Contact
De bekkenbodemkliniek
UVC Brugmann (Site Horta)
Polikliniek Madeleine Lejour (gebouw Y)
Rommelaerelaan, ingang 14
1020 Brussel
Raadplegingen			

02 477 37 06

Raadplegingen perineale kine 02 477 29 63
secretariat-perineologie@chu-brugmann.be
Pendeldienst beschikbaar tussen UVC
Brugmann site Horta en site Brien

BEKKENBODEM problemen?
KOM ER MET ONS OVER PRATEN !

Incontinentie voor urine en/of stoelgang
Prolaps (verzakking)
Chronische perineale pijnklachten
Problemen met de seksualiteit

SAMEN VINDEN WE EEN OPLOSSING
de bekkenbodemkliniek

P E R I N E O L O G I E
Verantwoordelijke uitgever : UVC-Brugmann, A. Van Gehuchtenplein 4, 1020 Brussel

De bekkenbodemkliniek
De bekkenbodem De bekkenbodem of het

perineum bestaat uit de organen tussen het schaambeen
en het staartbeen, nl. de blaas, de vagina, de penis en
het scrotum bij de man , de baarmoeder bij de vrouw ,en
de anus, het rectum en de bekkenbodem spieren. Deze
organen spelen een zeer belangrijke rol in de continentie
van urine en ontlasting en zijn ook erg belangrijk voor een
gezond seksueel leven.
Bepaalde gebeurtenissen in ons leven kunnen ervoor
zorgen dat onze bekkenbodem bepaalde problemen
ondervindt, die progressief invaliderend kunnen worden,
zowel op sociaal, seksueel als professioneel vlak.
Deze problemen komen vaak voor maar desondanks
blijft het veelal een taboe om erover te spreken. Het
merendeel van de patiënten praat er niet over en wacht
veel te lang af alvorens een arts te consulteren.
Deze problemen komen lang niet alleen voor bij
vrouwen; ook mannen kunnen bekkenbodem problemen
ontwikkelen met een zelfde grote impact op de kwaliteit
van hun leven.

De bekkenbodemkliniek

Het UVC
Brugmann heeft een bekkenbodemkliniek opgericht
om aan de behoefte van deze patiënten te voldoen,
namelijk een multidisciplinaire en respectvolle
aanpak van de verschillende aandoeningen van de
bekkenbodem.

Bekkenbodem problemen
In onze kliniek behandelen we de volgende problemen:
• verzakking van blaas, baarmoeder en rectum
• anale of rectale prolaps
• incontinentie voor urine en/of stoelgang
• constipatie
• moeilijkheden om de blaas te ledigen (niet aan de
prostaat gelieerd)
• chronische perineale pijnklachten (syndroom van
Alcock, pudenduslijden, clunealgie, vulvodynie,
vestibulitis,….)
• problemen met de seksualiteit

Ons team
Ons team is multidisciplinair en omvat de volgende
specialisaties: algologie, abdominale heelkunde,
gastro-enterologie, gynaecologie, verpleegkundige,
kinesitherapie, psychologie, radiologie, seksuologie
en urologie.
Wij werken nauw samen met de kliniek perineologie
van het UVC Sint Pieter, Brussel en tevens met het CHU
Nantes voor de behandeling van chronische perineale
pijnklachten.
Om onze wetenschappelijke kennis uit te breiden en om
zo de beste zorg te kunnen leveren aan onze patiënten,
nemen wij ook deel aan wetenschappelijke studies.

Onze behandelingen
Voor wie ?
Onze kliniek is er voor alle mannen en vrouwen,
ongeacht de leeftijd, die een bekkenbodem probleem
ondervinden.
een vraag ?

Contacteer ons !
02/477 37 06

Onze kliniek biedt de mogelijkheid om via een
multidisciplinaire aanpak de beste oplossing voor uw
probleem (problemen) te vinden.
Enkele voorbeelden:
-kinesitherapie met biofeedback en/of PTNS
-sacrale neuromodulatie
-laparoscopische recto-cystopexie (al dan niet robot-geassisteerd)
-pudendale en/of cluneale neurolyse
-incontinentie sling (stressincontinentie)
-botoxinjecties (overactieve blaas)

