
Weer  naar school! 
Maar wat als je steeds natte of vieze broeken hebt? 
Als je weer naar school gaat  is het belangrijk en vooral fijn  als je geen last  hebt van natte 
broeken of vieze broeken. Toch komt dit regelmatig voor bij kinderen in de schoolgaande 
leeftijd. 

Incontinentie, vaak moeten plassen,bedplassen, obstipatie en verlies van ontlasting. Herkent 
u deze klachten bij uw kind? In veel gevallen worden deze klachten veroorzaakt door een 
verkeerd gebruik van de bekkenbodemspieren in combinatie met een inefficiënt 
zindelijkheidsgedrag. Het is toch erg vervelend als je op school last hebt van kleine of grote 
dagelijkse ongelukjes. 

Kinderbekkenfysiotherapie is specifiek gericht op het  behandelen en opheffen van deze 
klachten. Wij leren uw kind met behulp van verschillende trainingsmethoden het 
vullinggevoel op blaas en darmen weer beter onder controle te krijgen. 
  
De therapie bestaat uit een aantal behandelingen, welke struktuur en inzicht geven in het 
plasgedrag en/ of het ontlastingsgedrag. Daarnaast monitoren we de vochtintake en het 
toiletgedrag op een speelse wijze.  
 
Dit resulteert in een droog kind wat zich zekerder zal voelen. Ouders denken vaak dat 
kinderen het expres nalaten om de wc tijdig te bezoeken, dit is echt onjuist. Ze missen wel 
degelijk een goed vullinggevoel en de signalering van aandrang bij een gevulde blaas 
doordat ze de bekkenbodemspieren onhandig gebruiken en meepersen tijdens het plassen. 
Bij het ontlasten zetten ze de "deur" dicht, dus kunnen ze ook klachten ervaren van buikpijn, 
een overvolle darm, keiharde ontlasting en pijn tijdens het ontlasten.  

Ook voor behandeling bij  het oplossen van bedplassen kunnen kinderen middels 
bekkenfysiotherapie en blaastraining in ons centrum getraind worden. 

De therapie kan gevolgd worden na aanmelding, een verwijzing is niet nodig maar wellicht is 
het verstandig dit met uw huisarts te bespreken. Kinderbekkenfysiotherapie valt onder de 
basisverzekering van uw zorgverzekering. 

Ik ben als praktijk gevestigd op de Prins Bernhardlaan 141, 2252 GT te Voorschoten.Voor 
meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met het praktijknummer: 071-
5621123.  

 

 

 

 


