
 

 

darmen 

plassen 

angst 
toilet 

buikpijn 

Wat doet een kinderbekkenfysiotherapeut? 

Problemen rondom de buik, bekken en de 

bekkenbodem bij kinderen zijn de specialisatie 

van de kinderbekkenfysiotherapeut 

 

 

Wanneer kinderbekkenfysiotherapie? 

Vanzelf zindelijk worden gebeurt tussen de  2 en 

4 jaar. In principe worden kinderen eerst 

zindelijk voor ontlasting en daarna voor plas. 

Soms lukt het niet zo goed en hebben kinderen 

nog regelmatig een "ongelukje".  

 

Plas- en poepproblematiek kan een grote stempel 

drukken op het leven van een kind en/of van een 

gezin. Vaak kan daar iets aan gedaan worden, 

blijf er niet mee rondlopen! 

 

Kinderbekkenfysiotherapie kan ook worden 

gegeven bij plas- en poepproblematiek door een 

aangeboren afwijking, traumatische 

voorgeschiedenis of een buikoperatie. 

 

 

De kinderbekkenfysiotherapeut behandelt: 

Verschillende klachten op het gebied van plassen 

en poepen.  

 

Plasproblematiek: plasongelukjes overdag, 

bedplassen, niet goed kunnen plassen, heel veel 

plassen, (terugkerende) blaasontsteking, angst 

om te plassen en pijn bij het plassen. 

 

Poepproblematiek: poepongelukjes overdag, 

verstoppingen/obstipatie, diarree, angst om te 

poepen, buikpijnklachten, angst om te poepen 

en pijn bij het poepen. 

 

 

Werkwijze 

Een uitgebreid vraaggesprek waarin de hulpvraag 

van u en uw kind centraal staat is het eerste wat 

we doen. Onderwerpen zoals poepen, plassen, 

drinken, voeding, toiletgedrag en algehele 

ontwikkeling van uw kind komen aan bod. Ook 

wordt onderzocht hoe het met de spanning van 

de bekkenbodemspieren is gesteld. Deze spieren 

zijn belangrijk bij het poepen en plassen. U 

krijgt mogelijk vragenlijsten mee naar huis, zoals 

een poep- en/of plasdagboek om een indruk te 

krijgen van het poep- en/of plasgedrag van uw 

kind. 

 

Een volledig beeld van de klacht is pas na 2 tot 3 

afspraken duidelijk. 

 

Na het afronden van het onderzoek wordt met u 

besproken of behandeling door de 

kinderbekkenfysiotherapeut zinvol is. Samen met 

u en uw kind wordt een behandelplan opgesteld.  

De duur van het behandeltraject is afhankelijk 

van de aard, ernst en duur van de klacht.  

 

Vaak worden oefeningen voor thuis worden 

meegegeven. Deze oefeningen zijn nodig voor 

een succesvolle behandeling. 

 

De kinderbekkenfysiotherapeut overlegt indien 

nodig met de huisarts, kinderarts of jeugdarts 

over de behandeling van uw kind. 
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Kosten 

Voor kinderen tot 18 jaar wordt fysiotherapie 

vanuit de basisverzekering vergoed; 

 Hieraan zit een maximum van 9 behandeling 

per jaar (overige kosten vanuit de 

aanvullende verzekering) 

 Indien kinderfysiotherapie door een 

geregistreerde kinderfysiotherapeut wordt 

gegeven geldt een maximum van 18 

behandelingen per jaar (overige kosten 

vanuit de aanvullende verzekering) 

 De behandeling van aandoeningen uit de 

lijst van chronische aandoeningen heeft een 

volledige dekking vanuit de basisverzekering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelding 

U kunt zich zonder verwijzing van een (huis)arts 

aanmelden. U meldt zich aan via: 

Telefoon: 079-343 52 40 

E-mail:  info@fysioexperts.nl 

Website:  www.fysioexperts.nl  

 

 

Locatie Noordhove 

Sullivanlijn 21 

2728 BR Zoetermeer 

 

Locatie de Watertoren 

Nathaliegang 63 

2719 CP Zoetermeer 

 

Locatie Oosterheem 

Oosterheemplein 231  

2721 NC Zoetermeer  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 


