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Voorwoord 
Met veel genoegen presenteer ik u het nieuwe beroepsprofiel van de Bekkenfysiotherapeut. Hiermee wordt 
een intensief project met inhoudelijke discussies afgerond. Het document zal een belangrijke rol vervullen 
in het verstevigen en verhelderen van het domein dat de Bekkenfysiotherapie als haar werkgebied ziet. 
Aanleiding voor het schrijven van dit profiel was de noodzaak tot actualisatie van het bestaande 
beroepsprofiel van de algemeen fysiotherapeut uit 2005, en de wens van de Nederlandse Vereniging voor 
Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en Pré- en Postpartum Gezondheidszorg (NVFB) om het 
beroepscompetentieprofiel uit 2009 te herzien en het profiel concreter te maken.  

In dit beroepsprofiel wordt duidelijk geformuleerd wat de bijdrage van de bekkenfysiotherapeut is binnen 
het palet aan fysiotherapeutische behandelingen, en wordt de afgrenzing tussen bekkenfysiotherapie en 
andere in verenigingen georganiseerde vormen van fysiotherapeutisch handelen duidelijk gemaakt.  

In december 2011 is het project ‘Beroepsprofielen fysiotherapie’ van het KNGF formeel van start gegaan. De 
projectstructuur bestond uit een stuurgroep, een projectgroep en werkgroepen per te ontwikkelen 
beroepsprofiel. Het project werd aangestuurd door een projectleider en een coördinator. De projectgroep 
heeft basisformats ontwikkeld op basis waarvan alle beroepsprofielen zijn ontwikkeld en heeft gedurende 
het project een adviserende rol voor de werkgroepen vervuld. De projectgroep was samengesteld uit 
afgevaardigden van de beroepsgroep, de samenwerkende bacheloropleidingen en de masteropleidingen. 

Omdat het beroepsprofiel van de algemene fysiotherapie de basis vormt voor de beroepsprofielen van de 
specialismen, is dit algemene profiel als eerste herschreven. 

Het KNGF en de beroepsinhoudelijke verenigingen hebben voor de ontwikkeling van de nieuwe 
beroepsprofielen gekozen voor het Canadese CanMEDS-model (Canadian Medical Education Directives for 
Specialists). 

 

Bekkenfysiotherapie richt zich op mensen met gezondheidsproblemen in de bekkenregio (i.c. de 
bekkengordel met de bekkenbodemmusculatuur en de bekkenorganen, de lumbale wervelkolom (LWK) en 
de heupen). Het vak richt zich naast screening, diagnostiek, prognostiek en therapeutische interventies op 
preventie van bekken- en bekkenbodemdisfuncties en vraagt van de bekkenfysiotherapeut specifieke 
competenties.  

 

Het beroepsprofiel dat ik u aanbied, richt zich uitsluitend op de onderscheidende competenties. Het profiel 
is door de werkgroep Bekkenfysiotherapie ontwikkeld. Er hebben twee klankbordrondes plaatsgevonden. 
De auteurs hebben in de tekst feedback van de leden van de projectgroep, de stuurgroep en de 
klankbordgroep verwerkt. 

 

De auteurs hebben hun bijdrage met veel betrokkenheid en inzet geleverd, waarvoor bijzonder hartelijk 
dank. In het colofon, opgenomen achterin dit beroepsprofiel, zijn de mensen genoemd die een bijdrage aan 
het beroepsprofiel hebben geleverd. Ik wil ook de leden van de werkgroep en de klankbordgroep van harte 
dankzeggen voor hun bijdrage. Het is met recht het Beroepsprofiel Bekkenfysiotherapeut geworden! Ik 
hoop en verwacht dan ook dat dit beroepsprofiel een belangrijke rol gaat spelen in het profileren van de 
bekkenfysiotherapie in de komende jaren. 
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Tine van den Bos, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en Pré- en 
Postpartum Gezondheidszorg (NVFB) 

 

Mei 2014 
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Inleiding 
Waarom een beroepsprofiel? 

Bekkenfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie, die zich richt op preventieve en curatieve 
zorg bij (dreigende) gezondheidsproblemen in de bekkenregio. Tot de bekkenregio behoren de 
bekkengordel met de bekkenbodemmusculatuur en de bekkenorganen, de lumbale wervelkolom (LWK) en 
de heupen.  

Veranderingen in de maatschappij en de gezondheidszorg zijn van invloed op de beroepsuitoefening van de 
fysiotherapeut en ook van de bekkenfysiotherapeut. Er is sprake van veranderingen in de zorgvraag door 
bijvoorbeeld vergrijzing, culturele diversiteit en meer openheid met betrekking tot en erkenning van 
bekkenbodemdisfuncties. De toenemende informatiestroom leidt enerzijds tot meer kennis bij de patiënt, 
anderzijds tot de noodzaak voor de bekkenfysiotherapeut deze informatie te specificeren voor elke 
individuele patiënt. Individualisering speelt een belangrijke rol in de opvattingen over gezondheidszorg. Het 
bekkenfysiotherapeutisch diagnostisch en therapeutisch proces wordt nauw afgestemd op de hulpvraag van 
de patiënt. De hulpvraag verandert; kwaliteit van leven wordt een steeds belangrijker aspect van de 
hulpvraag. Niet het herstellen van ziekte, maar het beleven van gezondheid staat voorop, en dit in 
toenemende mate. De patiënt wordt betrokken bij het opstellen van de interventies; zowel bij interventies 
die zijn gericht op herstel van functiestoornissen, als bij interventies die zijn gericht op het herwinnen van 
en het kunnen uitvoeren van door de patiënt gewenste activiteiten en participatie. Doordat de hulpvraag 
met name door de patiënt wordt geformuleerd, is bekkenfysiotherapie niet langer alleen aanbodgericht, 
maar zeker óók vraaggericht. Het beleven van gezondheid leidt tevens tot het willen behouden van 
gezondheid, waardoor preventie een belangrijk aspect van de bekkenfysiotherapie is. Wetenschappelijk 
onderzoek dient de maatschappelijke en economische betekenis van de beroepsgroep te genereren. 

Vanuit het voormalig College Specialisten Verenigingen (nu: Beroepsinhoudelijk Overleg, BIO), waarin de 
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en in de Pré- en Postpartum 
Gezondheidszorg (NVFB) participeert, is besloten de beroepsprofielen van de gespecialiseerde 
fysiotherapeuten aan te passen. Tevens heeft het bestuur van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor 
Fysiotherapie (KNGF) opdracht gegeven om in dezelfde periode het beroepsprofiel van de fysiotherapeut te 
vernieuwen. 

 

Hoe ziet het nieuwe beroepsprofiel eruit? 

Het nieuwe beroepsprofiel bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft het domein van de 
bekkenfysiotherapie en vormt de basis voor alle bekkenfysiotherapeuten in Nederland. In hoofdstuk 1 is het 
bekkenfysiotherapeutisch domein beschreven. Hoofdstuk 2 beschrijft de ontwikkelingen in de 
maatschappij, de gezondheidszorg en de bekkenfysiotherapie, waarna in hoofdstuk 3 de 
competentiegebieden en de kennisdomeinen van de bekkenfysiotherapeut zijn beschreven. Het tweede 
deel bevat het competentieprofiel van de bekkenfysiotherapeut waarin de competenties gedetailleerd zijn 
beschreven op niveau 7 van het European Qualification Framework (EQF).  

 

Het competentieprofiel is gebaseerd op het Canadese CanMEDS-model uit 2005, ontwikkeld door het Royal 
College of Physicians and Surgeons of Canada. De term CanMEDS is een samentrekking van de woorden 
Canadian Medical Education Directives for Specialists. In Nederland wordt het model onder meer gebruikt 
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door medisch specialisten, huisartsen, verzorgenden en verpleegkundigen en wordt het model beschouwd 
als de standaard waarmee competenties helder en systematisch gedefinieerd kunnen worden. Onder meer 
om deze reden hebben het College van Specialistenverenigingen en het KNGF voor dit model gekozen.  

 

Liesbeth Westerik-Verschuuren 

Heidi Moossdorff-Steinhauser 
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Deel 1  
Fysiotherapie en de bekkenfysiotherapeut 
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Hoofdstuk 1 Het domein bekkenfysiotherapie 

Bekkenfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie die zich richt op mensen met 
gezondheidsproblemen in de bekkenregio. Onder de bekkenregio wordt verstaan de bekkengordel met de 
bekkenbodemmusculatuur en de bekkenorganen, de lumbale wervelkolom (LWK) en de heupen. 
Functioneel heeft deze regio relaties met het abdomen, de abdominale organen en de abdominale 
musculatuur, met het diafragma thoracale en de musculatuur van de onderste extremiteit. In de 
bekkenregio richt bekkenfysiotherapie zich op functiestoornissen in het musculoskeletale systeem, en op 
functiestoornissen van de organen in het kleine bekken die gerelateerd zijn aan functiestoornissen van het 
musculoskeletale systeem of die beïnvloed kunnen worden door functieverbetering van dit 
musculoskeletale systeem. Bekkenfysiotherapie gaat uit van de interactie tussen deze verschillende 
structuren. Functiestoornissen ontstaan in één of meerdere van deze structuren, maar zullen zich als gevolg 
van interactie tussen bedoelde structuren ook vaak manifesteren in andere structuren. Bekkenfysiotherapie 
richt zich op mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden, met zeer uiteenlopende hulpvragen. Het vak 
richt zich naast screening, diagnostiek, prognostiek en therapeutische interventies, op preventie van 
bekken- en bekkenbodemdisfuncties. 

Bekkenfysiotherapie bij kinderen zal worden beschreven in het addendum Bekkenfysiotherapie bij 
kinderen.a

Het bekkenfysiotherapeutisch domein wordt ondersteund door de medische, de bewegings- en de 
gedragswetenschappen. Bekkenfysiotherapie toetst zich ten aanzien van haar theoretische rationale, 
doeltreffendheid en doelmatigheid, en ten aanzien van veiligheid, aan actuele wetenschappelijke inzichten, 
methoden en technieken. Dit geldt voor de bekkenfysiotherapeutische screening en diagnostiek, de 
therapeutische interventie, de prognostiek en de preventie. 

 

Bekkenfysiotherapie heeft een eigen theoretische rationale, die gegrondvest is op een wetenschappelijk 
fundament, waarbij gebruik wordt gemaakt van de International Classification of Functioning, Disability and 
Health (ICF) en de principes van de evidence based practice (EBP). 

Overal in dit beroepsprofiel waar gesproken wordt van de bekkenfysiotherapeut wordt de term ‘zij’ 
gehanteerd. Voor de patiënt wordt ‘hij’ gehanteerd. 

1.1 Fundamentele uitgangspunten 

1.1.1 Visie op gezondheid 

Gezondheid is een abstract, meerduidig begrip dat wordt gekleurd door opvattingen vanuit sociaal, 
cultureel en historisch perspectief. In het beroepsprofiel wordt de omschrijving van Huber et al. gehanteerd, 
namelijk: ‘Health as the ability to adapt and to self manage, in the face of social, physical and emotional 
challenges.’1 Hiermee benaderen Huber et al. gezondheid als een dynamisch, persoonlijk en positief 
concept. Deze gezondheidsdefinitie komt voort uit de kritiekb

                                                           
a Dit addendum zal in een later stadium verschijnen.  

 op de meer statische definitie van gezondheid 

b Door de absoluutheid van de term ‘volledig’ in relatie tot welbevinden dreigt de WHO-definitie van gezondheid onbedoeld bij te dragen aan een 

medicalisering van de maatschappij (Huber et al., 20111). Het niet ervaren van een toestand van volledig welbevinden kan gevoeld en uitgelegd 

worden als ongezond-zijn en de vraag naar (medische) interventie oproepen. 
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van de World Health Organization (WHO) uit 1948, die luidt: ‘Health is a state of complete physical, mental 
and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.’ 

Het concept zoals omschreven door Huber et al.1 gaat ervan uit dat de mens beperkingen, aandoeningen of 
ziekten het hoofd kan bieden en een zinvol en waardig leven kan leiden, onder voorwaarde dat iemand 
beschikt over gezondheidsvaardighedenc

Disfuncties van het musculoskeletale systeem in de bekkenregio kunnen, naast klachten van het bewegend 
functioneren, ook leiden tot mictie-, defecatie-, prolaps-, seksuele en pijnklachten. Bij vrouwen kunnen 
zwangerschap en bevalling ook tot deze klachten leiden.2 Deze klachten kunnen de kwaliteit van leven sterk 
beïnvloeden. Het verbeteren en optimaliseren van het functioneren van het musculoskeletale systeem kan 
de functie van de bekkenorganen verbeteren dan wel normaliseren. Kwaliteit van leven is sterk individueel 
bepaald. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat patiënten met bovengenoemde klachten inleveren op 
hun kwaliteit van leven en daarmee op hun ‘state of complete physical, mental and social well-being’.3-6 
Mictie-, defecatie-, prolaps-, seksuele en pijnstoornissen, al dan niet zwangerschapsgerelateerd, 
beïnvloeden de gezondheid op alle door de WHO genoemde aspecten zowel lichamelijk, psychisch als 
psychosociaal; deze stoornissen beperken het vermogen tot aanpassen en het voeren van de eigen regie.1 

, dan wel in staat gesteld wordt deze vaardigheden te verwerven. 
In geval van wilsonbekwaamheid geven anderen naar eer en geweten invulling aan wat zinvol en waardig is, 
met respect voor degene die zij vertegenwoordigen. 

1.1.2 Visie op bewegen 

In de bekkenregio is sprake van een sterke wederzijdse beïnvloeding van het musculoskeletale systeem en 
het orgaansysteem. In de bekkenregio vindt de krachtoverdracht plaats van de onderste extremiteit naar de 
romp en vice versa. Functiestoornissen in het bekken hebben hun weerslag op het musculoskeletale 
systeem in de vorm van verlies van stabiliteit, wat leidt tot compensatiestrategieën, maar ook op het 
functioneren van de bekkenorganen.7-9 De bekkenbodemmusculatuur, bestaande uit het diafragma pelvis, 
het diafragma urogenitale en de daarbij horende fasciën, wordt gezien als de verbindende schakel tussen 
het musculoskeletale en het orgaansysteem10,11 Het functioneel bewegen van de bekkenbodemmusculatuur 
maakt beheersing van de mictie en defecatie mogelijk, geeft ondersteuning aan de bekkenorganen, en 
beïnvloedt de seksualiteit en stabiliteit in het bekken. Motor control, het functioneel inzetten van de 
stabiliserende musculatuur, leidt enerzijds tot een stabiele basis om te kunnen bewegen en geeft anderzijds 
veel vrijheid om te kunnen bewegen.12,13 De bekkenbodemmusculatuur levert een belangrijke bijdrage aan 
de motor control. 

Door het ontbreken van visuele controle op het functioneren van de bekkenbodem en het geringe aantal 
afferenten hierin, kan bewustwording van de bekkenbodem een probleem zijn. Dit wordt versterkt door het 
feit dat bekken(bodem)problemen lastig of niet vanzelf bespreekbaar zijn.14,15 

Emoties hebben gevolgen voor de spanning in de bekkenbodemmusculatuur.16 Spanning hoort functioneel 
te zijn; zowel te veel als te weinig spanning kan leiden tot functiestoornissen, zoals stoornissen in de mictie 
en defecatie, stoornissen in de ondersteuning van de bekkenorganen, stoornissen in het seksueel 
functioneren en stoornissen in de stabiliteit, en tot pijn in het bekken, de lage rug en de buik.17,18 
Omgekeerd kunnen functiestoornissen van de bekkenorganen leiden tot functiestoornissen in de 
bekkenbodemmusculatuur.19,20 In reactie op het disfunctioneren van blaas en darm kan de 
                                                           
c Vaardigheden om informatie over gezondheid te lezen, te begrijpen en toe te passen. 
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bekkenbodemmusculatuur compensatiestrategieën ontwikkelen, die weliswaar de klacht lijken te 
verhelpen, maar die wél kunnen leiden tot disbalans in de statiek, de stabiliteit en het bewegen.21,22  

Bij beweegproblemen in de bekkenregio zal de bekkenfysiotherapeut met haar specifieke deskundigheid, 
streven naar herstel van de balans en naar herstel van functie van zowel het bekken als de bekkenbodem, 
rekening houdend met de verwevenheid van het musculoskeletale en het bekkenorgaansysteem. 

1.1.3 Visie op hulpverlening 

Hulpverlening is een proces van persoonlijke betrokkenheid tussen mensen dat recht doet aan menselijke 
waardigheid. Iedere patiënt is uniek in zijn hulpvraag en -behoefte en vereist daarom om een persoonlijke 
bejegening. De patiënt is iemand met een eigen geschiedenis, een eigen identiteit, eigen 
gezondheidsvaardigheden, een eigen (sociale) omgeving en een eigen toekomstperspectief. De 
bekkenfysiotherapeut laat zich aanspreken door het volle persoonlijke gezondheidspotentieel (de capacity) 
van de patiënt. In het geval van (onder andere) kinderen of wilsonbekwamen wordt ook aan naasten en 
mantelzorgers/verzorgers gevraagd in te schatten of en hoe het probleem door de patiënt wordt ervaren, 
en hoe het zich manifesteert. Het accent bij de hulpverlening door de bekkenfysiotherapeut ligt niet op 
ziekte en zorg, maar via gedrag en gezondheid op functionaliteit en participatie. 

Het aangrijpingspunt van de bekkenfysiotherapie kenmerkt zich door de intieme problematiek. Hieruit 
vloeit voort dat bekkenfysiotherapie veelomvattend is: niet alleen door het aangrijpingspunt ten aanzien 
van het lichamelijk functioneren, maar ook doordat de aandoening van de patiënt psychische en sociale 
consequenties heeft. De bekkenfysiotherapeut dient dan ook voortdurend alert te zijn op signalen van de 
patiënt, dient deze professioneel in te schatten en vervolgens te betrekken in de behandeling. Juist deze 
psychische en sociale factoren zijn een kenmerk van de kwetsbaarheid van de patiënt, die zorgvuldigheid 
vragen in de relatie tussen de bekkenfysiotherapeut en de patiënt. Door de aard van de klachten en de 
bekkenfysiotherapeutische handelingen wordt van de bekkenfysiotherapeut een zorgvuldige attitude 
vereist. Mictie-, defecatie-, prolaps- en seksuele klachten vragen enerzijds een empathische houding en 
anderzijds een professionele distantie. Bekkenfysiotherapie onderscheidt zich door inwendige, vaginale en 
anorectale, diagnostische en therapeutische handelingen. De bekkenfysiotherapeut werkt curatief en op de 
verschillende vlakken van preventie (selectieve, geïndiceerde en zorggerelateerde preventie).23 De 
bekkenfysiotherapeut draagt middels consultatie en bekkenfysiotherapeutische consulten bij aan de 
diagnostiek van (mogelijke) gezondheidsproblemen in de bekkenregio. De bekkenfysiotherapeut 
identificeert, benoemt, kadert en behandelt de consequenties van het geconstateerde probleem op basis 
van de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).24 

1. 2 Theoretische rationale 

1. 2.1 Wetenschappelijk fundament 

De bekkenfysiotherapie is wetenschappelijk zowel gefundeerd op onderzoek uit medisch-specialistische 
hoek (gynaecologisch/obstetrisch, urologisch, proctologisch/gastro-enterologisch, seksuologisch en 
orthopedisch), als op onderzoek uit de bekkenfysiotherapie zelf. Bekkenfysiotherapie is gestoeld op het 
biomedisch psychosociaal model; het vak vindt zijn oorsprong in de medisch-specialistische wetenschappen 
en is ermee verweven. De laatste jaren is hierin echter een kentering opgetreden; wetenschappelijk 
onderzoek wordt niet meer alleen geïnitieerd vanuit de medisch-specialistische hoek, maar meer en meer 
vanuit de bekkenfysiotherapie zelf. Wetenschappelijk onderzoek is daarmee meer gericht geraakt op 
onderzoek naar het herstel van functiestoornissen van zowel het musculoskeletale systeem als de 
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bekkenorganen.4,8 

1.2.2 Evidence Based Practice (EBP) 

De bekkenfysiotherapeut handelt conform de kenmerken van EBP. EBP is het gewetensvol, expliciet en 
oordeelkundig gebruik van het aanwezige beste bewijsmateriaal om beslissingen ten aanzien van de 
behandeling te nemen in samenspraak met de patiënt. De besluitvorming is gebaseerd op de integratie van 
individuele klinische expertise met het beste externe bewijsmateriaal dat vanuit systematisch onderzoek 
beschikbaar is. De problemen van de patiënt, zijn wensen, verwachtingen en leefomstandigheden zijn 
medebepalend voor de besluitvorming. De patiënt neemt de uiteindelijke beslissing, waarbij hij door de 
bekkenfysiotherapeut geïnformeerd wordt vanuit een mix van onbewuste kennis (tacit knowledge) en 
expliciete kennis (explicit knowledge), aan de hand van de beschikbare kennisbronnen.23 

Juist in de bekkenfysiotherapie zijn, naast de wetenschappelijke evidentie, de normen en waarden van de 
patiënt belangrijk, in verband met de aard van de klachten, de toegepaste handelingen en de 
kwetsbaarheid van de patiënt. Er is sprake van gezamenlijke besluitvorming (shared decision making), 
waardoor de uiteindelijke besluitvorming niet alleen tot stand komt op basis van de bevindingen van de 
bekkenfysiotherapeut, maar in samenspraak met de patiënt. 

