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Transmurale Richtlijn 29 

‘Preventie van bekkenbodem gerelateerde klachten postpartum’ 

Achtergrondinformatie  

Vrouwen kunnen tijdens hun zwangerschap, direct na de bevalling of later te maken krijgen met 
bekkenklachten, zoals urine incontinentie, anale incontinentie, een prolaps en/of  
bekkengordelpijn.1-4  

Bekkenklachten beperken vrouwen in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, hebben grote impact 
op de kwaliteit van leven en brengen hoge maatschappelijke kosten met zich mee.  

De huidige pre- en postpartum zorg besteedt geen standaard aandacht aan preventie van 
bekkenklachten.5  

Bekkenbodemspiertraining, bekkenfysiotherapie en leefstijladviezen kunnen worden aanbevolen als 
preventie of behandeling van bekkenklachten, zowel tijdens de zwangerschap als na de  
bevalling.1-4, 6-8 

Preventie  

Inzicht in het ontstaan van bekkenklachten, signalering van verhoogde risico’s en eventueel instellen 
van een behandeling zou kunnen leiden tot reductie van bekkenklachten. 
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Inzicht  

Definities, prevalentie, risicofactoren  

Urine-incontinentie (UI), de klacht van enig ongewild urineverlies, komt voor bij  50% van alle 
vrouwen tijdens de zwangerschap en bij 1/3 van de vrouwen postpartum en neemt toe met de 
leeftijd. 1-3, 9  
Ten opzichte van één sectio in de voorgeschiedenis verhoogt één vaginale bevalling het risico op UI 
met 67% en stijgt het risico op het persisteren hiervan gedurende 10 jaar of langer met 275%. 
 
Factoren die de kans op UI verhogen:  
hogere maternale leeftijd, UI tijdens de zwangerschap, overgewicht vóór de zwangerschap en/of 
postpartum, pariteit meer dan 3 bevallingen, uitdrijvingsfase van > 1 uur, obstetrisch letsel,  
kindsgewicht > 4000 gram, zwakte van de bekkenbodem  
 
Prolaps (Pelvic Organ Prolapse, POP), een verzakking van voor-, achterwand  en/of uterus, kan 50% 
van de vrouwen na een vaginale partus treffen.  
Een vaginale partus geeft een 4 tot 11-voudig verhoogd risico op POP vergeleken met nulliparae.10  
 
De volgende drie factoren geven samen een 46% verhoogde kans op POP: 11-15   
1. het voelen en/of zien van een vaginale uitstulping (‘balgevoel’) tijdens de zwangerschap (17.8%)  
2. het hebben van een moeder met een urogenitale prolaps (19.7%)  
3. het verrichten van zwaar lichamelijk werk (8.5%) 

Anale incontinentie (AI), ongewild verlies van feces en/of flatus, komt minder vaak voor dan UI, 
maar het is bijzonder belastend, zowel fysiek als psychisch.  
Fecesverlies en de combinatie van feces en flatusverlies komt postpartum bij primiparae voor bij 
respectievelijk 2-6%  en 13-27%. 
 
Risicofactoren AI: obstetrisch letsel is een factor die algemeen gerelateerd wordt aan het ontstaan 
van AI direct postpartum of later. Van alle vrouwen met een totaalruptuur krijgt 30-60% te maken 
met een al dan niet tijdelijke mate van AI. 
Overige risicofactoren AI: overgewicht, AI tijdens de zwangerschap.1, 7, 15-20 
 
Zwangerschaps Gerelateerde Bekkengordel Pijn (ZGBP), een muskeloskeletaal type persisterende 
pijn rondom de bekkengordel, met mogelijke uitstraling naar de heupen en bovenbenen, komt 
voor bij 1 op de 5 vrouwen tijdens de zwangerschap.4 De pijn kan geleidelijk of acuut ontstaan,  
wisselt  in hevigheid en locatie, en brengt aanzienlijke beperkingen bij Activiteiten in het Dagelijks 
Leven (ADL) met zich mee. Symptomen kunnen vroeg in de zwangerschap, tijdens de partus of ook in 
de eerste maand postpartum ontstaan. In de overgrote meerderheid (93%) verdwijnen de klachten 
spontaan binnen 6 maanden na de bevalling.  De rest neemt een chronisch karakter aan.  
Tot 2 jaar postpartum bedraagt de incidentie van persisterende ZGBP 5% tot 8.5%. 
De oorzaak van ZGBP lijkt zowel tijdens de zwangerschap als postpartum multifactorieel bepaald. 
Vast staat dat veranderingen in de hormoonspiegels relaxine en progesteron een rol spelen.  
 
