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5. Verschillende houdingen 
 
In de vorige oefening heeft u de bekkenbodemspieren langer aangespannen terwijl u 
bleef doorademen.  
Wanneer men de bekkenbodemspieren ook krachtiger gaat aanspannen is het belangrijk 
om de rest van het lichaam ontspannen te kunnen houden.  
Bij het aanspannen van de bekkenbodemspieren spannen echter de bilspieren, de 
bovenbeenspieren en de buikspieren gemakkelijk mee aan.  
 
Bij de volgende oefeningen is het de bedoeling dat u zich bewust wordt van de 
spierspanning van de buik, de benen en de billen.  
Door steeds in een andere houding te oefenen leert u de bekkenbodemspieren aan 
spannen en de rest van het lichaam ontspannen te houden. 
Indien u net bevallen bent is het belangrijk dat u bij het aannemen van de verschillende 
houdingen geen onaangename trek of pijn van de wond of hechtingen voelt. Daarnaast is 
het natuurlijk belangrijk dat u blijft doorademen. 
 
Zijligging 
Neem weer een ontspannen positie in, op bed, in zijligging 
met de knieën gebogen . 
 
Adem rustig een aantal malen in en uit en voel of de buik 
ontspannen meebeweegt met de ademhaling. Voel of uw 
benen ontspannen op het bed rusten. 
Span nu de bekkenbodem rustig iets krachtiger aan door de anus, en de vagina dicht te 
knijpen en in te trekken. Ontspan weer volledig. Ga na of u ook in de benen of de billen 
voelt ontspannen. Als u spanning in de benen of billen voelt weggaan had u die spieren 
mee aangespannen.  
 
Zijligging met knieën opgetrokken 
Blijf ontspannen op bed liggen in zijligging maar trek nu de knieën meer op naar de 
borst. In deze houding kunnen de bilspieren en de beenspieren niet zo gemakkelijk mee 
aanspannen  
Trek de knieën niet zo hoog op dat de houding verkampt aanvoelt. De buik moet 
voldoende ruimte houden voor de ademhaling en de benen moeten ontspannen kunnen 
blijven liggen. Neem rustig de tijd om met de aandacht weer naar de bekkenbodem te 
gaan door te voelen waar de plasbuis, de vagina en de anus zich bevinden in uw lichaam 
 
Span nu de bekkenbodem rustig aan door de anus, en de vagina dicht te knijpen en in te 
trekken. Ontspan daarna weer volledig. Voel gewoon eerst goed wat er gebeurt. 
 
Span nogmaals de bekkenbodem aan door de anus, de plasbuis en de vagina dicht te 
knijpen en in te trekken. Ontspan daarna weer volledig. Verandert de spanning in de 
billen of de benen. Voelt u bij het ontspannen ook de billen en benen loslaten? 
 
Als de benen of de billen steeds mee aanspannen dan kan het zijn dat u te veel kracht 
wilt zetten. U wilt dan misschien meer dan u kan. Het is dan zinvol dat u zichzelf de 
volgende vraag stelt tijdens het aanspannen van de bekkenbodem. “ Hoe hard kan ik de 
bekkenbodem aanspannen?” 
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Span nogmaals in deze houding de bekkenbodem aan door de anus, de vagina en de 
plasbuis dicht te knijpen en in te trekken. Neem rustig de tijd om te voelen hoe het is in 
deze houding de bekkenbodemspieren aan te spannen. Ontspan daarna weer volledig. 
Buikligging 
Neem nu een ontspannen houding aan in buikligging met de benen uit elkaar en de 
knieën iets naar elkaar toe gedraaid.  
 
Indien u in deze houding door stuwing of 
door borstvoeding last heeft van de 
borsten kunt u een kussentje onder de 
buik leggen zodat er minder druk op de 
borsten ontstaat. Als dit geen verlichting 
geeft kunt u deze houding overslaan en 
doorgaan naar de volgende houding. 
 
Neem rustig de tijd om te voelen hoe uw lichaam rust op het matras. 
Voel waar de benen contact maken met het matras, hoe het bekken en de buik op het 
matras rusten. Ga met uw aandacht naar de buik en voel hoe de buik meebeweegt met 
de ademhaling. Ga nu met uw aandacht naar het bekken. Voel waar het schaambeen zich 
bevindt, waar de zitbeenknobbels zich bevinden en waar het staartbeen zich bevind in uw 
lichaam. Ga met uw aandacht naar de bekkenbodem door te voelen waar de anus, de 
vagina en de plasbuis zich in uw lichaam bevinden.  
Span nu rustig de bekkenbodemspieren aan door de vagina dicht te knijpen en de 
plasbuis in te trekken. Ontspan daarna weer volledig en voel wat er gebeurt. 
Span nogmaals rustig de bekkenbodemspieren aan. Voel of er een intrekkende beweging 
voelbaar is van de plasbuis net achter het schaambeen. Ontspan hierna weer volledig. 
 
Span nogmaals rustig de bekkenbodemspieren aan. Ga na welk gevoel er ontstaat in de 
onderbuik tijdens het aanspannen van de bekkenbodemspieren. Ontspan hierna weer 
volledig.  
Tijdens het aanspannen van de bekkenbodemspieren voelt men normaal gesproken een 
lichte trek diep in het midden van de onderbuik net boven het schaambeen. Dit gevoel is 
niet hetzelfde als het gevoel wat ontstaat als men zelf de buik bewust intrekt. 
 
Span nogmaals rustig de bekkenbodemspieren aan. Ga na welk gevoel er ontstaat in de 
onderbuik tijdens het aanspannen van de bekkenbodemspieren.  
Ontspan hierna weer volledig en voel of er tijdens de ontspanning eveneens een 
ontspanning van de buik ontstaat. Indien u voelt dat de buik mee aanspant of dat u de 
buik mee intrekt dan kan het zijn dat u de bekkenbodemspieren te hard wilt aanspannen. 
 