1.2.3 De International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) 

Met de ICF is door de WHO een conceptueel raamwerk gecreëerd dat de communicatie en de 
samenwerking tussen de diverse disciplines bevordert.24 De bekkenfysiotherapeut gebruikt de ordening van 
de ICF bij het klinisch redeneren en het beleid, bij documentatie en verslaglegging, bij mono- en 
interdisciplinaire communicatie, bij onderzoek, bij de ontwikkeling van richtlijnen en in het onderwijs. 

Klinisch redeneren is het systematisch oplossen van gezondheidsproblemen. Klinisch redeneren is van 
belang gedurende het totale bekkenfysiotherapeutisch proces en begint bij het diagnostisch proces. Het 
doel van het bekkenfysiotherapeutisch diagnostisch proces betreft het in kaart brengen van de gevolgen 
van ziekten/aandoeningen van het musculoskeletale systeem en van de factoren die hierop van invloed zijn. 
Hiertoe beschrijft en analyseert de bekkenfysiotherapeut gezondheidsproblemen met behulp van de ICF.24 
Het therapeutisch proces volgt logisch op het diagnostisch proces en wordt voortdurend geëvalueerd en 
getoetst aan de gestelde behandeldoelen, en waar nodig bijgesteld. 

1.3 De bekkenfysiotherapeut in de context van de gezondheidszorg 

1.3.1 Werkdomein 

De bekkenfysiotherapeut voert een screenings-, diagnostisch en therapeutisch proces uit, is gericht op 
preventie en werkt samen met andere disciplines, bij patiënten met een (dreigend) gezondheidsprobleem 
in de bekkenregio, gerelateerd aan musculoskeletale, urologische, gynaecologische/obstetrische, 
seksuologische, colorectale en gastro-enterologische problematiek. 

Patiënten raadplegen de bekkenfysiotherapeut met en zonder verwijzing (via Directe Toegankelijkheid 
Fysiotherapie). Door de onwetendheid over het functioneren van de bekkenregio zijn informeren en 
adviseren belangrijke taken van de bekkenfysiotherapeut. 

Door de verwevenheid van het musculoskeletale en het orgaansysteem en doordat ook psychische 
componenten een rol spelen, zijn de klachten veelal complex. Klachten kunnen zich in alle domeinen van de 
ICF uiten. De hulpvraag ligt zowel op stoornisniveau, als op activiteitenniveau, als op participatieniveau. Een 
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voorbeeld is urineverlies. Urineverlies kan worden beleefd als stoornis, maar ook als beperking van 
activiteiten (bijvoorbeeld hardlopen, springen) en daardoor leiden tot een participatieprobleem (niet meer 
deelnemen aan sociale activiteiten, bijvoorbeeld sport). De oorzaak van de klachten ligt veelal in 
veranderingen in de anatomie, waaruit functiestoornissen kunnen volgen. Risicofactoren als 
buikdrukverhogende activiteiten, zoals hoesten en tillen, doen de kans op klachten toenemen. De klachten 
zijn vaak moeilijk bespreekbaar door onwetendheid en schaamte die er bij veel patiënten en hun omgeving 
bestaan. Daarom speelt het domein ‘persoonlijke factoren’ ook vaak sterk mee. Mede door deze 
complexiteit werkt de bekkenfysiotherapeut meestal multidisciplinair. 

Arbeidsgerelateerde omstandigheden, met name activiteiten die leiden tot verhoging van de buikdruk, 
kunnen de kans op het ontstaan van bekkenbodemdisfuncties doen toenemen.26-27 Anderzijds kunnen 
bekken- en bekkenbodemdisfuncties leiden tot problemen gedurende arbeid door bijvoorbeeld frequent 
toiletbezoek of een verminderde belastbaarheid van bekken en lage rug.28 

Indien problemen met het bewegen ten grondslag liggen aan de participatieproblemen van de patiënt, 
helpt de bekkenfysiotherapeut bij het herstel, behoud en ontwikkelen van het individueel optimaal 
bewegen. Zij objectiveert of er sprake is van afname van het bewegingsprobleem, en daarmee van het 
activiteiten- en participatieprobleem, en stelt vast of daarmee de hulpvraag wordt opgelost. 
Bekkenfysiotherapie is maatwerk. De bekkenfysiotherapeutische diagnose is een eerste stap binnen de 
integrale werkwijze van de bekkenfysiotherapeut. Deze diagnose is weer bepalend voor de uiteindelijk te 
verwachten winst in termen van functie en daarmee van activiteiten en participatie. 

 

De meest voorkomende indicaties in de bekkenfysiotherapie zijn: 

− mictiestoornissen; 
− defecatiestoornissen; 
− seksuele problematiek; 
− prolapsproblematiek; 
− perioperatieve zorg; 
− zwangerschapsgerelateerde problematiek (peripartum problematiek); 
− pijn in de bekkenregio. 
 

In bijlage 1 is de specifieke diagnosecodelijst opgenomen die de bekkenfysiotherapeut hanteert. 

1.3.2 Werkterrein 

Bekkenfysiotherapeuten zijn werkzaam in diverse settingen van de gezondheidszorg. Er is een variëteit aan 
samenwerkingsvormen: binnen de eerstelijnsgezondheidszorg, zoals die op wijkniveau, in 
gezondheidscentra, en binnen vormen van samenwerking die zich richten op het management van 
patiëntengroepen en ketens van (bekken)fysiotherapiepraktijken. Een bekkenfysiotherapeut werkt samen 
met collega-(bekken)fysiotherapeuten, specialistische fysiotherapeuten en andere beroepsbeoefenaars, die 
zowel binnen als buiten de zorg (gemeenten, welzijnsorganisaties) werkzaam zijn. Bij patiënten behorend 
tot bepaalde diagnosegroepen werkt een bekkenfysiotherapeut samen in transmurale ketens en 
netwerken. 

In de intramurale zorg werken bekkenfysiotherapeuten in multidisciplinaire teams of op afdelingen 
fysiotherapie, voornamelijk in ziekenhuizen, in ziekenhuizen met een bekkenbodemcentrum, in 
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revalidatiecentra en in verpleeg- en verzorgingshuizen. 

Er zijn vele andere settingen waarin bekkenfysiotherapeuten werkzaam zijn, bijvoorbeeld als docent of 
lector in het (bekken)fysiotherapieonderwijs, als wetenschappelijk of praktijkgericht onderzoeker en als 
beleidsmedewerker binnen organisaties op het gebied van de gezondheidszorg. 

1.3.3 Samenwerking 

Bekkenfysiotherapeuten werken samen met verschillende disciplines (zie het overzicht in tabel 1.1). Met 
name vanuit de bekkenbodemzorg wordt multidisciplinaire samenwerking gestimuleerd en gefaciliteerd. In 
deze multidisciplinaire settingen worden reguliere, structurele besprekingen georganiseerd. Deze 
besprekingen vinden niet alleen plaats in de bekkenbodemteams in ziekenhuizen, maar ook in de 
transmurale zorg en in andere settingen. In specifieke gevallen wordt samengewerkt of overlegd met 
andere zorggerelateerde partijen (tabel 1.2). 

 
Tabel 1.1 Multidisciplinaire samenwerking tussen de bekkenfysiotherapeut en andere disciplines  
Discipline Indicatie 

huisarts en praktijkondersteuner huisarts patiënten met functiestoornissen in de bekkenregio die zijn verwezen 
door de huisarts 

medisch specialisten patiënten met functiestoornissen in de bekkenregio die zijn verwezen 
door een medisch specialist 

manueel therapeut gecompliceerde problematiek van de lumbale wervelkolom, de 
bekkengewrichten of overige gewrichten, waardoor volledig herstel 
wordt belemmerd 

kinderfysiotherapeut  patiënten tussen de 0 en 16 tot 18 jaar, bij wie ontwikkelingsproblemen 
op de voorgrond staan 

geriatriefysiotherapeut  kwetsbare ouderen, multipathologie 

psycholoog  patiënten waarbij psychische factoren meespelen waardoor herstel 
belemmerd wordt 

seksuoloog  seksuologische problemen niet berustend of slechts ten dele berustend 
op een bekkenbodemdisfunctie 

Verloskundige bij zwangerschap en postpartum gerelateerde klachten 

gespecialiseerd verpleegkundige specifieke patiënten met multifactoriële problematiek in de bekkenregio 

 

Tabel 1.2 Zorggerelateerde partijen waarmee de bekkenfysiotherapeut samenwerkt  
Zorggerelateerde partij Indicatie 

oncologiefysiotherapeut/oedeemfysiotherapeut oncologie, functiestoornissen na urologische, gynaecologische en gastro-
enterologische oncologische ingrepen 

psychosomatisch fysiotherapeut klachten in de bekkenregio met een sterke psychosomatische component 

ergotherapeut  bij vragen over ergonomische problemen, beperkingen in activiteiten en 
participatie bij patiënten met klachten in de bekkenregio 

apotheker  bij vragen over het gebruik van incontinentiematerialen en andere 
hulpmiddelen of verzorgende materialen 

leveranciers  bij technische vragen over het gebruik van bekkenfysiotherapeutische 
middelen, zoals apparatuur voor het maken van een elektromyogram 
(EMG), het uitvoeren van drukfeedback en elektrostimulatie, het gebruik 
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van probes, vaginale en rectale ballonnen, dilatatoren, cones en 
ondersteunende materialen 

urotherapeut  bij kinderen met bekkenbodem-, blaas- en darmdisfuncties 

pedagogisch medewerker bij kinderen met bekkenbodem-, blaas- en darmdisfuncties of kinderen 
met gedragsproblemen ten aanzien van bekkenbodemfuncties 

1.3.4 Preventie 

Recentelijk heeft het klassieke systeem – dat preventieve maatregelen (primaire, secundaire en tertiaire 
preventie) indeelde – plaatsgemaakt voor een nieuw model, waarin sprake is van universele, selectieve, 
geïndiceerde en zorggerelateerde preventie.23 De geïndiceerde en zorggerelateerde preventie is op het 
individu gericht en valt binnen het zorgdomein, in casu de bekkenfysiotherapie. De selectieve en universele 
preventie valt binnen de publieke gezondheidszorg (Prevent-Model).23 Het College van Zorgverenigingen 
(CVZ) heeft deze nieuwe indeling – die uitgaat van risicodenken in plaats van symptoom-/ziektedenken – 
aangenomen en daarmee meer ruimte gecreëerd voor preventieve interventies in het zorgdomein (figuur 
1.1). 

 
Figuur 1.1 Klassieke en nieuwe indeling van preventie 

1.4 Werkwijze bekkenfysiotherapeutisch handelen 

1.4.1 Methodisch handelen 

De bekkenfysiotherapeut werkt planmatig, doelgericht en procesmatigd

                                                           
d Gegeven het procesmatige karakter van het fysiotherapeutisch methodisch handelen is er hierbij sprake van een permanente monitoring. 

.29 Planmatig houdt in dat het 
handelen gekenmerkt is door een voorbedachte, herkenbare, logische samenhang, planning, uitvoering en 
verslaglegging. Doelgericht houdt in dat het handelen is gericht op het bereiken van een tevoren vastgesteld 
helder en concreet doel, samen met de patiënt. Procesmatig houdt in dat alle aspecten van het handelen 
met elkaar samenhangen en elkaar voortdurend wederzijds beïnvloeden. Dit laatste betekent dat er altijd 
sprake is van beargumenteerd en gecombineerd monitoren en bijsturen van het handelen.30 Kenmerkend 
voor een bekkenfysiotherapeutische werkwijze is shared decision making. Hierbij maakt de fysiotherapeut 
onderscheid tussen het door de patiënt getoonde bewegen (‘actual performance’ en ‘abilities’), het 
ingeschatte vermogen tot bewegen (‘capacity’ en ‘capabilities’), de praktische externe mogelijkheden, 
bewegingsomstandigheden en beweegcontext van de patiënt (‘opportunity’ en ‘attractors’) en de motieven 
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en motivatie tot bewegen van de patiënt (‘drivers’ en ‘vitality’). Door deze methodische werkwijze kan de 
fysiotherapeut transparante en toetsbare zorg op maat leveren. 

1.4.2 Fasen bekkenfysiotherapeutisch methodisch handelen 

Het bekkenfysiotherapeutisch handelen kent drie processen zoals beschreven in de Praktijkrichtlijn 
Fysiotherapeutische verslaglegging 2011.31 Deze processen hebben een cyclisch karakter. 

1. Screeningsproces: waarin via een gerichte anamnese, eventueel aangevuld met lichamelijk onderzoek, 
besloten wordt of het gepresenteerde gezondheidsprobleem binnen of buiten het beroepsdomein van 
de bekkenfysiotherapie valt. 

2. Diagnostisch proces: waarin de bekkenfysiotherapeut op methodische wijze het gezondheidsprobleem 
van de patiënt inventariseert en analyseert en relateert aan de hulpvraag van de patiënt. In het 
diagnostisch proces zijn medisch-specialistische onderzoeksgegevens, zoals het interpreteren van 
urodynamisch onderzoek, Pelvic Organ Prolaps Quantification (POPQ) of dynamische rectumevacuatie 
ondersteunend voor het formuleren van de bekkenfysiotherapeutische diagnose. Deze fase leidt tot het 
formuleren van een voor de patiënt gewenst en haalbaar behandelplan met expliciete doelen, of tot de 
beslissing van de bekkenfysiotherapeut de patiënt door- of terug te verwijzen. 

3. Therapeutisch proces: waarin de bekkenfysiotherapeut in samenspraak met de patiënt het opgestelde 
behandelplan toepast en op methodische wijze de geïndiceerde behandeling uitvoert. Het 
bekkenfysiotherapeutisch proces wordt voortdurend geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. In de 
eindevaluatie evalueert de bekkenfysiotherapeut met de patiënt, eventueel zijn naasten en/of andere 
betrokkenen in het behandelproces, de behandeling, het resultaat en de gevolgde procedures. Na 
evaluatie van de totale behandelreeks besluit de patiënt, in samenspraak met de bekkenfysiotherapeut, 
aan de hand van het behaalde resultaat en de informatie van de bekkenfysiotherapeut, of de 
behandelperiode wordt afgesloten. 

4. In het bekkenfysiotherapeutisch methodisch handelen vervult de interactie tussen patiënt en 
bekkenfysiotherapeut een belangrijke rol. Mede dankzij het methodisch handelen kunnen de resultaten 
van de behandeling zowel intern, door de bekkenfysiotherapeut en de overige bij de patiënt betrokken 
zorgverleners, als extern, door zorgverzekeraars en auditoren, worden getoetst. 

1.4.3 Verrichtingen 

Gedurende de fasen van het methodisch handelen voert de bekkenfysiotherapeut een combinatie van 
diagnostische en therapeutische verrichtingen uit bij patiënten met (dreigende) problemen in de 
bekkenregio. Begeleiden maakt altijd een integraal onderdeel uit van het behandelen door een 
bekkenfysiotherapeut.  

Kenmerkende direct patiëntgebonden verrichtingen in de bekkenfysiotherapie zijn: 

− gesprek aangaan (anamnese); 
− uitleg inwendig onderzoek, informed consent; 
− testen, meten en analyseren; 
− begeleiden: informeren, adviseren en ondersteunen; 
− sturen en oefenen; 

o met controle van feedback; 
o zonder controle van feedback; 

− toepassen fysische therapie in engere zin (i.e.z.);  
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o inwendige toepassingen fysische therapie i.e.z.; 
o niet-inwendige toepassingen van fysische therapie i.e.z.; 

− toepassen van manuele verrichtingen;  
o inwendige manuele verrichtingen; 
o niet-inwendige manuele verrichtingen. 

 

Karakteristiek voor de bekkenfysiotherapeutische behandeling zijn de inwendige technieken die manueel, 
met behulp van fysische therapie i.e.z., of als feedbackmechanisme tijdens oefenen worden toegepast. 
Bekkenfysiotherapie kenmerkt zich door een combinatie van deze verrichtingen bij patiënten met een 
gezondheids- dan wel een beweegprobleem in de bekkenregio. Begeleiden en adviseren (onder andere 
gericht op preventie) maken altijd onderdeel uit van het handelen van de bekkenfysiotherapeut. De 
bekkenfysiotherapeut combineert in een behandelreeks het begeleiden met een of meer verrichtingen uit 
de andere drie groepen (sturen en oefenen, toepassen fysische therapie in engere zin, toepassen van 
manuele verrichtingen). De bekkenfysiotherapeut streeft naar een blijvende gedragsverandering bij de 
patiënt ten aanzien van het bestaande (beweeg)probleem. 

Gesprek aangaan (anamnese) 
De bekkenfysiotherapeut legt een basis voor haar bekkenfysiotherapeutische diagnose en het 
behandelplan, door de patiënt in een gesprek te vragen naar het ontstaan en verloop van zijn 
ziekte/aandoening en zijn problemen met functioneren van de lumbale wervelkolom, het bekken, de 
bekkenbodem en de bekkenorganen. De bekkenfysiotherapeut is in staat op een empathische wijze intieme 
problematiek betreffende mictie, defecatie en seksualiteit uit te vragen.  

In de anamnese dienen de hulpvraag en de verwachtingen van de patiënt ten aanzien van de 
bekkenfysiotherapie duidelijk te worden. Door het intieme karakter van de vragen let de 
bekkenfysiotherapeut niet alleen op de verbale, maar ook op de non-verbale communicatie. Zij weet non-
verbale signalen op te merken en op professionele wijze bespreekbaar te maken. 

Uitleg inwendig handelen en informed consent 

De bekkenfysiotherapeut legt de patiënt uit wat inwendige handelingen zijn en waarom en hoe deze 
worden toegepast in het diagnostisch proces. Vervolgens geeft zij een informatiefolder betreffende de 
inwendige handelingen en een communicatiemogelijkheid voor de patiënt om vragen te stellen 
(telefoonnummer, e-mailadres).  

