
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Postnatale 
oefeningen



DE EERSTE DAGEN NA DE BEVALLING

Na uw bevalling en vreugdevolle verwelkoming 
is het van groot belang de bekkenbodemspieren 
en de buikspieren die werden uitgerekt tijdens de 
zwangerschap en bevalling terug te leren aanspannen 
en verkorten.

Wij adviseren dit om ongemakken als urineverlies, 
het loslaten van windjes, stoelgangproblemen, een 
verzakking, rugklachten en dergelijke (ten gevolge van 
spierverzwakking) te voorkomen.

Men start het best zo snel mogelijk met aangepaste, 
lichte! oefeningen, die je op ieder moment kunt doen.

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis komt er een 
kinesiste bij u langs op de kamer.

Subtiele oefeningen met en of in de nabijheid van 
jullie baby’tje helpen u om veilig en ontspannen te 
herstellen.

De kinesiste zal u, op basis van uw noden, behoeften 
en vragen een aantal zaken aanleren.



POSTNATALE OEFENINGEN
(voor het vroege stadium)

• een stukje ‘theorie’ over uw bekkenbodem-buik en 
bekkengordelspieren

• oefeningen om deze spieren bewust te leren 
aanspannen en trainen

• ademhalingsoefeningen om blokkage van de 
ademhaling tijdens oefenen te voorkomen en 
het aanspannen van bovenstaande spieren te 
vereenvoudigen

• circulatieoefeningen voor de benen (ter stimulatie 
van de bloedsomloop)

• tips en technieken om je lichaamshouding te 
verbeteren

• tips voor een goede toilethouding
• tips om bovenstaande zaken op zeer eenvoudige 

wijze in je dagelijks leven te integreren



DE EERSTE DAGEN NA KEIZERSNEDE

Na een keizersnede is het de eerste dagen wat 
moeilijker om te bewegen. In eerste instantie zal de 
kinesiste u aanleren hoe u best van houding verandert.

Verder is het na deze ingreep van belang om de 
bloedsomloop ter hoogte van de benen te stimuleren.

En mocht u belast zijn helpt de kinesiste u, met fixatie 
van de insnede, ophoesten/huffen.

Wanneer de blaassonde weg is, kan ook u starten met 
het leren aanspannen van de bekkenbodem en dwarse 
buikspieren.

POSTNATALE OEFENINGEN
(vanaf week 4-6)

Vanaf 4 tot 6 weken na de bevalling kan u starten 
met een intensiever oefenprogramma voor buik-
en bekkenbodemspieren en het verbeteren van uw 
algemene conditie.

De oefeningen kunnen op een bepaald moment 
vervangen worden door sportieve activiteiten. Uw 
stabilisatiespieren moeten dan sterk genoeg zijn om 
een hoge buikdruk tijdens loop- en springbewegingen 
en dergelijke te weerstaan.



SUCCES!

Want zeker de eerste weken na uw bevalling zal de 
aanwezigheid van uw nieuwe aanwinst een extra 
uitdaging zijn om tijd te vinden voor uzelf. Alles staat 
nu in het teken van voeden (ook ‘s nachts), verzorgen, 
knuffelen en aandacht geven. Om ook nog te werken 
aan uw eigen herstel kan u best wat extra energie 
gebruiken.

Eweging (als onderdeel van een gezonde levensstijl) zal 
u energie geven en uw herstel versnellen! En uw kind 
heeft toch ook recht op een fitte en gezonde moeder!? 
Start dus al in uw kraambed met het aanspannen van 
uw bekkenbodem- en diepe buikspieren.

De vroedvrouwen en artsen staan steeds 
klaar om u te helpen bij vragen en u te 
begeleiden bij elke zorg.
U kunt ook steeds contact opnemen met 
de dienst kinesitherapie.



Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11 
Hospitaalstraat 15  • 3740 Bilzen • 012 39 61 11

www.facebook.com/azVesalius
www.twitter.com/az_Vesalius

www.azvesalius.be FL
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CONTACT

Dienst kinesitherapie
Tel.:  012 39 79 50
E-mail: kinesisten@azvesalius.be


