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Bekkenbodemspier-oefeningen voor mannen

Wat zijn de bekkenbodemspieren?

De bodem van het bekken bestaat uit lagen spieren en andere
weefsels. Deze lagen vormen een hangmat vanaf het stuitje
aan de achterkant tot het schaambeen aan de voorkant. De
bekkenbodem van een man ondersteunt de blaas en de
darmen. De urethra (urinekanaal) en het rectum (endeldarm)
gaan door de bekkenbodemspieren. De bekkenbodemspieren
spelen een belangrijke rol bij blaas –en darmbeheersing.

Waardoor de bekkenbodemspieren verslapt kunnen raken 

De bekkenbodemspieren kunnen verslappen door:

• sommige prostaatklier ingrepen;

• voortdurend persen om uw darmen te ledigen (constipatie);

• aanhoudend zwaar tillen;

• chronisch hoesten (zoals een rokershoest of chronische bronchitis en astma);

• te zwaar zijn; en

• niet in goede conditie te zijn.

Bekkenbodemspier-oefeningen

Deze oefeningen versterken de bekkenbodemspieren en verbeteren de beheersing van de blaas en
darmen.

Ze kunnen ook nuttig zijn in combinatie met een blaastrainingsprogramma bedoeld om de
blaasbeheersing te verbeteren bij mensen die veelvuldig aandrang hebben om te plassen
(aandrangincontinentie). 
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Hoe kunt u de bekkenbodemspieren aanspannen 
Het eerste wat u moet doen is bepalen welke spieren getraind moeten worden. 
1. Ga gemakkelijk zitten of liggen met de spieren van uw dijen, billen en buik ontspannen. 
2. Span de spiercirkel rond de endeldarm aan alsof u diarree of een scheetje probeert in te houden.

Ontspan. Oefen deze beweging een aantal keren, totdat u er zeker van bent dat u de juiste spier
traint. Probeer uw billen niet samen te drukken. 

3. Tijdens het plassen, probeer de plas tijdelijk te stoppen en dan weer door te laten gaan. Doe dit
alleen om erachter te komen welke spieren gebruikt moeten worden en doe het dan niet vaker
dan één keer per week om uw vooruitgang te controleren, daar dit de normale leging van de
blaas kan verstoren. 

Als u geen duidelijke aanspannings –en omhoogbeweging van uw bekkenbodemspieren kunt
voelen of als u zelfs de stroom van uw urine niet kunt vertragen, zoals beschreven in 3, moet u
professionele hulp zoeken om uw bekkenbodenspieren goed te laten werken. Zelfs mannen met
erg zwakke bekkenbodemspieren kunnen deze oefeningen leren met de hulp van een
fysiotherapeut of een continentie-adviseur met ervaring op dit gebied. 

Bekkenbodemspier-oefeningen doen 
Nu dat u de spieren kunt voelen werken, kunt u ze als volgt oefenen: 
1. aanspanning en intrekken rond de anus en urinekanaal tegelijkertijd, en ze van binnen op tillen.

Probeer deze aanspanning stevig vast te houden terwijl u tot vijf telt. Laat dan los en ontspan. U
zou een duidelijk gevoel moeten hebben van ‘laten gaan’. 

2. Herhaal (aantrekken en omhoog brengen) en ontspan. Het is belangrijk om ongeveer 10
seconden te rusten tussen elke aanspanning. Als u het gemakkelijk vindt om het vijf seconden
lang vol te houden, probeer het dan langer vol te houden – tot tien seconden. 

3. Herhaal dit zo vaak als u kunt tot een maximum van 8-10 aanspanningen. 
4. Doe nu vijf tot tien korte, snelle, maar stevige aanspanningen. 
5. Doe deze hele oefeningroutine tenminste 4-5 keer per dag. 

Terwijl u deze oefeningen doet:
• Houd uw adem NIET in.
• Druk NIET naar beneden in plaats van aandrukken en omhoog brengen
• Span uw buik, billen of dijen NIET aan.

Voer uw oefeningen goed uit
De kwaliteit is belangrijk. Een kleiner aantal goede oefeningen zal nuttiger zijn dan vele
halfslachtige.

Maak de oefeningen deel van uw dagelijkse routine. 

Als u eenmaal geleerd heeft hoe u deze oefeningen moet doen, zou u ze regelmatig uit moeten
voeren, met volle aandacht voor elke serie. Het kan nuttig zijn om dagelijks tenminste vijf
regelmatige tijden te hebben voor deze oefeningen. Bijvoorbeeld, na een toiletbezoek, wanneer u
wat drinkt of wanneer u in bed ligt.

Andere dingen die u kunt doen om uw bekkenbodemspieren te helpen 
• verdeel het tillen van zware lasten;
• vermijd constipatie en voorkom persen tijdens ontlasting;
• zoek medisch advies bij hooikoorts, astma en bronchitis om niezen en hoesten te verminderen: en 
• houd uw gewicht binnen de perken voor uw lengte en leeftijd.
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Zoek hulp

Goede resultaten hebben tijd nodig. Om uw bekkenbodemspieren tot hun maximale sterkte op te
bouwen zult u hard aan deze oefeningen moeten werken. De beste resultaten worden bereikt
wanneer u hulp zoekt bij een fysiotherapeut of een continentie-adviseur die een individueel
oefenprogramma voor u zal ontwerpen dat speciaal bij uw spieren past.

• Uw dokter

• Nationale Continentie Hulplijn gratis op 
1800 33 00 66

(Telefoontolken kunnen geregeld worden)

• Uw gemeenschaps- of gezondheidswerker,
of fysiotherapeut

• Speciale continentie-adviseurs in
ziekenhuizen, continentie-klinieken of bij
de Continence Foundation of Australia
Resource Centres of bijkantoren.

U kunt meer informatie krijgen via
deze andere foldertjes in deze reeks:

• Wat is Urine-Incontinentie

• Goede Blaasgewoonten voor Iedereen

• Blaas Training

• Bekkenbodemspier-oefeningen voor
Vrouwen

• Dementie en Urine-Incontinentie

• Constipatie en Urine-Incontinentie

• Blaas Problemen en de Prostaat

• Incontinentie Produkten en Apparatuur

• Incontinentie: Mythes en Feiten

• Wat is een Continentie Onderzoek

• Een Lijst van Tien Veel Voorkomende
Vragen

• Een op drie vrouwen die ooit een baby
hebben gehad plassen in hun broek!

• Ontlastingsincontinentie

• Chirurgie voor Stress-Incontinentie bij
Vrouwen

Wie kan er helpen?

Tolken. Sommige diensten kunnen een tolk
regelen (van hetzelfde geslacht indien

gewenst), zonder kosten voor u. Controleer
bij uw dienst.

Telefoontolkdiensten zijn goedkoper en
vaak meteen beschikbaar. Bijvoorbeeld, de
Translating and Interpreting Services (TIS)
Doctors Priority Line biedt een gratis dienst

aan dokters in privé praktijken om met
patiënten te praten die slecht Engels

spreken. Uw dokter kan deze dienst regelen
door 1300 131 450 te bellen.