Bij de volgende behandeling controleert zij of de patiënt de gegeven informatie goed heeft begrepen en 
vraagt toestemming voor het inwendig onderzoek. De bekkenfysiotherapeut gaat alleen over tot inwendig 
handelen indien zij heeft vastgesteld dat de patiënt een weloverwogen keuze heeft kunnen maken. 

Testen, meten en analyseren  

Na de anamnese wordt op grond van de dan aanwezige gegevens een (werk)hypothese opgesteld. Op basis 
van deze hypothese worden onderzoeksdoelstellingen vastgesteld en meetinstrumenten gekozen ter 
voortzetting van het diagnostisch proces. Meetinstrumenten worden ingezet om de anamnestische 
gegevens te verduidelijken, om een nauwkeuriger omschreven diagnose te kunnen stellen. 
Meetinstrumenten worden tevens ingezet om de behandeling te evalueren.  

Een meetinstrument dient responsief (specifiek) en valide te zijn. Naast meetinstrumenten gericht op het 
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functioneren en/of de beperkingen in activiteiten van de bekkenregio, maakt de bekkenfysiotherapeut 
gebruik van meetinstrumenten betreffende mictie, defecatie en seksualiteit. Specifiek voor de 
bekkenfysiotherapeut is het functieonderzoek van de bekkenbodem. Bij dit onderzoek kunnen 
bekkenfysiotherapeutische meetinstrumenten worden ingezet, zoals de vaginale en anale palpatie, het 
toepassen van diverse feedbackmechanismen (oppervlakte-EMG, drukfeedback, vaginale en anale 
ballonnen, pelottes, echografie, flowmetrie en functionele elektrostimulatie). 

De bekkenfysiotherapeut integreert de patiëntspecifieke gegevens, haar klinische expertise, 
epidemiologische informatie en genoemde randvoorwaarden. Van de bekkenfysiotherapeut als professional 
wordt verwacht dat zij deze heterogene gegevens ordent en methodisch afweegt bij de onderbouwing van 
haar klinische beslissingen. Uitgekristalliseerde inzichten, zoals neergelegd in de vorm van richtlijnen, zijn 
hierbij behulpzaam.  

Begeleiden: informeren, adviseren en ondersteunen  

Begeleiden (onder andere gericht op preventie) maakt altijd onderdeel uit van het behandelen van de 
bekkenfysiotherapeut. De bekkenfysiotherapeut combineert in een behandelreeks het begeleiden met een 
of meer verrichtingen uit de andere drie groepen activiteiten. De bekkenfysiotherapeut streeft naar een 
blijvende gedragsverandering bij de patiënt voor het bestaande beweeg-, dan wel gezondheidsprobleem. 

Tijdens de begeleiding van de patiënt door de bekkenfysiotherapeut, informeert en adviseert zij en biedt zij 
ondersteuning. Onder informeren en adviseren wordt verstaan: het overdragen van feitelijke en relevante 
gegevens aan de patiënt of aan personen die voor de patiënt relevant zijn. Dit persoonlijke advies is gericht 
op het optimaliseren van de gezondheidstoestand van de patiënt en/of zijn omgeving. Het bieden van 
ondersteuning behelst onder meer het procesmatig bijstaan van de patiënt (en de voor de patiënt relevante 
personen) tijdens het aanleren, verwerven en toepassen van activiteiten en bij het optimaal gebruikmaken 
van de mogelijkheden van de gezondheidszorg. De ondersteuning bevat ook het stimuleren en monitoren 
van de patiënt in zijn leer- en acceptatieproces. Begeleiding door de bekkenfysiotherapeut vraagt extra 
zorgvuldigheid, aangezien er gewerkt wordt in een intiem en emotioneel gebied. Dit stelt extra hoge eisen 
aan de professionele attitude en de emotionele stabiliteit van de bekkenfysiotherapeut. Door de eerder 
genoemde heersende onwetendheid omtrent het functioneren van de bekkenregio is het informeren een 
zeer belangrijk aspect in het bekkenfysiotherapeutisch proces. 

Sturen en oefenen 

Sturen en oefenen als verrichting door de bekkenfysiotherapeut houdt in: het direct of indirect beïnvloeden 
van een functie of een door de patiënt uitgevoerde vaardigheid met het doel deze te verbeteren. Oefenen 
kan diverse doelstellingen hebben; de keuze voor oefentherapie zal gemaakt worden op basis van de 
bevindingen uit het diagnostisch proces. Het accent van het oefenen zal in veel gevallen liggen op het 
verbeteren van de functie van de bekkenregio in relatie tot het totale bewegingsapparaat. Omdat de 
bekkenbodemmusculatuur vaak moeilijk waar te nemen is door patiënten, dient de oefentherapie te 
worden gestart met bewustwordingsoefeningen. Immers, wat men niet voelt, kan men ook niet trainen. Als 
bewustwording een feit is, kan gestart worden met spierfunctietraining gericht op spierfunctieverbetering. 
De middels oefentherapie aangeleerde vaardigheden dienen te worden geïntegreerd en geïmplementeerd 
in het dagelijks bewegen (algemene dagelijkse levensverrichtingen [ADL]). Hierdoor blijven de aangeleerde 
en verworven vaardigheden niet slechts oefeningen, maar worden deze een onderdeel van het bewegend 
functioneren en worden ze daarin verankerd. Oefenen moet leiden tot een blijvende verandering in de 
dagelijkse wijze van bewegen, waardoor de kans op recidivering wordt verminderd. 
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Oefenen kan plaatsvinden met of zonder feedbackmechanismen. Feedbackmechanismen worden ingezet 
om terugkoppeling van het oefeneffect te geven. Ze kunnen worden toegepast als er onvoldoende 
bewustwording is van de gevraagde activiteit(en) en om het aanwezige bewustzijn te vergroten en aldus de 
patiënt te stimuleren zijn vaardigheden te vergroten. In de bekkenfysiotherapie worden als 
feedbackmechanismen toegepast: manuele of digitale palpatie (vaginaal en/of anaal), (myo)feedback met 
oppervlakte-EMG, drukfeedback, de rectale en vaginale ballon en echografie.  

Fysische therapie i.e.z. 

Tot de fysische therapie i.e.z. behoort het toedienen van natuurkundige prikkels via apparatuur die wordt 
gebruikt in de bekkenfysiotherapeutische praktijk. De toegediende energievormen zijn van elektrische, 
elektromagnetische, thermische en mechanische aard of combinaties van deze prikkelvormen.  

De bekkenfysiotherapeut maakt gebruik van fysische therapie i.e.z. die in- en uitwendig gegeven kan 
worden. In de meeste gevallen betreft het vormen van elektrostimulatie of het toedienen van thermische 
prikkels. Elektrostimulatie kan voor verschillende doeleinden worden ingezet, bijvoorbeeld om de 
spierfunctie te verbeteren of om de musculus detrusor te inhiberen. 

Manuele verrichtingen 

Binnen de manuele verrichtingen wordt een onderscheid gemaakt tussen het teweegbrengen van een 
beweging en masseren. Een articulaire beweging is het manueel veranderen van de posities van 
lichaamsdelen ten opzichte van elkaar in de gewrichten van de patiënt. De bekkenfysiotherapeut maakt 
gebruik van beide soorten manuele verrichtingen. Deze worden zowel uitwendig als inwendig (vaginaal, 
anaal) toegepast.  

Specifiek voor de bekkenfysiotherapeut is het bewegen van de benige delen van de bekkenregio 
(mobiliseren van de lumbale wervelkolom, de heupgewrichten, de sacro-iliacaalgewrichten en het os 
coccygis). Er worden verschillende massagetechnieken toegepast ter beïnvloeding van de functie van de 
bekkenbodemmusculatuur en de hieraan verwante musculatuur en er worden triggerpoints in het buik-, 
bekken- en bekkenbodemgebied behandeld. 

 

Kenmerkende indirect-patiëntgebonden verrichtingen zijn: 

- vastleggen en raadplegen van gegevens in het dossier conform de geldende KNGF-richtlijn 
Fysiotherapeutische verslaglegging;31 

- communiceren met anderen ten behoeve van de patiënt; 
- bieden van steun aan naasten van de patiënt. 
 
Naast voornoemde verrichtingen zijn er ondersteunende verrichtingen. Hieronder vallen het ontwikkelen 
van het eigen beroep en verrichtingen ten behoeve van de vakkennis en de beroepsgebonden 
competenties. 

1.5 Beroepsethiek 

De beroepsethiek van de bekkenfysiotherapie heeft bijzondere aandacht voor ‘zorg’ in de breedste zin van 
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het woord. Deze beroepsethiek is een normatieve ethieke

De bekkenfysiotherapeut kent ook de ethische grondbeginselen zoals vastgelegd in Beroepsethiek en 
gedragsregels,34 de leidraad op ethisch gebied voor de gehele beroepsgroep. De bekkenfysiotherapeut is 
vanuit deze beroepsethiek in staat tot permanente kritische reflectie op bestaande normen en waarden van 
de Nederlandse samenleving, die gekenschetst wordt door etnische, religieuze, spirituele, culturele en 
seksuele diversiteit en diversiteit van de generaties (publieke moraal). De bekkenfysiotherapeut is ook in 
staat tot kritische reflectie op de normen en waarden van de patiënt. Op grond van deze kritische reflectie is 
de bekkenfysiotherapeut in staat gestalte te geven aan de zorgrelatie. De bekkenfysiotherapeut heeft hierbij 
oog voor de invloed van zijn persoonlijke normen en waarden.35 

, met als kern dat deze langdurig geldig, ofwel, 
duurzaam is. De bekkenfysiotherapeut is zich van deze ethiek bewust en heeft, naast kennis van de 
beroepsethiek, ook kennis van het onlosmakelijk daarmee verbonden wettelijk kader van de beroepsgroep. 
De bekkenfysiotherapeut is zich ervan bewust dat binnen de beroepsgroep de Ethiekcommissie KNGF de 
randvoorwaarden schept voor het ethisch fysiotherapeutisch denken en handelen. Met deze 
randvoorwaarden borgt de Ethiekcommissie KNGF het proces van ethische reflectie op mesoniveau, 
waarbinnen ‘zorgen’ wordt gedefinieerd als ‘een specifieke activiteit die alles omvat wat de mens kan helpen 
om “zijn of haar wereld” zo in stand te houden, te continueren en te herstellen dat hij of zij daarin zo goed 
mogelijk kan leven.’32 Dat betekent voor de bekkenfysiotherapeut dat gewetensvol handelen als 
basisgrondhouding vraagt om de morele kwaliteiten ‘aandachtigheid’, ‘verantwoordelijkheid’, ‘competentie’ 
en ‘ontvankelijkheid’. Deze kwaliteiten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Het contextuele kader waarbinnen de beroepsgroep haar maatschappelijke verantwoordelijkheid gestalte 
moet geven, is het publieke zorgstelsel, dat de zorg ordent om deze betaalbaar en toegankelijk te houden. 
De bekkenfysiotherapeut kan zich hierdoor, als professional in de zorg én als mens, gesteld zien voor morele 
dilemma’s die zich kunnen afspelen op verschillende niveaus (macro-, meso- en microniveau). Hierbij past 
een gewetensvol, bewust, verantwoord handelen van de bekkenfysiotherapeut vanuit de herkenning van 
morele dilemma’s en het tegen elkaar afwegen van morele principesf

In de bekkenfysiotherapie is veelal sprake van een bijzondere (professioneel-intieme) interactie tussen de 

, om te achterhalen wat ‘goed doen’ is. 
Vervolgens kan de bekkenfysiotherapeut vanuit deze overweging handelend optreden. Binnen bedoelde 
overwegingen is de bekkenfysiotherapeut zich er steeds van bewust dat persoonlijke ideeën, intuïties en 
gevoelens, bewust dan wel onbewust, een rol spelen bij de afweging van wat goed is om te doen. 
Maatschappelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen binnen de beroepsgroep en persoonlijke ontwikkelingen 
roepen de bekkenfysiotherapeut op tot voortdurende alertheid op dit vlak. De bekkenfysiotherapeut is 
beroepsinhoudelijk geschoold in het klinisch redeneren, en geeft zich rekenschap van haar handelen vanuit 
een wetenschappelijk en juridisch kader. Daarnaast is de bekkenfysiotherapeut een normatieve professional 
die beschikt over zelfreflecterend vermogen, dat zich afspeelt binnen de zorgrelatie met de patiënt. Dit alles 
krijgt gestalte doordat de bekkenfysiotherapeut oog heeft voor de wensen, verwachtingen en doelstellingen 
van de patiënt (patient values). Het is vanuit dít klinisch en normatief redeneren én het zelfreflecterend 
vermogen dat de bekkenfysiotherapeut op ‘patient values’ aansluitende doelgerichte, efficiënte en 
passende zorg verleent. 

                                                           
e Normatieve ethiek is een analyse maken van de concrete alledaagse praktijk vanuit abstracte, rationele en verantwoorde uitgangspunten. Die 
uitgangspunten dienen als richtsnoer en om het eigen handelen te kunnen beoordelen, denk aan: ‘Wat moet ik doen als fysiotherapeut?’ (Naar: Ten 
Have et al., p. 9 en p. 19.32)  
f Zoals: weldoen, niet schaden, respect voor autonomie en rechtvaardigheid. 
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bekkenfysiotherapeut en de patiënt. De bekkenfysiotherapeut is zich bewust van dit emotioneel en 
seksueel geladen spanningsveld en handelt professioneel. Dat wil zeggen dat de bekkenfysiotherapeut 
empathisch handelt, maar met gepaste distantie. Door de vaak intieme problematiek en de schaamte die er 
veelal heerst, ziet de bekkenfysiotherapeut zich regelmatig voor dilemma’s gesteld. Enerzijds is 
gedetailleerde informatie nodig in de diagnostiek en behandeling van bekken- en bekkenbodemdisfuncties, 
anderzijds wil niet iedere patiënt deze informatie meteen geven. De bekkenfysiotherapeut moet afwegen 
wat op zulke momenten het zwaarst weegt; het vergaren van informatie voor het bekkenfysiotherapeutisch 
proces of het respecteren van de terughoudendheid van de patiënt. Ook het beslissen tot het wel of niet 
overgaan tot inwendig handelen vraagt een professionele afweging en besluitvorming. Voor veel patiënten 
is een inwendig onderzoek of een inwendige behandeling belastender dan uitwendige handelingen, maar 
inwendig onderzoek levert de bekkenfysiotherapeut veel waardevolle informatie op om de juiste diagnose 
te stellen en om adequaat te handelen.36-37 De bekkenfysiotherapeut neemt hierin morele beslissingen en 
weegt de voor- en nadelen voor de patiënt en het bekkenfysiotherapeutisch handelen zorgvuldig tegen 
elkaar af.  

1.6 Wet- en regelgeving 

Deze paragraaf geeft kort enkele relevante wetten en regelingen weer van de overheid en van de 
beroepsgroep zelf, die van toepassing zijn op patiënten en (bekken)fysiotherapeuten, en van belang zijn 
voor de patiënt en het werken als (bekken)fysiotherapeut in de dagelijkse praktijk (tabel 1.3). 

Tabel 1.3 Wet en regelgeving  
Wet op de beroepen in de individuele 
gezondheidszorg (Wet BIG) 

Deze wet regelt het handelen van beroepsbeoefenaren op het terrein van de 
individuele gezondheidszorg en de titelbescherming van de beroepen. Voor 
de fysiotherapeut betekent dit dat hij in het BIG-register opgenomen moet 
zijn om de titel te kunnen voeren. 

Tuchtrecht Binnen de Wet BIG artikel 3 is ook het tuchtrecht van de geregistreerde 
beroepsbeoefenaren geregeld. Het tuchtrecht wordt uitgeoefend door vijf 
regionale tuchtcolleges voor de gezondheidszorg (Amsterdam, Den Haag, 
Eindhoven, Groningen en Zwolle) met als beroepsinstantie het Centraal 
Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. 

Kwaliteitswet zorginstellingen Dit is een kaderwet, evenals de Wet BIG, die is gericht op het bevorderen van 
de kwaliteit van de zorgverlening door de zorginstelling. In deze wet is onder 
andere de meldplicht van calamiteiten bij de Inspectie opgenomen evenals 
het hanteren van een melding huiselijk geweld en kindermishandeling. De 
wet geldt ook voor de fysiotherapiepraktijk. 

Wet marktordening gezondheidszorg 
(Wmg) 

Deze wet regelt ontwikkeling, ordening en toezicht op de markt voor de 
gezondheidszorg en geldt voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is toezichthouder. 

Wet bescherming persoonsgegevens 
(WBP) 

In deze wet zijn de grondslagen opgenomen waarop het verzamelen en 
verwerken van persoonsgegevens is toegestaan. Het College Bescherming 
Persoonsgegevens (CBP) houdt toezicht op naleving van deze wet. 

Wet op de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst (WGBO) 

Deze wet regelt de rechten en plichten tussen de hulpverlener en de cliënt, 
dan wel zijn juridische vertegenwoordiger. 

Modelregeling Fysiotherapeut – 
Patiënt 

In deze regeling zijn de rechten en plichten zoals opgenomen in de WGBO 
voor de fysiotherapeut nader uitgewerkt en toegelicht. De regeling is tot 
stand gekomen in samenspraak met de Nederlandse Patiënten Consumenten 
Federatie, de NPCF. Naast deze regelgeving zijn leden van het KNGF en 
fysiotherapeuten die ingeschreven staan in het Centraal Kwaliteitsregister 
(CKR) Fysiotherapie gehouden zich te gedragen overeenkomstig de 
Beroepsethiek en gedragsregels van de Ethiekcommissie van het KNGF. 

Wet klachtrecht patiënten zorgsector Deze wet verplicht iedere zorgaanbieder een onafhankelijke klachtenregeling 
te treffen die de cliënt de mogelijkheid geeft laagdrempelig een klacht in te 
dienen over een gedraging van de zorgaanbieder dan wel een medewerker 
van de zorgaanbieder. 
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Wet bijzondere opnemingen in 
psychiatrisch ziekenhuizen (Wet Bopz)  

In deze wet staat onder welke omstandigheden iemand onvrijwillig mag 
worden opgenomen en onvrijwillig mag worden behandeld in een 
psychiatrisch ziekenhuis. Belangrijk doel van de wet is burgers die hiermee 
geconfronteerd worden, rechtsbescherming te bieden. 

Reglement Tuchtrechtspraak KNGF Deze tuchtrechtspraak wordt uitgeoefend door de Raad voor de Rechtspraak 
Fysiotherapie (Raad). Leden van het KNGF en fysiotherapeuten die 
geregistreerd zijn in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) Fysiotherapie zijn 
onderworpen aan deze tuchtrechtspraak. 

Zorgverzekeringswet (Zvw) De Zvw is een Nederlandse wet die op 1 januari 2006 in werking is getreden. 
De Zvw maakt, naast de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ), deel 
uit van het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel. De Zvw stelt een 
zorgverzekering verplicht voor iedereen die verzekerd is voor de AWBZ. Dit 
komt neer op alle Nederlandse ingezetenen en mensen die in het buitenland 
wonen, maar vanuit Nederland inkomsten uit arbeid ontvangen. 

Wet medisch-wetenschappelijk 
onderzoek met mensen (Wmo) 

Deze wet heeft betrekking op wetenschappelijk onderzoek waarbij personen 
aan handelingen worden onderworpen of waarbij personen gedragsregels 
worden opgelegd. De wet is tot stand gebracht om proefpersonen extra 
(rechts)bescherming te kunnen bieden. 

