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E en sterke bekhenbo dern,

Het troinen von je bekkenbodemspieren zou de ultieme tip z'1n
voor von olles. Het verkleint de kons op urineverlies, mcokt je

onderrug sterker en zorgt voor intensere orgCIsrnes. ls dot lootste
echt woor? En hoe weet je of die von jou optimool werken?
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lekst Liso Vogel

G e e n b o dgbuilder spie r en
Het troinen von je bekkenbodemspieren zou het krijgen von een orgosme een hondje
kunnen helpen. Klopt dit? "Wonneer de bekkenbodemspieren (te) slop zijn, kon dot
inderdood leiden lot een verminderd gevoel bij het vr'11'en. De bekkenbodemspieren
oefenen immers druk uit op de vogino en zorgen doormee voor frictie, voor een goed
contoct tussen de penis en de vogino. Doordoor wordt don ook de g-spot gestimuleerd'l
zegt Liesbeth Westerik, bekkenfysiotheropeut en hoofd von de Mosteropleiding Bekken-
fysiotheropie von SOMT University of Physiotheropy. "Von een goed functionerende
bekkenbodem krijg je doqrom inderdood goede orgosmes. Moor het ollerlootste wot,
we moeten willen, is een bekkenbodem ols die von een bodybuilcler. Ongeveer dertig
procent von de mensen ervoort seksuele problemen door hun bekkenbodemspieren,
moor meestol komt dit niet door te sloppe, moor te gesponnen spierenJ'

"De focus zou juist moeten liggen
op ontspqnning'i vindt Westerik.

"We zien in de proktljk te veel
mensen met overqctieve bek-
kenbodemspieren. Die zijn dus

te getroind. Het kweken von een
overoctieve bekkenbodem gebeu rt
overigens meestol onbewust; het
ontstoot vook bij vrouwen door
ongst of een seksueel troumo in

het verleden. Vrouwen kunnen ook
pUn bU het vrijen ontwikkelen door

bijvoorbeeld een vervelend (uit-
gevoerd) voginool onderzoek. Bij

een kleine groep is het beoefenen
von krochtsporten de oorzook von
overoctieve bekkenbodemspieren,

omdotje ze dqn continu oonspont."

Moeite met orgosme
Een orgosme krijgen ,s voor veel vrou_
wen nogol een dingetje, .,Dcrt 

komt
onder ondere doordot de locus vook
iigt op geslochtsgemeenschop,l zegt
seksuoioog Astrid Kremers, ,,Voor 

mon-
nen is dot primo, moor het merendeel
von de vrouwen komt door niet, door
kloor, Niet de vogino. moor de clitoris
is immers het genotsorgqon von
vrouwen. De meeste vrouwen komen
kioor door het puntle von de clitoris
te stimuleren dot oon de buitenkont
von het lichoom ligt. Door de g_spot
die binnenin de vogino ligt te stimuie_
ren, stimuleerje de ochterkont von de
clitoris Door gesiochtsgemeenschop
gebeurt dqt vook niet optimool en
krrlg je dus geen orgosme.,,

aoor eerr,
krachtig
orgasme

Wqt is nog meer
. belongrijk voor een

krochtig orgosme?
Seksuoloog Kremers
geeft drie tips.

' . Zorggoedaoor
je lichaarn en geest
"Een gezonde leefstijl en
tevredenheid metje
lichoom helpt. Hoe beter
het metjou goot, hoe
groter de kons dot seks-

uoliteit plezierig is."

Gaopzoek
naarkennis
"Verdiep je in hoe seks

werkt. Proot erover met
vriendinnen en lees erover
Veel vrouwen hebben
heloos een onreolistisch
beeld von seks."

t,l

ontdekkingsreis
"Ontdek welke stimulotie

: en welke omstondigheden
jou opgewonden mqken.

. Communiceer hierover

. metje seksportner, zodot
jij odequoot, gestimuleerd

, wordt." g

Wonneer moetje je
bekkenbodemspieren ',,;:1 ,''- ' , ...:,;'1,,;, ,;,,:,'

Er zijn vijf situoties woorin Westerik odviseert om oon je bekkenbodemspieren te denken
Alsje bij iets simpels qls bukken urine verliest.,.'Alsje moeite hebt met leeg plossen of

ontlqsten : Als je pijn ervoort bij het vrijen ',' Nq een bevolling .,' ln de overgong

Ook don moet troinen met beleid gebeuren. "Af en toe even voelen woorje
bekkenbodemspieren zitten, oonsponnen en ontsponnen, moqrvoorolje bewust zijn
von deze spieren is don belqngrLl'k. Ervoorje serieuze problemen? Roep don de hulp

in von een bekkenfysiotheropeut."

ffainen of niet?


