
Functionele buikklachten
Onder functionele buikklachten verstaan we onder 
meer het prikkelbare darmsyndroom, functionele 
dyspepsie, opgeblazen gevoel, winderigheid, 
misselijkheid, buikpijn en een wisselend 
ontlastingspatroon. Functionele dyspepsie en het 
prikkelbare darmsyndroom zijn beide aandoeningen 
die gekenmerkt worden door langdurige of periodiek 
terugkerende buikklachten zonder dat daar een 
organische of biochemische oorzaak voor te vinden is. 
Dit kan de kwaliteit van leven ernstig belemmeren.
Bij functionele dyspepsie zitten de klachten meer in de 
bovenbuik, bij het prikkelbare darmsyndroom meer in 
de onderbuik. Het prikkelbare darmsyndroom gaat 
gepaard met veranderingen in het ontlastingspatroon. 
De diagnose functionele buikklachten wordt vaak pas 
gesteld als andere oorzaken kunnen worden 
uitgesloten. 
Bij onze aanpak is er sprake van een gecombineerde 
behandeling van de diëtist en de bekkenfysiotherapeut 
waarbij u uitleg en informatie krijgt over de mogelijke 
oorzaak van uw klachten. Wij vragen van u om actief 
een rol te spelen bij de behandeling van uw klachten 
zodat de vicieuze cirkel waarin u terecht bent 
gekomen, kan worden doorbroken. Er vindt regelmatig 
overleg plaats tussen de diëtist en de 
bekkenfysiotherapeut en zo nodig wordt, in overleg, 
contact opgenomen met uw arts.

Begeleiding van de bekkenfysio- therapeut bij 
functionele buikklachten

Anatomie en werking van het spijsverteringsstelsel en 
de bekken- bodemspieren.
De bekkenbodemspieren spelen een belangrijke rol bij 
de ontlasting. Een verkeerd gebruik van deze spieren 
kan bijvoorbeeld leiden tot obstipatie, onvolledige 
leging van de darmen of pijnklachten in de onderbuik. 
U leert bij de bekkenfysiotherapeut uw bekkenbodem 
weer goed te gebruiken door deze bewust en 
gecontroleerd te spannen en te ontspannen. De 
bekkenfysiotherapeut kan hierbij gebruik maken van 
myofeedback, electrostimulatie of de rectale 
oefenballon. (Zie de informatiefolder over 
bekkenfysiotherapie voor meer informatie over deze 
behandelingen.)

Adviezen voor toiletgedrag

Samen met u wordt uw ontlastingspatroon en 
toiletgedrag doorgenomen. Een normale 
ontlastingsfrequentie varieert van 2 maal per dag tot 3 
maal per week. We spreken van obstipatie als de 
frequentie lager is dan 2 a 3 maal per week, met 
daarbij verschijnselen als harde ontlasting, veel 
persen en het gevoel niet alles kwijt te zijn. U krijgt tips 
en adviezen voor goed toiletgedrag.

Buikmassage 

Wanneer de buik pijnlijk of opgeblazen is, kan een 
buikmassage verlichting geven. Tevens kunnen 
specifieke pijnpunten in de buikspieren 
verantwoordelijk zijn voor buikpijn of uitstralende pijn 
in de bekkenregio. 
De buikmassage wordt u ook aangeleerd zodat u het 
zelf kunt toepassen.

Ademhalings-en ontspannings- oefeningen 

Spanningsklachten spelen vaak een rol bij functionele 
buikklachten. Daarom is het belangrijk om goed te 
leren ontspannen. Hiervoor wordt gewerkt met diverse 
ontspanningstechnieken waarmee u thuis kunt 
oefenen. Een goed ademhalingspa-troon zorgt voor 
een natuurlijke ‘massage’ van de darmen.
Bewegingsadviezen en leefstijl 
Een beroep waarbij u veel zit of weinig 
lichaamsbeweging hebt invloed hebben op uw 
buikklachten. Regelmatige lichaamsbeweging heeft 
een gunstig effect op de ontlasting en daarmee 
mogelijk op de buikklachten. Daarom zal de 
bekkenfysiotherapeut u adviseren over gezond 
beweeggedrag.



