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Zindelijk worden is een natuurlijk proces dat in de
meeste gevallen automatisch verloopt en geen
ondersteunende therapie nodig heeft. Soms gaat er
in het zindelijkheidsproces iets mis. Fysiotherapie,
gericht op de bekkenbodem, is dan een van de
behandelmogelijkheden.
Bij de bekkenbodemtherapie voor kinderen worden
onderstaande klachten behandeld:
?
Ongewild urineverlies of verlies van ontlasting
?
Veel te vaak plassen, teveel aandrang
?
Obstipatieproblemen
?
Regelmatig optredende blaasontstekingen

De verwijzing vindt meestal plaats door een
kinderarts of uroloog die een diagnose heeft gesteld.
Bij de start van de therapie vindt eerst een
vraaggesprek plaats met een of beide ouders zonder
het desbetreffende kind. Zodat duidelijk wordt wat er
aan de hand is en de ouders weten hoe de therapie
eruit gaat zien. Vanaf de tweede behandeling wordt
de therapie gericht op het kind.

Via een stappenplan worden alle voorwaarden voor
een goed plas- en ontlastingspatroon met de
kinderen en ouders doorgenomen.
De behandeling bestaat uit:
1. Uitleg; zodat ouder en kind begrijpen wat er
aan de hand is en wat ze er zelf aan kunnen
doen.
2. Aanleren van een goede toilethouding.
3. Wanneer ga je plassen.
4. Hoeveel moet je drinken.
5. Wat is aanspannen en wat is ontspannen van
de bekkenbodemspieren.
De behandeling zal bestaan uit +/- 7 behandelingen
verspreidt over ongeveer 3 maanden.
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