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CHECKLIST BEKKENBODEMDISFUNCTIES 
  

In verband met de aard van uw klachten is het van belang dat nagegaan wordt of uw 

bekkenbodemspieren goed functioneren. Deze spieren spelen een belangrijke rol bij het 

verkrijgen van een goede stabiliteit in uw lage rug en bekken. Onderstaande vragen 

geven uw therapeut een indruk over het functioneren van de spieren in uw 

bekkenbodem. 

 

Checklist voor eerste analyse mogelijke aanwezigheid bekkenbodem disfunctie: 

 

 Ja Nee 

Bent u in staat om naar de wc te gaan op een door u gekozen plaats en 

moment?  

(of kunt u plas of ontlasting moeilijk ophouden) 

  

Verliest u wel eens urine of ontlasting?  

 

  

Heeft u moeite met het op gang brengen van het plassen of de ontlasting?  

 

  

Heeft u last van obstipatie? (minder dan 3 x per week ontlasting )  

 

  

Heeft u klachten op het gebied van seksualiteit?  

          *  Pijn bij het vrijen  

          *  Erectiestoornissen  

          *  Prostaatpijn  

 

  

Heeft u bekkenpijn klachten gehad rond de zwangerschap ? 

 

  

Heeft u negatieve ervaringen op psychisch, fysiek of seksueel gebied?   

 

Bij meerdere positieve antwoorden kan het zijn dat uw bekkenbodem niet optimaal 

functioneert, wat het herstel van uw huidige klachten kan belemmeren. 

Bekkenbodemproblemen kunnen het best behandeld worden door een gespecialiseerd 

bekkenfysiotherapeut. Bekkenfysiotherapie kan  een goede aanvulling zijn op de 

behandeling die u nu krijgt. Met een meer sporen aanpak worden uw klachten op een zo 

breed mogelijke manier aangepakt met een zo groot mogelijke kans op een optimaal 

resultaat! 

 

Voor meer informatie over bekkenbodemklachten kunt u kijken op:  

 

 www.pelvicum-maassluis.com ; de website van Pelvicum Fysiotherapie Maassluis.  

Al 20 jaar ervaring in het behandelen van bekkenbodemproblemen bij mannen en  

vrouwen. 

 

 www.bekkenbodemonline.nl  : alles over bekken en bekkenbodem  

 

 De app “BekkenBodem”: een makkelijk hulpmiddel bij het oefenen van uw 

bekkenbodemspieren. Gratis te downloaden via de app-store. 

 

 

http://www.pelvicummiddelharnis.com/
http://www.bekkenbodemonline.nl/