Good clinical practice  Dit is een internationale ethische en wetenschappelijke kwaliteitsstandaard 
voor het opzetten, uitvoeren en rapporteren van klinisch onderzoek waarbij 
sprake is van deelname van proefpersonen. Door aan deze standaard te 
voldoen, wordt publiekelijk gewaarborgd dat de rechten, de veiligheid en het 
welzijn van de proefpersonen zijn beschermd in overeenstemming met de 
beginselen die hun oorsprong vinden in de Verklaring van Helsinki, en dat de 
gegevens uit het klinisch onderzoek betrouwbaar zijn. 

Inwendig handelen* In december 2006 bracht het KNGF het volgende advies uit: het KNGF 
adviseert inwendige handelingen in het bekkenbodemgebied over te laten 
aan geregistreerd bekkenfysiotherapeuten (Adviesbrochure Zorgvuldig 
handelen bij voorbehouden en risicovolle handelingen38). 

Hygiënisch handelen in het 
bekkenbodemgebied* 

Bekkenfysiotherapeuten wordt aangeraden te werken volgens de Richtlijn 
voor het hygiënisch werken in het bekkenbodemgebied (2013).39 

* Specifiek voor de bekkenfysiotherapeut. 

Hoofdstuk 2 Ontwikkelingen in zorgvraag en zorgaanbod 

In dit hoofdstuk worden de specifieke trends en ontwikkelingen beschreven die van invloed zijn op het 
domein van de bekkenfysiotherapie. Trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de fysiotherapie en 
fysiotherapeuten in het algemeen zijn beschreven in het KNGF Beroepsprofiel Fysiotherapeut.29 

2.1 Ontwikkelingen in de zorgvraag 

De levensverwachting van de Nederlandse bevolking is toegenomen van gemiddeld 75,8 jaar in 2001 naar 
78,8 jaar in 2010 bij mannen en van 80,7 jaar in 2001 naar 82,7 jaar in 2010 bij vrouwen.40 Tussen 2010 en 
2050 zal het aantal 65-plussers in Nederland oplopen van 2,6 miljoen naar 4,5 miljoen. Een kwart van de 
Nederlandse bevolking is dan 65 jaar of ouder.41 

Met de te verwachten vergrijzing van de Nederlandse bevolking zullen de bekkenfysiotherapeutische 
indicaties ten gevolge van urogenitale en anorectale veroudering en ten gevolge van comorbiditeit 
toenemen. Medicijngebruik kan ook leiden tot klachten als toegenomen urineproductie en 
evacuatieproblemen van de ontlasting. Bij de langer thuis verblijvende kwetsbare oudere is vaak sprake van 
zowel fysieke als cognitieve achteruitgang, met veel comorbiditeit en multipathologie. Omdat incontinentie 
niet als levensbedreigend wordt gezien en als onvermijdbaar bij verschillende pathologieën,42 ligt de focus 
bij de hulpverleners vaak op de diagnose en behandeling van andere aandoeningen en niet op de 
incontinentie. Mantelzorgers worden meer en meer ingezet, zowel in de ouderenzorg als bij andere 
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chronische aandoeningen. Urine- en anale incontinentie zijn voor de mantelzorger erg belastend en zijn de 
meest voorkomende reden die door mantelzorgers wordt opgeven bij een opnamewens.43 

In de afgelopen jaren is veel onderzoek verricht naar de risico’s van zwangerschap en bevalling voor het 
functioneren van het bekken, de bekkenorganen en de bekkenbodemspieren. Zowel zorgverleners als 
patiënten zijn zich bewust van deze risico’s. De hierdoor veroorzaakte disfuncties kunnen leiden tot een 
daling van de kwaliteit van leven.44-46  

Perioperatieve bekkenfysiotherapie wordt ingezet om het resultaat van de chirurgie te ondersteunen en te 
optimaliseren. Deze zorg is gericht op zorggerelateerde preventie en behandeling van mictie- en 
defecatiestoornissen, seksuele stoornissen en pijn, die zich mogelijk als iatrogeen effect van de chirurgie 
voordoen. Daarnaast is de bekkenfysiotherapeutische zorg gericht op de behandeling van deze stoornissen 
indien deze reeds preoperatief aanwezig waren. Positieve effecten, zeker op de korte termijn, worden 
gemeld van perioperatieve bekkenfysiotherapie, onder andere na prolapschirurgie,47-49 en na 
prostaatchirurgie, waarbij de continentie sneller wordt herwonnen.50-52  

Patiënten willen meer en meer zelf een stem in de besluitvorming ten aanzien van diagnostische en 
therapeutische mogelijkheden wat betreft hun gezondheid en gezondheidsprobleem. Zij vergaren kennis 
over hun gezondheidsprobleem, onder meer via internet. Op internet staat echter zoveel, en bovendien 
uiteenlopende informatie, dat patiënten erdoor overspoeld kunnen raken; zij kunnen moeilijk de specifieke 
informatie vinden die hoort bij hun gezondheidsprobleem. Het is aan de bekkenfysiotherapeut deze door de 
patiënt verzamelde informatie te kaderen en een plek te geven binnen de uitleg en informatie die zijzelf 
verstrekt en bij het nemen van een beslissing in het bekkenfysiotherapeutisch proces (shared decision 
making). 

2.2 Beleidsmatige ontwikkelingen 

Een meer geïntegreerde zorgorganisatie vereist effectieve en doelmatige samenwerking. Er is een variëteit 
aan samenwerkingsvormen binnen de eerstelijnsgezondheidszorg, zoals samenwerkingsvormen op 
wijkniveau, in gezondheidscentra, en vormen van samenwerking die zich richten op het management van 
groepen, zoals ketens van fysiotherapie- en bekkenfysiotherapiepraktijken. De bekkenfysiotherapeut werkt 
samen met collega-fysiotherapeuten, met specialistische fysiotherapeuten en met andere 
beroepsbeoefenaars binnen en buiten de zorg. Bij patiënten die vallen binnen een specifieke diagnosegroep 
werkt de bekkenfysiotherapeut samen in transmurale ketens en netwerken. Iedere patiënt bepaalt zelf waar 
hij het beste op zijn plaats is en kan ervoor kiezen zich te laten verwijzen naar andere professionals in het 
netwerk. Deze professionals zullen tijdig adequate informatie moeten verstrekken in de vorm van 
patiëntvriendelijke versies van protocollen, richtlijnen en standaarden. 

Effectiviteit, doelmatigheid en transparantie van het totale zorgverleningstraject worden steeds belangrijker. 
Deze kunnen worden vastgesteld met behulp van de patient reported outcome measures (PROMs). Bij de 
PROMs gaat het om het meten van het patiëntperspectief van de einduitkomsten van het gehele traject dat 
de patiënt heeft doorlopen en niet enkel om effecten van deelprocessen.53 Deze benadering doet een groot 
beroep op samenwerking tussen de diverse zorgaanbieders onderling en op de samenwerking met 
patiënten. Met in veel gevallen de patiënt zelf als gouden standaard voor de geleverde kwaliteit van de zorg, 
is het ook mogelijk om lering te trekken uit de PROMs. Daarbij is uiteraard wel gezamenlijke evaluatie, 
onderlinge afstemming en transparantie vereist. 

De overheid, patiënten- en consumentenorganisaties, zorgaanbieders en verzekeraars proberen oplossingen 
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te vinden voor de groeiende kosten van de zorg. Het is noodzakelijk de daadwerkelijke effecten van de 
verleende zorg inzichtelijk te maken. 

Patiëntenorganisaties zijn belangrijke partners in de zorg. De bekkenfysiotherapeut kan 
patiëntenorganisaties ondersteunen bij het maken van goede en wetenschappelijk verantwoorde 
voorlichting aan patiënten. Ook op het gebied van preventie kan de bekkenfysiotherapeut een bijdrage 
leveren. 

Onderlinge samenwerking wordt - gezien de afname van het beschikbare personeel in de zorg - 
belangrijker. Extreme taakdifferentiatie met vaste bevoegdheden wordt steeds meer als ongewenst gezien. 
De bekwaamheid van een professional wordt belangrijk en naar verwachting zal in toenemende mate 
taakdelegatie plaatsvinden. De bekkenfysiotherapeut kan daarbij wellicht gebruikmaken van de diensten 
van een algemeen fysiotherapeut of fysiotherapeut-assistent. Als uitvloeisel van de preventieve invalshoek 
wordt samenwerking met partners buiten de zorg, zoals met gemeenten in kader van de Wmo, en zoals met 
sportorganisaties, steeds belangrijker. Alle betrokkenen, de patiënten voorop, hebben voordeel bij logische, 
naadloze, maar wel duidelijke overgangen tussen beweegactiviteiten, reguliere sportactiviteiten en 
zorgactiviteiten zoals bedoeld in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Een bekkenfysiotherapeut in 
een dergelijke setting dient zich daarom, behalve als beweegprofessional ten behoeve van het functioneren 
van de bekkenregio, te positioneren als bewuste, innovatieve ondernemer die netwerken opbouwt en 
onderhoudt in de wijk waar zij werkzaam is en bij patiëntenorganisaties. 

2.3 Vakinhoudelijke ontwikkelingen 

Participatie 
Binnen de fysiotherapie en ook de bekkenfysiotherapie heeft een essentiële paradigmaverschuiving 
plaatsgevonden die doorwerkt in al haar geledingen, zoals de praktijk, het wetenschappelijk onderzoek, 
innovatie en onderwijs, het beleid en de preventie- en zorgsectoren waarin de (bekken)fysiotherapeut 
werkzaam is. In het verleden lag de focus van de bekkenfysiotherapie enkel op het herstel van stoornissen 
van het bewegingsapparaat en het leveren van zorg aan patiënten met (chronische) aandoeningen. 
Tegenwoordig is bekkenfysiotherapie meer gericht op het optimaliseren van het bewegend functioneren en 
participatie zoals door de patiënt zelf aangegeven. De hulpvraag wordt door de patiënt meestal 
gedefinieerd op het niveau van activiteiten en participatie. Niet de aandoening legitimeert de 
bekkenfysiotherapeutische zorg, maar het (dreigende) persoonlijke functionerings- en participatieprobleem 
van de patiënt. Deze problemen vormen ook de uitgangspunten voor de bekkenfysiotherapeutische hulp. 
Binnen de kaders van de ICF heeft zich een verschuiving voorgedaan van stoornisniveau naar het niveau van 
beperkingen in activiteiten en participatie. In de bekkenfysiotherapie is het echter vaak pas mogelijk om tot 
een verbetering van activiteiten en participatie te komen, indien de onderliggende functiestoornissen zijn 
verminderd of opgelost. Dit heeft gevolgen voor de bekkenfysiotherapeutische verrichtingen. De 
bekkenfysiotherapeutische behandeling is niet voltooid op het moment dat de functiestoornissen zijn 
verholpen. Er zal een traject volgen met verrichtingen die gericht zijn op het behouden en/of verbeteren 
van de bereikte bewegingsactiviteiten (bewegend functioneren) en het bewegen in de persoonlijke 
leefwereld.22 In de loop van de behandeling zal de nadruk daarbij steeds meer komen te liggen op het 
sturen en begeleiden van het oefenen en trainen van betekenisvolle en relevante activiteiten door de 
patiënt zelf en op het stimuleren en ondersteunen van het zelfmanagement door de bekkenfysiotherapeut. 

Indien functiestoornissen ten grondslag liggen aan het participatieprobleem dat de patiënt aangeeft, helpt 
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een bekkenfysiotherapeut bij het opheffen van deze functiestoornissen. Zij objectiveert daarbij of het 
bewegingsprobleem afneemt (‘intermediate outcome’ en ‘stuurparameter’), alsook of het 
participatieprobleem afneemt (‘primaire outcome’ en ‘besluitparameter’) én of daarmee de hulpvraag 
wordt opgelost.  

Bekkenfysiotherapie is maatwerk, waarbij het stellen van de bekkenfysiotherapeutische diagnose op basis 
van de indicatie, de hulpvraag en het verzamelen en interpreteren van de medische gegevens een eerste 
stap is binnen de integrale werkwijze van de bekkenfysiotherapeut. De bekkenfysiotherapeutische 
diagnose, die wordt gesteld in termen van de ICF, geeft richting aan het behandelplan en is bepalend voor 
de uiteindelijk te verwachten winst in termen van functie, en daarmee van activiteiten en participatie. 

Preventie 
Mede om de kosten van de gezondheidszorg te beperken, zet de overheid in op specialistische expertise op 
het vlak van preventie.g

Elke levensfase kent specifieke risicofactoren voor het ontstaan van bekken- en bekkenbodemdisfuncties. 
Risicofactoren kunnen zowel beïnvloedbaar als niet-beïnvloedbaar zijn. Preventie richt zich op de 
beïnvloedbare risicofactoren. Zo kunnen in de kinderleeftijd mictie- en/of defecatiestoornissen ontstaan op 
basis van ontwikkelingsstoornissen of op basis van bekkenbodemdisfuncties. Bekkenfysiotherapeuten zijn 
gestart met het geven van voorlichting over gezond toiletgedrag op een aantal basisscholen. NVFB-
ZwangerFit® begeleidt vrouwen met voorlichting en peripartum training. NVFB-ZwangerFit® is een 
Nederlands preventieprogramma (selectieve en geïndiceerde preventie) voor vrouwen gedurende en na de 
zwangerschap, om bekken- en bekkenbodemdisfuncties te voorkomen. Een zwangerschap en bevalling zijn 
beide risicofactoren voor verschillende bekken- en bekkenbodemdisfuncties. Na het inventariseren van de 
verschillende risicofactoren en het in kaart brengen van eventuele stoornissen, beperkingen of 
participatieproblemen wordt een beweegprogramma samengesteld en aangeboden vanaf zestien weken 
zwangerschap tot negen maanden postpartum. Daarnaast is bekkenbodemtraining steeds vaker een vast 
onderdeel van programma’s die door sportscholen worden aangeboden.  

 Ook de bekkenfysiotherapeut is in het persoonlijke contact met de patiënt steeds 
meer gericht op preventie en verricht activiteiten op het gebied van de zorggerelateerde, geïndiceerde en 
selectieve preventie. De bekkenfysiotherapeut is tijdens de behandeling van de patiënt alert op risico- en 
prognostische factoren en ziekten en aandoeningen waarvan de patiënt zich nog niet bewust is (case-
finding). In het bekkenfysiotherapeutisch domein zijn ook deze vormen van preventie belangrijk. Zo is onder 
andere aangetoond dat vrouwen na peripartum training geen bekkenbodemdisfuncties ontwikkelen44-46 en 
dat mannen die bekkenbodemtraining kregen, sneller continent zijn na radicale prostatectomie.50-52 

In toenemende mate is sprake van samenwerking tussen bekkenfysiotherapeuten en 
geriatriefysiotherapeuten, waardoor ook in beweegprogramma’s voor ouderen preventie van 
bekkenbodemdisfuncties wordt geïmplementeerd. 

Wetenschap 
De afgelopen 25 jaar is de wetenschappelijke onderbouwing van de bekkenfysiotherapie nationaal en 
internationaal sterk ontwikkeld en is het wetenschappelijk rendement van de bekkenfysiotherapie sterk 
verhoogd. Dit is terug te zien aan universiteiten, waar het aantal hoogleraren bekkenfysiotherapie 

                                                           
g Huisartsenposten, inloopcentra en andere kleinschalige gezondheidscentra spelen een belangrijke rol aan de poort van het zorgsysteem. Ook de 
gecreëerde mogelijkheden tot bewegen, zoals het recreëren in de buurt, spelen een belangrijke preventieve rol, evenals het via moderne media 
beschikbaar stellen van begrijpelijke en direct toepasbare informatie over gezondheid en ziekte. 
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toeneemt, de staf zich uitbreidt met bekkenfysiotherapeuten en waar steeds meer bekkenfysiotherapeuten 
promoveren. Verder is een aantal wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen voor de beroepspraktijk 
verschenen. De Nederlandse bekkenfysiotherapie is daarmee internationaal mede trendsetter geworden. 

Er is sprake van een groeiend aantal gecontroleerde studies van hoge kwaliteit binnen te onderscheiden 
diagnosegroepen, almede een groeiend inzicht in de sturende mechanismen die bepalend zijn voor het 
beloop en het succes van bekkenfysiotherapie bij een bepaalde diagnosegroep. Bekkenfysiotherapie is met 
recht een specialisme.  

Binnen deze ontwikkeling moet worden gestreefd naar translationeel, kwalitatief en methodologisch 
hoogstaand fundamenteel en toegepast klinisch wetenschappelijk onderzoek rond diagnosespecifieke 
concepten. Deze concepten moeten sturend zijn ten aanzien van effectiviteit, doelmatigheid en 
patiëntenselectie, en ze moeten zich richten op etiologische en prognostische factoren en 
predictiemodellen van bekkenfysiotherapie. In dit kader wordt binnen diverse onderzoeklijnen 
samengewerkt met aan bekkenfysiotherapie gerelateerde (medische) specialismen. 

Richtlijnen 
Er zijn twee KNGF-richtlijnen en één evidence statement ontwikkeld voor de fysiotherapeut binnen het 
domein van de bekkenfysiotherapie (www.fysionet-evidencebased.nl):  

- ‘KNGF-richtlijn Stress urine-incontinentie’; 
- ‘KNGF-richtlijn Zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn’; 
- ‘KNGF-Evidence Statement Anale incontinentie’.  
 
Multidisciplinaire richtlijnen zijn: 

- ‘Urine-incontinentie bij vrouwen’ (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie [NVOG]); 
- ‘Urine-incontinentie bij kwetsbare ouderen’ (Landelijk Expertisecentrum Verpleegkundigen en 

Verzorgenden [LEVV]); 
- ‘Lichen Sclerosis’ (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie [NVDV]); 
- ‘Lichen Planus’ (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV); 
- Obstipatie bij kinderen (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en Nederlands 

Huisartsen Genootschap [NHG]). 
 

Monodisciplinaire richtlijnen zijn (NVOG): 

- Totaalruptuur; 
- Fecale incontinentie; 
- Diagnostiek en behandeling van vaginale verzakking (in ontwikkeling). 

2.4 Technologische ontwikkelingen 

In de gezondheidszorg worden in toenemende mate internettechnologie en technologische hulpmiddelen 
ingezet. E-health is een ruim begrip en wordt gedefinieerd als ‘de technologische ondersteuning van de 
zorg die leidt tot een verbetering van de gezondheidstoestand van patiënten’. Het gebrek aan geld en 
menskracht in de gezondheidszorg zal de invoering van E-health versnellen. E-health heeft ook een 
intrinsiek voordeel: de benadering sluit goed aan bij het zelfmanagement van de huidige patiënt. Met E-
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health zal de patiënt zelf zijn medische toestand kunnen monitoren, of feedback krijgen op zijn eigen 
lichaamsfuncties, en hierover vervolgens communiceren met de behandelaar.  

Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de relatie tussen zorgverlener en patiënt. 

2.5 Opleiding en deskundigheidsniveau van de bekkenfysiotherapeut 

De opleidingskolom fysiotherapie bestaat uit een bachelor- en mastercompartiment met daarboven het 
PhD-niveau. De bacheloropleiding leidt op tot fysiotherapeut European Qualification Framework (EQF) 
niveau 6, wat resulteert in een BIG-geregistreerde allround fysiotherapeut in de individuele 
gezondheidszorg. Dit niveau geeft toegang tot verschillende hbo-masteropleidingen. De masteropgeleide 
fysiotherapeut bezit specifieke competenties in een van de deelgebieden van de fysiotherapie 
(specialismen). De master fysiotherapeut is in staat om adequate en kwalitatief hoogwaardige zorg te 
leveren in de complexe patiëntenzorg binnen het eigen deelgebied en een onderzoeksbijdrage te leveren 
aan praktijkgericht onderzoek. De fysiotherapie kent ook een wetenschappelijke master, de 
Fysiotherapiewetenschap (titel MSc) en een PhD-traject. Nieuwe universitaire masters fysiotherapie zijn op 
dit moment in ontwikkeling, evenals initiatieven om te komen tot een universitaire bachelor fysiotherapie. 

