Seksuologie
Het specialisme
Met onze hulpverlener seksuologie Jolanda van Leeuwen kunt u praten over uw seksuele
problemen. Alleen of met uw partner, of u jong bent of al ouder. Samen met u gaat zij op zoek
naar een vorm van seksualiteit die voor u en uw partner plezierig is. Dit vanuit haar vak
bekkenfysiotherapie onder supervisie van gynaecologie, urologie en seksuoloog NVVS.
Als u de volgende problemen hebt, kunt u bij haar terecht:
verschil in seksueel verlangen;
opwinding- en orgasmeproblemen;
pijn bij het vrijen;
geen zin in seks;
vaginisme;
erectieprobleem;
vroegtijdige zaadlozing;
de overgang en seks;
ouder worden en seks;
kanker en seks;
endometriose en seks;
(traumatische) bevalling;
kinderwens en seks;
incontinentie en seks;
huidproblemen en seks.

Wie werkt er?
Jolanda van Leeuwen is geregistreerd bekkenfysiotherapeut met de aantekening seksuologie. Ze is
eigenaar van Pro-Pelvic Bekkenfysiotherapie.
Jolanda is lid van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS). Ook is
zij lid van Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie (NVFB).
Na haar opleiding fysiotherapie startte Jolanda in 1984 als fysiotherapeut. Vanaf 1993 raakte zij
geïnteresseerd in de bekkenfysiotherapie en ging zich in de praktijk meer en meer toeleggen op
dit vakgebied. Sinds 2007 heeft zij in Hank (Noord Brabant) een zelfstandige praktijk
bekkenfysiotherapie en werkt zij hier als geregistreerd bekkenfysiotherapeut met
aandachtsgebied seksuologie en fysiotherapie.
Naast haar werkzaamheden als geregistreerd bekkenfysiotherapeut met aantekening seksuologie
houdt zij zich bezig met de nieuwe ontwikkelingen in het vak door jaarlijks congressen en
cursussen te volgen. Myofeedback met de MAPLe, Medical Taping, Echograﬁe , Fascia therapie en
Dry Needling in het bekken- en bekkenbodemgebied kunnen in de behandeling toegepast worden.
Met haar praktijk is zij verbonden aan de opleidingen voor bekkenfysiotherapie als

stagebegeleider en docent.
De meerwaarde van de aantekening is dat mensen weten dat Jolanda zich op het vlak van de
seksuologie verdiept heeft in de vragen rond seksuologie en intimiteit. Met de kennis en
vaardigheden die zij eigen heeft gemaakt tijdens de opleiding seksuologie kan zij binnen het vak
bekkenfysiotherapie seksuele hulpverlening bieden.

Afspraak maken
Bel voor een afspraak tijdens kantoortijden: 0162-404590 of mail naar info@pro-pelvic.nl.
Jolanda van Leeuwen heeft haar spreekkamer 4 op de polikliniek Gynaecologie van het
Beatrixziekenhuis. U wordt daar in de wachtkamer 2 opgehaald.

Meer informatie
Meer informatie over de werkwijze, kosten en voorwaarden vindt u op www.pro-pelvic.nl. Of bel
met uw vraag tijdens kantoortijden op nummer 0162-404590 Mailen kan ook naar info@propelvic.nl