Wat moet u meenemen naar de bekken- 
fysiotherapeut?

• Een verwijsbrief is niet nodig. Wij hebben een 
contract met alle verzekeraars.
• Uw identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of id-kaart)
• Een handdoek

Wat moet u meenemen naar de diëtist?

• Een verwijsbrief van de huisarts of specialist. De 
kosten voor consulten worden met een verwijzing 
geheel of gedeeltelijk vergoed door de 
zorgverzekeraar. De eerste drie uur per kalenderjaar 
worden vergoed vanuit het basispakket + eventueel 
extra tijd wanneer u aanvullend verzekert bent.  
Controleer eventueel voorafgaand aan de intake bij 
uw verzekering op hoeveel consulten u recht heeft. 
Let op: de vergoeding uit het basispakket komt ten 
laste van je eigen risico als je geen andere medische 
kosten gemaakt hebt dit jaar. Alleen bij kinderen <18 
jaar en bij vergoeding vanuit zorgketens geldt géén 
eigen risico.
• Uw identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of id-kaart)
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Begeleiding bij functionele 
buikklachten 

door diëtist en bekkenfysiotherapeut



Wat is bekkenfysiotherapie?
Een bekkenbodemfysiotherapeut is 
gespecialiseerd in het behandelen van buik-, 
bekken- en bekkenbodemklachten. Doordat 
de bekkenbodem niet optimaal functioneert, 
kunnen er klachten ontstaan. 
In deze folder vindt u meer informatie over 
bekkenfysiotherapie en welke 
behandelingsmogelijkheden er zijn.
Functie van de bekkenbodem
We staan er niet dagelijks bij stil, maar de 
bekkenbodem heeft een belangrijke functie in 
ons lichaam. De bekkenbodem:

Sluit de blaas en de endeldarm af op het 
moment van aandrang en drukverhoging.
Moet ontspannen tijdens. 
Remt de activiteit van de blaas en de 
endeldarm.
Geeft steun aan de wervelkolom/bekken, 
baarmoeder, blaas en darmen.
Draagt bij aan de seksuele beleving.
Werkt samen met de buikspieren en het 
middenrif tijdens de ademhaling.

Klachten in het bekkenbodemgebied
Ongewild verlies van urine tijdens 
inspanning. Bijvoorbeeld tijdens het 
sporten of tijdens hoesten, niezen of heel 
hard lachen.
Vaak en plotselinge, hevige aandrang om 
te gaan plassen.
Ongewild verlies van ontlasting. (Dit kan 
variëren van een windje tot het niet op 
kunnen houden van ontlasting of verliezen 
van ontlasting.)
Obstipatie
Verzakking van de blaas, baarmoeder of 
de darmen.
Pijnklachten in de onderbuik of 
geslachtsdelen.

Hoe verloopt de behandeling? 
Aan de hand van een vraaggesprek worden 
uw klachten in kaart gebracht. Daarna zal er -
in overleg met u- een onderzoek worden 
gedaan. Dit onderzoek zal uitwendig en indien 
nodig ook inwendig worden gedaan. Een 
inwendig onderzoek is vaak handig, omdat het 
meer informatie geeft over het aanspannen, 
ontspannen en de kracht van de 
bekkenbodemspieren. Ook kan er tijdens dit 
onderzoek worden gekeken naar eventuele 
verzakkingen. Daarna krijgt u uitleg over de 
bekkenbodem en de relatie met uw klachten. 
Ook wordt met u besproken welke 
behandelingsmogelijkheden er zijn.
Verschillende behandelingen:
1. Adviezen
Een bekkenbodemfysiotherapeut kan u advies 
geven over de toilethouding en toiletgedrag. 
Indien nodig kan er ook tijdens de 
zwangerschap en na de bevalling advies 
gegeven worden over ondersteunende 
hulpmiddelen, zoals een bekkenband of 
opvangmateriaal.
2. Oefentherapie
Hierbij wordt u geleerd om de bekkenbodem 
op de juiste manier aan te spannen of te 
ontspannen. Om een goed resultaat te 
bereiken is het ook de bedoeling dat u de 
oefeningen thuis in het dagelijks leven 
toepast.