Let ook op of er tijdens het aanspannen geen drukkend gevoel ontstaat van de vagina. 
Dan bent u aan het persen. U voelt dan wel een beweging van de bekkenbodem maar 
deze is naar buiten gericht en dat is een onjuiste beweging bij het aanspannen van de 
bekkenbodem.  
 
Lage kruiphoudig 
Neem nu een houding aan waarbij u op de knieën en 
de armen op het bed rust waarbij de billen recht 
boven de knieën staan.  
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Ga met uw aandacht naar de buik en voel of u de buik volledig ontspannen kunt laten 
uithangen. Voel hoe de buik meebeweegt met de ademhaling.  
Ga nu met uw aandacht naar het bekken. Voel waar het schaambeen zich bevindt, waar 
de zitbeenknobbels zich bevinden en waar het staartbeen zich bevind in uw lichaam. Ga 
met uw aandacht naar de bekkenbodem door te voelen waar de anus, de vagina en de 
plasbuis zich in uw lichaam bevinden.  
Span nu rustig de bekkenbodemspieren aan door de anus en de vagina dicht te knijpen 
en de plasbuis in te trekken. Ontspan daarna weer volledig en voel wat er gebeurt.  
 
Span nogmaals de bekkenbodemspieren een beetje aan. Voel of u de anus dichtknijpt, 
adem rustig door en ga na of u de vagina ook dichtknijpt of intrekt. Adem rustig door en 
voel of u de plasbuis ook intrekt. Ontspan nu weer volledig. Voel of de buik nog 
ontspannen uithangt en hoe de adembeweging voelbaar is in de buik. Ga na of de 
bekkenbodem volledig ontspannen is. 
 
Door op verschillende delen van de bekkenbodem te letten tijden het aanspannen leert 
men de bekkenbodem langer en krachtiger aan te spannen. 
 
Span nogmaals de bekkenbodemspieren ligt aan. Voel of u de anus dichtknijpt, adem 
rustig door en voel of de vagina dichtknijpt of intrekt. Adem door en voel of u de plasbuis 
intrekt. Ontspan daarna weer volledig. Voel of de buik nog ontspannen uithangt en hoe 
de adembeweging voelbaar is in de buik. Ga na of de bekkenbodem volledig ontspannen 
is. 
 
Rugligging met knieën gespreid 
Ga nu in rugligging op het bed liggen met de knieën 
opgetrokken. 
Laat rustig de knieën uit elkaar gaan zodat de benen 
gespreid liggen. 
U kan nu spanning voelen in de liezen. Dit kan geen 
kwaad zolang het niet pijnlijk is. Indien deze 
houding niet comfortabel aanvoelt kunt u onder elke 
knie een kussen leggen zodat de benen niet zo ver gespreid liggen. 
 
Ga nu met uw aandacht naar het bekken. Voel waar de zitbeenknobbels zich bevinden in 
uw lichaam. Ga met uw aandacht naar de bekkenbodem door te voelen waar de anus, de 
vagina en de plasbuis zich in uw lichaam bevinden.  
Span nu rustig de bekkenbodemspieren aan door de vagina dicht te knijpen en in te 
trekken. Ontspan daarna weer volledig en voel wat er gebeurt.  
 
Span nu nogmaals rustig de bekkenbodemspieren aan en voel of u de benen ontspannen 
kan laten rusten. Ontspan daarna weer volledig en voel wat er gebeurt.  
Span nogmaals rustig de bekkenbodemspieren aan terwijl u de benen ontspannen laat 
rusten en ga na of u voelt dat uw zitbeenknobbels naar elkaar getrokken worden.   
Ontspan daarna weer volledig.  
 
Zit op een stoel 
Neem plaats op een stoel en leg een kussen onder de billen. Plaats 
de voeten op de grond.  
Leg nu uw beide handen onder de billen met uw handpalmen op 
het kussen. De bilspieren rusten nu op uw handrug. Voel goed hoe 
de billen op de handen rusten. Trek nu heel langzaam heel rustig 
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de handen een voor een onder de billen vandaan, zonder de billen aan te spannen .  
 
Neem rustig de tijd om te voelen hoe uw billen nu rusten op het kussen. Voel of de 
benen rusten op de stoel en hoe de voeten rusten op de grond. Ga met uw aandacht 
naar de buik en voel hoe de buik meebeweegt met de ademhaling. Ga nu met uw 
aandacht naar het bekken. Voel waar het schaambeen zich bevindt, waar de 
zitbeenknobbels zich bevinden en waar het staartbeen zich bevind in uw lichaam. Ga met 
uw aandacht naar de bekkenbodem door te voelen waar de anus, de vagina en de 
plasbuis zich in uw lichaam bevinden.  
 
Span nu rustig de bekkenbodemspieren aan door de anus en de vagina dicht te knijpen 
en de plasbuis in te trekken. Ontspan daarna weer volledig en voel wat er gebeurt. 
Span nogmaals de bekkenbodemspieren een beetje aan. Voel of u de anus een beetje 
dichtknijpt en intrekt, adem rustig door terwijl u nagaat of de vagina dichtknijpt of 
intrekt. Adem rustig door en voel of u de plasbuis intrekt.  
Ontspan daarna weer volledig. Ga met uw aandacht naar de buik en voel hoe de buik 
meebeweegt met de ademhaling. Voel hoe de billen en bekkenbodem rusten op het 
kussen en of alles weer zacht en ontspannen aanvoelt.  
 
 
 

 


