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Geachte Lezer, 

In deze vierde nieuwsbrief willen wij u graag informeren over de visie van (bekken)oefentherapeuten Cesar/Mensendieck op het 
onderzoeken en behandelen van prolapsklachten bij vrouwen. Er zijn veel risicofactoren bekend die het ontstaan van een prolaps 
kunnen verklaren; onder anderen familiair (moeder met prolaps), multipara, menopauze, gevorderde leeftijd, hysterectomie, zwaar 
lichamelijk werk, chronisch persen bij obstipatie, veel hoesten door roken/ COPD en overgewicht.  

Prolapsklachten  

Uit prevalentie onderzoek blijkt dat ongeveer 40% van de vrouwen een stadium 2 
of meer prolaps heeft (Slieker 2009a). De kans dat een prolaps ernstige hinder 
veroorzaakt, ligt veel lager (11%) (Slieker 2009b). Het risico voor een vrouw om in 
haar leven geopereerd te worden vanwege een verzakking is 11-19% (Olsen 
1997); 30% van de vrouwen wordt opnieuw geopereerd wegens een recidief pro-
laps of tgv incontinentie (Olsen 1997). Van alle vrouwen die een stadium 2 of 
meer prolaps hebben, rapporteert ongeveer 40% stress urine incontinentie (SUI) (Grody 1998). Van de resterende 60% heeft 36-80% 
occulte SUI, hetgeen betekent dat SUI gemaskeerd wordt door obstructie of afknikken van de urethra (Bump 1988). Ongeveer 10-
15% van de patiënten met een vaginale prolaps wordt gehinderd door fecale incontinentie (Weber 1998). De reden kan zijn dat de 
prolaps de sensibiliteit van het rectum vermindert, maar ook klachten die het gevolg zijn van een anaal sfincterdefect of een bescha-
digde/ slechte innervatie van de sfincter komt voor. Een rectum prolaps (RP) komt verreweg het meeste voor bij vrouwen (80-90%) 
en voornamelijk bij vrouwen tussen de 60 en 70 jaar (Madiba 2005).  

Anamnese, onderzoek en behandeling 

Na een uitgebreide anamnese op urologisch, proctologisch en gynaecologisch/seksuologisch gebied volgt het onderzoek, altijd uit-
wendig met het ondergoed aan. Heeft de cliënt een inwendig onderzoek gehad bij de huisarts of specialist, dan willen we graag de 
conditie van de bekkenbodemspieren en de mate van prolaps weten. We kunnen dan gerichter behandelen. Met name prolapsklach-
ten POP stadium 1 en 2 is met gerichte bekkenoefentherapie te behandelen. Er wordt gekeken naar de stand en het gebruik van het 
bekken bij staan, zitten en lopen. Ook de toilethouding en het toiletgedrag worden beoordeeld. Verder proberen we een indruk te 
krijgen van de kracht en de coördinatie van de bekkenbodemspieren. De buik- en rugspieren, maar ook de spieren rondom het bek-
ken worden beoordeeld op hun tonus en functie en er wordt gekeken naar de ademhaling. Aan de hand van het onderzoek wordt er 
samen met de cliënt een specifiek behandelplan opgesteld. Deze is gericht op bewustwording en versterken van de bekkenbodem-
spieren, maar ook op het leren ontspannen. Tevens worden de toilethouding en het toiletgedrag besproken. Verder wordt het ge-
bruik van de bekkenbodem- en buikspieren in combinatie met de buikademhaling bij druk verhogende momenten zoals tijdens zitten 
gaan en opstaan, bukken en tillen, maar ook tijdens het hoesten geoefend. Mocht de bekkentherapie na 6 behandelingen geen effect 
hebben, dan verwijzen we terug voor nader onderzoek.  

     Bekkenoefentherapie in 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, Drenthe en de Flevopolder.  
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. 
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