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Mevrouw
Dit zijn de basisoefeningen voor de eerste 4 à 6 weken na de bevalling.
Na 6 weken is het aangewezen om verder postnatale lessen te volgen. Die
kunt u ook volgen in het ziekenhuis zelf.
Mocht u nog vragen hebben, aarzel niet en contacteer ons.
Dienst revalidatie
Tel.: 09 246 99 00
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1

CIRCULATIEOEFENINGEN

Deze oefeningen zijn belangrijk tot de tiende dag na de bevalling
omdat de kans op het ontstaan van circulatiestoornissen (zoals
trombose, flebitis, embolie) verhoogd is. Dat komt doordat de
viscositeit van het bloed nog hoger is dan normaal, de tonus van
de bloedvatwanden nog niet hersteld is en omdat u minder met de
benen beweegt dan normaal. Deze oefeningen zijn tevens heel belangrijk
na een keizersnede (sectio).

RUGLIG, BENEN GESTREKT
• Trek voeten op en neer (samen of afwisselend).
• Maak cirkels met de voeten.
• Eén knie buigen, voet naast de andere knie zetten, knie terug strekken.
Idem ander been.
• Knieën afwisselend in de matras duwen.
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RUGLIG, BENEN GEBOGEN
• Eén voet van het bed heffen en terug
neerzetten. Idem ander been.
• Eén been strekken (onderbeen in het
verlengde van het bovenbeen brengen)
en terug neerzetten. Idem ander been.
• Eén been strekken (onderbeen in het
verlengde van het bovenbeen brengen),
beweeg voet op en neer. Idem ander
been.
• Eén been strekken, cirkeltjes maken
met de voet in de lucht. Idem ander
been.

2

BEKKENBODEMSPIEROEFENINGEN

Tijdens de uitdrijvingsfase van de bevalling worden de
bekkenbodemspieren maximaal uitgerokken. Dikwijls worden
ze ook beschadigd door een scheurtje (ruptuur) of door een
knip (episiotomie). Het is dus heel belangrijk om deze spieren oefenen om:
• verzakkingen van ingewanden te voorkomen (bv. blaas, darm,
baarmoeder) en om bij een eventuele volgende zwangerschap niet met
een verzwakte bekkenbodem te starten;
• een betere controle te hebben over de stoelgang en de urinelozing;
• de seksuele functie te herstellen.
Oefeningen van de bekkenbodemspieren zullen bovendien het herstel
van de episiotomie bevorderen. Ook bij een keizersnede zijn
deze oefeningen heel belangrijk omdat de bekkenbodemspieren
gedurende de hele zwangerschap belast werden.
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DE OEFENINGEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Kort opspannen bekkenbodem, loslaten.
Langer opspannen bekkenbodem (3, 4, 5, ... 10 tellen), loslaten.
Opspannen in trapjes (2 of 3 trapjes).
Ontspannen in trapjes (2 of 3 trapjes).
Combinatie tussen opspannen en ontspannen in trapjes.
Opspannen bekkenbodem, hoesten, loslaten.
Opspannen bekkenbodem, inademen, uitademen, loslaten.
Opspannen bekkenbodem rond de aars (achteraan), loslaten, opspannen
bekkenbodem rond de vagina (vooraan), loslaten.

Probeer deze oefeningen dagelijks zoveel mogelijk te herhalen, bv.
tijdens het voeden van de baby, telefoneren, tanden poetsen, afwassen,
aanschuiven aan de kassa, trappen lopen, ...
Probeer vooraleer u moet hoesten, niezen, lachen, ... de bekkenbodemspieren aan te spannen. Zo kunt u deze drukverhogingen opvangen en zal u
de bekkenbodem niet verder onnodig beschadigen.
Clitoris

Urinebuis
Vagina

Anus
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BEKKENKANTELINGEN EN
BUIKSPIEROEFENINGEN

RUGLIG, BENEN GEBOGEN
• Voer een achterwaartse bekkenkanteling uit (rug plat tegen de matras).
• Bekkenbodem opspannen, bekken kantelen, loslaten.
• Bekkenbodem opspannen, bekken kantelen. Vervolgens beenbeweging
(benen open en dicht, één voet heffen, één been uitstrekken, been op en
neer heffen, fietsen in de lucht, 8 schrijven met één been in de lucht),
loslaten.

