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Onderwerpen

 Oefeningen na de bevalling
 Richtlijn totaalruptuur 2013 NVOG

 Wat doet een geregistreerd bekkenfysiotherapeut anders dan een 
fysiotherapeut met aandachtsgebied bekkenbodem?

 Wij vinden onszelf als geregistreerd bekkenfysiotherapeut 
belangrijk in het zorgpad van zwangere en bevallen vrouwen. 
Wanneer denken jullie dat het tijd is om een geregistreerd 
bekkenfysiotherapeut in te schakelen?







Martijn Froeling TU Eindhoven
promotie wiskundige bewerking van de normale MRI scan



Oefeningen in de kraamperiode

1. Buikademhaling

2. Dwarse buikspieren

3. Schuine buikspieren

4. Bekkenbodemspieren



In het kraambed
tot 4-6 weken postpartum

houding is essentieel

 Oefenen in ontspannen houding:

 ruglig met kussentje onder de knieën, laat de knieën 
ontspannen wat naar buiten wegdraaien

 Zit: knieën niet tegen elkaar en laat de benen 
ontspannen wat naar buiten wegdraaien



Belang rustige buikademhaling

 Meer ruimte in de buik waardoor de darmen beter 
gaan werken

 Verbetering van de doorbloeding in buik- en 
bekkenbodemgebied

 Het lukt beter om de bekkenbodemspieren te 
ontspannen



Waarom goed functionerende 
bekkenbodemspieren belangrijk 

zijn

 Bij te slappe bekkenbodemspieren kun je klachten 
krijgen zoals urineverlies of verzakkingsklachten

 Als je bekkenbodemspieren steeds te krachtig zijn 
aangespannen kan dat leiden tot obstipatie, moeite 
met goed uitplassen met kans op urineverlies of 
blaasontsteking en pijn bij vrijen

 Een verkeerde timing van je bekkenbodemspieren kan 
eveneens klachten geven.



1. buikademhaling

 Inademen: 

 middenrif daalt

 buik wordt boller

 bekkenbodem wordt boller



2. Dwarse buikspieren
 Doe eerst een paar keer de rustige buikademhaling van 

oefening 1.

 Merk op dat bij de uitademing de buik vanzelf omlaag 
gaat

 Probeer nu bewust op je uitademing de buik onder de 
navel in te trekken. Houd drie seconden vast. Doe dit 5 
keer achter elkaar.



3. Schuine buikspieren
 Ga op je zij liggen en laat je nog wat ruime buik 

gewoon opzij vallen

 Trek met je vinger je navel naar het midden van de 
buik (en adem in)

 Laat je navel langzaam los, het liefst op de uitademing. 
Probeer de navel in het midden te houden.

 Houd drie seconden vast en doe dit 5x.

 Daarna doe je de andere kant 5x.



4. bekkenbodemspieren
 Probeer je eerst bewust te worden van je buikademhaling

 Houd je billen ontspannen, laat je knieën wat naar buiten 
vallen

 Bij inademen kun je je voorstellen dat je bekkenbodem wat 
lijkt uit te zakken

 Of probeer anders bij inademen de bekkenbodem bewust 
te ontspannen

 Bij uitademen kun je proberen de anus en vagina heel 
lichtjes aan te spannen, dus iets intrekken

 Oefen de bekkenbodemspieren 5x, in het begin een aantal 
malen per dag.



TOTAALRUPTUUR
richtlijn 2013 NVOG

prevalentie

 2% Nederland 

 1/3-2/3 fecale incontinentie

-al dan niet tijdelijk-

 4-8% bij 2e bevalling

-na totaalruptuur bij 1e bevalling-



Kans verhoogd bij

 Groot kind

 Kunstverlossing, m.n. forceps

 Hoofd in afwijkende houding



preventie

 Trainen van zorgverleners in de verloskundeketen naar

analogie van Laine

 Geen literatuur over antenataal bekkenfysiotherapie

 EPI-NO en perineummassage geen effect

 Hoek van episiotomie voldoende groot: min 60 graden

tov de mediaanlijn



diagnostiek

 Trainen van begeleiders van baringen in herkennen en 

classificeren van totaalruptuur

 Herkenning beter bij ervaren gynaecoloog

 Endoanale echo voor gemiste sfincterletsels: 

onderzoek is nodig



primair herstel

 Door operateur met praktische training in hechten van 

totaalruptuur -evt. uitstel tot 8-12 uur postpartum-

 Minimaal epiduraal anaesthesie, op OK.                     

bij 3A evt in verloskamer, onder optimale klinische omstandigheden

 Geen aanbeveling end-to-end of overlapping,           

apart sluiten IAS en EAS is niet zinvol



post-operatief beleid

 Geen literatuur over bekkenfysiotherapie postpartum

 Advies verwijzen naar geregistreerd bekkenfysiotherapeut

op grond van ervaringen van de werkgroep en de adviezen van patiëntfocusgroep

 Minimaal 4 weken laxantia –Movicolon of Magnesiumhydroxide-om 

anale dilatatie te vermijden en wondgenezing te

bevorderen



Post-operatieve
bekkenfysiotherapie

 Inspectie ademhaling (borst/buik/onderbuik?)

 Inspectie Perineum–anus (litteken? hemorrhoiden?)

 Inspectie perineum 
 Tijdens tijdens contractie (cocontracties?, inwaartse 

beweging?)

 Tijdens hoesten (hoestreflex aanwezig?)

 Tijdens relaxatie (ontstaat er ontspanning?)

 Tijdens zachtjes persen (goede perstechniek?)

 Na 6 weken anaal toucher voor precieser onderzoek



Behandeldoelen
 Optimaliseren wondgenezing: geen dilatatie,  

defeceren zonder persen, buikademhaling

 Ontlasting soepel houden na stoppen met laxantia

scoren 2 dagen vezel- en vochtintake

 Voorzichtige opbouw spierfunctie 
bekkenbodemspieren/ontspanning

 Goede buikademhaling

 Beheersen aandrang

 Goede perstechniek



Persen met ontspannen 
M.Puborectalis



Zo nodig 
 Bij aanhoudende urge PTNS met plakelectroden

 Spierprikkelen als bbsp niet meer weten hoe aan te 
spannen

 Myofeedback bij onvoldoende awareness over 
aanspannen en ontspannen

 Rectale ballon bij vermoeden van onvoldoende rectale 
capaciteit of onvoldoende vullingsgevoel



Volgende zwangerschap

 Een sectio wordt niet aanbevolen.                                  

Het is onduidelijk of een primaire sectio de oplossing

is om (verergering van) fecale incontinentie te

voorkomen.



persisterende anale incontinentie

 Vrouwen die behandeld werden met 

bekkenfysiotherapie en 6-12 maanden postpartum 

fecale incontinentieklachten hebben: verwijzen naar

expertise centrum


