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Gefeliciteerd met de geboorte van je baby! 

Na de bevalling is nu de kraamtijd en je herstelperiode aangebroken. Een 

periode waarin rust, aansterken en je baby leren kennen heel belangrijk zijn. Het 

zijn niet voor niks 6 weken waarin je daar de tijd voor mag nemen. Het is een 

belangrijke periode waarin je langzaam je dagelijkse dingen weer gaat oppakken. 

Misschien merk je ook wel dat je lichaam niet zo functioneert zoals je gewend 

was. Deze folder is specifiek gericht op het herstel van de bekkenbodem en het 

bekken. Deze hebben immers heel wat te verduren gehad tijdens de 

zwangerschap en de bevalling.  

 

Een ander gevoel na de bevalling 

Vlak na de bevalling kan het zijn dat je gevoelens van aandrang niet goed of te 

laat signaleert. Hierdoor kun je urine of ontlasting verliezen voordat je bij de 

toilet bent. Dit is niet vreemd en hersteld zich in de meeste gevallen na enkele 

dagen. Om urineverlies te voorkomen is het raadzaam om elke 2 á 3 uur te 

plassen. Zo voorkom je dat de blaas te vol wordt en je te laat bij de toilet 

aankomt. Je kunt het plassen ook koppelen aan de voedingstijden van je kindje.  

 

De oefeningen hier beschreven kunnen al in de kraamweek gestart worden, ze 

zijn niet zwaar of belastend. Oefen rustig en neem de tijd. Zorg ervoor dat je 

geen afleiding hebt en dat je zoveel mogelijk ontspannen bent.  

 

1. Ga op je rug liggen met eventueel een kussentje onder de knieën. Plaats je 

handen onder op je buik en wordt je bewust van je ademhaling. Tijdens de 

inademing bolt je buik wat op en tijdens de uitademing zakt deze weer wat 

terug. Adem zo een aantal keer rustig door en probeer je lijf daarbij te 

ontspannen.  



 

2. Ga op je rug liggen en plaats je handen laag op je buik. Ontspan je buik, 

billen en benen. Span je bekkenbodem aan (alsof je plas of ontlasting wilt 

tegenhouden) ontspan vervolgens de spieren weer en laat helemaal los. 

Herhaal dit vervolgens 10x.  Probeer tijdens het oefenen je buik ontspannen 

te houden en door te ademen.  

 

Oefeningen 4-6 weken na de bevalling: 

Als bovenstaande oefeningen goed gaan, kun je de bekkenbodemoefeningen 

langzaam wat gaan uitbreiden met volgende oefeningen; 

1. In liggende houding of zittend op een kruk of stoel span en ontspan je de 

bekkenbodemspier 10x. 

2. In liggende houding of zittend op een kruk of stoel span je de 

bekkenbodemspier 10 tellen stevig aan en laat je vervolgens weer helemaal 

los, ook dit 10x  herhalen. Lukt het niet gelijk om 10 tellen vast te houden? Je 

kunt ook starten met bijvoorbeeld 3 of 5 tellen. Zorg ervoor dat tijdens het 

aanspannen je buikspier ontspannen blijft.  

3. In liggende houding of zittend op een kruk of stoel span je de bekkenbodem 

in 3 stappen aan en laat je vervolgens los in 3 stappen (lift oefening). Ook 

deze herhaal je 10x.  

 

Bekkenbodem en seksualiteit 

Na een zwangerschap en bevalling is het heel normaal dat gemeenschap niet 

meer hetzelfde is als daarvoor. Neem de tijd om weer te wennen aan elkaar en 

je veranderd lichaam. Belangrijk om te onthouden is dat het vrijen geen pijn mag 

doen! Pijn tijdens vrijen leid tot een hogere spanning in je bekkenbodem, 

hierdoor kunnen meer klachten ontstaan. Neem contact op met de 

bekkenoefentherapeut als je hier klachten bij ervaart.   

 

 



 

 

Bekkenoefentherapie 

Bij aanhoudende bekken- of bekkenbodemklachten is het raadzaam om contact 

op te nemen met je verloskundige of de bekkenoefentherapeut. Zij kan gericht 

op jouw klacht je de juiste oefeningen geven en zorgen dat je in je dagelijks 

functioneren weer zo snel mogelijk hersteld bent. Je hebt hier geen verwijzing 

van je huisarts voor nodig.  

 

De bekkenoefentherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van o.a. 

• Bekkenpijn tijdens of na de zwangerschap 

• Lage rugklachten 

• Ongewild urineverlies 

• Veelvuldige plotselinge aandrang van urine 

• Ongewild verlies van ontlasting of windjes niet goed kunnen ophouden 

• Obstipatieklachten 

• Klachten als gevolg van een verzakking 

• Pijn tijdens vrijen 

 

 

Vragen over deze folder? 
 

Voor meer informatie of voor vragen verwijzen we je naar: 

• Cesar Veenendaal | www.cesarveenendaal.nl | 0318-553223 

• Creation Verloskundigen | www.creationverloskundigen.nl | 0318-553465 

 

Deze folder is zorgvuldig samengesteld door Creation Verloskundigen. Als er wijzigingen 

in beleid of in prijzen zijn, geldt de toelichting tijdens het spreekuur. Versie maart 2020 

 


