Bekkenfysiotherapie =
behandelen van klachten in buik, bekken- en bekkenbodemgebied
en lage rug, bij vrouwen en mannen

Wat is bekkenfysiotherapie?

Wat is de werkwijze van de fysiotherapeut?

Bekkenfysiotherapie is fysiotherapie bij bekkenklachten zoals:
• ongewild verlies van urine en/of ontlasting
• niet te onderdrukken aandrang om te passen en/of ontlasten
• moeizaam kwijt kunnen van de ontlasting (obstipatie)
• verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen
• pijn in de onderbuik, de bekkenbodem, rond de anus of de
geslachtsdelen
• pijn bij gemeenschap, als de klachten samenhangen met de
bekkenbodem
begeleiding
bij operaties in de onderbuik (blaas, prostaat,
•
baarmoeder)
• lage rug- en bekkenpijn, al dan niet in de periode rond en na
de zwangerschap en bevalling

Tijdens de eerste afspraak worden de klachten geïnventariseerd. Bij de tweede afspraak zal onderzoek plaatsvinden
(indien nodig ook inwendig, alleen na toestemming van
de cliënt). Hierbij wordt de bekken-fysiotherapeutische
diagnose gesteld, waarna aan de hand van de geformuleerde
behandeldoelen in overleg met de cliënt een behandelplan
wordt opgesteld.

Meer informatie kunt u vinden op www.nvfb.nl

Evaluatie en zo nodig bijstellen van de behandeling vindt
regelmatig plaats. Voor de analyse van het effect van de
behandeling wordt vaak gebruikgemaakt van gevalideerde
vragenlijsten.

Behandelmogelijkheden

Vergoeding

• informatie, uitleg en advies met betrekking tot het

Procare heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Voor een
bezoek aan de bekkenfysiotherapeut heeft een patiënt geen
verwijzing van huisarts of specialist nodig. Afhankelijk van uw
verzekering, zal de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed
worden vanuit de aanvullende verzekering.
Alleen voor bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie is er
de mogelijkheid tot vergoeding vanuit de basisverzekering
(betreft maximaal 9 behandelingen), waarbij wel uw eigen
risico word belast. Bij sommige zorgverzekeraars is dan een
verwijzing nodig. Uw zorgverzekeraar kan u hierover nader
informeren.

•
•
•

klachtenpatroon
oefentherapie
ondersteuning van de oefentherapie o.a. middels:
• inwendige palpatie
• biofeedback
• elektrostimulatie
oefentechnieken om controle te krijgen over vullen en
ledigen van blaas en endeldarm

Privacy
In onze praktijkorganisatie is uw privacy gewaarborgd. Een
fysiotherapeut heeft net als een arts een beroepsgeheim.
Verslaglegging, onderzoeken en behandelingen bij de bekkenfysiotherapeut zullen nooit zonder toestemming van de cliënt
en ook uiterst discreet uitgevoerd worden.

Kwaliteitsregister
Onze bekkenfysiotherapeuten staat geregistreerd in de
kwaliteitsregisters van de landelijke beroepsverenigingen,
het KNGF en NVFB.

Bereikbaarheid
Telefoon: 0183-69 99 33
Email: info@procarefysiotherapie.nl
Internet: www.procarefysiotherapie.nl
Behandeling vindt plaats op afspraak. Aanmelden kan via
telefoon, email of onze website. Treft u het antwoordapparaat,
spreek dan een boodschap in met vermelding van uw naam en
telefoonnummer, dan bellen we u zo spoedig mogelijk terug.
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