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Pelvische reëducatie 

Informatiebrochure voor patiënten 

Beste patiënt 

 

Pelvische reëducatie is een therapie waarbij wij uw urologisch of gynaecologisch  

probleem proberen te verhelpen.  

 

U kunt bij de bekkentherapeut voor verschillende zaken terecht:  

 urge of stress incontinentie 

 faecale incontinentie 

 pijn bij betrekkingen (vaginisme, dyspareünie) 

 bedplassen bij kinderen.  

  

Deze zaken kunnen verschillende oorzaken hebben. Individueel gaan wij verder op uw 

probleem in.  

 

Informatie 

Bij een eerste kennismaking wordt naar uw verhaal geluisterd en wordt het  

probleem in kaart gezet. Vervolgens wordt de functie en werking van de pelvische regio  

uitgelegd aan de hand van anatomische modellen.  

 

 

 

 



  

 Drank- en plasschema 

Er wordt gevraagd om een drank- en plasschema in te vullen. Dit is nodig zodat wij  

kunnen nagaan hoeveel en hoe vaak u drinkt en plast. Wij geven u informatie en tips 

over een gezonde drankinname en plasfrequentie. Bij problemen met de stoelgang 

geven wij ook gepaste informatie over voeding.  

 

Toilethouding 

Er wordt duidelijk uitgelegd wat een correcte toilethouding is. U zit ontspannen op het 

toilet, de voeten gesteund op de grond. Bij het plassen vooral niet persen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekkenbodemspieroefeningen 

Wij leren u de spieren van de bekkenbodem op een correcte manier aan te spannen en 

ook te ontspannen.  

 
 

 



  

 Biofeedback en elektrostimulatie 

Via het inbrengen van een vaginale of anale sonde kunnen wij de kracht van uw  

bekkenbodemspier controleren.  

Met biofeedback kunt u op een computerscherm meevolgen hoe goed u de  

oefeningen uitvoert. Indien nodig kunnen wij elektrostimulatie gebruiken om uw  

probleem verder op te lossen.  

 

 

 

 

 

 

Bedplassen bij kinderen 

Op maat van het kind wordt uitgelegd wat de bedoeling van de therapie is.  

Er zijn verschillende oorzaken van bedplassen:  

 te kleine blaascapaciteit 

 overactiviteit van de blaas 

 te grote urineproductie ’s nachts 

 te diepe en vaste slaap 

De behandeling is een ‘full-spectrum therapie’. Deze bestaat uit verschillende delen, 

soms in combinatie met medicatie (onder toezicht van de behandelende arts). We 

geven uitleg over het gebruik van een plaswekker. Daarnaast nemen we het drank-

schema van het kind onder handen. Verder krijgt het kind blaastraining en wordt 

uitleg gegeven over een superplas. Studies tonen aan dat positieve bekrachtiging het 

droog worden bespoedigt, wij werken dan ook met een beloning ’s nachts.  



  

 

Contact 

Bekkenbodemtherapeut Az Damiaan 

 059 41 44 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Az Damiaan vzw, september 2016. Niets uit deze brochure mag worden  

overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming.  

Deze brochure bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het  

gesprek met uw zorgverlener. 
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