Problemen en/of pijn tijdens 
geslachtsgemeenschap.
Klachten voor of na een operatie in de 
onderbuik of bekkengebied.
Bekkenpijn in de periode rond en na de 
zwangerschap en bevalling.

4. Electrostimulatie
Wanneer u bij uzelf niet goed voelt waar de 
bekkenbodem zit en hoe u deze spier aam 
moet spannen, kan er gebruikt worden 
gemaakt van elektrostimulatie. Hierbij wordt 
een persoonsgebonden elektrode ingebracht 
in de vagina of anus Via het geven van kleine 
prikkeltjes voelt u hoe de spier zich aanspant. 
5. Rectale ballontraining
Een kleine ballon wordt ingebracht in de anus. 
Door de ballon te vullen met lucht wordt de 
vulling in de endeldarm nagebootst, 
herkenbaar gemaakt en getraind. Wanneer er 
gekozen wordt voor een behandeling middels 
myofeedback, elektrostimulatie of 
ballontraining ontvangt u hierover nog meer 
en uitgebreidere informatie. 

3. Myofeedback
Om te controleren of u de 
bekkenbodemspieren op de juiste manier 
gebruikt, kan er bij een behandeling gebruik 
worden gemaakt van myofeedback. Hierbij 
wordt een persoonsgebonden elektrode 
ingebracht in de vagina of anus. Op deze 
manier wordt de functie van de bekkenbodem 
zichtbaar en meetbaar via een beeldscherm. 



Verzekering
Indien u aanvullend verzekerd bent, heeft u 
recht op vergoeding van fysiotherapeutische 
behandeling. De hoeveelheid behandelingen 
is per verzekeraar verschillend. U kunt hier 
dan ook het beste contact over opnemen met 
uw eigen verzekering. 

De vaginale en rectale elektrodes zijn op 
voorraad in de praktijk. Deze elektrodes zijn 
persoonsgebonden. De therapeut zal aan u 
een eenmalige machtiging vragen, zodat de 
fabrikant de kosten van uw rekening af kan 
schrijven. De elektrode wordt in veel gevallen 
niet vergoed door de zorgverzekeraar.
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Patiënt informatie inwendig onderzoek van 
de bekkenbodem.
Middels deze patiënteninformatie willen wij u 
alvast wat meer informatie geven over het 
inwendig onderzoek zodat u zich hier rustig op 
voor kunt bereiden. Uw behandelend 
bekkenfysiotherapeut heeft met u afgesproken 
dat zij de volgende be- handeling bij u een 
inwendig onderzoek zal doen.

Middels een inwendig onderzoek kunnen de 
bekkenbodemspieren goed worden gevoeld 
en beoordeeld. De bekkenbodemspieren zijn 
goed te voelen via de vagina en/of de anus. 
De bekken- fysiotherapeut zal tijdens het 
onderzoek aan u vertellen wat zij gaat doen 
en wat zij voelt. Ook zal de 
bekkenfysiotherapeut u vragen, wat u voelt.

Het onderzoek vindt meestal plaats in halfzit 
(tussen lig en zitten in). Indien u mee wilt 
kijken tijdens het onderzoek, is dit mogelijk 
met behulp van een handspiegeltje. Uw 
bekkenfysiotherapeut kijkt eerst uitwendig 
naar de bekkenbodem en beoordeelt of er 
eventuele bijzonderheden zijn. Vervolgens 
vraagt de bekkenfysiotherapeut om de 
bekkenbodem spieren aan te spannen en 
weer te ontspannen. Ook vraagt zij u te 
hoesten en te persen, om te kijken hoe de 
bekkenbodem- spieren reageren op het 
moment van drukverhoging in de buik.

