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Inhoud

• Anatomie

• Symptomen

• Beantwoorden van vragen

• Vragen

• Wat is er niet aan bod gekomen en levert vragen op ??



Vragen

• Tips om UWI te voorkomen

• Is bft bij meisje 11-12 jaar zinvol?

• ‘s Nachts > 2 x plassen?

• Last van aandrangincontinentie. Wat nu?

• Verband tussen bekkenpijn na bevalling en LS?

• Moet ik dit vertellen aan de bft?

• Wat zijn goede ontspanningsoefeningen voor de bb?

• Tips voor algehele lichaamshouding

• Hebben alle LS patiënten eenzelfde verkeerde houding?

• Kun je zelf een te strakke bb snel leren ontspannen?

• Ik plas net als de douche: alle kanten op.. Wat te doen?



Diep gelegen laag bekkenbodemspieren



Volgende laag bekkenbodemspieren



Oppervlakkig gelegen bekkenbodemspieren



Huid, die bekkenbodemspieren bedekt







Functies van de bekkenbodem

Ondersteuning

Continentie

Ledigen 

Sexueel



Verschijnselen LS

• Bleke, witte hypertrofische of atrofische regio’s 

• Hyperkeratose

• Sclerose

• Enig erytheem, rode verkleuring

• Ecchymosis is algemeen

• Fissura anogenitaal

• Erosies, maar blistering (blaarvorming) is zeldzaam

• Veranderingen / 8-figuur incl. perianale regio

2016 European guideline W.I. v.d. Meijden et al.



Symptomen

• Jeuk 

• Pijn

• Dyspareunie of apareunie

• Urologische verschijnselen

• Andere symptomen zoals obstipatie

• Kan ook zonder symptomen verlopen

2016 European guideline W.I. v.d. Meijden et al



Behandelmogelijkheden bft

• Urine incontinentie 

• Urine retentie

• Obstipatie

• Dyspareunie / apareunie

• Pijn

• Postoperatieve begeleiding

• Bevorderen opvolgen smeeradviezen  



Toilethoudingen



Toilethouding vervolg



Normaal plas- en drinkgedrag

• Vochtinname: 1500-2500 ml (inclusief water, koffie, thee, 

soep, fruit, alco)

• Plassen: 5 – 8 x / 24 uur

• Eén plas is: 300 – 500 ml

• Een mens plast  5 – 8 x / 24 uur

• Tussen 2 plassen: minimaal 1.30 uur  en maximaal 3.30 

uur 

• Voor 14.00 uur in de middag: 1200 ml plassen ( de rest 

erna is extra)

• Maximaal 2 liter uitplassen



Normaal poepgedrag

• Vezelinname voor ♀ : 30 gram

• Vezelinname voor ♂ : 40 gram 

• www.voedingswaardetabel.nl

• Vochtinname van 2000 ml (2 liter)

• Bewegen 45 minuten

http://www.voedingswaardetabel.nl/


Urgency / frequency

• Plassen > 8 x 24 uur

• Plassen in de nacht > 2 x

• Sterke aandrang binnen 1.30 uur

• Sterke aandrang, die niet te beheersen is



Urgency



Stressincontinentie 

Urineverlies bij hoesten en niezen

Springen 

Bukken en tillen

Persen

Opstaan uit stoel, gaan zitten

N.B. heeft NIETS met stress te maken!!

Het gaat om BUIKDRUK



Coördinatie

http://www.sportplaatjes.nl/trampoline_springen/?display=trampoline_springen/trampoline11.gif


Ontspanning (oefenbal / 

balkussen / ballon / spreidoef)



Penetratie ? 

Denk aan seks. responscyclus!



GGGG

gevolgen

gedachtengevoel

gedrag

1.Activiteiten vermijden

2. Overbelasten

1.Conditie verslechtert

2.Vermoeidheid neemt toe

3.Weerstandsklachten

4.Pijnklachten

1.Mijn lijf is 

onbetrouwbaar

2.Ik moet oppassen

3.Ik doe alsof er niets aan 

de hand is

1.Angstig

2.Somber

3.Boos

4.Neutraal 

(ontkenning)

Naar: J.W.Vlaeyen



Mediteren / bewuste 

ontspanning

C. Röst



Sproeiende plas ?? Hoe zit dat 

?? 



Triggerpoints
COCCYGEUS / LEVATOR ANI / SFINCTER ANI / OBTURATORIUS INTERNUS/ PIRIFORMIS



Rekken van spieren waar de bekkenbodemspieren 

aanhechten 



Vaginale / rectale ballonset



Rectale ballon set



Vaginale dilatatie set



Dilatators



Multiple Array Probe Leiden(MAPLe)



Top Behandeling voor patiënt met LS

• Snelle diagnostiek door dermatoloog

• Inschakelen gynaecoloog

• Bij uitgebreide klachten: vulvapoli

• Vulvapoli rapporteert huisarts 

• Vulvapoli verwijst naar seksuoloog/bft





Dank voor uw aandacht


