
Gespecialiseerde 
fysiotherapie bij 
kinderen met 
problemen in de 
zindelijkheid 

Verwijzing / vergoeding
Vaak is er een verwijzing door een huisarts of specialist. 

Echter heeft u voor een bezoek aan de gespecialiseerde 

fysiotherapeut geen verwijzing nodig. U kunt ook op 

eigen verzoek een afspraak maken voor uw zoon en/

of dochter. De gespecialiseerde behandelingen worden 

vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering, 

waarbij het eigen risico niet wordt aangesproken.

Opleiding
Een gespecialiseerde fysiotherapeut bij kinderen 

met problemen in de zindelijkheid is een kinder-

fysiotherapeut of een bekkenfysiotherapeut die 

zich heeft gespecialiseerd door extra nascholing, 

op post-HBO niveau, op het gebied van plas- en/of 

poepproblemen en buikpijnklachten. 
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Voor meer informatie over gespecialiseerde 

fysiotherapie bij kinderen met zindelijkheidsproblemen 

kunt u terecht op: www.nvfk.nl en www.nvfb.nl. 

Meer informatie?
Wilt u meer weten over fysiotherapie of zoekt u een 

gekwalifi ceerde bekkenfysiotherapeut bij u in de buurt? 

Ga naar www.defysiotherapeut.com.

Deze folder is een uitgave van de NVFB (Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie)

Uw gespecialiseerde fysiotherapeut:



Wat kan de 
gespecialiseerde 
kinder- en 
bekkenfysiotherapeut 
voor uw kind 
betekenen?
De gespecialiseerde fysiotherapeut voor kinderen met 
problemen in de zindelijkheid behandelt kinderen 
met plas-, poepproblemen en buikpijnklachten. 
Deze problemen kunnen veroorzaakt worden door 
het niet goed functioneren van blaas, darmen en/of 
buik- en bekkenbodemspieren. Dit kan een enorme 
impact hebben op de kwaliteit van leven van zowel 
het kind als het hele gezin. Uit onderzoek komt naar 
voren dat urineverlies in de top 3 van traumatische 
gebeurtenissen voor kinderen staat.

Meestal verloopt het zindelijkheidsproces vanzelf-

sprekend. Soms ontstaan er moeilijkheden of duurt het 

proces langer dan verwacht, in deze situaties kan de 

gespecialiseerde fysiotherapeut uitkomst bieden.

De bekkenbodemspieren spelen een belangrijke rol bij 

het plassen en/of poepen. De spieren moeten soms 

aanspannen en op andere momenten weer ontspannen. 

Indien deze spieren niet goed samenwerken kunnen er 

plas- en/of poepongelukjes ontstaan. 

Veel voorkomende problemen zijn bijvoorbeeld:
• Verlies van urine (van druppelverlies tot verlies van 

een volledige plas) 

• Heel vaak moeten plassen

• Terugkerende blaasontstekingen

• Bedplassen

• Verlies van ontlasting of vegen in de onderbroek

• Verstopping 

• Buikpijn zonder aantoonbare oorzaak

• Angst om te poepen of plassen

• Problemen op het gebied van seksualiteit 

(adolescenten)

Hoe gaat de gespecialiseerde fysiotherapeut te werk?
Tijdens een uitgebreid intakegesprek worden de 

klachten van uw zoon of dochter zorgvuldig in 

kaart gebracht. Daarnaast kunnen vragenlijsten 

worden afgenomen om het eet-, drink-, plas-, en/of 

poeppatroon duidelijker in kaart te brengen. 

Ook zal op een kindvriendelijke wijze lichamelijk 

onderzoek worden uitgevoerd naar adem-, buik- en 

bekkenbodemspieren.

Wat houdt een behandeling in?
Na de intake en het onderzoek zal een behandelplan 

worden opgesteld. De behandeling zal aansluiten bij 

de belevingswereld van het kind. 

Er bestaan diverse therapievormen, zoals:

• Uitleg over klachten en het ontstaan ervan

• Inzicht in het plas- en/of poepprobleem en de 

 werking van het blaas- en darmsysteem

• Adviezen over eten, drinken, bewegen en toiletadviezen

• Oefentherapie zal gericht zijn op het oefenen van 

houding en toiletgedrag, aan- en ontspannen van

 bekkenbodemspieren, kracht, stabiliteit, vergroten

 van de blaascapaciteit, ademhalings- en ontspan-

ningsoefeningen en het verbeteren van plas- en 

poeptechniek.

Daarnaast zullen er oefeningen voor thuis worden 

meegegeven. Belangrijk is om deze oefeningen thuis 

zorgvuldig uit te voeren en toe te passen. 

Dit vraagt van zowel het kind als de ouder motivatie.

Een kind is met betrekking tot de hulpvraag leerbaar 

vanaf ongeveer 5 jaar. Vanaf deze leeftijd kan de 

fysiotherapeut met het kind gericht gaan oefenen. 

Bij een jonger kind krijgen ouders gericht adviezen en 

wordt er een start gemaakt met spelenderwijs oefenen.


