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Fysiotherapie Meijer Warnsveld

voor mannen, vrouwen en kinderen
Bekkenfysiotherapie

Locatie 
Schoolplein 1
7231 GN Warnsveld

Locatie
Het Horseler 2b
7232 GB Warnsveld

Wanneer 
bekkenfysiotherapie?

• Ongewild verlies van urine en/of 
ontlasting

• Niet te onderdrukken aandrang om te 
plassen 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 onderbuik, rond anus en/of 
geslachtsdelen

• Pijn bij gemeenschap
• Prostaatklachten
• Bekkenpijn en lage rugklachten
• In periode rond zwangerschap en 

bevalling
• Begeleiding voor en na operaties in 

buik- en bekkengebied

Bij kinderen kunnen ook stoornissen van 
de bekken optreden

• Niet goed kunnen ophouden van urine 
en/of ontlasting

• Blaasontsteking
• Obstipatie, het moeizaam kwijtraken 

van ontlasting
• Regelmatig vieze onderbroeken
• Pijn in de buik
• Bedplassen



Bekkenfysiotherapie is een specialisatie binnen 
de reguliere fysiotherapie. Deze therapie is 
gericht op klachten in de buik, bekken en lage 
rug. Bekken gerelateerde klachten kunnen 
voorkomen bij vrouwen, mannen en kinderen.

Klachten in het bekkengebied kunnen hun oorzaak 
hebben vanuit de bekkenbodemspieren. De spieren 
van de rug, buik, bekkenbodem en het middenrif 
spelen een belangrijke rol bij de lichaamshouding en 
beweging ook hebben ze een belangrijke taak bij het 
plassen, ontlasten en de gemeenschap.

Niet iedereen voelt de bekkenbodemspieren, 
waardoor bewuste controle hierover niet mogelijk is. 
De bekkenfysiotherapeut kan helpen om de controle 
over deze spieren opnieuw te verkrijgen. 

Behandeling
Tijdens de eerste afspraken worden uw 
klachten zorgvuldig in kaart gebracht. Vanuit 
diverse invalshoeken worden ze bekeken. Er zal 
onder andere een bekkenfysiotherapeutisch 
onderzoek plaatsvinden. Vervolgens worden de 
behandelmogelijkheden doorgesproken, waarna het 
behandelplan wordt opgesteld.

Een behandelplan kan bijvoorbeeld bestaan uit:

• Informatie over de klacht
• Bewustwording en ontwikkeling van 

bekkenbodemgevoel, eventueel met 
ondersteuning van apparatuur.

• Gerichte oefeningen voor bekken en/of 
bekkenbodemspieren

• Blaastraining
• Houdings- en bewegingsadviezen
• Algemene conditietraining
• Adviezen over gedrag en gewoonten op het 

gebied van eten en drinken en toiletgang

Hoelang een behandeling duurt, is afhankelijk van 
uw klachten. De vorderingen zullen regelmatig met 
u worden doorgesproken en geëvalueerd.

Samenwerking met andere disciplines
Bekkenfysiotherapie heeft te maken met veel 
disciplines en specialisten. Regelmatig vindt 
een multidisciplinair bekkenbodemoverleg in 
het Gelre ziekenhuis in Zutphen plaats. Hierin 
zitten bekkenfysiotherapeuten, gynaecologen, 
urologen, chirurgen, arts-seksuoloog, obstetrie- 
en gynaecologieverpleegkundige en een 
incontinentieverpleegkundige.

Informatie of afspraak
Een afspraak met een bekkenfysiotherapeut is ook 
mogelijk zonder verwijzing. Voor het maken van een 
afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met 
0575-522389 of u mailt naar:  
info@fysiotherapiemeijer.nl 
 
Meer informatie kunt u vinden op:  
www.fysiotherapiemeijer.nl

Een geregistreerd bekkenfysiotherapeut is 
opgenomen in het KNGF kwaliteitsregister en lid van 
de beroepsvereniging voor bekkenfysiotherapeuten, 
de NVFB, zie ook op www.nvfb.nl

Trijnie Breedveld 
geregistreerd bekkenfysiotherapeut en 
kinderbekkenfysiotherapeut
 
Machteld Olthof 
geregistreerd bekkenfysiotherapeut

Marleen Pardon 
geregistreerd bekkenfysiotherapeut
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