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Aandacht voor de bekkenbodem in de verloskunde, een ondergeschoven 

kindje..!? 

 

Bloeddruk, gewicht, hartslag en de groei van het kindje dat is waar de verloskundigen zich 

vooral mee bezig houden. Maar hoeveel aandacht besteden ze nu eigenlijk aan de 

bekkenbodem en wat zouden wij hier als (aanstaande)verloskundigen aan kunnen doen om 

dit probleem uit de taboesfeer en onder de aandacht te brengen, als ook  te voorkomen dat 

vrouwen onnodig lang met het probleem rond lopen? Dat is precies wat we hebben 

onderzocht op de Nationale Bekkenbodemdag op 20/1/2018 (een landelijke contactdag voor 

patiënten en zorgverleners om bekkenbodemproblemen beter op de kaart te zetten 

https://bekkenbodem4all.nl/bekkenbodemdag-2018/programma/). Dit hebben we gedaan 

door zowel professionals (artsen, bekkenfysiotherapeuten en verpleegkundigen) als 

patiënten te ondervragen over wat verloskundigen zowel preventief als na diagnose van het 

probleem kunnen doen. De vraag die we met dit onderzoek willen beantwoorden is: Wat zijn 

de oorzaken van bekkenbodem problemen en wat kunnen verloskundigen doen om deze 

problemen te verminderen of zelfs te voorkomen? 

 

1: Een samenvatting van wat de bekkenbodem is en hoe die verandert tijdens de 

zwangerschap 

De bekkenbodem is een plaatvormige structuur die is opgebouwd uit spierbundels omgeven 

door stevig bindweefsel.  

De bekkenbodemspieren liggen onderin het bekken. Zij ondersteunen je blaas, baarmoeder 

en darmen en zorgen ervoor dat je controle hebt over urine, windjes en ontlasting. Door 

aanspanning van je bekkenbodemspieren kun je aandrang om te plassen of te ontlasten 

uitstellen en ongewild verlies van urine, windjes of ontlasting voorkomen. Door ontspanning 

van je bekkenbodemspieren kun je goed plassen en ontlasten. Een goede samenwerking 

tussen je bekkenbodem-, buik- en rugspieren zorgt voor stabiliteit rond je bekken, zodat je 

makkelijk kunt bewegen. Een goede bekkenbodemconditie is belangrijk om 

bekkenbodemklachten te voorkomen. 

In je zwangerschap neemt de druk op de bekkenbodemspieren toe door de groei van je baby 

in de baarmoeder. Daarnaast worden je bekkenbodemspieren en de banden rond je 

bekkengewrichten in je zwangerschap elastischer. Hierdoor kan het moeilijker worden je 

bekkenbodemspieren krachtig aan te spannen en neemt de beweeglijkheid van je bekken 

toe. Deze veranderingen in spieren en banden rond je bekken zijn nodig voor de bevalling, 

maar kunnen ook bekkenbodemklachten veroorzaken. Later in je zwangerschap drukt het 

gewicht van je baby op je blaas, waardoor je vaker naar het toilet moet. 

Tijdens de persfase van je bevalling komen je bekkenbodemspieren flink op rek te staan. Dit 

oprekken van je bekkenbodemspieren kun je zien als een flinke sportblessure, zoals 

bijvoorbeeld bij een enkelverstuiking: je ‘verzwikt’ eigenlijk je bekkenbodemspieren. Met 

tijd, rust en/of oefeningen komt dit meestal weer goed. Het lichaam heeft immers een 

ongelofelijk herstelvermogen. Wel is het zo, dat hoe beter de conditie van je 

bekkenbodemspieren al is vóór je bevalling, des te sneller je zult herstellen. Een goed 

gebruik en een goede conditie van je bekkenbodemspieren voor, tijdens en na je 

zwangerschap helpen je weer snel fit te worden en klachten te voorkomen. 

Functieverlies of verminderd functioneren van de bekkenbodem kan aanleiding geven tot 

meerdere en verschillende bekkenbodemklachten, zoals blaas- en plasproblemen, 
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verzakkingsverschijnselen, pijn in de onderbuik of het bekken en incontinentie en problemen 

rondom seksualiteit. 

 

2: Wat de patiëntenorganisatie Bekkenbodem4All wil bereiken met de terugkerende 

Nationale Bekkenbodemdag 

Je ziet het niet en je praat er meestal niet over. Toch hebben meer dan 1 miljoen vrouwen, 

mannen en kinderen in Nederland last van bekkenbodemproblemen. 

De stichting Bekkenbodem4All heeft als doel patiënten met bekkenbodemklachten en 

vrouwen met gynaecologische klachten steun en informatie te bieden om een 

weloverwogen keuze te kunnen maken bij voorkoming en behandeling van deze klachten, 

zowel vanuit ervaringsdeskundigheid als professionele kennis, alsmede het stimuleren van 

onderzoek naar behandelmogelijkheden en belangenbehartiging. De stichting tracht dit doel 

te bereiken door het organiseren en bevorderen van ervaringsgenoten contact, het helpen 

van patiënten door het uitwisselen van informatie en ervaringen, bevorderen van de 

bekendheid met de bekkenbodem en de daarbij behorende klachten bij het grote publiek. 

Zo krijgt dit probleem brede maatschappelijke erkenning. Zij werkt samenwerken met 

professionals, overheden, zorgverzekeraars en met organisaties met eenzelfde doel. Zo 

staan ze sterk voor alle 1 miljoen vrouwen, mannen en kinderen met 

bekkenbodemproblemen. 

