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Langer aanspannen en ontspannen 
 
Ga weer ontspannen op bed liggen in zijligging met de knieën opgetrokken. Neem rustig 
de tijd om met de aandacht weer naar de bekkenbodem te gaan.  
 
Tot nu toe hebt u steeds de bekkenbodemspieren slechts een beetje aangespannen. 
Daarnaast hebt u bekkenbodem aangespannen terwijl u zachtjes uitblaast. Wanneer men 
de bekkenbodemspieren langer gaat aanspannen is het ook belangrijk om te blijven 
doorademen. Bij de volgende oefeningen is het de bedoeling dat u de bekkenbodem iets 
langer gaat aan spannen terwijl u blijft doorademen en daarnaast ook de ontspanning 
behoudt in de rest van het lichaam.  
 
Ga met uw aandacht naar uw buik voel of deze ontspannen meebeweegt met de 
ademhaling.  
Ga daarna met uw aandacht naar de bekkenbodem door te voelen waar de vagina, de 
anus en de plasbuis zich bevinden in uw lichaam.  
 
Ga nu weer met uw aandacht naar de buik en voel of de buik rustig meebeweegt met de 
ademhaling. Voel hoe u lichaam de ademhaling stuurt.  
Ga met uw aandacht nu weer naar de bekkenbodem door te voelen waar de vagina, de 
anus en de plasbuis zich bevinden. Ga na of een kleine adembeweging in de 
bekkenbodem voelbaar is.  
 
Op deze manier leert u de aandacht als het ware te verdelen tussen de bekkenbodem en 
de ademhaling terwijl u de bekkenbodem nog niet aanspant.  
 
Span nu de bekkenbodemspieren een beetje aan door de anus iets dicht te knijpen. 
Terwijl u de anus zachtjes blijft dichtknijpen gaat u met uw aandacht naar de buik om te 
voelen hoe u rustig doorademt. Ontspan hierna de bekkenbodem weer volledig.  
 
In het begin kan deze oefening moeilijk zijn. Het valt niet altijd mee de aandacht op twee 
punten te richten. Neem hier rustig de tijd voor. Indien u het moeilijk vind door te blijven 
ademen tijdens het aanspannen van de bekenbodem span dan niet te krachtig aan. U 
hoeft niet zo u best te doen en dan gaat het ademhalen vanzelf.  
 
Ga met de aandacht weer naar de bekkenbodem en voel of u deze nog volledig 
ontspannen hebt en ga daarna met de aandacht naar de buik terwijl u voelt hoe uw 
lichaam de ademhaling regelt. 
 
Span de bekkenbodemspieren weer een beetje aan door de vagina iets dicht te knijpen. 
Terwijl u de bekkenbodem zachtjes blijft aanspannen gaat u met uw aandacht naar de 
buik om te voelen of u rustig doorademt. Ontspan daarna de bekkenbodem weer 
volledig. Neem rustig de tijd om te voelen of de bekkenbodem helemaal ontspannen is.  
 
Span de bekkenbodemspieren weer een beetje aan door de plasbuis iets in te trekken. 
Terwijl u de bekkenbodem zachtjes blijft aanspannen gaat u met uw aandacht naar de 
buik om te voelen of u rustig doorademt . Ontspan daarna de bekkenbodem weer 
volledig. Neem rustig de tijd om te voelen of de bekkenbodem helemaal ontspannen is.  
Span de bekkenbodemspieren weer een beetje aan door anus iets dicht te knijpen en in 
te trekken. Adem rustig door en ga na of u de anus nog dichtknijpt en intrekt. Ontspan 
daarna de bekkenbodem weer volledig. Neem rustig de tijd om te voelen of de 
bekkenbodem helemaal ontspannen is. 
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Span de bekkenbodemspieren weer een beetje aan door de vagina iets dicht te knijpen 
en de schaamlippen naar elkaar toe te trekken. Adem rustig door en ga na of u de anus 
ook dichtknijpt en intrekt. Ontspan daarna de bekkenbodem weer volledig. Neem rustig 
de tijd om te voelen of de bekkenbodem helemaal ontspannen is. 
 
Ga steeds na of u wel een knijpende en intrekkende beweging maakt bij het aanspannen 
van de bekkenbodem. Als de vagina naar buiten gedrukt wordt bent u aan het persen. 
Het is belangrijk dat u dit niet blijft voortzetten. Ga ook steeds na of u de bekkenbodem 
na het aanspannen weer volledig kunt ontspannen. Indien ontspanning moeizaam 
verloopt, is het raadzaam hier meer tijd voor te nemen.  
 
Span de bekkenbodemspieren weer een beetje aan door de vagina iets dicht te knijpen 
en de schaamlippen naar elkaar toe te trekken.  Adem rustig door en ga na of u de anus 
ook dichtknijpt en intrekt. Adem nog steeds rustig door en voel of u de plasbuis ook naar 
iets naar binnen trekt. Ontspan daarna de bekkenbodem weer volledig. Neem rustig de 
tijd om te voelen of de bekkenbodem helemaal ontspannen is. 
 
Ga nu weer met uw aandacht naar de buik en voel of de buik rustig meebeweegt met de 
ademhaling. Voel hoe u lichaam de ademhaling stuurt.  
Ga met uw aandacht nu weer naar de bekkenbodem en na of een kleine adembeweging 
in de bekkenbodem voelbaar is.  
 
 
 

 


