
Bekken- en rugpijn rondom de zwangerschap 

Hier volgen een aantal adviezen om bekken-, rugpijn en bekkenbodemklachten te voorkomen en bij 
klachten te bestrijden: 
  

✓ Belasting werkt opstapelbaar, dit wil zeggen dat alles wat je doet komt op het gene wat je al hebt 
gedaan. Je moet dus je activiteiten over de dag verdelen en regelmatig rust nemen door even te gaan 
liggen. Blijf wel regelmatig bewegen en wissel zo veel mogelijk af. Zitten geeft je bekken en je rug 
geen rust.  

✓ Probeer rechtop te zitten met een klein kussentje in je rug en blijf leunen tegen de leuning. De beide 
voeten op de grond, knieën iets naar buiten gericht, niet de benen over elkaar. Je mag ook zitten met 
je benen wat meer gestrekt, voeten kruisen en knieën naar buiten.  

✓ Bij staan, niet te lang in de zelfde houding staan. Het gewicht zoveel mogelijk verdelen over beide 
benen en de knieën iets gebogen houden. 

✓ Zo min mogelijk tillen bukken en dragen en til nooit met een draaibeweging.  

✓ Beweeg en loop zo normaal mogelijk, ook op de trap. Je mag alles doen wat je kan zonder napijn, 
maar voorkom piekbelastingen, dit zijn handelingen waar je van weet dat je er klachten van krijgt. 
( b.v. stofzuigen, dweilen, lang auto rijden ). Dus kan je 10 km fietsen zonder pijn, dan zeker doen, 
kan je de straat niet uit lopen van de pijn, dan niet doen.  

✓ Liggen op de rug met een kussen onder de bovenbenen of op de zij in de stabiele zijligging. Dit is 
met het onderste been gestrekt, het bovenste been gebogen, iets naar voren rollen en een kussen 
onder het gebogen been.  

✓ Leg je baby tijdens het verzorgen verticaal voor je neer. Zorg voor een verhoogde box en ledikant.  

✓ Hou je bekkenbodemspieren functioneel in conditie door ze regelmatig even sub-maximaal aan te 
spannen( dit is stevig spannen maar niet op maximale kracht), maar zorg er ook voor dat je ze goed 
blijft ontspannen.  
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✓ Bij omdraaien en/of uit bed komen: Eerst zoveel mogelijk de spieren rondom het bekken 
aanspannen. De benen buigen en als één geheel op de zij rollen. Bij het omhoog komen benen bij 
elkaar houden en vanuit de zijlig met de armen opduwen tot je zit op de rand van het bed.  

✓ Als fietsen klachten geeft probeer dan een dameszadel of een breed aangepast zadel. Het zadel moet 
zo laag staan dat je voeten gemakkelijk op de grond kunnen staan. Bij voorkeur een fiets met 
handremmen en versnellingen. Fiets met de onderrug iets hol.  

✓ Zoveel mogelijk pijnvrij bewegen. Rode pijn betekent stoppen ( is hevige pijn die plots ontstaat ). 
Groene pijn, mits draagbaar, betekent niet stoppen ( dit is de pijn die je altijd hebt en niet bij alles 
wat je doet erger wordt. Napijn mag nooit.  

✓ Het is normaal dat je na de geboorte wat pijntjes hebt en je bekkengebied wat beurs aanvoelt. Vlak 
na de geboorte is pijn dan ook niet het enige criterium. Onvermogen wel. Als je op je rug ligt moet je 
in staat zijn om één gebogen been op te tillen en terug te zetten, of om uit je bed te komen en een 
stukje te lopen. 

✓ Herstellen na een zwangerschap doe je vanuit je kraambed, goed rusten. Niet de gehele dag in je bed 
gaan zitten maar ook regelmatig gaan liggen én regelmatig een beetje bewegen / lopen.  

✓ Na een normale zwangerschap en natuurlijke bevalling duurt het ongeveer 6 weken om de uitgerekte 
lengte van de bekkenbodem- en buikspieren weer te normaliseren en het duurt ongeveer 8 weken 
voor de bekkenstabiliteit weer normaal is. Ben in die tijd dus een beetje voorzichtig.  

✓ Ga na een paar dagen op zoek naar je bekkenbodem en probeer die langzaam weer een beetje te 
oefenen. Blijf de bekkenbodem ook altijd goed ontspannen. De bekkenbodem spieren hebben veel 
verschillende taken en moeten ook al deze functies onafhankelijk van elkaar kunnen uitvoeren. Een 
bekkenbodem heeft dan ook niets aan kracht alleen. Voor een optimaal herstel heb je dan ook 
specifieke oefenstof nodig.  

✓ Draag alleen een bekkenband als dit medisch noodzakelijk is en dat is bijna nooit. Laat dit over aan 
de gespecialiseerde bekkentherapeut.  

✓ Bij klachten of twijfel raadpleeg je verloskundige of bekkentherapeut.  
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