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De onderzoeken die in dit proefschrift worden gerapporteerd hadden als doel om zowel 

psychologische risicofactoren als beschermende factoren te exploreren die 

samenhangen met pijnlijke en/of plezierige vaginale penetratie.  

Uitgaande van het cognitieve verwerkingsmodel (het informatie proces-model) van 

seksuele opwinding en de vicieuze cirkel van genitale pijn (CGT model) hebben we 

gekeken of aandachtsbias (afleiding) in verband kan worden gebracht met genitale pijn. 

Daarnaast hebben we onderzocht of negatieve associaties samenhangen met genitale 

pijn. Hierbij hebben we zowel impliciete (automatische) associaties, als expliciete 

(subjectieve) associaties geanalyseerd. Verder hebben we bekeken of seksuele 

opwinding van belang is voor een positieve waardering van vaginale druk. We hebben 

vijf experimentele studies uitgevoerd. In deze paragraaf geven we een Nederlandse 

samenvatting van deze studies.  

In de eerste studie (Hoofdstuk 2) hebben we bekeken of meer aandacht voor seks-

gerelateerde dreiging (o.a. pijn) en minder positieve impliciete associaties met seksuele 

stimuli samenhangen met minder seksuele opwinding en meer genitale pijn. In deze 

studie hebben we associaties van seks  met dreiging en van seks met motivatie getest bij 

vrouwen met genitale pijn en vrouwen zonder seksuele klachten. Een groep vrouwen 

met genitale pijn heeft de neiging de gemeenschap te vermijden (vrouwen met 

vaginisme), terwijl een andere groep juist de neiging heeft te persisteren in de pijnlijke 

gemeenschap (vrouwen met dyspareunie). We wilden onderzoeken of deze verschillen 

in het vermijden van/ persisteren in de penetratie samenhangen met verschillen in 

aandacht (voor seks/ pijn)  en/of associaties  met seks (meer dreiging en minder 

motivatie). Hiertoe hebben we vrouwen met primair (levenslang) vaginisme vergeleken 

met vrouwen met dyspareunie en seksueel functionerende vrouwen. Om aandachtsbias 

voor pijn/ seks te testen hebben we een “Visual search Task” (een visuele zoek taak, 

VST) gebruikt. Hierbij hebben we zowel detectie (vigilantie) van seks- en pijnstimuli 

onderzocht, als  aandachtsafleiding (distraction). Associaties zijn getest met een “single-

target Implicit Association Test” (enkelvoudige associatie test, st-IAT). We gebruikten 

twee versies van de stIAT om associaties van seks met dreiging, en associaties van seks 

met motivatie te testen.  
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We vonden geen verschillen tussen de groepen in aandachtsbias, noch in impliciete 

associaties. Daarnaast toonden correlationele analyses aan dat een vertraagde detectie 

van seksuele stimuli en impliciete associaties van seks met dreiging, samenhangen met 

minder seksuele opwinding in het dagelijks leven. Dit gold voor vrouwen met en zonder 

genitale pijn.  

Deze bevindingen komen niet overeen met de suggestie dat aandachtsbias voor pijn of 

seks bijdraagt aan genitale pijn, of dat verschillen in  het vermijden van penetratie 

verklaard kunnen worden door verschillen in aandachtsbias of impliciete associaties 

met dreiging of motivatie. Echter, de correlationele bevindingen onderbouwen de 

veronderstelling dat dreigende impliciete associaties en verminderde aandacht voor 

seksuele stimuli kunnen interfereren met het genereren en het verloop van seksuele 

opwinding.   

In de volgende studie (Hoofdstuk 3) hebben we de rol van negatieve globale affectieve 

associaties met erotische stimuli bij vaginisme geëxploreerd. Hiertoe hebben we de 

globale affectieve associaties met erotische en vaginale penetratiestimuli getest in 

vrouwen met vaginisme en een controlegroep. Daarnaast hebben we de impliciete en 

expliciete dreigende  associaties met seksuele penetratie stimuli onderzocht. Hiervoor 

gebruikten we een st-IAT, die vergelijkbaar was met de eerder gebruikte st-IAT in 

hoofdstuk 2. Globale impliciete en expliciete affectieve associaties onderzochten we met 

een “Affective Simon Task” (AST).  

De resultaten toonden aan dat vrouwen met vaginisme, vergeleken met controle 

vrouwen, op expliciet niveau relatief dreigende associaties hadden en minder positieve 

globale affectieve associaties met seksuele stimuli. We vonden geen verschillen tussen 

de groepen in impliciete associaties. Deze bevindingen suggereren dat dreigende en 

negatieve globale affectieve associaties op expliciet niveau beide een rol spelen bij 

vaginisme. De studies die beschreven zijn in hoofdstuk 2 and 3 toonden niet aan dat 

vrouwen met genitale pijn op impliciet niveau relatief negatieve associaties (dreiging, 

motivatie of global affect) met seks hebben.  

In de studie in hoofdstuk 3 hebben we tevens onderzocht of bij primair vaginisme, 

impliciete en expliciete dreigende en relatief negatieve globaal affectieve associaties met 

erotische stimuli kunnen veranderen door begeleide exposure (Hoofdstuk 3). Resultaten 
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lieten zien dat begeleide exposure effectief was in het verminderen van expliciet 

dreigende associaties en een positief effect had op de expliciete globaal affectieve 

associaties met seksuele stimuli; de impliciete associations bleven onveranderd.  

In Hoofdstuk 4 hebben we een studie beschreven waarin we veranderings-

mechanismen hebben onderzocht van begeleide exposure bij vrouwen met vaginisme. 

