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Wie ben ik?

• Sabrine van Oostrom
• Osteopaat D.O.-MRO
• Bedrijf Purus Osteopathie
• Werkzaam geweest als personal 

trainer en fysiotherapeut
• Holistisch het lichaam bekijken



Programma

• Anatomie bekken- en rompspieren
• Veranderingen in het lichaam tijdens de 

zwangerschap en het effect na de bevalling
• Verzakking kleinbekkenorganen en de 

invloed op het hardlopen
• Praktijk:
• Voelen romp- en bekkenbodemspieren
• Oefeningen gericht op het bekken en de 

lagerug



Anatomie rompspieren



Anatomie bekkenbodem



Ervaren voorste lus en achterste
lus aan- en ontspannen

• Voorste lus bekkenbodem in zit
• Achterste lus bekkenbodem in zit



Veranderingen tijdens de 
zwangerschap



Anatomie kleinbekken



Verzakking blaas



Verzakking baarmoeder



Verzakking darm



Verzakking dunne darm



Doel met trainen is:

1 2



Praktijk rompspieren

• Inzetten diepe rugspieren
• Inzetten dwarse buikspieren
• Inzetten middenrif
• Inzetten bekkenbodemspieren



Praktijk bekkenbodemspier

• Inzetten bekkenbodemspier
• Ruglig benen iets gebogen

• Inzetten voorste lus
• Ruglig benen gestrekt

• Inzetten achterste lus
• Ruglig benen gebogen



Praktijk:
bekkenbodem trainen

• 1: maximaal inzetten bekkenbodem en
ontspannen

• 2: De “lift”
• Etage 1
• Etage 2
• Etage 3
• Etage 2
• Etage 1
• Begane grond (ontspannen)



Praktijk bekkenbodem in zit en
staande positie inzetten

• Aan en ontspannen bekkenbodem:
• In zit
• In staande positie

• Doel is ontspannen!



Praktijk springen

• Bedenk goed dat vrouwen zich heel 
onzeker kunnen voelen. 

• Tips: 
• Eerst een warming-up en daarna nog een

keer naar de wc.
• Thuis: eerst klein rondje rennen en nog 

een keertje plassen en dan het grote stuk
lopen.

• Goed uitplassen!
• Wiebelen



Praktijk springen

• Twee benen springen
• Om en om springen
• Jumping jacks
• Scharen
• Hakken billen
• Knie heffen



Bedankt voor jullie aandacht. 
Succes met de trainingen.