In 2007 zijn de eerste studenten van de HBO Master Bekkenfysiotherapie EQF niveau 7 afgestudeerd. Het 
ging om een groep studenten die reeds geregistreerd bekkenfysiotherapeut waren en alleen de 
mastercompetenties hoefden te scholen. Vanaf 2007 is elk jaar een aantal geregistreerde 
bekkenfysiotherapeuten afgestudeerd als Master Bekkenfysiotherapeut. Tot en met 2015 is het mogelijk te 
starten met dit verkorte mastertraject voor geregistreerde bekkenfysiotherapeuten. In 2009 zijn de eerste 
fysiotherapeuten gestart met het volledige driejarige curriculum Master Bekkenfysiotherapie; de eerste 
groep is in 2012 afgestudeerd. Toekomstig bekkenfysiotherapeuten zullen dus als master afstuderen. 

Om te kunnen blijven voldoen aan de eisen die de maatschappij stelt aan de kwaliteit van het 
bekkenfysiotherapeutisch handelen (evidencebased, effectief, efficiënt en veilig) definieert de 
beroepsgroep herregistratie-eisen. 
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Hoofdstuk 3 De competente bekkenfysiotherapeut 

Deskundigheidsontwikkeling in de bekkenfysiotherapie speelt zich af op twee niveaus: op het niveau van 
het beroep en op het niveau van de individuele professional. Op het niveau van het beroep verwijst 
deskundigheidsontwikkeling naar een proces van beroepsontwikkeling met specifieke kenmerken, zoals de 
ontsluiting en vorming van een ‘body of knowledge and skills’. Daarnaast verwijst 
deskundigheidsontwikkeling naar bewustwording en erkenning van het eigen deskundigheidsdomein. Op 
het niveau van de individuele professional verwijst deskundigheidsontwikkeling naar het proces waarin de 
individuele bekkenfysiotherapeut haar kennis, kunde en professioneel oordeel verder ontwikkelt en nieuwe 
inzichten integreert in haar professioneel handelen. Beide processen zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden, maar richten zich op verschillende doelen. De processen komen samen in het beroepsprofiel 
dat voor iedere bekkenfysiotherapeut van kracht is. Deskundigheid wordt daarbij niet meer opgevat als de 
optelsom van kennis, vaardigheden en attitudes, maar als geïntegreerde gehelen, aangeduid met de term 
‘competentie’. Een competentie wordt hierbij opgevat als het vermogen om op basis van aanwezige kennis, 
vaardigheden, houdingen, normen en waarden en rolopvattingen adequaat te handelen in complexe 
beroepssituaties en om keuzes en beslissingen die tijdens dat handelen gemaakt worden, te kunnen 
verantwoorden en er op te kunnen reflecteren. 

3.1 Context en niveau 

Competenties zijn in belangrijke mate inhoud- en contextspecifiek. Of iemand competent is in een 
specifieke situatie, is afhankelijk van de mate waarin zij over de deskundigheid en ervaring beschikt die 
relevant is om problemen op te lossen in de context waarbinnen die problemen zich voordoen. Daarom 
omvat de beschrijving naast een korte, compacte formulering van de competenties ook een toelichting met 
typerende en kritische beroepssituaties en resultaten. Deze beroepssituaties zijn vooral bedoeld ter 
illustratie; het geheel aan problemen en contexten is zo gevarieerd dat het niet haalbaar is een beschrijving 
te geven die recht doet aan alle situaties die in de praktijk voorkomen. 

3.1.1 De bekkenfysiotherapeut EQF 7 

Het streven van de beroepsvereniging is dat alle bekkenfysiotherapeuten functioneren op EQF niveau 7. 
Voor bekkenfysiotherapeuten die opgeleid zijn en functioneren op EQF niveau 7, gelden de volgende 
kwaliteitscriteria: 

- De bekkenfysiotherapeut bezit bijzondere gespecialiseerde kennis, die ten dele zeer geavanceerd is op 
bekkenfysiotherapeutisch vakgebied en voor de bekkenfysiotherapie relevante randgebieden, als basis 
voor originele ideeën. 

- De bekkenfysiotherapeut heeft een kritisch bewustzijn van kennisproblemen op 
bekkenfysiotherapeutisch vakgebied, voor de fysiotherapie relevante randgebieden en op het raakvlak 
tussen verschillende vakgebieden. 

- De bekkenfysiotherapeut bezit voor onderzoek en/of innovatie vereiste gespecialiseerde 
probleemoplossende vaardigheden om nieuwe kennis en procedures te ontwikkelen en kennis uit 
verschillende vakgebieden te integreren. Deze vaardigheden worden ingezet om in complexe en 
onvoorspelbare situaties of contexten zelfstandig strategische benaderingen te kiezen, te hanteren, te 
transformeren, zelfstandig beslissingen te nemen en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. 
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- De bekkenfysiotherapeut analyseert complexe situaties die een alternatieve en/of nieuwe aanpak 
behoeven. Het betreft hier zowel complexe situaties in het kader van de diagnostiek, prognostiek en/of 
therapie van één patiënt, als complexe situaties in het kader van de beroepsuitoefening op micro-, 
meso- of macroniveau. Het probleem wordt multifactorieel en multidimensionaal geanalyseerd, waarna 
de bekkenfysiotherapeut een gerichte oplossingsstrategie formuleert en waar mogelijk uitvoert. 

- De bekkenfysiotherapeut neemt de verantwoordelijkheid op zich om bij te dragen aan het ontwikkelen 
van professionele kennis en werkwijzen en/of om strategische prestaties van teams kritisch te bekijken. 

3.2 Competentieprofiel van de bekkenfysiotherapeut 

3.2.1 Opbouw van het competentieprofiel 

De competenties van de bekkenfysiotherapeut zijn geordend volgens het CanMEDS-model, waarin zeven 
competentiegebieden centraal staan.54 Er is gekozen voor het beschrijven van de competenties in gebieden, 
conform de systematiek in de medische specialistische beroepen (KNMG) en niet in rollen zoals bij de 
oorspronkelijke CanMEDS. De beschrijving in competentiegebieden doet naar onze mening meer recht aan 
het geïntegreerd inzetten van competenties bij het centrale handelingsgebied ‘Bekkenfysiotherapeutisch 
handelen’.  

Het competentieprofiel is als volgt opgebouwd: 

- zeven competentiegebieden; 
- per competentiegebied een omschrijving; 
- per competentiegebied zijn vier zogeheten sleutelcompetenties (key competencies) beschreven; 
- de sleutelcompetenties zijn geoperationaliseerd in indicatoren. 
 
De competenties zijn geformuleerd in werkwoorden als termen van gedrag. Bij de (omschrijving van) 
competenties gaat het om feitelijk gedrag in beroepssituaties.  

3.2.2 De competentiegebieden 

Er worden zeven competentiegebieden onderscheiden. 

Bekkenfysiotherapeutisch handelen 

De bekkenfysiotherapeut biedt op methodische wijze expliciet, gewetensvol en oordeelkundig hulp aan 
patiënten met een beweeg- of gezondheidsprobleem in de bekkenregio. Zij toont professioneel gedrag naar 
de stand van het vakgebied. Zij bezit zeer gespecialiseerde en geavanceerde kennis van het vakgebied. Zij 
heeft een kritisch bewustzijn van mogelijke problemen binnen dit vakgebied. Zij verzamelt en interpreteert 
gegevens, zodat zij in het screenings-, diagnostisch en therapeutisch proces volgens de principes van EBP 
beslissingen neemt binnen de grenzen van het beroep. Zij verleent up-to-date, effectieve, curatieve zorg op 
ethisch verantwoorde wijze. 

Communiceren 
Om een hoge kwaliteit van hulp aan patiënten en een hoge mate van patiënttevredenheid te waarborgen, 
onderhoudt de bekkenfysiotherapeut een effectieve relatie met de patiënt en zijn naasten en/of andere 
betrokkenen. De bekkenfysiotherapeut communiceert op heldere, transparante, effectieve en efficiënte 
wijze tijdens het bekkenfysiotherapeutisch handelen. Het gaat daarbij om zowel verbale als non-verbale 
communicatie.  
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Samenwerken 
De bekkenfysiotherapeut werkt, indien nodig, samen met betrokken professionals, zorgverzekeraars, 
maatschappelijke en overheidsinstanties, participeert in een netwerk van samenwerkingsrelaties en maakt 
optimaal gebruik van beschikbare expertise om te komen tot een hoge kwaliteit van hulpverlening. De 
bekkenfysiotherapeut communiceert doelgericht met andere gesprekspartners, zoals medisch-specialisten 
en huisartsen, collega’s (gespecialiseerde) fysiotherapeuten, partners in het multidisciplinaire team of de 
ketenzorg en andere stakeholders (zorgverzekeraars, wetenschappelijk onderzoekers), op basis van de 
conventies die gelden in de desbetreffende context en beroepspraktijk.  

Kennis delen en wetenschap beoefenen 
De bekkenfysiotherapeut handelt volgens de principes van EBP, levert een bijdrage aan de ontwikkeling van 
klinische expertise van zichzelf en anderen, en aan wetenschappelijk onderzoek. De bekkenfysiotherapeut 
ontwikkelt zichzelf autonoom. Zij verzamelt en analyseert op een verantwoorde, kritische manier brede, 
diepgaande en gedetailleerde wetenschappelijke informatie over een reeks van theorieën, principes en 
concepten van en gerelateerd aan de bekkenfysiotherapie, evenals informatie over belangrijke actuele 
onderwerpen en specialismen die zijn gerelateerd aan de bekkenfysiotherapie, deelt deze informatie met 
collega’s en past deze toe in het bekkenfysiotherapeutisch proces. 

Maatschappelijk handelen 

De bekkenfysiotherapeut weegt belangen van de patiënt af in relatie tot de belangen van andere 
hulpvragers en maatschappelijke belangen. Zij oefent op maatschappelijk verantwoorde wijze haar beroep 
uit, waarbij factoren als duurzaamheid, beroepsethiek, juridisch kader en de sociaal-culturele context een 
rol spelen. Zij voelt zich ervoor verantwoordelijk een bijdrage te leveren aan professionele kennis en/of 
manieren van werken, met als doel de prestaties van het multidisciplinaire team of de ketenzorg waarvan 
zij deel uitmaakt, te verbeteren. 

Organiseren 
Om als bekkenfysiotherapeut efficiënt en effectief te functioneren, spant de bekkenfysiotherapeut zich in 
voor een goede organisatie. De bekkenfysiotherapeut fungeert als manager van haar eigen 
werkzaamheden. Ook in relatie tot werkzaamheden van andere zorgverleners treedt zij als manager op. In 
multidisciplinaire teams en in de ketenzorg is zij in staat als casemanager te fungeren. De 
bekkenfysiotherapeut neemt besluiten over het gebruik of de inzet van middelen en medewerkers, over 
het stellen van doelen en prioriteiten en over het formuleren van beleid. Zij organiseert haar eigen werk, 
waarbij zij balans houdt tussen het beroepsmatig handelen en de behoefte aan verdere ontwikkeling van 
zichzelf en, indien relevant, de zorgorganisatie waarin zij werkt. Zij levert een bijdrage aan het oplossen van 
complexe problemen met betrekking tot de directe en indirecte patiëntenzorg.  

Professioneel handelen 
De bekkenfysiotherapeut levert hoogstaande patiëntenzorg, gebaseerd op bijzonder gespecialiseerde en 
geavanceerde kennis, op een integere, oprechte en betrokken wijze. Zij neemt verantwoordelijkheid voor 
haar handelen en bewaart weloverwogen een balans tussen persoonlijke en professionele rollen. Zij kent 
de grenzen van haar competenties en handelt daarbinnen of schakelt andere deskundigen in. Zij stimuleert 
en faciliteert een multidisciplinaire benadering. Zij stelt zich toetsbaar op. Zij onderkent ethische 
dilemma’s, heeft inzicht in ethische normen, is in staat morele beslissingen te nemen en houdt zich aan de 
wetgeving. 
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In figuur 3.1 zijn de zeven competenties van de bekkenfysiotherapeut weergegeven. 

 
Figuur 3.1 Het CanMEDS-model vertaald naar de competenties van de bekkenfysiotherapie 

Toelichting bij de competentiegebieden 
De competentiegebieden zijn toegelicht met een algemene omschrijving. De algemene competenties zijn 
geformuleerd in termen van operationeel gedrag. Het gaat hier dus niet meer om een vaardigheid die 
getoond moet kunnen worden in een beoordelingssituatie, c.q. een mogelijk gedragsrepertoire, maar om 
het feitelijke gedrag in de praktijk. Een competente specialist is dus niet alleen in staat om, bijvoorbeeld, 
goed te luisteren (Algemene competentie 2.2), maar doet dit ook in de dagelijkse praktijk. Er is derhalve 
sprake van competenties die, naast een gedragsvermogen, een gedragsbereidheid impliceren. Hiermee 
wordt voldaan aan het streven om competenties te beschrijven op het hoogste niveau van Miller (niveau 
‘does’).55 

In het competentiegebied bekkenfysiotherapeutisch handelen zijn vier competenties geformuleerd die 
gerelateerd zijn aan de drie procesfasen van het methodisch bekkenfysiotherapeutisch handelen (paragraaf 
1.4.2). In de matrix (tabel 3.1) is de relatie aangeven tussen de processen van het bekkenfysiotherapeutisch 
handelen, de acht processtappen en de vier competenties in het competentiegebied 
bekkenfysiotherapeutisch handelen.  

Bekkenfysiotherapie kent een eigen body of knowledge (zie tabel 3.2) en body of skills (zie tabel 3.3). De 
body of knowledge is opgebouwd met behulp van de ICF. Deze ICF-items zijn in de laatste kolom van tabel 
3.2 gespecificeerd voor de bekkenfysiotherapie.  

Tabel 3.1 bekkenfysiotherapeutisch handelen 
Bekkenfysiotherapeutisch 
proces  

Acht stappen  Competentiegebied 1 
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Bekkenfysiotherapeutisch 
proces  

Acht stappen  Competentiegebied 1 

Screeningsproces 1a Aanmelding 
1b Inventariseren hulpvraag 
1c Screening niet-pluis en pluis 
1d Informeren adviseren 

1.1 Screening 
De bekkenfysiotherapeut screent patiënten via een gerichte 
anamnese, eventueel aangevuld met lichamelijk onderzoek, 
teneinde te besluiten of het gezondheidsprobleem binnen of 
buiten het beroepsdomein van de bekkenfysiotherapie valt. De 
bekkenfysiotherapeut stelt na de screening vast of er een 
indicatie is voor bekkenfysiotherapeutisch diagnostisch proces. 

Diagnostisch proces  2 Aanvullende 
(heteroanamnese) 
3 Aanvullen onderzoek 
4 Analyse  

1.2 Diagnostiek 
De bekkenfysiotherapeut inventariseert en analyseert op 
methodische wijze het gezondheidsprobleem in de bekkenregio 
en relateert dit probleem aan de hulpvraag van de patiënt. De 
bekkenfysiotherapeut stelt op basis van de verkregen 
onderzoekgegevens een indicatie voor een therapeutisch proces. 

Therapeutisch proces 5 Behandelplan 
6 Behandeling  

1.3 Behandelen 
De bekkenfysiotherapeut stelt op basis van de verkregen 
onderzoeksgegevens in samenspraak met de patiënt een 
behandelplan/behandelstrategie op en past de in samenspraak 
met de patiënt opgestelde behandelstrategie toe en voert op 
methodische wijze de in samenspraak met de patiënt 
geïndiceerde behandeling uit. 

7 Evaluatie 
8 Afsluiting  

1.4 Afsluiten van de behandeling 
De bekkenfysiotherapeut sluit in samenspraak met de patiënt de 
behandeling af. 
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Tabel 3.2 Kennisdomeinen van de bekkenfysiotherapeut 
Kennisdomein Verdiepende kennis Toelichting op belangrijkste aspecten 

Anatomie Anatomische eigenschappen van zenuwstelsel Kennis van: 
Specificatie: zenuwstelsel o s110 Anatomische eigenschappen van hersenen 

o s120 Anatomische eigenschappen van ruggenmerg en verwante structuren 
o s140 Anatomische eigenschappen van sympathische zenuwstelsel 
o s150 Anatomische eigenschappen van parasympathische zenuwstelsel 
o s198 Anatomische eigenschappen van zenuwstelsel, anders gespecificeerd 
o s199 Anatomische eigenschappen van zenuwstelsel, niet gespecificeerd 

anatomie van: 
o reflexbanen m.b.t. mictie, defecatie en seksualiteit 
o sympathische zenuwbanen m.b.t. arousal 
o neuroplasticiteit bij chronische aandoeningen 
o projectie op de cortex  
o innervatie bekkenregio 

Specificatie: hart- en vaatstelsel, 
afweersysteem en 
ademhalingsstelsel 

Anatomische eigenschappen van hart en bloedvatenstelsel, afweersysteem en 
ademhalingsstelsel 
o s410 Anatomische eigenschappen van hart- en bloedvatenstelsel 
o s430 Anatomische eigenschappen van ademhalingsstelsel 
o s498 Anatomische eigenschappen van hart en bloedvatenstelsel, afweersysteem 

en ademhalingsstelsel, anders gespecificeerd 
o s499 Anatomische eigenschappen van hart en bloedvatenstelsel, afweersysteem 

en ademhalingsstelsel, niet gespecificeerd 

anatomie van: 
o vascularisatie bekkenregio 
o diafragma en intercostaal musculatuur 
 

Specificatie: spijsverterings-, 
metabole en hormoonstelsel 

Anatomische eigenschappen van spijsverterings-, metabole en hormoonstelsel 
o S540 Anatomische eigenschappen van darmen 
o s598 Anatomische eigenschappen van spijsverterings-, metabole- en 

hormoonstelsel, anders gespecificeerd 
o s599 Anatomische eigenschappen van spijsverterings-, metabole en 

hormoonstelsel, niet gespecificeerd 

anatomie van: 
o darmen  
o spijsverteringsstelsel 

Specificatie: urogenitale stelsel Anatomische eigenschappen van urogenitaal stelsel 
o s610 Anatomische eigenschappen van urinewegstelsel 
o s620 Anatomische eigenschappen van bekkenbodem [diaphragma pelvis] 
o s630 Anatomische eigenschappen van voortplantingsstelsel 
o s698 Anatomische eigenschappen van urogenitaal stelsel, anders gespecificeerd 
o s699 Anatomische eigenschappen van urogenitaal stelsel, niet gespecificeerd 

anatomie van:  
o nieren 
o hogere urinewegen  
o lagere urinewegen 
o blaas 
o bekkenbodem  
o voortplantingsstelsel 
 

Specificatie: structuren verwant 
aan beweging 

Anatomische eigenschappen van structuren verwant aan beweging 
o s740 Anatomische eigenschappen van bekkengordel 
o s750 Anatomische eigenschappen van onderste extremiteit 
o s760 Anatomische eigenschappen van romp 
o s770 Anatomische eigenschappen van extra structuren verwant aan beweging 
o s798 Anatomische eigenschappen van structuren verwant aan beweging, anders 

gespecificeerd 
o s799 Anatomische eigenschappen van structuren verwant aan beweging, niet 

gespecificeerd 

anatomie van:  
o bekkenregio  
o aan de bekkenregio verwante structuren 

Fysiologie   
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Kennisdomein Verdiepende kennis Toelichting op belangrijkste aspecten 

