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 Geachte Lezer, 
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de bekkenoefentherapie Cesar/Mensendieck Noord-Nederland! 
Wij zijn oefentherapeuten, die zich hebben gespecialiseerd in bekkenklachten: bekkenoefentherapeuten en gecertificeerde 
bekkentherapeuten.  
Deze nieuwsbrief komt voort uit onze Intercollegiale Overleggroep. In deze eerste nieuwsbrief laten wij u met ons en onze 
discipline kennismaken.  Daarnaast vertellen wij u graag hoe bekkenoefentherapie  een adequaat onderdeel kan uitmaken van 
een effectief behandeltraject voor cliënten met klachten van het bekken en de bekkenbodemregio. 
 
In de volgende nieuwsbrieven informeren wij u over de nieuwste ontwikkelingen binnen ons vakgebied .  

 Bekkenoefentherapie  

Pijnklachten in het bekkengebied kunnen ontstaan door te zware werkzaamheden, een val, maar ook door bijvoorbeeld 
langdurig een verkeerde houding aan te nemen en rondom de zwangerschap. Klachten zijn veelal gelokaliseerd in het gebied 
van de lage rug, het stuitje, billen, liezen, het schaambeen en het gebied rondom de heupen. Daarnaast komt het soms voor 
dat ook de bekkenbodemfunctie is verstoord.  
 
Bij bekkenoefentherapie wordt de diagnose gesteld na anamnese en uitwendig onderzoek. Wel wordt de bekkenbodem 
zonodig gepalpeerd. Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld worden met daarin cliëntspecifieke en gerichte oefeningen 
die thuis zelfstandig door de cliënt uitgevoerd worden. Oefentherapie richt zich daarbij vooral op een juist gebruik van het 
bekken en de bekkenbodem in de ADL., zodat de functie blijvend hersteld wordt.  
Het is mogelijk om zowel individueel als in groepsverband bekkenoefentherapie te volgen.  

 Nieuwe richtlijn bekkenoefentherapie 

Met ingang van 1 juni 2014 is de nieuwe geactualiseerde Richtlijn Bekkenklachten in gebruik genomen. In de totstandkoming 
van de richtlijn is samengewerkt met het CBO, de VvOCM (beroepsvereniging), de opleidingen tot Oefentherapeut uit Utrecht 
en Amsterdam en een expertgroep vanuit het werkveld. 
In de richtlijn zijn nieuwe ontwikkelingen zoals de Directe Toegankelijkheid Oefentherapie (DTO) en nieuwe inzichten met 
betrekking tot diagnostiek en behandeling vanuit wetenschappelijke onderzoeken en the European Guideline for PGP 
verwerkt. 
Daarnaast is de doelgroep van peri-partum bekkenklachten uitgebreid met niet-zwangerschapsgerelateerde klachten. Voor 
urine-incontinentie bestaat een aparte richtlijn. 

 Bekkenoefentherapie in de regio Noord– Nederland 
Bekkenoefentherapie wordt in de volgende praktijken in Noord–Nederland aangeboden: 

 Anita Rutze, Kajuit 438b en Rijksweg 16a te Groningen , tel: 050– 541 12 15 / 050-541 92 64 

 Mieke Boonstra, Verlengde van Beresteijnstraat 5 te Veendam en Scholtenswijk 1 te Oude Pekela, tel: 0598– 618467/  

 06-30707142 

 Truus Groeneveld & Jannie Postma, Rembrandtlaan 72 a te Hoogezand, tel: 06-49630323 

 Tineke Kreulen, Emingaheerd 8a te Groningen en Bunnemaheerd 122 te Groningen, tel 06– 308 00175 

 Lieneke Volger, Riouwstraat 34, 9715 BX  te Groningen, tel: 050-573 04 07  

 Barbara Kroon, Molenstraat 33 te Vries, tel: 06-50 23 13 03  

 Agnes Heidstra, de Schalk 6a, te Grootegast, tel: 0594– 61 23 29 

 Jannie Postma, Nije Jirden 12 D-1 te Surhuisterveen en Thorbeckelaan 201 te Assen, tel:  0592- 343910  

 Brigit Batterman, Molenstraat 44 te Beilen, tel: 0593– 540 990 

 Marleen Tromp, Riouwstraat 34,9715 BX te Groningen, tel 06– 30 29 49 86 


