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Geachte Lezer, 

Nieuwsbrief Bekkenoefentherapie Noord-Nederland 

 
In deze derde nieuwsbrief willen wij u graag informeren over de visie van (bekken)oefentherapeuten C/M op het behandelen van het 
piriformissyndroom als gevolg van een bekkentorsie of bekkenscheefstand.  
Bij een verkeerde stand van het bekken, treedt er vaak een compensatie op, zowel naar de wervelkolom, (bijvoorbeeld een scoliose en 
hierdoor scheefstand van de schouders), als ook naar de knieën en voeten (door een asymmetrische belasting). Een bekkentorsie of 
bekkenscheefstand kan lies- of bilpijn geven en hierdoor wordt het ‘zere’ been vaak minder belast. Acute klachten kunnen ontstaan 
door verstappen, vertillen, vallen of uitglijden. Chronische klachten door overbelasting, lang in één houding zitten of door een slechte 
houding. Ook tijdens de zwangerschap of na de bevalling ontstaan er vaak problemen door de mechanische krachten op het bekken of 
doordat de spierkracht nog niet weer op peil is terwijl er meer getild moet worden, zowel de baby als ook het badje, maxi-cosi of 
kinderwagen. We zien vaak dat er geen evenwicht is tussen belasting en belastbaarheid. 

Onderzoek en behandeling 
 

Anamnese en onderzoek zijn gericht op (mogelijke) functiestoornissen en het functioneren in het dagelijks leven (ADL), in relatie tot 
de ervaren klachten en de hulpvraag. De (bekken)oefentherapeut observeert en analyseert het bewegingsgedrag en vormt zich een 
beeld van de balans tussen belasting en belastbaarheid. De (bekken)oefentherapeut kijkt altijd naar de houding in zijn totaliteit, 
zowel in rust als tijdens bewegen. Hoe is de stand van het bekken, hoe compenseert de patiënt en hoe wordt het bekken gebruikt in 
relatie tot de wervelkolom en de heupgewrichten in het dagelijks leven? Vaak zien we een asymmetrisch bewegingspatroon, 
waardoor er een  asymmetrie in de spiertonus ontstaat.  
Er worden actieve oefeningen gegeven om de lage rug, SI- en heupgewrichten te mobiliseren, maar ook oefeningen om de stand te  
corrigeren. De verkorte of hypertone spieren worden gerekt en de spieren rondom het bekken worden versterkt. Ook is er aandacht 
voor het leren ontspannen van de spieren en het verbeteren van de buikademhaling. Daarnaast is het bewust maken van het 
gebruik van het bekken in de ADL belangrijk om recidieven te voorkomen. De oefeningen worden altijd aangepast aan iemands 
bewegingsmogelijkheden, werkhouding, sport en hobby’s. Er wordt altijd in de ‘context’ geoefend. Die dagelijkse handelingen 
waarbij de patiënt pijn ervaart worden geoefend en de patiënt wordt bewust gemaakt van zijn houding- en bewegingspatroon. 

Piriformis syndroom 
 
 

 

Het piriformissyndroom komt 6x vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. De klachten 
ontstaan bijna altijd door overbelasting. De pijn kan uitgelokt worden door lange 
autoritten (het gaspedaal ingedrukt houden), waarbij het been abduceert in gebogen 
stand. Bij een gestrekt been, helpt de mm. piriformis bij exorotatie. Vooral een 
aymmetrische uitdraai is een risicofactor. De pijn wordt meestal erger bij zitten, 
traplopen, stretchen en kniebuigingen doen.  
Onze ervaring is dat alleen het rekken van de mm. piriformis niet afdoende is, maar dat 
er ook gekeken moet worden naar de stand en het gebruik van het bekken, lage rug en 
de heupgewrichten tijdens dagelijkse bewegingen. Als er een asymmetrisch 
bewegingspatroon is in de ADL omdat het bekken niet recht staat, is de kans op 
recidieven groot.  