Specificatie: functies van het 
ademhalingsstelsel 

Functies van het ademhalingsstelsel 
o b440 Ademhaling 
o b445 Functies van de ademhalingsspieren 

fysiologie van: 
o ademhaling 
o de relatie van de ademhaling met de bekkenbodemspieren  
o de relatie van de ademhaling met de buikdruk 

Specificatie: functies van het 
spijsverterings-, metabole en 
hormoonstelsel 

Functies van het spijsverteringsstelsel 
o b510 Opname van voedsel 
o b515 Vertering 
o b525 Defecatie 
o b535 Gewaarwordingen verband houdend met het spijsverteringsstelsel 
o b539 Functies van het spijsverteringsstelsel, anders gespecificeerd en niet 

gespecificeerd 

functioneren gehele spijsverteringskanaal: 
o vocht- en vezelintake 
o kauwen en slikken 
o maagfunctie/gastrocolische reflex 
o darmfunctie  
o fysiologie van de defecatie 
o discriminerend vermogen / sensitiviteit rectum 

Functies van metabole en hormoonstelsel 
o b559 Functies van metabole en hormoonstelsel, anders gespecificeerd en niet 

gespecificeerd 
o b598 Functies van spijsverterings-, metabole en hormoonstelsel, anders 

gespecificeerd 
o b599 Functies van spijsverterings-, metabole en hormoonstelsel, niet 

gespecificeerd 

invloed van hormonen/endocrinologie op: 
o zwangerschap 
o lactatieperiode (invloed op weefsels als bekkenbodem) 
o menopauze 
o stress 
o mictie 
o defecatie 
o seksualiteit  
o pijn 

Specificatie: functies van het 
urogenitale stelsel en van de 
reproductieve functies 

Functies gerelateerd aan urine 
o b610 Productie en opslag van urine 
o b620 Functies gerelateerd aan urinelozing 
o b630 Gewaarwordingen gepaard gaande met urinelozing 
o b639 Functies gerelateerd aan urine, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd 

o nierfunctie 
o blaasfunctie 
o fysiologie van de mictie 

Genitale en reproductieve functies 
o b640 Seksuele functies 
o b670 Gewaarwordingen gepaard gaande met genitale en reproductieve functies 
o b698 Functies van urogenitaal stelsel en reproductieve functies, anders 

gespecificeerd 
o b699 Functies van urogenitaal stelsel en reproductieve functies, niet 

gespecificeerd 

o seksuele responscurve 
o fysiologie van de seksualiteit 
o fysiologie van de zwangerschap  
o fysiologie van de partus 
o fysiologie van de postpartum periode 
o fysiologie van de menopauze 

Specificatie: functies van het 
bewegingssysteem en aan 
beweging verwante functies 

Functies van gewrichten en botten 
o b710 Mobiliteit van gewrichten 
o b715 Stabiliteit van gewrichten 
o b720 Mobiliteit van botten 
o b729 Functies van gewrichten en botten, anders gespecificeerd en niet 

gespecificeerd 

o mobiliteit van de bekkenregio 
o stabiliteit van de bekkenregio 
o mobiliteit en stabiliteit van de bekkenregio in relatie tot het gehele 

musculoskeletale systeem 
o veranderingen in mobiliteit en stabiliteit in de zwangerschap, de partus en de 

postpartum periode  
Spierfuncties 
o b730 Spiersterkte 
o b735 Spiertonus 
o b740 Spieruithoudingsvermogen 
o b749 Spierfuncties, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd 

o spierkracht 
o spiertonus 
o spieruithoudingsvermogen 
o coördinatie 
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Kennisdomein Verdiepende kennis Toelichting op belangrijkste aspecten 

Bewegingsfuncties 
o b750 Motorische reflexfuncties 
o b755 Onwillekeurige bewegingsreacties 
o b760 Controle van willekeurige bewegingen 
o b770 Gangpatroon 
o b780 Gewaarwordingen verband houdend met spieren en bewegingsfuncties 
o b789 Bewegingsfuncties, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd 
o b798 Functies van bewegingssysteem en aan beweging verwante functies, anders 

gespecificeerd 
o b799 Functies van bewegingssysteem en aan beweging verwante functies, niet 

gespecificeerd 

o houding: 
• gangpatroon 
• coördinatie 
• spierfysiologie 

o neurologie  
• reflexen 

 

Biomechanica Continentiemechanisme mictie/defecatie 
o Functies gerelateerd aan urine b610, b620, b630, b639 
o Functies van spijsverteringsstelsel b515, b525, b535, b539 
 
Dragen, verplaatsen en manipuleren van iets of iemand 
d430 Optillen en meenemen 

o transmissie buikdruk 
o urethrale druk 
o manoeuvre ‘ Knack’ bij hoesten 
o anorectale hoek  
o buikdrukregulatie op drukverhogende momenten  
o biomechanica van de lumbale wervelkolom en het bekken 

Pathologie Aandoeningen en stoornissen van de onder kennisdomein anatomie en fysiologie 
beschreven functies 

o mictiestoornissen 
o defecatiestoornissen 
o seksuele problematiek 
o prolaps problematiek 
o perioperatieve zorg 
o zwangerschap gerelateerde problematiek (peripartum problematiek) 
o pijn in de bekkenregio 

Interne geneeskunde Aandoeningen van en stoornissen in de functies van het spijsverterings-, metabole en 
hormoonstelsel met gevolgen voor de bekkenregio* 
 
Zelfverzorging 
d530 zorg dragen voor toiletgang 

o toiletregime 
o toilethouding  
o toiletgedrag 
o hygiëne 
o defecatiestoornissen 
o functionele darmstoornissen 
o aandoeningen in het spijsverteringskanaal die gevolgen hebben op de mictie, 

defecatie, seksualiteit, pijn 
Kindergeneeskunde  Zie addendum bekkenfysiotherapie bij kinderen**  

Chirurgie en traumatologie Chirurgische ingrepen en traumata in de bekkenregio o orthopedische ingrepen in de bekkenregio 
o urologische ingrepen in de bekkenregio 
o gynaecologische/obstetrische ingrepen in de bekkenregio 
o proctologische ingrepen in de bekkenregio  
o neurochirurgische ingrepen in de bekkenregio 
o fracturen in de bekkenregio 
o weke delen letsels in de bekkenregio 
o terugplaatsen stoma 

Urologie Urologische aandoeningen die gevolgen hebben op de bekkenregio* 
 
Zelfverzorging 
o d530 zorg dragen voor toiletgang 

o toiletregime  
o toilethouding 
o toiletgedrag 
o hygiëne 
o mictiestoornissen 
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Kennisdomein Verdiepende kennis Toelichting op belangrijkste aspecten 

o blaasfunctiestoornissen 
o urologische aandoeningen met gevolgen voor de mictie, defecatie, seksualiteit, 

pijn 
Farmacologie  Invloed van geneesmiddelen op het urogenitaal stelsel, het spijsverteringsstelsel en 

op het bewegend functioneren* 
 
Hormonen en hormoonsubstitutie 

mictie: 
o anticholinergica 
o vasopressine 
o diuretica 
o alfa blokkers/5-alfa-reductaseremmers 
o antidepressiva/antipsychotica 
o oestrogenen 
 
defecatie: 
o bulkvormers 
o osmotische en contact laxantia 
o Fe-(ijzer)preparaten 
o morfinepreparaten 
 
medicatie die invloed heeft op mictie, defecatie, pijn en seksualiteit 

Pedagogiek  Zie addendum bekkenfysiotherapie bij kinderen**  
Communicatie Communicatieve en sociale vaardigheden in de omgang met en de begeleiding van 

patiënten met gezondheidsproblemen in de bekkenregio  
 

o gesprekstechnieken voor intieme problematiek.  
o signaleren van en professioneel reageren op non-verbale signalen 
o motiverende gespreksvoering 
o leefstijl beïnvloeding 
o kennis van partners in ketenzorg en welzijn en cliëntenverenigingen 
o mediagebruik 
o e-health 

Neurologie Neurologische aandoeningen met gevolgen op de bekkenregio* 
Andere sensorische functies 
o b260 Proprioceptie  

neurologische aandoeningen met gevolgen op het functioneren van de bekkenregio, 
zoals: 
o ziekte van Parkinson 
o multipele sclerose 
o cerebrovasculair accident (CVA) 
o dementie 
o neuropathie 
o hernia nuclei pulposi (HNP)/wervelkanaalstenose 

Oncologie Oncologische aandoeningen in de bekkenregio* oncologische aandoeningen en interventies in de bekkenregio 
o endometriumcarcinoom 
o cervixcarcinoom 
o vulvacarcinoom 
o prostaatcarcinoom 
o blaascarcinoom 
o testiscarcinoom 
o rectumcarcinoom 
o coloncarcinoom 
o radicale uterusextirpatie/Wertheim-operatie 
o radicale vulvectomie 
o radicale prostatectomie 
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Kennisdomein Verdiepende kennis Toelichting op belangrijkste aspecten 

o radicale cystectomie met Bricker-deviatie 
o radicale cystectomie met neoblaas 
o orchidectomie 
o low anterior resectie (LAR)/totale mesorectale excisie (TME) 

Orthopedie Orthopedische aandoeningen en ingrepen die gevolgen hebben op de bekkenregio Orthopedische aandoeningen en ingrepen van/aan: 
o lumbale wervelkolom 
o bekken 
o heup 
o congenitale aandoeningen van het musculoskeletale systeem in de bekkenregio 

of congenitale aandoeningen die van invloed zijn op de bekkenregio 
Gynaecologie en obstetrie Gynaecologische en obstetrische aandoeningen die gevolgen hebben op de 

bekkenregio* 
o aandoeningen van de uterus 
o aandoeningen van de ovaria 
o aandoeningen van de adnexen 
o aandoeningen van de vagina en vulva 
o afwijkingen in de endocrinologie 
o pathologie gedurende de zwangerschap 
o pathologie van de partus 
o pathologie van de postpartum periode 

Dermatologie Dermatologische aandoeningen in de urogenitale en perianale regio* 
Zelfverzorging 
o d 520 Verzorgen van lichaamsdelen 

dermatologische aandoeningen in het urogenitale en perianale gebied die gevolgen 
hebben op de mictie, defecatie, seksualiteit en pijn, zoals:  
o soa 
o candida-infecties 
o focale vulvitis 
o perianale fissuren 
o lichen sclerosis/planus 

Geriatrie Kennis van verouderingsprocessen op de bekkenregio* Urogenitale en anorectale veroudering in relatie tot het gehele verouderingsproces 
Psychologie 

Specificatie: mentale functies 
Specifieke mentale functies 
b180 Ervaren van zelf en tijd 

o verschillende modellen van gedragsverandering en hun fases 
o kennis van en herkenning van angst- en depressieve stoornissen bij mictie-, 

defecatie-, seksuele stoornissen en pijn 
o kennis van de psychische gevolgen van mictie-, defecatie-, seksuele stoornissen, 

prolaps en pijn 
o kennis van psychische gevolgen van aandoeningen en/of ingrepen die de 

fertiliteit nadelig beïnvloeden 
o kennis van de invloed van (seksueel) misbruik op het functioneren van de 

bekkenbodem en de invloed op mictie, defecatie, seksualiteit en pijn 
o pijncoping 

Seksuologie  Seksuologische aandoeningen op basis van of beïnvloed door het musculoskeletale 
systeem zoals bijvoorbeeld 
o primair vaginisme 
o secundair vaginisme 
o dyspareunie 
o vulvodynie 
o vestibulodynie 
o erectiele disfunctie 
o ejaculatie praecox 

Didactiek Didactische vaardigheden om te komen tot blijvende gedragsverandering*  



37 
 

Kennisdomein Verdiepende kennis Toelichting op belangrijkste aspecten 

Epidemiologie  Kennis over epidemiologie/epidemiologische begrippen 
 

o non-communicable diseases 
o epidemiologische gegevens 
o verschil tussen mannen en vrouwen bij mictiestoornissen, defecatiestoornissen, 

seksuele problemen, prolapsproblematiek, perioperatieve zorg en pijn 
Methodologie en 

wetenschappelijke oriëntatie 
 o zorgstandaarden en mono- en multidisciplinaire richtlijnen, standaarden en 

evidence statements 
o methodologie van wetenschappelijk onderzoek 
o wetenschappelijke literatuur zoeken en op waarde schatten 
o de vijf stappen van Evidence Based Practice (EBP) 

* Voor zover van toepassing op de bekkenfysiotherapie. ** Dit addendum zal in een later stadium verschijnen. 
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Tabel 3.3 Body of skills 
Competentiegebied Skills 
Bekkenfysiotherapeutisch 
handelen 

o Klinisch redeneren 
o Methodisch bekkenfysiotherapeutisch handelen 
o Uitvoeren en interpreteren screening 
o Uitvoeren en interpreteren bekkenfysiotherapeutisch diagnostisch proces 
o Uitvoeren en interpreteren bekkenfysiotherapeutisch consult 
o Uitvoeren en interpreteren klinimetrie 

• specifieke bekkenregiovragenlijsten 
• mictie- en defecatiedagboek 
• vaginale en/of anale palpatie 
• POPQ (pelvic organ prolaps quantification) 
• oppervlakte-emg 
• druk/manometrie 
• FES (functionele elektrostimulatie) 
• flowmetrie 
• rectale en vaginale ballon 

o Toepassen prognostiek 
o Opstellen van een indicatie voor een bekkenfysiotherapeutisch therapeutisch proces 
o Opstellen en formuleren van het bekkenfysiotherapeutisch behandelplan en uitvoeren van 

bekkenfysiotherapeutisch proces in de bekkenregio 
• Vaginale en anale digitale behandeltechnieken 
• Inzetten feedbackmechanismen als EMG (elektromyografie), druk, flowmetrie, vaginale en 

rectale ballon 
• Functionele elektrostimulatie vaginaal en/of anaal toegepast 
• Toepassen vaginale dilatatoren 

o Evalueren en afsluiten van het behandelproces 
o Inventariseren van dreigende gezondheidsproblemen in de bekkenregio en toepassen van 

preventieve maatregelen bij deze dreigende gezondheidsproblemen 
Communiceren o Screening, anamnese, therapeutisch proces, evaluatie: met patiënt communiceren 

o Overwinnen van weerstanden 
o Gesprekstechnieken 
o Verbale versus non-verbale communicatie: non-verbale signalen van de patiënt herkennen en hier 

professioneel mee omgaan 
o Omgaan met intieme en privacygevoelige aspecten binnen de behandelrelatie 
o Communiceren met patiënten over seksueel of lichamelijk misbruik 
o Werken in de richting van en motiveren van gedragsverandering bij de patiënt 
o Gebruikmaken van groepsdynamica 
o Verzorgen van schriftelijke verslaglegging en rapportage naar stakeholders 
o Op professionele wijze omgaan met het seksueel, emotioneel spanningsveld tussen 

bekkenfysiotherapeut en patiënt 
o Begeleiden van betrokkenen van de patiënt indien van toepassing, zodat deze de patiënt beter kan 

ondersteunen 
Kennis delen en wetenschap 
beoefenen 

Data verzamelen 
o Analyseren van data  
o Ontwerpen van voorlichtingsmateriaal 
o Voeren van leergesprekken 
o Uitvoeren van consult 
o Publiceren 
o Lezen van peerreviews 
o Opstellen van innovatie- en implementatieplan 
o Ontwikkelen van protocollen en richtlijnen 
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Deel 2  
Fysiotherapie en de bekkenfysiotherapeut 
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Deel 2 Competentieprofiel bekkenfysiotherapeut  
1 Bekkenfysiotherapeutisch handelen 

 

De bekkenfysiotherapeut biedt op methodische wijze expliciet, gewetensvol en oordeelkundig hulp aan 
patiënten met problemen met bewegen in de bekkenregio. Zij toont professioneel gedrag naar de stand van 
het vakgebied. Zij verzamelt en interpreteert gegevens, om vervolgens beslissingen te nemen in het 
screenings-, diagnostisch en therapeutisch proces volgens de principes van Evidence Based Practice binnen de 
grenzen van het beroep. Zij verleent up-to-date effectieve curatieve zorg op ethisch verantwoorde wijze. 
 

1.1 

Screening 
De bekkenfysiotherapeut screent patiënten door middel van een gerichte anamnese, eventueel aangevuld met 
lichamelijk onderzoek, ten einde te besluiten of het gezondheidsprobleem binnen of buiten het 
beroepsdomein van de bekkenfysiotherapie valt. 

 

De bekkenfysiotherapeut: 
o legt de doelstellingen, de procedure en de werkwijze van het screenen uit; 
o inventariseert door middel van open vragen het gezondheidsprobleem van de patiënt, evenals diens 

verwachtingen over de oplossing; 
o past de werkwijze van het afnemen van de anamnese toe (inventariseren van de aard, lokalisatie, beloop, 

intensiteit en samenhang van symptomen en tekens); 
o is alert op verbale en non-verbale signalen, zoals (onderdrukte) emoties;  
o herkent de signalen op basis van beperkte informatie; 
o voert indien nodig lichamelijk onderzoek uit en gebruikt relevante meetinstrumenten; 
o stelt tijdens het screeningsproces life-events, emotionele en psychische staat van de patiënt aan de orde;  
o werkt met een informed consent indien inwendig handelen deel uitmaakt van de screening; 
o past bij het analyseren van het gezondheidsprobleem van de patiënt patroonherkenning toe; 
o beoordeelt of zij bekwaam en/of bevoegd is om een besluit te nemen over de (contra-)indicatiestelling voor 

bekkenfysiotherapeutisch hulpverlenen; 
o neemt, op basis van kennis uit het bekkenfysiotherapeutisch domein, een besluit over 

indicatiestelling/contra indicatiestelling voor bekkenfysiotherapeutische hulpverlening; 
o registreert en documenteert het besluit over de indicatiestelling/contra-indicatiestelling voor 

bekkenfysiotherapeutisch hulpverlenen volgens de daarbij geldende richtlijn(en) en volgens geldende wet- 
en regelgeving; 

o deelt de patiënt het besluit ter overweging mee, benoemt de argumenten die tot dit besluit hebben geleid, 
beantwoordt eventuele vragen hierover en adviseert de patiënt met betrekking tot het vervolg; 

o informeert de patiënt over (wettelijk verplichte) rapportage aan de huisarts en rapporteert schriftelijk en 
ook eventueel mondeling aan de huisarts van de patiënt. 

1.2 
Bekkenfysiotherapeutische diagnostiek 
De bekkenfysiotherapeut inventariseert en analyseert op methodische wijze het probleem met bewegen in de 
bekkenregio en relateert dit probleem aan de hulpvraag van de patiënt. 

