
Urine verlies



Vaak plassen 



Regelmatig blaasontsteking



Er lijkt iets uit uw vagina te komen



Pijn tijdens seks



Problemen met uw ontlasting



Geen controle over de darm



Erectieproblemen



Pijn in het gebied van het 
schaambeen en staartbeen

KOMEN EEN VAN DEZE 
SYMPTOMEN U BEKEND 
VOOR :

WELKE RESULTATEN KUNT U

VERWACHTEN?

Bekkenfysiotherapie is de eerste behandeloptie 
voor bekkenbodemproblemen. Het merendeel 
van de patiënten heeft er baat bij. Veel 
patiënten komen zelfs helemaal van hun 
klachten af. Laat u daarom behandelen door 
een geregistreerde bekkenfysiotherapeut.



WILT U MEER INFORMATIE OVER 

DE  MAPLe®?
Vraag uw bekkenfysiotherapeut of ga naar 
onze website om een MAPLe specialist te 
vinden:

http://www.novuqare.com/novuqare- 
pelvic-health/vind-een-maple-specialist/

Systeeminterface: 
MAPLe® iPad-App

MAPLe® systeem

Probe

Basisstation

Draagbaar

ELEKTROTHERAPIE MET DE 
MAPLe®

Soms kan het ook nodig zijn de spieren wat 
extra te prikkelen. Via kleine elektrische 
stroompjes worden uw bekkenbodem-spieren 
geprikkeld om deze juist aan te spannen of te 
ontspannen. Elektrostimulatie is niet pijnlijk, u 
voelt slechts een tinteling of een lichte 
aanspanning. Dit helpt u bij het bewust 
worden van waar het probleem zich precies 
bevindt in de bekkenbodem en om het te 
verhelpen of te verminderen.

OEFENEN MET DE MAPLe®

Met de MAPLe® zien u en uw 
bekkenfysiotherapeut zeer nauwkeurig de 
activiteit van uw bekkenbodemspieren. Door 
middel van eenvoudige oefeningen leert u de 
spieren op de juiste wijze te gebruiken. Uw 
klachten verdwijnen of worden minder.

http://www.novuqare.com/novuqare-pelvic-health/vind-een-maple-specialist/
http://www.novuqare.com/novuqare-pelvic-health/vind-een-maple-specialist/


Blijf er niet mee rond lopen! Zoek 
een bekkenfysiotherapeut voor 
een behandeling met de  
MAPLe®

Er zijn 26 individuele 
spieren die de 
bekkenbodem 
vormen. Ze zitten als 
groep vast aan het 
schaambeen aan de 
voorkant en lopen 
over het bekken dat 
aan je stuitbeen vastzit. 

De MAPLe® apparatuur is speciaal ontwikkeld 
voor BekkenFysiotherapie op maat.



 U krijgt een nauwkeurige diagnose om te 
weten wat uw probleem is en waar het precies 
zit



 U krijgt een advies en behandeling op maat 
wat uw klachten snel verhelpt of vermindert



Steeds meer bekkenfysiotherapeuten werken 
met de MAPLe®.

BEKKENFYSIOTHERAPIE MET DE 
MAPLe®


Een doelgerichte en effectieve behandeling 
van bekkenbodemproblemen begint met 
een nauwkeurige diagnose. De MAPLe® is 
het eerste systeem dat de activiteit van uw 
individuele spieren aan verschillende kanten 
en op verschillende dieptes in uw 
bekkenbodem nauwkeurig in kaart brengt. 
Hierdoor kan de bekkenfysiotherapeut een 
uiterst nauwkeurige diagnose stellen en kunt 
u gericht worden behandeld.



Bij uw behandeling wordt gebruik gemaakt 
van een patiëntgebonden probe, deze is 
geschikt voor de gehele behandelperiode. 
Deze slanke probe heeft 24 meetpunten. De 
bekkenfysiotherapeut brengt deze in uw 
vagina of anus in. Dit is niet pijnlijk.

DIAGNOSE, BIOFEEDBACK EN 
BEHANDELING MET MAPLe®


Meer dan 200 miljoen mensen 
wereldwijd, zowel mannen als 

vrouwen, hebben 
bekkenbodemproblemen. 


Door hun ligging hebben ze 4 geïdentificeerde 
functies: ten eerste het ondersteunen van de 
bekkenorganen, dat zijn de darmen, de 
baarmoeder en de blaas. Ten tweede het 
reguleren van de blaasfunctie, ten derde het 
stabiliseren van het bekken en de onderrug. En 
ten slotte, de seksuele functie.