RUGLIG, BENEN GESTREKT
• Bekkenbodem opspannen, bekken kantelen, loslaten.

HANDEN- EN KNIEËNSTAND
• Maak holle rug (buik naar beneden), maak vervolgens bolle rug (rug naar
boven) door buik- en bilspieren op te spannen.
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STAAND
• Bekken kantelen
Plaats de voeten een halve meter van de muur, buig een beetje door de
knieën, plaats het zitvlak tegen de muur (ook schouders tegen de muur).
• Strek de rug wervel per wervel tot je met de hele rug tegen de muur
staat. Ter hoogte van de lendenen mag er geen opening zijn tussen rug en
muur.
• Strek nu je knieën. Controleer opnieuw het contact tussen rug en muur.
• Plaats nu uw voeten tegen de muur. Controleer opnieuw het contact
tussen rug en muur.
• Stap van de muur weg zonder je houding te wijzigen.
Dat is nu de gecorrigeerde houding. Tijdens de zwangerschap wordt
meestal een verkeerde houding aangenomen (buik vooruit, zitvlak
achteruit, te holle onderrug).

De eerste 6 weken na de bevalling mag u zeker geen rechte
buikspieroefeningen doen (diastase). Oefen enkel de schuine maar
let erop: altijd in combinatie met de bekkenbodem.
Het is aangeraden om uit bed te komen door eerst op uw zij te rollen en u
dan via uw armen recht te duwen tot zit op de matras. Zo worden de rechte
buikspieren niet verder uit elkaar gedreven.
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OEFENINGEN SCHOUDERGORDEL

ZITTEN OP STOEL OF RAND VAN HET BED
• Armen zijwaarts, maak cirkels met de armen (voorwaarts achterwaarts).
• Cirkels maken met de schouders (achterwaarts).
• Handen op de schouders, cirkels maken met de ellebogen.

• Armen zijwaarts heffen.
• Handen vasthaken, armen omhoog heffen, goed rekken.
• Handen vasthaken op de rug, schouders achterwaarts en armen heffen.
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Verzorg ook je houding tijdens het voeden van de baby. Zorg
ervoor dat uw arm (waarop de baby ligt) en rug ondersteund zijn,
zodanig dat je niet teveel voorovergebogen zit. Dat is heel belangrijk
omdat deze houding vaak spontaan wordt aangenomen. Denk maar
aan het vooroverbuigen om de baby uit het bedje te heffen, de
houding bij het verzorgen van de baby, bij het dragen van de baby,
bij huishoudelijke taken, ... Doordat de borsten verzwaard zijn, is er ook
een grotere neiging tot een bolle (hoge) rug waarbij de schouders teveel
naar voor gehouden worden.

5 VERDERE POSTNATALE
OEFENINGEN IN HET ZIEKENHUIS
Verdere postnatale oefeningen in het ziekenhuis zijn mogelijk na 6 weken.
Er worden 10 lessen gegeven, elke maandag- en vrijdagmiddag van
12.00 tot 13.00 uur.
• 12.00 - 12.30 uur: postnatale oefeningen
• 12.30 - 13.00 uur: babymassage
• 5 euro per les oefeningen, 5 euro per les babymassage
Bij specifieke klachten (rugpijn, bekkeninstabiliteit, ...) kunt u bij ons
terecht voor individuele therapie.
De lessen gaan door in het revalidatiecentrum, dienst Revalidatie.
Inschrijven en info op tel.: 09 246 99 00.
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NOTITIES

14/ Onthaalbrochure
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AZ Maria Middelares heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. De inhoud ervan is echter
algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Hij vervangt geenszins het artsenconsult.
Mocht deze folder vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn AZ Maria Middelares,
personeel en artsen hiervoor niet aansprakelijk.
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Volg ons ook op:

Buitenring Sint-Denijs 30 – 9000 Gent
Tel.: 09 246 46 46 - Fax: 09 246 96 59 – info@azmmsj.be – www.mariamiddelares.be

