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Lees a.u.b. voordat u de ELANEE bekkenodem-trainingshulpjes – Fase I gebruikt de gebruiks-
aanwijzing nauwkeurig door en bewaar deze!  
 
De ELANEE trainingshulpset voor de bekkenbodem bestaat uit vier tamponvormige conussen en zijn 
respectievelijk verschillend van kleur en gewicht: 
 

Kleur Gewicht 
Geel 20 g 
Blauw 34 g 
Groen 50 g 
rougepurper 68 g 

  

Het gebruik van de ELANEE bekkenbodem-trainingshulp jes – Fase I is nuttig: 
 
• tijdens de zwangerschap en na de geboorte om een zwakke bekkenbodem te voorkomen en om 

de regeneratie te bevorderen 
• om een zwakke blaas (door belastings-/ stressincontinentie) bij vrouwen (in 't bijzonder in de 

overgangsjaren en de menopauze) te verminderen, te verhelpen en te voorkomen; 
• om de toestand bij verzakking van de baarmoeder (Descensus uteri) en andere bekkenorganen te 

verbeteren. 
 

Hoe functioneert de ELANEE bekkenbodem-trainingshul pjes – Fase I?  
 
De training met de ELANEE bekkenbodem-trainingshulpjes – Fase I ondersteunt het gevoel voor de 
bekkenbodem en helpt bij de opbouw van de bekkenbodemspieren.  
 
Wanneer een conus in de schede wordt gevoerd dan neigt hij ertoe om er weer uit te glijden. Dit 
wegglijden wordt door herhaalde reflektorische (biofeedback-fenomeen) en in verloop van de training 
toenemend bewuste spierspanningen verhinderd. De samentrekking resp. spanning van de bekken-
bodem-spieren traint en versterkt deze, vergelijkbaar met een krachttraining met gewichten. Om die 
reden kan het bij het begin van de training ook tot pijn in het bekkenbodembereik komen 
(spierpijn).Gelijktijdig wordt ook het gevoel voor de bekkenbodem bevorderd. 
 

Hoe gebruikt u de ELANEE bekkenbodem-trainingshulpj es – Fase I?  
 
Controleer a.u.b. eerst hoe krachtig uw bekkenbodem is. Daartoe voert u de gele conus (de lichste) 
diep in de schede (vergelijkbaar met het invoeren van een tampon). Wanneer u deze staande 
ongeveer 1 minuut in de schede kan vasthouden, dan probeert u het met de in gewicht volgende 
conus (eerst groen, dan blauw en tenslotte purper). De conus, die u net nog kunt vasthouden, geeft 
aan hoe sterk uw bekkenbodem is. Met deze conus moet u de training beginnen.  
 
Wij adviseren dat u minstens tweemaal per dag staande/lopend traint. In het begin kunt u de conus 
eventueel slechts zeer kort vasthouden. De trainingstijd dient u zodanig te verhogen tot u de 
betreffende conus enige achtereenvolgende dagen in een trainingseenheid van ca.10 minuten kunt 
vasthouden. Daarna kunt u met de volgende conus de training voortzetten.  
 
Het gebruik van een glijmiddel is bij de training met de ELANEE bekkenbodem-trainingshulpjes – 
Fase I nuttig, in het bijzonder bij een droge schede. 
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Hoe merkt u het resultaat? 
 
Wanneer u regelmatig traint, zijn uw bekkenbodemspieren in de meeste gevallen al na enige weken 
duidelijk sterker.In verschillende klinische onderzoekingen werd aangetoond dat daardoor een 
verbetering bij een zwakke blaas bereikt kan worden. Een krachtige bekkenbodem kan bovendien een 
positieve invloed op het sexuele lustgevoel hebben.  
 
Na een paar weken training met de ELANEE bekkenbodem-trainingshulpjes – Fase I heeft u bovendien 
geleerd om uw bekkenbodem spieren zonder het gebruik van de trainingshulp te voelen en te trainen. 
Wij adviseren echter om af en toe met de ELANEE bekkenbodem-trainingshulpjes – Fase I te oefenen. 
 
Om het nieuw veroverde spierstelsel in  stand te houden en verder te trainen, raden wij bovendien een 
continue training met het ELANEE bekkenbodem-trainingshulpje – Fase II aan. 
 

Waarop  moet u in ieder geval letten? 
 
Bij een probleemloze zwangerschap kunt u zolang u zich er goed bij voelt met de ELANEE 
bekkenbodem-trainingshulpjes – Fase I oefenen. Een getrainde bekkenbodem verkort volgens een 
onderzoek in Noorwegen de uitdrijvingsfase bij de geboorte. Na de geboorte kunt u na ca. 6 tot 10 
weken resp. zodra u zich er goed bij voelt weer met de training beginnen. Raadpleeg, bij twijfel, uw 
arts of verloskundige. 
 
Een zwakke blaas kan verschillende oorzaken hebben. Een bekkenbodemtraining met de  ELANEE 
bekkenbodem-trainingshulpjes – Fase I is uitsluitend voor de behandeling van een zwakke blaas als 
gevolg van een zwakke bekkenbodem (belastings-/stressin-continentie) geschikt. Andere oorzaken 
voor een zwakke blaas moeten daarom voordien door een arts worden uitgesloten.  
 
Ook bij andere klachten (zoals bijv. een verzakking van de bekkenorganen) moet u voordien een andere 
oorzaak dan een zwakke bekkenbodem door een arts laten uitsluiten, voordat u met de training begint.  
 
Bij ontstekingen in de schaamstreek moet van het gebruik van de trainingshulpjes afgezien worden.  
 
Gebruik uitsluitend onbeschdigde conussen. Conussen met een bekraste of op een andere manier 
beschadigde oppervlakte kunnen letsels veroorzaken.  
 

Hoe reinigt u de ELANEE bekkenbodem-trainingshulpje s – Fase I?  
 
Reinig de ELANEE bekkenbodem-trainingshulpjes – Fase I na ieder gebruik. Voor de desinfectie kunt 
u een gewoon in de handel verkrijgbaar huiddesinfectiemiddel gebruiken. Voordat u de conussen 
opnieuw gebruikt, dienen eventueel aanwezige zeepresten of resten van het desinfectiemiddel 
grondig met water te worden afgespoeld. Ook gassterilisatie is mogelijk. Uitkoken resp. stoom of 
droogsterilisatie zijn niet geschikt, omdat daarbij de conussen kunnen worden vervormd.  
 

Hoe recycelt u de ELANEE bekkenbodem-trainingshulpj es – Fase I?  
 
Bij recycling moeten de respectieve lijke nationale en locale voorschriften in acht genomen worden. 
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