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De bekkenbodemspieren
Optimaal herstel na je bevalling
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Telefoon: 0486 474753
www.fysiotherapiegrave.nl
E-mail: info@fysiotherapiegrave.nl
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BEKKENKRING
Samenwerkingsverband eerstelijns bekkengerelateerde zorg

www.bekkenkring.nl
Deze folder is een initiatief van Bekkenkring Fys’Optima. Wij ontwikkelen samenwerkingsverbanden
tussen zorgverleners in de eerste lijn op het gebied van bekkenfysiotherapie. Ons doel is optimaal
herstel door beter samen te werken. U leest meer hierover op onze website: www.bekkenkring.nl
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Balans

Postpartum consult

Na de bevalling kan het vinden van een nieuwe balans lastig zijn. Probeer voldoende rust te
nemen in de kraamtijd en te luisteren naar de signalen van je lichaam. Ontspan je buik- en
bekkenbodemspieren als je zit of ligt. Ook op het toilet.

Na de bevalling wil je graag snel weer herstellen. Als je wilt kun je een afspraak maken bij
de bekkenfysiotherapeut voor een preventief postpartumconsult rond 7 weken na de bevalling. Zij onderzoekt de bekkenbodemspierfunctie, de ligging van de organen en ze let op
het herstel van de buikspieren. Je krijgt individuele adviezen en gerichte oefeningen mee die
voor jou geschikt zijn. Ook kan de bekkenfysiotherapeut je vragen beantwoorden t.a.v andere
klachten, zoals pijn bij vrijen, littekenpijn, bekkenpijn of je adviseren wanneer je weer kan gaan
sporten.

De bekkenbodemspieren
De bekkenbodemspieren zorgen voor controle over je blaas en darmen. Ook ondersteunen ze de ligging van je buikorganen en gebruik je de bekkenbodemspieren bij vrijen. Na
de bevalling is het gevoel vaak anders of minder. Door oefenen herstelt het gevoel sneller.

Bekkenbodem oefeningen
Oefen vanaf de tweede dag door een kleine beweging naar binnen en omhoog te maken
met de spieren rond de plasbuis, vagina en anus. Probeer de spieren aan te spannen terwijl je
uitademt zonder dat de buik- en bilspieren meehelpen. Laat vervolgens weer goed los, dit is
net zo belangrijk. Herhaal deze beweging 5 tot 10 keer achter elkaar, een paar keer per dag.
Heb je hechtingen? Maak dan alleen hele kleine zachte bewegingen met de spieren. Dit bevordert de doorbloeding. Na een keizersnede kun je voorzichtig een paar keer je bekkenbodem aantrekken, trekt het in je buik dan stop je met oefenen. Zo bouw je de bekkenbodem
oefeningen langzaam op.

Veerkracht opbouwen
Vanaf de tweede week kun je de veerkracht verder verbeteren door dagelijks te blijven
oefenen. Oefen met name in het begin van de dag als de spieren nog niet moe zijn. Maak
series van aanspannen en loslaten als je zit en staat. Blijf ook aandacht geven aan het ontspannen van de bekkenbodemspieren.
n Oefen snelle bewegingen
n Oefen de liftbeweging in 2-3 stapjes
n Oefen rustige bewegingen, bv 5 x 5 tellen vasthouden. Bouw dit op gedurende de
komende weken naar 6 x 6, 7 x 7 enz. tot je gemakkelijk 10 x 10 tellen kunt aanspannen.

Met een veerkrachtige bekkenbodem kun je:
•
•
•
•
•
•
•

Je plas ophouden als je niest en hoest;
Rustig het toilet halen en ontspannen plassen en poepen;
Windjes en ontlasting ophouden;
Steun geven aan je buikorganen bij tillen, dragen, duwen of hoesten;
Een flinke wandeling maken zonder een zwaar gevoel van onder;
Makkelijker genieten van vrijen;
Gemakkelijk 8 x 8 tellen aanspannen in staande houding.

Maak een steuntje

Weer vrijen

Gebruik je bekkenbodem en buikspieren en adem uit als je je kindje
oppakt, bukt, hoest of tilt. Zo verminder je de buikdruk op je organen
en voorkom je klachten.

Vaak is de vagina wat droger en wijder en kan het litteken nog gevoelig
zijn. Aandacht voor het voorspel,
glijmiddel en een rustige aanpak
helpen meestal. Blijft het pijn doen?
Vraag dan om advies.

Een platte buik

Weer sporten

Na 6 weken kun je beginnen met
rustige buikspieroefeningen. Na de
bevalling kunnen de buikspieren
wat wijken. Dit wordt een diastase
genoemd. Als deze ruimer is dan 2
vingers breed vraag dan advies aan
de bekkenfysiotherapeut.

Er zijn gerichte cursussen om je
conditie weer op peil te brengen,
bijvoorbeeld ZwangerFit. Hardlopen
kan weer als je bekkenbodem weer
veerkrachtig is, meestal na 3 maanden.