 

3: Conclusies van het onderzoek 

Wat zijn de oorzaken van bekkenbodem problemen en wat kunnen verloskundigen doen om 

deze problemen te verminderen of zelfs te voorkomen? 

Dit was de vraag waar we ons mee bezig hebben gehouden en dan vooral het deel wat de 

verloskundigen eraan kunnen doen zowel preventief als in het verminderen of verhelpen van 

de klachten. We hebben gezien dat de verloskundigen inderdaad veel kunnen bijdragen aan 

het voorkomen en het oplossen van deze problemen vooral omdat zwangere- en pas 

bevallen vrouwen super gemotiveerd zijn om goed voor hun lichaam te zorgen. In de 

aanloop naar de bevalling ontstaat een vertrouwensrelatie tussen verloskundigen en 

zwangeren. Aangezien zwangeren zelf vaak onzeker zijn zullen zij veel dingen aannemen van 

hun verloskundigen en ook goed naar ze luisteren. Wat me ook opviel is dat veel vrouwen 

die nu rondlopen met bekkenbodemproblemen vooral aangeven dat ze er niet over durfden 

te spreken, omdat ze het zagen als iets wat ‘’erbij hoort’’ of omdat ze zich schaamden voor 

het probleem. Het is dus de taak van de verloskundige om dit zelf bespreekbaar te maken 

zodat de vrouwen hier makkelijker over gaan praten. 

Wat ik vooral van de professionals heb meegekregen is dat je aanknopingspunten kunt 

vinden als je naar hun verleden vraagt (anamnese). Zo vertelde een van de professionals dat 

naast lichamelijke oorzaken, bekkenbodemklachten ook vaker voor kunnen komen bij 

vrouwen die geen leuke jeugd gehad hebben met pesten of misbruik. 

 

4: Aanbevelingen 

Uit het onderzoek heb ik veel aanbevelingen gekregen van zowel de patiënten als de 

professionals. Zij waren van mening dat als ze eerder geholpen waren en er eerder over  

durfden te spreken, hun problemen nooit zo erg geweest zouden zijn: Tijdige onderkenning 

en behandeling kan veel problemen op latere leeftijd voorkomen.  

Door de toegenomen druk op de blaas tijdens de zwangerschap en de verminderde kracht in 

de bekkenbodemspieren kunnen de vrouwen meer moeite hebben om hun plas op te 
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houden, vooral bij lichamelijke inspanning zoals bij hoesten of tillen. Door 

bekkenbodemtraining, letten op de houding en een goede manier van bewegen gaan 

bekkenbodemklachten meestal na de bevalling weer over of kunnen bekkenbodemklachten 

worden beperkt. 

Als de vrouw wat meer risico loopt op het krijgen van bekkenbodemklachten, is het 

verstandig extra alert te zijn op de bekkenbodem. Dit is onder andere het geval als de vrouw 

vóór de zwangerschap al last had van plasproblemen, vaak blaasontstekingen heeft, zwaar 

lichamelijk werk verricht, de mevrouw overgewicht heeft en als de moeder een verzakking 

heeft. 

Verloskundigen kunnen hieraan bijdragen door preventief te wijzen op de mogelijke 

symptomen na de bevalling en wat zij hier zelf aan kunnen doen. Veel vrouwen gaven ook 

aan dat ze eigenlijk geen informatie hierover hebben gekregen voor de bevalling. Ze vonden 

het raar dat er vele workshops zijn voor borstvoeding en bevallingshoudingen maar dat er 

niks te vinden is over de bekkenbodem. Zij gaven aan dat als zulke workshops georganiseerd 

zouden worden veel vrouwen geholpen zouden kunnen worden, omdat ze het dan vooral 

ook bespreekbaar durven te maken. 

Dus als klachten niet overgaan kunnen de verloskundigen de vrouwen overtuigen dat dit niet 

iets is om zich voor te schamen en hen te adviseren op tijd hulp te zoeken bij huisarts of 

specialist en er niet te lang mee rond te blijven lopen. Er is vaak wat aan te doen en 

aanhoudende bekkenbodemklachten zijn niet normaal. Ook niet na de bevalling! 

 

Ik vond het erg leerzaam om aanwezig te zijn op de Nationale Bekkenbodemdag en hoop 

met dit verslag mijn opleiding en medestudenten te overtuigen van de belangrijke rol die wij 

als (aanstaande) verloskundigen kunnen hebben in het verkleinen en bespreekbaar maken 

van bekkenbodemproblematiek. 

 

Yasmila Mekki is 1ste jaars verloskunde student en heeft in het kader van een 

maatschappelijke schoolopdracht bezoekers (professionals en patiënten aan de Nationale 

Bekkenbodemdag) ondervraagd, naar de rol die zij weggelegd zien voor verloskundigen bij 

het voorkomen, beperken en bespreekbaar maken van bekkenbodemproblemen bij na 

zwangerschap. 

 

De patiëntenorganisatie Bekkenbodem4All dankt Yasmila dat zij bereid is om dit onderwerp 

onder de aandacht te brengen en is graag bereid om een gastles te verzorgen bij de 

opleiding voor verloskundigen om vanuit patientenperspectief samen met docenten en 

studenten bewustwording te vergroten mbt de belangrijke rol die verloskundigen kunnen 

spelen. Voor meer informatie over de stichting Bekkenbodem4All, ga naar 

www.bekkenbodem4all.nl 

Nicole Schaapveld, voorzitter 

 

 

 

 

 


