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Plassen en poepen doen we allemaal. Maar wat 
als dit niet helemaal vanzelf gaat?
Veel mensen, groot of klein, jong of oud, jongen 
of meisje, hebben klachten bij het plassen en 
poepen.
Weet dat je niet de enige bent! 
Er is vaak wat aan te doen en de kinderbekken-
fysiotherapeut kan je hier bij helpen.

Wat zijn problemen met poepen 
en plassen?

De kinderbekkenfysiotherapeut helpt kinderen 
met: 
- buikpijn
- heel vaak plassen 
- pijn bij plassen (blaasontstekingen)
- plasongelukjes
- poepongelukjes
- niet of moeilijk kunnen poepen
- obstipatie
- plasongelukjes in bed   

Wat kan de kinderbekken-
fysiotherapeut voor je doen?

De kinderbekkenfysiotherapeut wil samen met 
jou en jouw papa en/of mama alles te weten 
komen over jouw plas en/of poepproblemen. 
Hiervoor stelt de kinderbekkenfysiotherapeut 
veel vragen.
Met een vragenlijst gaat de kinderbekken-         
fysiotherapeut onderzoeken hoe het komt dat je 
klachten hebt met plassen en/of poepen. 
Er wordt ook gekeken naar hoe je beweegt.
Bewegen doe je met veel spieren. 
Deze spieren zorgen dat je kunt lopen, fietsen, 
rennen en spelen.

De bekkenbodemspieren zijn spieren die je 
gebruikt bij het plassen en poepen. Als deze 
spieren het niet goed doen, ben je niet de baas 
over je plas- en of poepgaatje en kan je deze niet 
goed open of dicht doen. 

We eten en drinken allemaal. 
Daarin zitten stoffen die we nodig hebben om te 
groeien.
Wat we niet nodig hebben, plassen of poepen we 
uit. Als je goed en genoeg eet en drinkt, werkt de 
plas-en poepfabriek in je buik beter. 

De plasfabriek
Als je drinkt, gaat het vocht vanuit je mond naar 
je maag. Wat je niet gebruikt, komt als plas in 
je blaas. De blaas is net een ballon die groter en 
kleiner kan worden. Het ligt er maar aan hoeveel 
plas de blaas moet bewaren. De blaas wordt 
afgesloten door een spier, de plasdeur. 
Als je niet plast, blijft de deur vanzelf dicht. Als 
je gaat plassen, moet de deur open gaan. Je moet 
de deur dan opendoen. Dan komt de plas vanzelf.

Via je mond gaat het eten naar je maag en 
daarna komt het in je darmen.
Alles wat je lijf niet nodig heeft, wordt 
bewaard in de poepkamer, dit is het laatste 
stukje van je darm. 
Net zo lang tot de kamer bijna vol is.
Ook deze kamer heeft een deur.           
Als je niet poept, is de deur dicht.
Als je poept, moet de deur open.

De plas- en poepfabriek werken goed met 
elkaar samen, maar als er poepproblemen zijn, 
kan dit ook plasproblemen geven.

De kinderbekkenfysiotherapeut heeft veel    
verstand van plas- en poepproblemen bij 
kinderen en kan kijken of zij, samen met jou 
en jouw ouders, je kan helpen.
Zij leert je dan:
Waar je op moet letten bij plassen en poepen
Wanneer je het beste kunt gaan plassen en 
poepen
Hoe vaak je dat moet doen
Hoe je op een goede manier op het toilet zit
Hoe je de plas- en poepdeurtjes het beste kan 
gebruiken
Hoe je moet reageren op de seintjes van je 
buik

Het lijkt op gymnastiek voor de 
plas- en poepspieren.

Voor kinderbekkenfysiotherapie heb je geen 
verwijzing van de huisarts nodig en het wordt 
vergoed vanuit de basisverzekering.

De poepfabriek
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