 De bekkenfysiotherapeut: 
o legt de doelstellingen, de procedure en de werkwijze van het bekkenfysiotherapeutisch diagnostische 

proces uit; 
o inventariseert het gezondheidsprobleem, de beweegomgeving en de sociaal-culturele leefwereld van de 

patiënt in relatie tot diens bewegen en het functioneren van het urogenitale en anorectale stelsel; relateert 
musculoskeletale problematiek aan urologische, obstetrische, gynaecologische, seksuologische en gastro-
enterologische problematiek; 

o houdt rekening met de verwevenheid van het musculoskeletale systeem en het orgaansysteem en de 
gevolgen hiervan voor het emotioneel welbevinden van de patiënt; 

o herkent compensatiestrategieën van het musculoskeletale systeem op functiestoornissen van de 
bekkenorganen en vice versa; 

o identificeert belemmerende en faciliterende factoren voor gezond gedrag/gedragsverandering; 
o beschrijft het gezondheidsprobleem van de patiënt binnen het construct van de ICF; 
o analyseert het gezondheidsprobleem van de patiënt en legt logische verbanden tussen de dimensies van de 

ICF (klinisch redeneren) volgens de principes van Evidence Based Practice; 
o vertaalt klinische onzekerheid met betrekking tot de bekkenfysiotherapeutische diagnostiek naar 

beantwoordbare vraagstellingen, en naar algemeen geaccepteerde kennis en kennis die nog in ontwikkeling 
is, zoekt met een bewust gekozen strategie, interpreteert de antwoorden en past de resultaten van de 
zoekstrategie toe; 

o kiest en legitimeert meetinstrumenten voor het inventariseren en het analyseren van het (potentiële) 
gezondheidsprobleem van de patiënt; 

o voert metingen uit in het kader van het inventariseren en analyseren van het gezondheidsprobleem van de 
patiënt en interpreteert de uitkomsten van vragenlijsten, anamnese en lichamelijk onderzoek in relatie tot 
het gezondheidsprobleem van de patiënt; 
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o formuleert, legitimeert en fundeert de bekkenfysiotherapeutische diagnose voor het gezondheidsprobleem 
van de patiënt en bespreekt met de patiënt de geformuleerde bekkenfysiotherapeutische diagnose; 

o maakt een inschatting van het verwachte beloop van het gezondheidsprobleem en de factoren die daarop 
van invloed zijn; 

o houdt rekening met verbale en non-verbale signalen en respecteert de professionele distantie tussen 
patiënt en bekkenfysiotherapeut; 

o werkt volgens de principes van het informed consent; 
o hanteert de voor het gezondheidsprobleem van de patiënt relevante richtlijn en legitimeert een eventueel 

afwijken van deze richtlijn; 
o registreert en documenteert het bekkenfysiotherapeutisch diagnostische proces volgens de daarvoor 

geldende richtlijn en volgens de geldende wet- en regelgeving; 
o verwijst indien nodig naar een ander specialisme in de fysiotherapie of naar andere professionals indien de 

uitkomst van het diagnostisch proces daar aanleiding toe geeft. 

1.3 
Bekkenfysiotherapeutische behandelen 
De bekkenfysiotherapeut past de in samenspraak met de patiënt opgestelde behandelstrategie toe en voert op 
methodische wijze de in samenspraak met de patiënt geïndiceerde behandeling uit. 

 De bekkenfysiotherapeut: 
o zet klinische onzekerheid voor het bekkenfysiotherapeutisch behandelen van een patiënt om in 

beantwoordbare vraagstellingen; 
o stelt in overleg met de patiënt een behandelplan op volgens de principes van EBP en bespreekt dit plan met 

de patiënt;  
o besteedt aandacht aan de medische aspecten (orgaangericht), maar ook aan de musculoskeletale relatie, 

voedingsadviezen, stressmanagement en het autonome zenuwstelsel; 
o houdt rekening met verbale en non-verbalen signalen en respecteert de professionele distantie tussen 

patiënt en bekkenfysiotherapeut; 
o werkt volgens de principes van het informed consent; 
o stimuleert zelfmanagement en bevordert therapietrouw; 
o formuleert een behandelplan met daarin een SMART-geformuleerde einddoelstelling en SMART-

geformuleerde subdoelstellingen, alsook de aard, de combinatie, de sequentie en de frequentie van de 
geplande fysiotherapeutische verrichtingen, legt dit aan de patiënt voor en hanteert de voor het 
gezondheidsprobleem van de patiënt relevante richtlijn, en legitimeert een eventueel afwijken van deze 
richtlijn; 

o adviseert de patiënt indien nodig over intercollegiale consultatie; 
o registreert en documenteert het bekkenfysiotherapeutisch behandelplan volgens de daarvoor geldende 

richtlijnen en volgens geldende wet- en regelgeving; 
o voert het behandelplan uit volgens de principes van Evidence Based Practice en maakt zo nodig veilig en 

zorgvuldig gebruik van technische hulpmiddelen; 
o meet, evalueert, analyseert en registreert de verrichtingen en het beloop van het behandelproces aan de 

hand van de effecten van de behandeling met behulp van meetinstrumenten en past indien nodig het 
behandelplan aan; 

o doet verslag aan derden over het beloop van het bekkenfysiotherapeutisch behandelen volgens de 
daarvoor geldende richtlijnen en volgens de geldende wet- en regelgeving; 

o ondersteunt de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van patiënten met behulp van technologische 
innovaties; 

o verwijst indien nodig naar anderen buiten het bekkenfysiotherapeutisch domein indien er evidentie is voor 
andere behandeling dan bekkenfysiotherapie. 

1.4 Afsluiten van het bekkenfysiotherapeutisch behandelen 
De bekkenfysiotherapeut sluit in samenspraak met de patiënt de behandeling af. 

 De bekkenfysiotherapeut: 
o evalueert samen met de patiënt, zijn naasten en andere betrokkenen de behandeling, het resultaat en de 

gevolgde procedures, alsook het gedrag van beide in relatie tot elkaar; 
o doet verslag over de resultaten van het bekkenfysiotherapeutisch behandelen aan de verwijzer en andere 

betrokken professionals. 
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2 Communiceren 

 

Om een hoge kwaliteit van hulp aan patiënten en een hoge mate van patiënttevredenheid te bereiken, 
onderhoudt de bekkenfysiotherapeut een effectieve relatie met de patiënt en zijn naasten en/of andere 
betrokkenen, indien gewenst, en met nadrukkelijke toestemming van de patiënt. De bekkenfysiotherapeut 
communiceert op heldere, transparante, effectieve, efficiënte en empathische wijze tijdens het 
bekkenfysiotherapeutisch handelen. Het gaat daarbij om zowel verbale als non-verbale communicatie als om 
het herkennen van tegenstrijdigheden in de verbale en non-verbale communicatie. De bekkenfysiotherapeut 
houdt hierbij rekening met de culturele achtergrond van de patiënt. Iedere handeling wordt voorafgegaan door 
een vraag om goedkeuring/instemming aan de patiënt. 
 

2.1 De bekkenfysiotherapeut bouwt een effectieve behandelrelatie met de patiënt op. 

 

De bekkenfysiotherapeut: 
o heeft gedurende het hele hulpverleningsproces een verstandhouding met de patiënt die zich kenmerkt door 

respect, empathie, ontvankelijkheid, vertrouwelijkheid en het gevoel van veiligheid; 
o stemt haar houding en communicatie af op de kwetsbaarheid van de patiënt;  
o maakt intieme problematiek met betrekking tot seksualiteit, mictie en defecatie bespreekbaar; 
o inventariseert wensen en behoeften van de patiënt en zijn naasten in relatie tot de oplossing van het 

probleem; 
o informeert, stimuleert, corrigeert en toont grensstellend gedrag, zonder dat dit afbreuk doet aan affectieve 

resonantie; 
o stimuleert de verantwoordelijkheid van de patiënt voor de oplossing van het probleem, in een goede 

afweging van de draagkracht van de patiënt. 
2.2 De bekkenfysiotherapeut luistert en verkrijgt doelmatig en doeltreffend patiëntinformatie. 

 

De bekkenfysiotherapeut: 
o kiest en legitimeert gesprekstechnieken en voert deze uit met de patiënt, diens naasten en/of andere 

betrokkenen; 
o kiest en legitimeert een vorm van communicatie met de patiënt, diens naasten en/of andere betrokkenen. 

2.3 De bekkenfysiotherapeut bespreekt de informatie over doelen en behandeling met de patiënt, diens naasten 
en/of andere betrokkenen. 

 

De bekkenfysiotherapeut: 
o vraagt toestemming aan de patiënt om informatie over doelen en behandeling met dienst naasten en/of 

andere betrokkenen te bespreken; 
o voert, indien nodig, op methodische wijze ook gesprekken met naasten en/of andere betrokkenen van de 

patiënt, afgestemd op de taalvaardigheid en de belevingswereld van de gesprekspartner; 
o bespreekt verschillende doelen en behandelingsmogelijkheden met patiënt, zijn naasten en/of andere 

betrokkenen; 
o begeleidt de patiënt, diens naasten en andere betrokkenen bij de vaststelling van de doelen en de 

behandelkeuze; 
o komt tot een behandelovereenkomst met de patiënt, diens naasten en/of andere betrokkenen. 

2.4 De bekkenfysiotherapeut doet adequaat mondeling en schriftelijk verslag over de patiënt. 

 

De bekkenfysiotherapeut: 
o verzorgt de verslaglegging volgens geldende wet- en regelgeving ten behoeve van de patiënt, 

medebehandelaars, zorgverzekeraar en andere betrokkenen; 
o draagt zorg voor schriftelijke rapportage aan de verwijzer; 
o rapporteert aan andere disciplines binnen de organisatie, in overleg met en na toestemming van de patiënt; 
o rapporteert mondeling en schriftelijk over de diagnose, zodat collega’s in de zorgketen met deze gegevens 

kunnen werken; 
o rapporteert op geëigende wijze over de voortgang en de resultaten van de behandeling aan andere 

betrokken behandelaars, op verzoek en met instemming van de patiënt. 
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3 Samenwerken 

 

De bekkenfysiotherapeut werkt, indien nodig, samen met betrokken professionals, zorgverzekeraars en 
maatschappelijke en overheidsinstanties, participeert in een netwerk van samenwerkingsrelaties en maakt 
optimaal gebruik van beschikbare expertises om te komen tot een hoge kwaliteit van hulpverlening. 
 

3.1 
De bekkenfysiotherapeut werkt samen met binnen het hulpverleningsproces betrokken professionele 
hulpverleners, en is betrokken in de multidisciplinaire samenwerking met verschillende zorgverleners in de 
verschillende domeinen. 

 

De bekkenfysiotherapeut: 
o neemt op effectieve en doelmatige wijze deel aan patiëntbesprekingen; 
o betrekt andere binnen het hulpverleningsproces betrokken professionele hulpverleners en mantelzorgers 

effectief en doelmatig bij het hulpverleningsproces binnen de ketenzorg; 
o werkt op effectieve en doelmatige wijze in teamverband samen en respecteert hierbij de hiërarchische 

verhoudingen, de competenties en bevoegdheden van de overige teamleden; 
o verwijst effectief en doelmatig naar anderen, indien de diagnose, dan wel de behandeling daarom vraagt; 
o betrekt de argumenten van andere binnen het hulpverleningsproces betrokken professionele hulpverleners 

en mantelzorgers, weegt deze en neemt op effectieve en doelmatige wijze beredeneerde beslissingen; 
o corrigeert zichzelf en anderen op de geëigende wijze binnen de geldende wet- en regelgeving. 

3.2 De bekkenfysiotherapeut verricht intercollegiale consulten. 

 

De bekkenfysiotherapeut: 
o zet haar expertise in om collega’s te adviseren; 
o realiseert zich mogelijke belangenverstrengeling van verschillende partijen, weegt belangen van de 

betrokken partijen af en handelt daarnaar volgens de geldende wet- en regelgeving. 
3.3 De bekkenfysiotherapeut werkt samen met zorgverzekeraars. 

 

De bekkenfysiotherapeut: 
o werkt op effectieve en doelmatige wijze samen en respecteert hierbij de competenties en bevoegdheden 

van anderen; 
o betrekt de argumenten van zorgverzekeraars in het hulpverleningsproces, weegt deze en neemt op 

effectieve en doelmatige wijze beredeneerde beslissingen; 
o verzamelt voor het hulpverleningsproces benodigde informatie bij zorgverzekeraars op de daartoe 

geëigende wijze en volgens de geldende wet- en regelgeving; 
o rapporteert zorgverzekeraars op de daartoe geëigende wijze en volgens de geldende wet- en regelgeving; 
o declareert bij zorgverzekeraars op de daartoe geëigende wijze en volgens de geldende wet- en regelgeving; 
o wisselt van gedachte en discussieert met zorgverzekeraars over de kwaliteit van de 

bekkenfysiotherapeutische hulpverlening en over aspecten van samenwerking. 

3.4 De bekkenfysiotherapeut werkt samen met maatschappelijke en overheidsinstanties en/of 
beroepsverenigingen. 

 

De bekkenfysiotherapeut: 
o onderhoudt effectieve relaties met voor het hulpverleningsproces benodigde maatschappelijke instanties 

(waaronder patiëntenbelangenverenigingen) en overheidsinstanties; 
o wisselt van gedachten en discussieert met maatschappelijke instanties (waaronder 

patiëntenbelangenverenigingen), overheidsinstanties en beroepsverenigingen over rechtmatigheid en 
kwaliteit van de hulpverlening; 

o werkt samen met instanties ten behoeve van innovatieve processen binnen het vakgebied en de overige 
domeinen van de gezondheidszorg. 
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4 Kennis delen en wetenschap beoefenen  

 

De bekkenfysiotherapeut levert een bijdrage aan de ontwikkeling van klinische expertise en gespecialiseerde kennis 
(body of knowledge) en aan wetenschappelijk onderzoek, kent de regels van good clinical practice en draagt bij aan 
innovatie door nieuwe kennis te genereren en te verspreiden en nieuwe procedures te ontwikkelen. Deze 
competenties zijn geheel beschreven op EQF 7 niveau. 
 

4.1 De bekkenfysiotherapeut bevordert de kennis van de patiënt/naasten, collegae en andere betrokken professionals. 

 

De bekkenfysiotherapeut: 
o ontwerpt strategieën ter bevordering van kennis; 
o verzamelt, selecteert en ontwerpt voorlichtings- en instructiemateriaal; 
o voert leergesprekken; 
o houdt voordrachten voor patiënten, vakgenoten en/of anderen; 
o publiceert voor patiënten, vakgenoten en anderen en in (wetenschappelijke) tijdschriften of op vakgerelateerde 

websites; 
o begeleidt stagiaires bekkenfysiotherapie; 
o levert bijdragen aan vakinhoudelijke congressen;  
o draagt verantwoordelijkheid voor het aansturen van de professionele ontwikkeling van anderen; 
o geeft collega’s en studenten feedback op hun handelen en professioneel gedrag; 
o verzorgt kennisoverdracht over een specialistisch onderwerp; 
o functioneert als vraagbaak voor belendende beroepsgroepen en in patiënt- of doelgroepgebonden onderzoek. 

4.2 De bekkenfysiotherapeut draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek. 

 

De bekkenfysiotherapeut: 
o signaleert beperkingen van bestaande kennis in de beroepspraktijk en in het kennisdomein en brengt deze onder 

de aandacht van de wetenschap; 
o levert in de beroepspraktijk en in het kennisdomein een bijdrage aan de (wetenschappelijke) oplossing van 

complexe problemen door gegevens te identificeren en te gebruiken; 
o levert kritisch commentaar op onderzoeksvoorstellen; 
o levert een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek met gebruikmaking van methodologische kennis en 

vaardigden en specialistische kennis van het werk- of studiegebied; 
o verzamelt op systematische wijze relevante klinische resultaten ten behoeve van bijvoorbeeld case reports; 
o kan praktijkproblemen vertalen in termen van wetenschappelijke onderzoeksvragen; 
o participeert onder begeleiding in wetenschappelijk onderzoek; 
o verzamelt data voor wetenschappelijk en/of praktijkgericht onderzoek volgens geëigende normen en de geldende 

wet- en regelgeving; 
o levert data voor wetenschappelijk en/of praktijkgericht onderzoek volgens geëigende normen en de geldende wet- 

en regelgeving; 
o draagt bij aan innovatieprojecten. 

4.3 De bekkenfysiotherapeut past wetenschappelijke informatie kritisch toe. 

 

De bekkenfysiotherapeut: 
o maakt gebruik van nieuwe kennis uit wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van 

protocollen; 
o beoordeelt de toegepaste methode in wetenschappelijk onderzoek kritisch; 
o bepaalt de waarde van resultaten en conclusies uit onderzoek op klinisch relevantie voor de patiënt; 
o vertaalt resultaten en conclusies naar de eigen klinische setting; 
o verzamelt gegevens uit (internationale) wetenschappelijk literatuur; 
o interpreteert gegevens uit (internationale) wetenschappelijke literatuur; 
o past gegevens uit (internationale) wetenschappelijke literatuur toe in het bekkenfysiotherapeutisch 

hulpverleningsproces volgens de principes van Evidence Based Practice; 
o hanteert richtlijnen op kritische wijze. 

4.4 De bekkenfysiotherapeut vervult een voortrekkersrol in de innovatie en ontwikkeling van het beroep en het 
fysiotherapeutische handelen. 

 

De bekkenfysiotherapeut:  
o ontwerpt strategieën ter implementatie van nieuwe kennis; 
o initieert innovatieprojecten; 
o betrekt belangrijke stakeholders bij de implementatie; 
o stelt een implementatieplan op en voert dit uit; 
o stelt protocollen op, op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten; 
o levert een actieve bijdrage aan de profilering en ontwikkeling van het beroep en de opleiding; 
o levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de beroepsvereniging. 

4.5 De bekkenfysiotherapeut ontwikkelt en voert een persoonlijk ontwikkelplan uit. 

 
De bekkenfysiotherapeut: 
o past de competenties toe zoals beschreven in het Beroepsprofiel Bekkenfysiotherapeut, signaleert hiaten in deze 

competenties en vult deze aan met gerichte scholing; 
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o geeft vrijwel autonoom sturing aan de eigen professionele ontwikkeling; 
o draagt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling; 
o reflecteert en evalueert aan de hand van eigen verwachtingen kritisch op het eigen handelen binnen het 

bekkenfysiotherapeutisch hulpverleningsproces; 
o vraagt aan anderen om feedback op het eigen reflectieproces; 
o stelt kritische vragen over haar professioneel handelen, gerelateerd aan door anderen eerder uitgesproken 

verwachtingen; 
o stelt persoonlijke leerdoelen op en kiest geschikte leerstrategieën. 
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5 Maatschappelijk handelen 

 

De bekkenfysiotherapeut weegt belangen van de patiënt af in relatie tot de belangen van andere hulpvragers en 
maatschappelijke belangen. Zij oefent op maatschappelijk verantwoorde wijze haar beroep uit, waarbij factoren als 
beroepsethiek, juridisch kader en de sociaal-culturele context een rol spelen. 
 

5.1 De bekkenfysiotherapeut herkent determinanten van ziekte en gezondheid. 

 

De bekkenfysiotherapeut: 
o herkent en interpreteert factoren die de gezondheid van patiënten beïnvloeden en betrekt deze in haar 

bekkenfysiotherapeutisch handelen; 
o is alert op risico’s op ziekte of aandoeningen bij mensen die zich hiervan niet bewust zijn (case finding). 

5.2 De bekkenfysiotherapeut bevordert de gezondheid van patiënten alsmede de volksgezondheid. 

 

De bekkenfysiotherapeut: 
o neemt deel aan het maatschappelijk debat over gezondheid, hulpbehoevendheid, gezondheidszorg en 

bekkenfysiotherapeutische hulpverlening vanuit meerdere perspectieven; 
o draagt bij aan programma’s ter bevordering van gezondheid en selectieve preventie; 
o draagt zorg voor een goede toegankelijkheid van de zorg en heeft daarbij oog voor het kosteneffect; 
o draagt bij aan innovaties binnen de gezondheidszorg. 