 
 

Bekkenoefentherapie de regio Noord-Nederland 
 

Deze nieuwsbrief is een gezamenlijk initiatief van Oefentherapeuten die zich hebben gespecialiseerd in het behandelen van bekken- 
en bekkenbodemklachten en werkzaam zijn in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe.  
Zij hebben zich verenigd in een Intercollegiale Overleggroep en werken gezamenlijk aan het op peil houden van de kwaliteit van hun 
handelen, alsmede aan de bekendheid van Bekkenoefentherapie in de regio Noord- Nederland.  
Op de achterzijde kunt u een lijst vinden van de aangesloten therapeuten.  



Bekkenoefentherapeuten in Noord-Nederland  
 

Provincie Groningen 
 

GRONINGEN 
Tineke Kreulen 
Bunnemaheerd 122  
9737 RG Groningen 
06 - 30800175 
www.bekkenoefentherapie.com 
 
GRONINGEN 
Anita Rütze 

Rijksweg 16a 

9731 AB Groningen 

050 - 5411215 / 050 - 541 92 64  

www.fysiotherapielewenborg.nl 

 

HOOGEZAND 
Truus Groeneveld en Jannie Postma 
Wijkcentrum de Kern  
Rembrandtlaan 72a 9601 XD Hoogezand 
0598 - 393891 
www.leerbewegen.nl 

 

 

 

 

BERGUM 
Anneke Buurman en Wytske Greydanus 
Prins Bernhardstraat 1a 
9215 GJ Bergum 
0511-469277 
www.oefentherapiebergum.nl 

 
KOLLUM 
Agnes Heidstra 

W. Loréweg 3 

9291  MC Kollum 

0511-422549 

www.pmc-kollum.nl 

 

   

BEILEN 
Brigit Batterman 
Medisch Centrum Molenstraat 
Molenstraat 44 
9411 NM Beilen  
0593 - 540 990 
www.oefentherapiebeilen.nl 

 

GRONINGEN 
Marleen Tromp 
Riouwstraat 34  
9715 BZ Groningen 
06 - 30294986 

www.oefentherapiemarleentromp.com 

GROOTEGAST 
Agnes Heidstra 
De Schalck 6a 

  9861 BD Grootegast  
  06-50997932 
  www.oefentherapiecesargrootegast.nl 
 

OUDE PEKELA 
Mieke Boonstra 
Zorgcentrum De Molenhof 
Scholtenswijk 1 
9665 KN Oude Pekela 
0598 - 618467 / 06 - 30707142  
www.cesartherapieveendam.nl 

 

Provincie Friesland 
 
 

DAMWOUDE 
Agnes Heidstra 
Doniawei 77 
9104 GJ Damwâld 0511- 422549 
www.fysiodokkumdamwoude.nl 

 

 

Provincie Drenthe 
 

 

 

 

Provincie Drenthe en Flevoland 

VRIES  
Barbara Kroon 
Molenstraat 33  
9481 BB Vries 
06 - 50231303 
www.oefentherapievries.nl 

 

 

Of kijk op: 

 
GRONINGEN 
Anita Rütze 
Kajuit 438b 
9733 CZ Groningen 
050 - 5411215 / 050 - 5419264  
www.fysiotherapielewenborg.nl 

GRIJPSKERK 
Agnes Heidstra 
Schoutstraat 13  

 9843 BD Grijpskerk  
 0511- 451400 
 www.pmc-kollum.nl 
 

VEENDAM 
Mieke Boonstra 
Verlengde van Beresteijnstraat 5 9641 
AC Veendam 
0598 - 618467 / 06 - 30707142  
www.cesartherapieveendam.nl 

 

 

 

 

 

OPEINDE 
Anneke Buurman  
Dr. Siebingasingel 107 
9218  PW  Opeinde 
0512-371908 
www.oefentherapieopeinde.nl 

SURHUISTERVEEN 
Jannie Postma 
Medisch Centrum Surhuisterveen Nije 
Jirden 12D-1 
9231 KT Surhuisterveen 
06 - 49630323 
www.memmetiid.nl  
 
 
 
 
 

EMMELOORD 
Sietske Wildschut 
Medisch Centrum de Houttuinen 
Houttuinen 5 
8301 XP Emmeloord 
0527-617722 
www.cesartherapie-emmeloord.nl 

www.bekkenoefentherapeut.nl  
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