Nr. 5, jaargang 5, najaar 2018

Nieuwsbrief Bekkenoefentherapie Noord-Nederland

Geachte Lezer,
In deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de visie van (bekken)oefentherapeuten Cesar/Mensendieck op het onderzoeken en
behandelen van coccygodynie of te wel stuitpijn. Coccygodynie is een veel voorkomende klacht (8-18% van de bevolking heeft er last
van) met een grote impact op het dagelijks leven, omdat activiteiten zoals (lang) staan, zitten of fietsen beperkt kunnen zijn door de
pijn. Vaak bestaat coccygodynie al vele jaren en dat zorgt ervoor dat de klachten zich in de loop van de tijd kunnen uitbreiden. Hierbij
valt te denken aan lage rugpijn of een moeizame stoelgang door hypertone bekkenbodemspieren.

Coccygodynie is een pijnlijke aandoening van het staartbeen (os coccygis) gelokaliseerd net boven de
anus. Coccygodynie komt 5x zo vaak voor bij vrouwen dan bij mannen. Er bestaat ook een relatie met
overgewicht. Vrouwen met een body mass index (BMI) van meer dan 27,4 en mannen met een BMI boven de 29,4 hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van coccygodynie. De klachten worden
meestal veroorzaakt door een val, vaak in zittende houding. Daarnaast kan herhaaldelijk druk op het os
coccygis, bijv. door een verkeerde zithouding of bij bepaalde sporten zoals fietsen en motorsport aanleiding geven tot deze pijnlijke aandoening. Bij vrouwen kunnen gravida en/of een zware bevalling de reden van coccygodynie zijn. Ook een ontsteking kan aanleiding geven tot klachten. De symptomen kunnen zijn: pijn in het midden bij
de billen, vlak boven de anus, moeite met op het stuitje zitten, heftige pijn bij het omhoog komen uit zittende houding, niet of nauwelijks kunnen fietsen, en pijn bij het vrijen. Als de klachten zich uitbreiden kan er ook uitstralende pijn rond de zitbeenderen, in de
bil/billen/benen of lage rug ontstaan en kan de stoelgang moeizaam verlopen. In 70% van de coccygodynie die door een ongeval
wordt veroorzaakt, zijn de gewrichtjes van het os coccygis betrokken. Vaak tref je scheefstand of een loszittend gewricht aan.

Anamnese, onderzoek en behandeling
Uit de anamnese blijkt vaak dat patiënten met coccygodynie ooit een keer op hun stuit zijn gevallen. Regelmatig zien we al tijdens
het gesprek dat de cliënt scheef gaat hangen om de stuit te ontzien of de bekkenbodem/bilspieren spannen om de pijn op te vangen.
Naar onze mening kan obstipatie stuitpijn veroorzaken, maar andersom kan stuitpijn ook obstipatie geven, doordat de bekkenbodemspieren vaak hypertoon zijn. Daarom wordt er ook gevraagd naar de toilethouding en het toiletgedrag en naar de vezel– en
vocht inname. Het is zinvol ook de BMI te bepalen, omdat dit een risicofactor is voor de aandoening.
Er wordt bij het onderzoek naar de totale houding gekeken, met extra aandacht voor de stand van het bekken en de spanning van de
spieren rond het bekken. Vaak is er een bekkenscheefstand of bekkentorsie aanwezig. Ook de mobiliteit van de lage rug, SI– en heupgewrichten wordt beoordeeld en vaak zien we een asymmetrie bij het bekkenkantelen in zit. Er wordt gekeken naar het gebruik van
het bekken, de lage rug en de belasting van de knieën bij staan, zitten, zitten gaan en opstaan en het lopen. De ‘diagnose’ wordt gesteld middels de anamnese, de stand van het bekken en door het opwekken van de pijn bij palpatie of mobilisatie van de stuit
(beiden uitwendig). Ook het verhogen van de buikdruk door bijvoorbeeld het blazen op de hand (Vasalva manoeuvre) geeft vaak pijn
in het os coccygys. Pijn vanuit het bekken of lage rug moet worden uitgesloten door palpatie.
De behandeling bestaat onder anderen uit oefeningen voor het rechtzetten van de SI gewrichten/het bekken en indirect van de stuit
en op het leren voelen en ontspannen van de bekkenbodem– en bilspieren, in combinatie met het bewust maken van de buikademhaling. Ook wordt de houding tijdens het zitten op de stoel en het toilet en het fietsen bewust gemaakt. Mocht de oefentherapie na
6 behandelingen niet het beoogde effect hebben, dan wordt er doorverwezen naar een collega bekkenfysiotherapeut of manueeltherapeut.

Bekkenoefentherapie in de regio Noord-Nederland
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijk initiatief van Oefentherapeuten die zich hebben gespecialiseerd in het behandelen van bekken–
en bekkenbodemklachten en werkzaam zijn in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en de Flevopolder.
Zij hebben zich verenigd in een Intercollegiale Overleggroep en werken gezamenlijk aan het op peil houden van de kwaliteit van hun
handelen, alsmede aan de bekendheid van Bekkenoefentherapie in de regio Noord– Nederland.
Op de achterzijde kunt u een lijst vinden van de aangesloten therapeuten.
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