
Bekkenfysiotherapie 

• Bekkenpijn tijdens en na de zwangerschap 

• Pijn in de lage rug/hoog billen 

• Lage rug klachten met uitstraling 

• Stuitpijn 

• Lichte verzakking 

• Incontinentieklachten 

• Wijken van de buikspieren 

www.fysiotherapiepurmerend.com 

Daniëlle heeft ruime ervaring op het  

gebied van bekken, haar kracht ligt in het per-

soonlijk begeleiden en actieve tips voor het 

dagelijks leven. 

Zij werkt op donderdag op de locatie Centrum 

Purmerend en in de toekomst ook op de dins-

dag.    

Geen wachtlijst 

Direct Toegankelijk 

0299-780830 / 06-49105334 



Vergoedingen/kosten 

Vergoeding vindt plaats uit de aanvullende verzekering. Met Eno en Z&Z hebben wij geen contract. 
Indien u geen aanvullende verzekering heeft, rekenen wij een bedrag van 42 euro per zitting. 
 

Afspraak maken            

Afspraken kunt u het beste maken door ons te mailen / appen of bellen. Geeft u dan aan dat het 

om bekkenfysiotherapie gaat.  Wij streven naar een snelle afspraak en snel contact. Deze therapie 

is mogelijk op dinsdag en donderdag locatie centrum. 

Stressincontinentie is het op ongewenste 
momenten verliezen van urine, zoals tijdens 
het sporten, hoesten of lachen. 
Bij urine incontinentie zijn de bekkenbodem-
spieren betrokken. Deze spieren zijn aan de 
onderkant van het bekken aangehecht en 
lopen van voor naar achteren, in een kom-
vorm die omhoog komt om de interne orga-
nen te ondersteunen en de sluitspieren te 
controleren. De bekkenbodemspieren helpen ook bij het ondersteunen van 
de onderrug, het stabiliseren van het bekken en helpen bij seksuele activi-
teit. Zowel mannen als vrouwen, jong en oud kunnen deze klachten ervaren. 

www.fysiotherapiepurmerend.com 

Locatie Centrum 

Zuiderweg 115e 

1461 GH Zuidoostbeemster 

0299-780830 / 06-49105334 

Bekkenfysiotherapie houdt zich bezig met het gebied van de lage rug, het 
bekken, de buik en de bekkenbodem bij vrouwen en mannen. 

De bekkenfysiotherapeut helpt u bij de bewustwording en willekeurige con-

trole van uw bekkenbodemspier. 

Tevens kan er gewerkt worden met dry needling of manuele technieken 

https://www.fysiodouma.nl/categories/spieren/
https://www.fysiodouma.nl/bekkenfysiotherapie/
https://www.fysiodouma.nl/categories/onderrug/

