
Informatiefolder Myofeedback

Contact

Marianne Voet, Anna Keijsers 
Geregistreerd bekkenfysiotherapeut

Da Costa Fysiotherapie
Da Costastraat 16

1053 ZB Amsterdam

(020) 6166401

www.dacostafysiotherapie.nl
info@dacostafysiotherapie.nl



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.

Hoe verloopt het onderzoek?
Via een beeldscherm krijgt u informatie 
over het aan- en ontspannen van de 
bekkenbodemspieren. Bij myofeedback 
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 de behandeling?
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.

Wanneer wordt myofeedback 
toegepast?
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.

Kosten en vergoeding probe:
Voor myofeedback en/of elektrostimulatie 
moet een probe worden aangeschaft. Dit 
is een persoonsgebonden electrode die 
de vagina of het rectum wordt ingebracht. 
Wij werken met het systeem Maple. De 
kosten hiervoor zijn €60 en worden en 
soms vergoed door de verzekeraar. Indien 
dit niet het geval is, moet u deze dus 
zelf betalen. Wij hebben de probes op 
voorraad.