Vervolgens kijkt de bekkenfysiotherapeut naar 
de ingang van de vagina en bekkenbodem 
(spieren). Zij vraagt u nog een keer de 
bekkenbodem- spieren aan te spannen en 
weer te ontspannen, te hoesten en te persen 
(dit om eventuele verzakkingen te kunnen 
beoordelen).

Inwendig onderzoek via de vagina.

De bekkenfysiotherapeut voelt tevens naar 
eventuele pijnpunten. Daarna voelt de 
bekken- fysiotherapeut via de vagina, naar de 
spanning en de ontspanning van de 
bekkenbodemspieren. Ook wordt er gevoeld 
of de bekkenbodemspieren overal goed te 
voelen zijn en of er eventueel pijnpunten 
aanwezig zijn. Tevens voelt zij naar eventuele 
verzakkingen en kan op deze manier de mate 
van verzakking inschatten.

Er zal u nogmaals gevraagd worden om op 
diverse manieren (snel, langzaam )de 
bekkenbo- demspieren aan te spannen om 
een goede indruk te krijgen van de kracht en 
het uithoudings- vermogen van de 
bekkenbodemspieren.
Tijdens het aanspannen wordt ook gevoeld of 
het mogelijk is om de plasbuis een stukje op 
te trekken. Ook wordt u nog een keer 
gevraagd te hoesten en te persen.

Het onderzoek is doorgaans niet pijnlijk. Als 
het onderzoek wel pijnlijk of vervelend 
aanvoelt is het belangrijk dat u dit aangeeft. 
Het onderzoek wordt dan aangepast of 
gestopt op uw verzoek. Na afloop van het 
onderzoek zal de bekkenfysio- therapeut met 
u het onderzoek bespreken.

Hierna zal er besproken worden welke fysio- 
therapeutische mogelijkheden er voor u zijn, 
voor de behandeling van uw klachten.

Inwendig onderzoek via de anus.
Tijdens dit onderzoek wordt u gevraagd op de 
zij te komen liggen. (Liefst op de linker zijde)
De bekkenfysiotherapeut begint met het kijken 
naar de activiteit van uw 
bekkenbodemspieren. Uw rechter bil wordt 
een klein stukje opgetild zodat de anus beter 
zichtbaar is. Vervolgens wordt u gevraagd de 
bekkenbodemspieren aan te spannen en te 
ontspannen. De bekkenfysio- therapeut kijkt 
naar de activiteit van de anus. Ook wordt u 
gevraagd te hoesten en te persen om te kijken 
hoe de bekkenbodemspieren functioneren op 
het moment van drukverhoging in de buik.

De bekkenfysiotherapeut brengt een beetje 
gel aan op haar vinger, en plaatst haar vinger 
op de anus. Op deze manier is het mogelijk 
de buitenste kringspier uitwendig te voelen en 
te beoordelen of de kringspier helemaal intact 
is en/of er pijn- punten zijn.

Daarna zal de bekkenfysiotherapeut via de 
anus voelen naar de buitenste en binnenste 
kringspier. Ook kan er inwendig gevoeld 
worden naar de diepere laag van de 
bekkenbodemspieren. De 
bekkenfysiotherapeut voelt naar de spanning 
en de ontspanning van de 
bekkenbodemspieren. Ook kunnen er evt. 
pijnpunten gezocht worden. Er wordt u 
gevraagd de bekkenbodemspieren



aan te spannen, te ontspannen, te hoesten en 
te persen. Om een goede indruk te krijgen van 
kracht en uithoudingsvermogen van de 
bekkenbodem- spieren zal u nogmaals 
gevraagd worden om op diverse manieren 
(kort of lang) aan te spannen.