We vonden dat de uitkomst van behandeling (frequentie van coitus, symptomen van 

vaginisme en genitale pijn) tijdens 12 weken gemedieerd werd door veranderingen in 

negatieve en positieve penetratiecognities tijdens 6 weken, hetgeen voornamelijk 

beinvloed werd door een sterkere vermindering van catastroferende pijn/ 

penetratiecognities.  

In de laatste twee studies (Hoofdstuk 5 en Hoofdstuk 6)   wilden we de veronderstelde 

positieve invloed van seksuele opwinding op het voorkomen en overwinnen van 

genitale pijn onderzoeken. Voor dit doel is een nieuw instrument ontwikkeld, de 

“Vaginal Pressure Inducer” (vaginale druk instrument, VPI). Met behulp van de VPI 

trachtten we de vaginale sensaties tijdens penetratie te simuleren. Tevens wilden we de 

experimentele setting zoveel mogelijk laten lijken op de context waarin deze sensaties 

voorkomen.  

De studie die beschreven is in Hoofdstuk 5 had als doel om de invloed van seksuele 

opwinding op de ervaring van vaginale druksensaties beter te begrijpen bij een groep 

seksueel functionerende vrouwen. Hiertoe induceerden we, met behulp van de VPI, 

geleidelijk toenemende vaginale druk in de introïtus  van de vagina in een neutrale, 

erotische en een expliciet seksuele conditie.  

De resultaten lieten zien dat de drempel van onaangename vaginale druk werd 

verhoogd in een seksuele conditie, vergeleken met een niet-seksuele conditie. 

Bovendien werd de vaginale druk als plezieriger ervaren in de seksuele conditie, en met 

name als vrouwen naar de expliciete seks film keken. Tevens suggereerden de 

bevindingen dat vaginale druk seksueel opwindend kan zijn voor seksueel 

functionerende vrouwen; Vrouwen vonden de seks films opwindender als deze 

gecombineerd werden met vaginale druk. Op basis van de uitkomst van de eerste studie 

lijkt de VPI een geschikt instrument om verschillende determinanten van een 

aangename en onaangename waardering van vaginale druk te onderzoeken.  
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In onze laatste studie (Hoofdstuk 6) hebben we voorspellers onderzocht voor de 

waardering van de, met de VPI geinduceerde,  vaginale druk.  Hiertoe werd bij de 

onderzochte groep vrouwen van de vorige studie de eerste acclimatiesatie conditie 

m.b.t. de vaginale druk vergeleken met een volgende seksuele en niet-seksuele conditie.

We onderzochten in hoeverre individuele verschillen (verhoogde angstgevoeligheid,

pijnvigilantie en verminderde seksuele opwinding in het dagelijks leven) samenhingen

met de waardering van vaginale druk in een seksuele en niet-seksuele context. Verder

exploreerden we de mediërende rol van verwachtingen (pijn en plezier) van vaginale

druk.

In overeenstemming met onze verwachtingen, bevestigden de resultaten de 

voorspellende rol van verhoogde angstgevoeligheid, pijnvigilantie en verminderde 

seksuele opwinding voor pijnlijke druk-sensaties; echter, dit gold alleen voor de 

acclimatisatieconditie (dus bij de eerste ervaring met de vaginale druk, zonder seksuele 

stimulatie).  Pijnverwachtingen mediëerden de relatie tussen angst en pijnlijke vaginale 

druk alsmede de relatie tussen pijn vigilantie en pijnlijke vaginale druk. In de overige 

condities werden significante en positieve associaties gevonden tussen 

pijnverwachtingen en pijnlijke vaginale druk in een niet-seksuele context, en tussen 

seksuele opwinding in het dagelijks leven en plezierige vaginale druk in een seksuele 

context. We concludeerden dat het verminderen van pijnverwachtingen en versterken 

van seksuele opwinding belangrijke doelen zijn van behandeling om genitale pijn te 

voorkomen of te overwinnen.  

Conclusies 

Als we de resultaten evalueren die in dit proefschrift zijn gepresenteerd aangaande de, 

in Hoofdstuk 1 geformuleerde, belangrijkste onderzoeksvraag: Welke impliciete en 

expliciete cognitieve processen liggen ten grondslag aan pijnlijke of plezierige vaginale 

penetratie bij vrouwen?, kunnen de volgende antwoorden worden gegeven:  

De bevindingen van onze studies suggereren dat de betrokkenheid van negatieve 

associaties met seks bij genitale pijn bij vrouwen beperkt is tot een expliciet niveau 

(Chapter 2 en 3). De versterkte expliciete dreiging en negatieve globaal affectieve 
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associaties met seksuele stimuli werden succesvol veranderd door begeleide  exposure 

bij vrouwen met vaginisme (Hoofdstuk 3). De meeste koppels (90%) waren in staat tot 

geslachtsgemeenschap na behandeling, en de uitkomst (in termen van frequentie van 

coitus, symptomen van vaginisme en pijn bij gemeenschap) werd gemedieerd door een 

versterkte reductie van catastroferende pijncognities (Hoofdstuk 4). Het belang van een 

sterke seksuele opwinding voor een positieve waardering van vaginale druk is 

wetenschappelijk onderbouwd. Pijnlijke vaginale druk werd beinvloed door individuele 

verschillen, in het bijzonder pijnverwachtingen, maar alleen in de afwezigheid van 

seksuele stimuli. Vrouwen met meer ervaringen met (sterke) seksuele opwinding 

associeerden vaginale druk met meer plezier. 


