
Bij Pelvicum Fysiotherapie Schiedam zijn wij 

gespecialiseerd in het behandelen van 

mannen, vrouwen en kinderen met klachten  

aan bekken en bekkenbodem. 

Veel voorkomende klachten: 

 ongewild verlies van urine en/of 
ontlasting 

 niet te onderdrukken aandrang om te 
plassen en/of te ontlasten 

 moeizaam kwijt kunnen van urine en/of 
ontlasting 

 steeds terugkerende urineweg infecties   

 zwaar, drukkend gevoel in de onderbuik 
en/of  balgevoel in vagina of anus    

 verzakking van blaas, baarmoeder of 
darm    

 pijn in de onderbuik, rond de anus of de 
geslachtsdelen 

 problemen bij het vrijen, die kunnen 
samenhangen met de bekkenbodem 

 bekkenpijn en lage rugklachten rond 
zwangerschap en bevalling 

 bekkenpijn en lage rugklachten door 
andere oorzaken   

 operaties in buik- en bekkengebied, 
waarbij u zoekt naar een manier om 
herhaling te voorkomen            

 steeds terugkerende lage rugklachten 
waarbij de bekkenbodem mogelijk een  
rol speelt.     

 bedplassen         
 
                                                      

  

 

 

Specialist in bekken en 

 bekkenbodem 
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Vergoeding 

Als u aanvullend verzekerd bent worden de 

behandelingen vergoed door de 

zorgverzekeraar. Hoeveel behandelingen er 

worden vergoed, verschilt per polis. Bij 

kinderen onder de 18  jaar worden de 

behandelingen vergoed uit het basispakket. 

Ook klachten van urineverlies kunnen 

vergoed worden uit de basisverzekering; 

hiervoor is een verwijzing van een arts 

noodzakelijk. In dit geval wordt wel uw 

eigen risico aangesproken.  

Bij verandering van zorgverzekeraar en/of 

polis verzoeken wij u dit zo snel mogelijk 

aan ons door te geven. 

U blijft zelf verantwoordelijk voor de 

vergoeding van de behandelingen. 
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Wat is een bekkenfysiotherapeut? 
 
Geregistreerde bekkenfysiotherapeuten 
zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en 
behandelen van mannen, vrouwen en 
kinderen met klachten in buik, lage rug, 
bekken en bekkenbodemgebied.  
 
Bij Pelvicum Fysiotherapie werken drie 
bekkenfysiotherapeuten, waarvan er één 
is gespecialiseerd in het behandelen van 
kinderen met hun specifieke klachten.  
 
Tijdens de eerste afspraak is er een 
uitgebreid kennismakingsgesprek. Dit 
gesprek heeft tot doel een inzicht te 
krijgen in het klachtenbeeld en de 
hulpvraag. Soms wordt er direct 
onderzoek gedaan en soms wordt dit 
tijdens de volgende afspraak gedaan.  
 
Na het onderzoek worden de bevindingen 
met u besproken en wordt een 
behandelplan opgesteld. 
 
Een deel van het onderzoek kan bestaan 
uit vragenlijsten. Deze lijsten worden 
tevens gehanteerd om de behandeling 
tussentijds te evalueren. 
 
U krijgt van uw therapeut adviezen, 
huiswerkoefeningen en leefregels mee. 
 
Uw eigen inzet is onmisbaar! 
 

Behandeling volgens afspraak 
 
Wij behandelen uitsluitend volgens 
afspraak. Een standaard sessie duurt bij 
volwassenen ongeveer  een half uur, bij 
kinderen 45 tot 60 minuten. 
 
In geval u een afspraak niet na kunt 
komen, vragen wij u vriendelijk doch 
dringend om deze minimaal 24 uur 
tevoren telefonisch af te zeggen via de 
receptie van PMC De Nieuwe Dam, 
telefoon 010- 7891600. 
 
 Voor afspraken die niet tijdig zijn afgezegd 
zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd 
bij u in rekening te brengen. 
 

Kinderen 
 
Voor kinderen is het van groot belang om 
zindelijk te zijn en controle te hebben over 
blaas en darmen. Natte en vuile broeken 
kunnen aanleiding geven tot gevoelens 
van schaamte en tot pestgedrag van 
anderen. 
Het doel van de behandeling van plas- en 
ontlastingsproblemen is om de kinderen 
met behulp van uitleg en oefeningen te 
helpen van deze klachten af te komen 
door ze zelf te laten ontdekken hoe zij een 
goede controle krijgen over blaas of 
darmen. 

Paramedisch Centrum                      
“De Nieuwe Dam” 
 
Pelvicum Fysiotherapie is onderdeel van 
het Paramedisch Centrum De Nieuwe 
Dam,  waar diverse specialisaties binnen 
de fysiotherapie verenigd zijn. Hierdoor  is 
ruime expertise binnen handbereik , ook 
als uw klachten net buiten het gebied van 
de bekkenfysiotherapie vallen. 

Verwijzing nodig? 
Nee, ook zonder verwijzing kunt u een 
afspraak maken. Bent u door een arts 
doorverwezen, wordt een verwijzing met 
zijn/haar diagnose wel zeer op prijs 
gesteld. 

Nascholing en registratie 
 
Alle therapeuten zijn actief op het gebied 
van nascholing. Regelmatig worden 
cursussen gevolgd om de kwaliteit zo hoog 
mogelijk te houden.  
 
Wij staan ingeschreven in het kwaliteits-
register Fysiotherapie, zijn lid van het 
Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie 
(KNGF) , de specialistenvereniging van de 
bekkenfysiotherapie (NVFB) en de 
regionale Bekkenbodem Werkgroep 
Rijnmond (BWR). 