Via de anus kan de bekkenfysiotherapeut een 
goede indruk krijgen over het functioneren van 
de bekkenbodemspieren en het bestaan van 
even- tuele verzakkingen.

Het inwendig onderzoek dient altijd pijnvrij te 
zijn. Indien u toch pijn voelt of het onderzoek 
als onprettig ervaart kunt u het onderzoek ten 
allen tijde stoppen. Na afloop van het 
onderzoek zal de bekkenfysiotherapeut met u 
het onderzoek bespreken. Hierna zal er 
gekeken worden welke fysiotherapeutische 
mogelijkheden er zijn voor de behandeling.

Wilt u voor het onderzoek een kleine en een 
grote handdoek meenemen.
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Patiënt informatie folder myofeedback
In deze folder willen wij u informatie geven 
over het onderzoek en de behandeling met 
myofeedback. De bekkenbodem is voor veel 
mensen een onbekende spier; het is moeilijk 
om bij jezelf te voelen waar de spier precies 
zit en wat zijn functie is. Dit maakt, dat de 
bekkenbodemspier zich goed leent voor het 
onderzoek en de behandeling met 
myofeedback.

Via een beeldscherm krijgt u informatie over 
het aan- en ontspannen van de 
bekkenbodemspieren. Bij myo-feedback wordt 
de spieractiviteit gemeten via een elektrode 
(probe) die tijdens het oefenen in schede of 
anus geplaatst wordt. (Deze elektrode is 
persoonsgebonden en blijft van uzelf). Op het 
beeldscherm kunt precies zien wanneer u de 
bekkenbodemspieren aanspant en ontspant. 

Tijdens het onderzoek ligt u op de rug of op de 
zij. Daarna zal de bekkenfysiotherapeut u 
vragen, op verschillende manieren uw 
bekkenbodem- spieren aan te spannen. Op 
het scherm kunt u via een curve zien of en 
hoe u de bekkenbodem- spieren aanspant, 
maar belangrijker, ook ontspant. Ook wordt u 
gevraagd om te persen. Het is belangrijk om 
te weten wat er tijdens het persen gebeurt en 
hoe de bekkenbodemspieren hierop reageren. 

Een myofeedback-onderzoek dient pijnloos te 
verlopen. Mocht u toch pijn voelen of mocht u 
het onderzoek toch vervelend vinden, dan 
kunt u het altijd stoppen.

Hoe verloopt het onderzoek?

Tijdens de behandeling ligt u weer op de rug 
of op de zij. Ook kan er geoefend worden in 
zit en in stand. Na het inbrengen van de 
elektrode wordt, afhankelijk van het doel van 
de training, begon- nen met het aanspannen 
en/of ontspannen van de 
bekkenbodemspieren.

Hoe verloopt de behandeling?

Indien u zich niet bewust bent van de bekken- 
bodemspieren.

Indien u moeite heeft met het ontspannen van 
de bekkenbodemspieren.

Indien er sprake is van een verkeerd 
persgedrag.

Voor veel mensen werkt het erg stimulerend 
de activiteit van hun eigen 
bekkenbodemspieren via een beeldscherm te 
kunnen volgen. Op deze manier krijgt u een 
goed inzicht in wat u doet. Het is belangrijk 
dat u het gevoel, dat hoort bij aanspannen en 
ontspannen, goed leert kennen en op den 
duur uw bekkenbodemspieren kunt gebruiken 
zonder de controle van de myofeed- back. 
Door in de behandeling gebruik te maken van 
de myofeedback wordt u zich meer bewust 
van het gebruik van de bekkenbodemspieren.

Wanneer wordt myofeedback toegepast?

Kosten en vergoeding probe:
De probe wordt besteld bij Pelvitec door uw 
therapeut. U ondertekent een machtiging, 
waarna het bedrag door Pelvitec wordt 
afgeschreven van uw rekening. Sommige 
verzekeraars vergoeden de probe. Hiervoor 
dient u zelf even te informeren bij uw 
verzekeraar.
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