
 

Oefeningen na de Bevalling 
 
Tijdens de zwangerschap en de bevalling krijgen de bekkenspieren veel te  verduren. Het is belangrijk 
dat deze spieren na de bevalling weer in goede conditie komen.  
Een verminderde functie van de bekkenbodem spieren kan zich bijvoorbeeld uiten in het moeite 
hebben met het ophouden van urine, ontlasting en/of windjes.  
Een verminderde functie van de buik-, rug- en bilspieren kan rugklachten en bekkenpijn veroorzaken.  
Met het doen van goede oefeningen, kun je deze klachten meestal voorkomen.  
 
In deze folder vind je basisoefeningen voor bekkenbodem en houding, waarmee je kunt beginnen na 
de bevalling.  Je kunt starten zodra je je weer een beetje goed voelt, dit kan al de eerste dag na de 
bevalling zijn. 
Het maakt niet uit of je een natuurlijke bevalling hebt gehad, of er kunstmatige ingrepen  zijn 
gebruikt, of dat je een keizersnee hebt gehad. Je bepaalt je eigen intensiteit. 
 
Doe elke oefening rustig 10x achter elkaar, en 2x per dag. 
Neem pauze tussendoor en neem tijd om te voelen of je de oefeningen goed uitvoert. 
Blijf altijd goed doorademen en ga niet persen. 
 
Bij vragen, of onverwachte klachten: Vraag altijd advies aan je arts, verloskundige of 
fysiotherapeut! 
 

Week 1 
 
Bloedsomloop 
Ga gemakkelijk op je rug liggen, de benen zijn gestrekt. 

1. Beweeg rustig de voeten op en neer, terwijl de benen blijven liggen. 
2. In dezelfde houding draai je een rondje met de voeten. 

 
Bekkenbodemspieren  
Ga gemakkelijk op je rug liggen met de benen gestrekt. Concentreer je op je bekkenbodem. Het gaat 
er de eerste dagen niet om dat je de spieren heel krachtig aanspant. Het bewust aanspannen van de 
goede spier is het belangrijkst. Ook belangrijk is dat je de buik-, bil- en beenspieren ontspannen 
houdt tijdens de hele oefening. 

3. Trek de bekkenbodem in, alsof je je plas ophoudt en ontspan dan weer. 

4. Trek de bekkenbodem in alsof je je ontlasting ophoudt en ontspan dan weer.  

5. Trek de bekkenbodem in alsof je je plas en ontlasting samen ophoudt. Hierbij trek je in feite je kruis 
van je onderbroek af, naar “binnen”. 

 

Buikspieren 

Blijf op de rug liggen. Concentreer je op je onderbuik. 
6. Trek de onderbuikspier in, alsof je een strakke broek aan wilt trekken. 

 

Bilspieren 
7. Blijf op je rug liggen en span de bilspieren aan. 

 

 

 

 



 

Combinatie van bekkenbodem- en buik- en bilspieren 
8. Trek de bil-, bekkenbodem- en buikspieren in, alsof je een ritssluiting vast maakt, vanaf je stuitje tot je 

navel. Hierbij kantel je het bekken achterover, en dat is goed. 

 
Dwarse buikspieren 

9. Blijf op je rug liggen, nu met de knieën gebogen.  
Breng de rechter hand naar de rechter enkel. Je blijft “liggen”, komt dus niet met de romp omhoog. 
Als het ware trek je je taille in.  

Daarna breng je de linker hand naar de linker enkel. 

 

Rugspieren 
10. Blijf op je rug liggen, met de knieën gebogen.  

Duw je schouders en schouderbladen in het matras, alsof je “rechtop” gaat liggen. maak daarbij geen 
holle lage rug, het gaat om het strekken van de bovenrug. 

 

Week 2 t/m 6 
 

Opbouw: 

Blijf elke oefening rustig en goed geconcentreerd uitvoeren. 

Je kunt het aantal herhalingen in deze weken opbouwen naar 3 series van 15x.  

Altijd op geleide van hoe je je voelt. En: blijf altijd goed doorademen. 

 

In Rugligging:  
1. Blijf oefening 8, 9  en 10 van hierboven doen. 

2. Trek de bekkenbodemspier in 2 stapjes in, houd 3 tellen vast, en laat hem in 2 stapjes los. 

3. De knieën staan gebogen, til het bekken (de heupen) een stukje omhoog. 

4. Benen liggen gestrekt. Trek het rechter been en je rechter bekkenhelft een beetje in.  

Daarna het linker been en de linker bekkenhelft. (Je schuift het been, je tilt het NIET op). 

 

Als deze oefeningen pijn geven in stuit, schaambeen of rug, kun je als “stabiliserende bescherming”, 
eerst je bekkenbodem-, bil- en buikspieren intrekken, en gedurende de hele oefening aangespannen 
houden. 

 

In Zijligging: 
5. Onderste been gebogen, bovenste been gestrekt, span buik-, bekkenbodem- en bilspieren aan, en til 

het bovenste been op tot horizontaal. 

 

Zittend: 
6. Strek beide armen langs de oren zo ver mogelijk omhoog. Strek afwisselend nog extra de linker en de 

rechter arm. 

 

Bedenk dat dit een algemeen oefenschema is. Neem bij twijfel altijd contact op! 

Jacqueline Pluijter, Fysiotherapie de Vuursteen,  

gespecialiseerd in fysiotherapie bij bekkenklachten en incontinentie problematiek,  

in samenwerking met De Verloskundigen Praktijk Groningen. 

------- 
Fysiotherapie de Vuursteen, Goudlaan 289/1, 9743 CH Groningen, telefoon: 050-5714480 

E: info@fysiotherapiedevuursteen.nl, www.fysiotherapiedevuursteen.nl 

mailto:info@fysiotherapiedevuursteen.nl

