-Thuiszorgwinkel.
CM-leden genieten bovendien een belangrijk
prijsvoordeel bij aankopen in de Thuiszorg
winkel. Meer informatie en contactgegevens
vind je op www.thuiszorgwinkel.be.

• Urine-incontinentie en andere klachten in de
bekkenregio: bekkenbodemreëducatie bij
kind, vrouw en man. / Van Kampen, M. - Leuven: Acco, 2016.

Websites
• www.cm.be
• www.pirus.be
Vereniging voor Patiënten met Incontinentie
en Retentie van Urine en/of Stoelgang
• www.bgkvgpr.be (Belgische Vereniging voor
Pelvische Reëducatie en Perinatale Kinesitherapie)
• www.pelvired.be
Belgische Vereniging voor Pelvische
Reëducatie
• www.urobel.be
Belgische Vereniging voor Urologische
Verpleegkundigen en aanverwanten

Meer informatie
Boeken
• Bekkenbodemtraining. 50 kaarten met
versterkende en ontspannende oefeningen /
Anna Elisabeth Röcker. – Aartselaar:
Zuidnederlandse Uitgeverij, 2007.
ISBN 9789044715392
• De kracht van het bekken: lichaamsoefe
ningen voor meer kracht en stabiliteit van
de bekkenbodem / Eric Franklin. – Haarlem:
Altamira-Becht, 2009. – ISBN 9789069638454
• Train je bekkenbodem / Heike Höfler. –
Baarn: Forte Uitgevers, 2009. – ISBN
9789058778222
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• www.bekkenfysiotherapie.nl
Nederlandse Vereniging voor
Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek
en Pre- en Postpartum Gezondheidszorg
• www.bekkenbodem.net
Stichting Bekkenbodem Patiënten

Dienst Gezondheidsbevordering CM
Sommige CM-ziekenfondsen organiseren infosessies of cursussen over incontinentie en het
oefenen van de bekkenbodemspieren. Voor
meer informatie en inschrijven kun je terecht bij
de dienst Gezondheidsbevordering van je regionaal CM-ziekenfonds of op www.cm.be/agenda.
CM-ziekenfondsen met een gezondheidsbib
ontlenen ook boeken en didactisch materiaal
rond deze en andere gezondheidsthema’s.
Meer informatie vind je op
www.gezondheidsbib.be.

Limburg
Dienst Gezondheidsbevordering
Prins Bisschopssingel 75, 3500 Hasselt
Tel. 011 28 04 45
gezondheidsbevordering.limburg@cm.be

Antwerpen - Mechelen - Turnhout
site Antwerpen
Sint-Jacobsmarkt 49-51, 2000 Antwerpen
Tel. 03 470 21 50
gezondheidsbevordering.amt@cm.be

Oostende
Gezondheidsbib
Ieperstraat 12, 8400 Oostende
Tel. 059 55 26 15
gezondheidsbevordering.oostende@cm.be

site Mechelen - Turnhout
Korte Begijnenstraat 22, 2300 Turnhout
Tel: 014 40 35 80
gezondheidsbevordering.amt@cm.be

Roeselare-Tielt
Dienst Gezondheidsbevordering
Beversesteenweg 35, 8800 Roeselare
Tel. 051 26 53 00
gezondheidsbevordering.roeselaretielt@cm.be

Brugge
Gezondheidsbib
Oude Burg 23, 8000 Brugge - Tel. 050 44 03 88
gezondheidsbevordering.brugge@cm.be
Brussel
Dienst Gezondheidsbevordering
Haachtsesteenweg 1805,
1130 Brussel - Tel. 02 240 85 06
gezondheidsbevordering.smb@cm.be
Leuven
Dienst Gezondheidsbevordering
Platte Lostraat 541, 3010 Leuven
Tel. 016 35 96 95
gezondheidsbevordering.leuven@cm.be

Midden-Vlaanderen
Dienst Gezondheidsbevordering
Lieven Bauwensbuilding, Martelaarslaan 17,
9000 Gent - Tel. 09 267 57 35
gezondheidsbevordering.mvl@cm.be

Waas en Dender
Gezondheidsbib
Castrohof, de Castrodreef 2, 9100 Sint-Niklaas
Tel. 03 760 93 93 (Gezondheidsbib)
Tel. 03 760 93 91 (Dienst Gezondheidsbevordering)
gezondheidsbevordering.wd@cm.be
Zuid-West-Vlaanderen
Dienst Gezondheidsbevordering
Benelux 22, 8500 Kortrijk
Tel. 056 52 63 28
gezondheidsbevordering.zwvl@cm.be
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Deze brochure is een realisatie van de dienst
Gezondheidsbevordering van CM in samenwerking met Prof. Marijke Van Kampen, Faculteit
Bewegings- en Revalidatiewetenschappen
Katholieke Universiteit Leuven, Dienst fysische
geneeskunde en revalidatie.
Deze en andere publicaties zijn te verkrijgen bij
de dienst Gezondheidsbevordering van je CMziekenfonds of via www.cm.be/publicaties.
Heb je een klacht? Laat het ons weten via
www.cm.be/klachten of contacteer een CMmedewerker. Met jouw reactie verbeteren we
immers onze service. Wij garanderen een eerste reactie binnen de zeven dagen en de
volledige behandeling van je klacht binnen de
30 dagen.

V.U. Martine Van de Walle, Haachtsesteenweg
579 postbus 40, 1031 Brussel
© CM – juli 2018

Zoek je info over gezondheid? Surf dan naar www.cm.be/gezond-leven
Ben je al CM-lid, dan weet je dat je op CM kunt rekenen. Ben
je nog geen lid dan nodigen we je uit om onze tarieven te leren
kennen. Ga langs in het CM-kantoor in je buurt of surf naar
www.cm.be

