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Dit e-book is onderdeel van de serie Sekshulp geschreven door  

dr. Debby de Haas, arts-seksuoloog NVVS. 

In haar ervaring zijn er vele mensen zijn met seksuele ontevredenheid of 

problemen die geen hulp bij een seksuoloog zoeken maar wel op zoek zijn 

naar digitale informatie. Vanuit de motivatie dat iedereen van seks zou moeten 

kunnen en mogen genieten is deze serie geschreven als zelfhulp. 

Meer e-books en video’s zijn te vinden op: seksuoloog.nu. U bent ook van harte 

welkom voor meer persoonlijke informatie of hulp via e-mail, Skype, telefonisch 

of in de praktijk. 

seksuoloog.nu | info@seksuoloog.nu | +31 20 665 1066 



Wat is de bekkenbodem?

Het benig bekken moet je je voorstellen als een mandje. Op de bodem van het 

mandje zitten de bekkenbodemspieren. Door deze bekkenbodemspieren lopen 

drie uitgangen: de anus, de vagina en de plasbuis.

Het bekken

heupkom

dijbeenkop

heupbeen

schaambeenvoeging

heiligbeen



Hoe werkt de bekkenbodem?

De bekkenbodemspieren kan je aanspannen en dat doe je door te proberen 

je plas of ontlasting op te houden. Daardoor trekken de bekkenbodemspieren 

naar binnen of omhoog.  

Ontspannen doe je door zacht te persen. De bekkenbodem beweegt dan  

naar beneden en de vagina zal zich daardoor openen.

Bekkenbodemspieren

voorzijde

Urinebuis

Heiligbeen

Schaambeen

Vagina

Anus



Doel van de oefening

Er zijn vele spieren die we goed beheersen. Zo kan je een kopje optillen of 

schrijven met je arm- en handspieren. Bekkenbodemspieren zijn niet zichtbaar 

en de meeste mensen hebben er weinig controle over. We hebben als baby veel 

geoefend om iets te pakken met onze handen maar dit geldt helaas niet voor 

onze bekkenbodemspieren.

Net zoals de spieren van de nek- en schouders vast kunnen zitten of te 

gespannen kunnen zijn, kan dit ook bij bekkenbodemspieren het geval zijn.

Bekkenbodemoefeningen helpen omdat ze de spieren van de bekkenbodem 

enerzijds rekken en strekken en daar mee ontspannen. Anderzijds zorgen  

deze oefeningen er ook voor dat er meer bewuste controle over deze spier  

zal ontstaan.

Klachten door een te gespannen bekkenbodem

Pijn bij het vrijen kan mogelijk veroorzaakt worden door een te aangespannen 

bekkenbodemspier. Ook kan het continue, dagelijkse pijn aan de buitenzijde 

van de vagina geven.

Tevens kan het de oorzaak zijn van allerlei plas- en obstipatieklachten.



Oefening

Ga bij de eerste keren gemakkelijk liggen of zitten met je benen naast elkaar. 

Later kan je de oefening ook staand doen.

Stel je vervolgens voor dat je bekkenbodemspier een lift is. Op dit moment bij 

de start van de oefening staat de lift op etage nul. Probeer vervolgens in stapjes 

van één etage naar de zevende etage op te trekken, alsof je je plas steeds meer 

probeert op te houden. Als het niet lukt om zeven stapjes of het in zeven etages 

te doen, is minder stapjes ook goed.

Ga dan vervolgens ook weer in stapjes naar nul terug. Meestal lukt dit maar  

kan je minder stapjes maken dan naar boven. Bijvoorbeeld zeven naar boven 

en vijf naar beneden.

Als je beneden op “nul” bent aangekomen dan ga je door naar de kelder  

door een beetje te persen.

Dit doe je in drie stapjes: etage -1, -2 en -3. 

 

Hierna in drie stapjes weer terug naar nul.

Oefen dit driemaal achter elkaar van “nul” naar “zeven”,  

terug naar “nul”, door naar “-3” en weer terug naar “nul”.



Hoe weet ik of ik het goed doe?

Er zijn twee methoden om te controleren of de oefening juist wordt uitgevoerd. 

De eerste manier is door met behulp van een handspiegel bloot tussen je 

benen te kijken wat er gebeurd. Doe je de oefening goed dan zie je beweging. 

Bij de lift naar boven (aanspannen) trekt het gebied tussen de benen in, bij de 

lift naar beneden (persen) beweegt het gebied naar buiten en zie je de vagina 

een beetje openen.

De tweede methode is door een vinger in je vagina te brengen en dan de 

oefening te doen. Doe deze controle alleen als dit geen pijn doet. Bij de lift naar 

boven voel je je spieren meer knijpen om je vinger. Bij de lift naar beneden voel 

je de druk verminderen.

Mocht je er toch niet zeker van zijn dat je de oefening goed doet dan is het 

natuurlijk geen enkel probleem om je behandelaar om hulp te vragen.  

Het juist uitvoeren van de oefening vereist gewoon wat tijd en aandacht.

Moet het zo hard mogelijk?

Nee, dat is absoluut niet de bedoeling. Het gaat er niet om dat je de 

bekkenbodemspier sterker maakt maar juist om er meer controle over  

te krijgen.



Hoe vaak?

Doe de oefening iedere dag een paar keer.

Tijdens penetratie

De bovenstaande oefening is de formele oefening. 

Als je geleerd hebt om je bekkenbodemspier te ontspannen dan kan je dit 

ook toepassen tijdens het vrijen. Zachtjes persen helpen de vagina te openen 

waardoor de penetratie gemakkelijker kan gaan.

Bekkenbodemoefeningen “for fun”

Tantra maakt op de volgende manier gebruik van de bekkenbodemoefening. 

Doordat de vrouw geleerd heeft om deze ritmische bewegingen van de 

bekkenbodemspier te maken kan ze dit ook doen terwijl haar partner zijn  

penis in haar vagina heeft. 

Op deze wijze masseert de vrouw de penis van de man.



Heeft de informatie u kunnen helpen? 

In dit e-book wordt regelmatig verwezen naar andere e-boekjes.  

U kunt deze terug vinden op de website: seksuoloog.nu 

Een deel van deze informatie is gratis om u kennis te laten maken en van  

dienst te zijn. Een ander deel, m.n. de oefeningen en andere oplossingen,  

zijn onderdeel van een zelfhulpprogramma. Klik hieronder om toegang te 

krijgen tot alle informatie en het hele programma. 

De serie sekshulpteksten bestaat e-boeken geschreven door dr. Debby de Haas, 

arts-seksuoloog NVVS als zelfhulp. Het bevat niet alleen uitleg maar ook vele 

opdrachten en oefeningen, rechtsreeks uit de seksuologiepraktijk en voor u 

geschikt gemaakt. 

U bent van harte welkom met verdere vragen of voor hulp. U kunt altijd over  

de informatie en oefeningen verder contact opnemen.

seksuoloog.nu | info@seksuoloog.nu | +31 20 665 1066

Klik hier:  Digitale Sekshulp
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