Belangrijkste risicofactoren voor ZGBP:  
1. zwaar werk (draaien en bukken met de rug meerdere malen/uur)  
2. een voorgeschiedenis van lage rugklachten, bekkengordelpijn en/of trauma van het benig bekken 
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Signalering van verhoogd risicoprofiel postpartum 
 
Op basis van het best beschikbare wetenschappelijk bewijs en consensus van de werkgroep volgt hier 
een risicoprofiel en adviezen ter preventie van bekkenklachten postpartum. 
Multidisciplinaire kennis van dit risicoprofiel beoogt te leiden tot een tijdige signalering van deze 
vrouwen en preventie van bekkenbodemgerelateerde klachten door advisering m.b.t. 
bekkenbodemspiertraining, bekkenfysiotherapie en leefstijladviezen.1-4, 6, 7 

 
Vrouwen met een verhoogd risico op bekkenbodemgerelateerde klachten postpartum zijn te vinden in 
het volgende profiel:  
 
Alle vrouwen in het kraambed met 
 
• ernstige pijn in de bekkengordel met ADL beperkingen 
• totaalruptuur  
 
 
Alle vrouwen bij de 6 weken postpartum nacontrole met  
 
• hoge maternale leeftijd  
• pariteit meer dan 3 bevallingen  
• overgewicht vóór de zwangerschap en/of postpartum   
• UI tijdens en/of na de zwangerschap  
• het voelen en/of zien van een vaginale uitstulping (‘balgevoel’) tijdens de zwangerschap 
• een moeder met een urogenitale prolaps 
• zwaar lichamelijk werk (draaien en bukken met de rug meerdere malen/uur) 
• AI tijdens de zwangerschap  
• obstetrisch letsel  
• totaalruptuur 
• uitdrijvingsfase van > 1 uur  
• kindsgewicht > 4000 gram  
• zwakte van de bekkenbodem (deels aangeboren, of veroorzaakt of verergerd door zwangerschap 

en/of vaginale bevalling) 
• een voorgeschiedenis van lage rugklachten, bekkengordelpijn, trauma van het benig bekken 
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Preventie bekkenbodemgerelateerde klachten:  implicaties voor de praktijk 

Bekkenbodemspiertraining, bekkenfysiotherapie en leefstijladviezen kunnen worden aanbevolen als 
preventie of behandeling van bekkenklachten, zowel tijdens de zwangerschap als na de  
bevalling.1-4, 6-8 
 
Motivatie van alle betrokkenen en therapietrouw zijn belangrijke voorspellers voor succes.20-22  
 
De volgende algemene preventie adviezen worden erkend en uitgedragen: 
 
Bekkenbodemspiertraining: 

• vrouwen worden ten zeerste geadviseerd de bekkenbodemspieren te trainen zowel tijdens de 
zwangerschap als na hun bevalling (zie folder) 

• verwijs naar de bekkenfysiotherapeut® voor intensieve begeleiding en 
bekkenbodemspiertraining op maat als behandeling van UI, POP, AI, ernstige en/of 
persisterende bekkenpijn en na totaalruptuur22 (volg flow chart,  interventie protocol) 

 
Leefstijl adviezen: 
 

• vrouwen worden ontraden te roken voor of tijdens hun zwangerschap  
• vrouwen dienen te streven naar een gezond lichaamsgewicht voor hun zwangerschap en 

streven naar terugkomen op hun lichaamsgewicht van voor de zwangerschap  
• regelmatige training met lage intensiteit wordt ten zeerste geadviseerd   
• obstipatie moet worden vermeden zowel tijdens als na de zwangerschap  

 

Werkwijze tijdens zwangerschap en postpartum  

Bijlage 1  
Het interventie protocol beschrijft het proces van de interventie door de verloskundige/gynaecoloog 
(tijdspad acties en afkappunten voor besluitvorming) 
Bijlage 2  
Folder met algemene advisering voor leefstijl en bekkenbodemspiertraining voor de zwangere/pas 
bevallen vrouw 
Bijlage 3  
Screeningslijst door de vrouw voor 6 weken postpartum controle in te vullen (gevalideerde vragen 
naar UI, POP, AI en ZGBP).14, 21, 23, 24 
 

 
Dit protocol is in 2013 opgesteld door een regionale werkgroep:  

Drs. Joggem Veen, urogynaecoloog Máxima Medisch Centrum, Veldhoven/Eindhoven                            
Carlijn van der Heijden, verloskundige, Ortus Verloskunde & Echoscopie, Bladel                                                                                              
Dr. Pytha Albers-Heitner, bekkenfysiotherapeut, epidemioloog/gezondheidswetenschapper, Basaal,  
Waalre                                                                                                                                                                                 
Thea van Delft-de Moor, bekkenfysiotherapeut, Andromeda Gezondheidscentrum, Veldhoven             
Marieke Meeuwis, bekkenfysiotherapeut, Fysiotherapie Marieke Meeuwis, Oirschot 

Autorisator                       Controledatum                               Publicatiedatum 
J. Veen   15-04-2016     15-04-2014 
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