VOOR OPTIMALE BALANS IN JE LIJF

Blaasproblemen bij man
of vrouw
Blaasproblemen komen relatief veel voor, meer op
oudere leeftijd en meer bij vrouwen dan bij mannen.
Blaasklachten hebben bij vrouwen veelal andere
oorzaken dan bij mannen. Dit heeft voornamelijk
te maken met de anatomische verschillen tussen
beiden. Is het vrouwelijke bekken gevoeliger voor
instabiliteit van blaas / baarmoeder en einddarm
(verzakkingen), bij de man speelt de prostaat een
grote rol bij het ontstaan van blaasklachten. Voor
beide geslachten geldt geregeld eenzelfde oorzaak
die ligt in de bezenuwing ofwel aansturing van de
blaas. Problemen in de lage rug kunnen een blaasprobleem veroorzaken bij zowel de man als

De reden van ontstaan zegt ook iets over het feit

de vrouw.

of een osteopaat iets aan de klachten kan doen.
Een osteopaat zal de patiënt altijd doorsturen indien

WELKE BLAASKLACHTEN ZIJN ER?

hij hiertoe aanleiding ziet. Hij werkt indien nodig

Medici spreken over: een nerveuze blaas, een

samen met andere specialismen zoals de bekken-

slappe blaas, een overloopblaas, een verzakte

fysiotherapeut.

blaas, urge incontinentie, stress incontinentie,
retentieblaas etc. Al deze typeringen uit het
vakjargon weerspiegelen de aard van de ermee
samenhangende klacht.

…Er zijn legio oorzaken
voor het ontstaan van
blaasklachten...

…beginnende klachten
zijn beter
te behandelen...
WAT BEHANDELT EEN OSTEOPAAT?
In het algemeen kan men stellen dat beginnende
klachten gemakkelijker en met meer succes te behandelen zijn. Dit komt voornamelijk omdat oudere
letsels door grote anatomische structurele verande-

OORZAKEN VAN BLAASPROBLEMEN

ringen niet meer corrigeerbaar zijn. Een concreet

Er zijn veel oorzaken van blaasproblemen. Enkele zijn:

voorbeeld: een beginnende blaasverzakking is een-

verzakkingen van blaas, baarmoeder of einddarm,

voudig te corrigeren terwijl een ernstige verzakking

goedaardige prostaatzwelling, operaties van buik-

slechts operatief corrigeerbaar is. Een niet behan-

organen of bekkenorganen, slechte vertering, een

delde beginnende verzakking gaat echter meestal

opgezette buik, rugblokkades, trauma’s, stress, maar

over in een ernstige verzakking. Osteopathie werkt

ook mechanische letsels elders in het lichaam.

dus bij uitstek bij beginnende functionele klachten.

WAT IS VAN BELANG VOOR DE OSTEOPAAT?

Voor meer informatie verwijzen wij naar

Voor de osteopaat is het belangrijk de voorgeschie-

onze website:

denis van de persoon te kennen (zijn medische

www.osteopathiehameleers.nl

voorgeschiedenis) en de anatomische situatie van
de bekkenrelaties.

of neemt u telefonisch contact op:
Telefoonnummer: 043-321
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