5.3 De bekkenfysiotherapeut handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen en beroepscode. 

 

De bekkenfysiotherapeut: 
o handelt met inachtneming van waarden en normen voortkomend uit beroepscodes, het publieke domein en de 

geldende wet- en regelgeving; 
o handelt vanuit haar juridische positie en vanuit de juridische positie van patiënten, waarin het beroepsgeheim ligt 

besloten. 
5.4 De bekkenfysiotherapeut treedt op bij negatieve effecten van hulpverlening en incidenten in de gezondheidszorg. 

 

De bekkenfysiotherapeut: 
o onderkent eigen fouten, corrigeert en voorkomt herhaling; 
o is alert, registreert en reageert adequaat op klachten van patiënten; 
o informeert de patiënt over klachtprocedures en daarvoor geldende instanties; 
o is alert op, herkent en meldt incidenten, fouten en misstanden in de gezondheidszorg op de juiste wijze volgens 

het geldende wettelijke kader; 
o is alert op, en herkent aanwijzingen van mishandeling en meldt deze op de juiste wijze volgens het geldende 

wettelijke kader. 
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6 Organiseren 

 

Om als bekkenfysiotherapeut efficiënt en effectief te functioneren, spant zij zich in voor een goede organisatie. 
In feite functioneert de bekkenfysiotherapeut als manager van haar eigen werkzaamheden, maar ook als die 
van anderen. De bekkenfysiotherapeut neemt besluiten met betrekking tot het gebruik of de inzet van 
middelen en medewerkers, het stellen van doelen en prioriteiten, en het maken van beleid. Zij organiseert het 
werk en houdt balans tussen het beroepsmatig handelen en de behoefte aan verdere ontwikkeling van zichzelf 
en de organisatie. 
 

6.1 De bekkenfysiotherapeut plant en organiseert haar eigen werkzaamheden in afstemming met collega’s binnen 
dezelfde organisatie. 

 

De bekkenfysiotherapeut: 
o plant, organiseert en regisseert haar hulpverleningsproces in termen van: 

 aanwezigheid en beschikbaarheid; 
 uitvoerbaarheid en geschiktheid; 
 effectiviteit en doelmatigheid; 
 geheimhouding en vertrouwelijkheid; 
 kosteneffectiviteit; 
 legitimiteit en legaliteit; 
 bedrijfsvoering; 

o formuleert realistische verwachtingen voor zichzelf om te komen tot een evenwichtige levensstijl; 
o onderhoudt en verbetert haar eigen deskundigheid. 

6.2 De bekkenfysiotherapeut werkt effectief en doelmatig samen in interprofessionele netwerken. 

 

De bekkenfysiotherapeut: 
o plant, organiseert en regisseert haar eigen werk binnen een interprofessioneel netwerk in termen van: 

 aanwezigheid en beschikbaarheid; 
 uitvoerbaarheid en geschiktheid; 
 effectiviteit en doelmatigheid; 
 geheimhouding en vertrouwelijkheid; 
 kosteneffectiviteit; 
 legitimiteit en legaliteit; 
 bedrijfsvoering en praktijkmanagement; 

o bewaakt en innoveert deskundigheid binnen het interprofessioneel netwerk. 
6.3 De bekkenfysiotherapeut werkt effectief en doelmatig binnen een gezondheidszorgorganisatie. 

 

De bekkenfysiotherapeut: 
o neemt actief deel of geeft leiding aan een (multidisciplinair) team en past daarbij organisatie- en 

managementprincipes doelgericht toe; 
o houdt rekening met basisprincipes van organisatie van gezondheidszorg; 
o past principes van efficiënt vergaderen toe; 
o draagt bij aan het kwaliteitsbeleid van de organisatie; 
o geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het managementteam; 
o is actief betrokken bij het ontwikkelen van het inhoudelijk beleid. 
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7 Professioneel handelen 

 

De bekkenfysiotherapeut levert hoogstaande patiëntenzorg op een integere, oprechte en betrokken wijze. Zij 
neemt verantwoordelijkheid voor haar handelen en bewaart weloverwogen een balans tussen persoonlijke en 
professionele rollen. Zij kent de grenzen van haar competenties en handelt daarbinnen of schakelt andere 
deskundigen in. Zij stelt zich toetsbaar op. Zij onderkent ethische dilemma’s, heeft inzicht in ethische normen 
en houdt zich aan de wetgeving. 
 

7.1 De bekkenfysiotherapeut toont zich in de relatie met de patiënt een professionele hulpverlener. 

 

De bekkenfysiotherapeut: 
o toont zich vakbekwaam, aandachtig, ontvankelijk en gewetensvol; 
o handelt empathisch, maar met gepaste distantie; 
o handelt methodisch, expliciet en doelmatig; 
o registreert en rapporteert; 
o respecteert de grenzen van haar beroepsdomein, draagt verantwoordelijkheid en is daarop aanspreekbaar. 

7.2 De bekkenfysiotherapeut toont zich binnen interprofessionele relaties een professionele hulpverlener. 

 

De bekkenfysiotherapeut: 
o toont zich vakbekwaam, aandachtig, ontvankelijk en gewetensvol; 
o handelt methodisch, expliciet en doelmatig; 
o registreert en rapporteert; 
o draagt verantwoordelijkheid en is daarop aanspreekbaar. 

7.3 De bekkenfysiotherapeut toont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk professioneel gedrag. 

 

De bekkenfysiotherapeut: 
o toont morele gevoeligheid; 
o fundeert en legitimeert haar morele afwegingen; 
o vraagt anderen om kritische toetsing van haar morele afwegingen; 
o stelt zich bij het gepresenteerde gezondheidsprobleem de vraag wat hier ’goed doen’ is en relateert haar 

antwoord aan belangen van de patiënt, haar eigen belangen, de belangen van bij de patiënt betrokken 
anderen en maatschappelijke belangen; 

o draagt en toont verantwoordelijkheid voor morele afwegingen. 
7.4 De bekkenfysiotherapeut oefent het beroep uit naar de gebruikelijke ethische normen van het beroep. 

 o houdt zich aan de juridische, ethische en medische gedragsregels; 
o herkent ethische dilemma’s en weet tot een morele beslissing te komen; 
o herkent en reageert op onprofessioneel gedrag in de gezondheidszorg. 
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Colofon 
 

Opdrachtgevers 

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) 

Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en Pre- en Postpartum 
Gezondheidszorg (NVFB) 

Werkgroep 

Marijke Slieker-ten Hove, PhD, MA, bekkenfysiotherapeut 

Petra van Nierop MSPT, bekkenfysiotherapeut, fysiotherapeut 

Vera Agterberg, bekkenfysiotherapeut 

Klankbordgroep 

Pytha Albers-Heitner PhD, klinisch epidemioloog, gezondheidswetenschapper, bekkenfysiotherapeut 

Dorien Bennink MSPT, bekkenfysiotherapeut  

Nicole van Bergen MSPT, MMT, fysiotherapeut, bekkenfysiotherapeut, manueeltherapeut, 
sportfysiotherapeut 

Bary Berghmans PhD, MSc, klinisch epidemioloog, gezondheidswetenschapper, bekkenfysiotherapeut 

Esther Bols PhD, gezondheidswetenschapper, epidemioloog, fysiotherapeut  

Marieke van Engelenburg- van Lonkhuyzen MSPT, bekkenfysiotherapeut 

Marjan Rakers-Bergijk MSPT, bekkenfysiotherapeut 

Petra Voorham-van der Zalm, PhD, associate professor, senior researcher 

Stuurgroep beroepsprofiel 

M.A.I. Lubbers, voorzitter College Specialisten Verenigingen(CSV), voorzitter Nederlandse Vereniging voor 
Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG) 

dr. J. van der Net, bestuurslid CSV, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVKF) 

drs. H. Kiers, bestuur Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) 

C.W.L. van den Bos, MSPT, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek 
en Pré- en Postpartum Gezondheidszorg (NVFB) 

dr. A.L. Pool- Goudzwaard, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) 

drs. A.L. Tissink, voorzitter Vereniging voor Hart-, Vaat- en Longfysiotherapie (VHVL) 

Projectgroep 

dr. M.A. Schmitt, persoonlijke titel 
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L.H.A. Hagenaars, persoonlijke titel 

drs. J.H. Berndt, Studie Richting Overleg Fysiotherapie (SROF) 

B. Stegwee, Dutch Educational Masters Physiotherapy (DEMP) 

dr. J.S.V. Hobbelen, Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG) 

H.J.H. Gijsbers, MPT, Vereniging voor Hart-, Vaat- en Longfysiotherapie (VHVL) 

dr. J.A.A.M. Overvelde, Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVKF), vanaf 01-09-2012 

dr. A. van der Salm, Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) 

H.F.A. Moossdorff-Steinhauser, MSc, Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek 
en Pré- en Postpartum Gezondheidszorg (NVFB) 
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Nawoord 

Met dit beroepsprofiel is het domein voor het vakmatig handelen afdoende afgegrensd. De 
consequenties voor het formuleren van het curriculum van de onderwijsinstituten zijn uit de 
beschrijving van de competenties en de specificaties in indicatoren goed af te leiden. De 
gezondheidszorg is echter een afspiegeling van de maatschappelijke status quo. De behoefte aan 
bekkenfysiotherapie fluctueert en wordt mede bepaald door de gevolgen die het maatschappelijk debat 
heeft voor de gezondheidszorg. Het beroepsprofiel kan in de vertaling van de uitkomsten van dat debat een 
rol spelen. Om die reden moet het beroepsprofiel een levend document zijn. Dit vraagt om een korte 
doorlooptijd. Alleen dan kan er adequaat op de relevante veranderingen in de zorg worden gereageerd. Er 
zal, in overleg met de andere beroepsinhoudelijke verenigingen en het onderwijsveld, gezocht worden naar 
een werkwijze om het beroepsprofiel structureel te toetsen aan de ontwikkelingen. 
De NVFB wil transparant zijn over de zorg die haar leden te bieden hebben en wil daarom verantwoording 
dragen voor de kwaliteit van het bekkenfysiotherapeutisch handelen. Daarbij is het beroepsprofiel een 
belangrijk hulpmiddel, zodat zowel bekkenfysiotherapeuten als patiënten weten waar zij aan toe zijn. 
 
 
Tine van den Bos, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en Pré- en 
Postpartum Gezondheidszorg (NVFB) 
 
Mei 2014 
 



anuskramp 6484
abdominale uterus extirpatie (AUE) 6468/8
bekkenfracturen met bekkenbodem dysfunctie 6436/8
bekkenpijn 6022
bekkenpijn met bekkenbodem dysfunctie 6422
benigne prostaathyperplasie (BPH) 6426
blaascarcinoom 6469/8
blaaspijn syndroom, interstitiële cystitis 6488
buikpijn 6480
cerebellaire aandoening met bekkenbodem dysfunctie 6471/8
chronic pelvic pain syndroom (CPPS) 6488
coccygodynie met bekkenbodem dysfunctie 6427
combi urge-urine incontinentie en stress-urine incontinentie 6486/10
contusie met bekkenbodem dysfunctie 6431
CVA, centrale paresen met bekkenbodem dysfunctie 6472/8
cystocèle 6489
descensus uteri 6489
dwarslesie, incl. traumatisch en partieel met bekkenbodem dysfunctie 6476/8
dysfunctional voiding 6426
dyspareunie 6485
enterocèle 2689
epifysiotomie 6495
erectiestoornis 6485
fecale incontinentie 6487
fecale urge 6483
fissuri ani 6484
flatulentie anaal 6487
flatulentie vaginaal 6489
frequency 6488
haemarthros met bekkenbodem dysfunctie 6434
HNP, radiculair syndroom 6475/8
hydrops met bekkenbodem dysfunctie 6434
irritable bowel syndrome (IBS) 2662
jeuk anaal 6483
jeuk vaginaal 6489
kinderen met bekkenproblematiek 9379
lage rugklachten met bekkenbodem dysfunctie 3988
lichen sclerose 6496
littekenweefsel 6495
lower urine tract symptoms (LUTS) 6488
M. Crohn 2662

M. Parkinson, extrapiramidaal met bekkenbodem dysfunctie 6474/8
MS, ALS, spinaal atrofie met bekkenbodem dysfunctie 6473/8 
n. pudendus lesie 6470/8
neurotraumata met bekkenbodem dysfunctie 6477/8
obstipatie 6484
oncologie met bekkenbodem dysfunctie 6469/8
onderactieve bekkenbodem 6426
onderactieve blaas 6488
ontwikkelingsstoornissen 9379
overactieve bekkenbodem 6426
overactieve blaas 6488
overige neurologische  aandoeningen 6478/8
perifere zenuwaandoening 6470/8
pijn bekkenbodem 6426
post operatief aambeien 6483/8
post operatief achterwand (AW)  6483/8
post operatief fistels 6483/8
post operatief mannen 6468/8 
post operatief vrouwen 6468/8
post operatief voorwand (VW) 6489/8
pré operatief 6480
prolaps 6489
prostaatcarcinoom 6469/8
prostatitis 6488
psychomotore retardatie met bekkenbodem dysfunctie 9379
psychosomatische aandoeningen met bekkenbodem dysfunctie 6481
rectocèle 6483
retentie urine 6488
rupturen  6495
sclerodermie 6496
sectio 6468/8
slow transit 6484
soiling 6487
spastisch colon 2662
spier-, peesrupturen met bekkenbodem dysfunctie 6433
stempelen 6487
stress urine-incontinentie (SUI) 6486/10
(sub)luxatie / symfysiolyse met bekkenbodem dysfunctie 6432/8
traumatisch oedeem met bekkenbodem dysfunctie 6434
urge urine-incontinentie (UUI) 6486/10
urineweginfectie (UWI) 6488
vaginisme 6485
vaginale uterus extirpatie (VUE) 6468/8
vulvair pijn syndroom 6485
vulvair vestibulitis syndroom (VVS) 6499
zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn postnataal 6489/8
zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn prenataal 6422

Indicatie  / Diagnosecodelijst Bekkenfysiotherapie:



2662 irritable bowel syndrome, M. Crohn, spastisch colon  
2689 enterocèle       
3988 lage rugklachten met bekkenbodem dysfunctie
6022 bekkenpijn        
6422 zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn prenataal  
6422 bekkenpijn met bekkenbodem dysfunctie   
6426  bekkenbodempijn, benigne prostaat hyperplasie, dysfunctional voiding,  

onderactieve bekkenbodem, overactieve bekkenbodem
6427 coccygodynie met bekkenbodem dysfunctie   
6431 contusie met bekkenbodem dysfunctie    
6432/8 (sub)luxatie/symfysiolyse met bekkenbodem dysfunctie
6433 spier-, peesrupturen met bekkenbodem dysfunctie
6434  haemarthros, hydrops en traumatisch oedeem met bekkenbodem dysfunctie
6436/8 bekkenfracturen met bekkenbodem dysfunctie
6468/8 abdominale uterus extirpatie,   
6468/8 post operatief mannen
6468/8 post operatief vrouwen, sectio
6468/8  vaginale uterus extirpatie, voorwand postoperatief  
6469/8 blaas- en prostaatcarcinoom, oncologie met bekkenbodem dysfunctie
6470/8 perifere zenuwaandoening, n. Pudendus lesie
6471/8 cerebellaire aandoening met bekkenbodem dysfunctie
6472/8 CVA, centrale paresen met bekkenbodem dysfunctie
6473/8 ALS, MS, spinaal atrofie met bekkenbodem dysfunctie
6474/8 M. Parkinson, extrapiramidaal met bekkenbodem dysfunctie
6475/8 HNP, radiculair syndroom

6476/8 dwarslesie, incl. traumatisch en partieel met bekkenbodem dysfunctie
6477/8 neurotraumata met bekkenbodem dysfunctie 
6478/8 overige neurologische  aandoeningen
6480 buikpijn
6480 pré operatief
6481 psychosomatische aandoeningen met bekkenbodem dysfunctie
6483/8  aambeien postoperatief, achterwand postoperatief, fistels post OK
6483 fecale urge, jeuk anaal, rectocèle 
6484 anuskramp, fissuri ani, obstipatie, slow transit, 
6485 dyspareunie, erectiestoornis, vaginisme, vulvair pijn syndroom
6486/10  combi urge- en stress urine-incontinentie
6486/10 stress urine-incontinentie 
6486/10  urge urine-incontinentie
6487 flatulentie anaal, fecale incontinentie, soiling, stempelen
6488 blaaspijn syndroom, chronic pelvic pain syndroom, , frequency, 
 lower urine tract symptoms, onderactieve blaas, overactieve blaas, 
 prostatitis, retentie urine, urineweginfecties, interstitiële cystitis 
6489 cystocèle, descensus uteri, flatulentie vaginaal, jeuk vaginaal
6489 prolaps
6489/8 zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn postnataal 
6495 epifysiotomie, littekenweefsel, rupturen
6496 lichen sclerose, sclerodermie
6499 vulvair vestibulitis syndroom
9379 psychomotore retardatie met bekkenbodem dysfunctie, 
9379 kinderen met bekkenproblematiek, ontwikkelingsstoornissen

Voor verdere uitleg over diagnosecodes en hun betekenis zie de website: www.nvfb.nl
Dit is een uitgave van de NVFB 2011

Diagnosecodelijst / Indicatie Bekkenfysiotherapie:


	Inhoud
	Voorwoord
	Inleiding

	Hoofdstuk 1 Het domein bekkenfysiotherapie
	1.1 Fundamentele uitgangspunten
	1.1.1 Visie op gezondheid
	1.1.2 Visie op bewegen
	1.1.3 Visie op hulpverlening

	1. 2 Theoretische rationale
	1. 2.1 Wetenschappelijk fundament
	1.2.2 Evidence Based Practice (EBP)
	1.2.3 De International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)

	1.3 De bekkenfysiotherapeut in de context van de gezondheidszorg
	1.3.1 Werkdomein
	1.3.2 Werkterrein
	1.3.3 Samenwerking
	1.3.4 Preventie

	1.4 Werkwijze bekkenfysiotherapeutisch handelen
	1.4.1 Methodisch handelen
	1.4.2 Fasen bekkenfysiotherapeutisch methodisch handelen
	1.4.3 Verrichtingen
	Gesprek aangaan (anamnese)
	Uitleg inwendig handelen en informed consent
	Testen, meten en analyseren
	Begeleiden: informeren, adviseren en ondersteunen
	Sturen en oefenen
	Fysische therapie i.e.z.
	Manuele verrichtingen


	1.5 Beroepsethiek
	1.6 Wet- en regelgeving

	Hoofdstuk 2 Ontwikkelingen in zorgvraag en zorgaanbod
	2.1 Ontwikkelingen in de zorgvraag
	2.2 Beleidsmatige ontwikkelingen
	2.3 Vakinhoudelijke ontwikkelingen
	Participatie
	Preventie
	Wetenschap
	Richtlijnen

	2.4 Technologische ontwikkelingen
	2.5 Opleiding en deskundigheidsniveau van de bekkenfysiotherapeut

	Hoofdstuk 3 De competente bekkenfysiotherapeut
	3.1 Context en niveau
	3.1.1 De bekkenfysiotherapeut EQF 7

	3.2 Competentieprofiel van de bekkenfysiotherapeut
	3.2.1 Opbouw van het competentieprofiel
	3.2.2 De competentiegebieden
	Bekkenfysiotherapeutisch handelen
	Communiceren
	Samenwerken
	Kennis delen en wetenschap beoefenen
	Maatschappelijk handelen
	Organiseren
	Professioneel handelen
	Toelichting bij de competentiegebieden



	Literatuurlijst
	Deel 2 Competentieprofiel bekkenfysiotherapeut
	Colofon
	Nawoord



