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Stellingen 

behorende bij het proefschrift 

Vaginal penetration: pain or pleasure? 
The role of fear and sexual arousal 

Reinhilde Johanna Melles 

1. Minder aandacht voor seksuele prikkels heeft meer te maken met 

verminderde seksuele opwinding dan met genitale pijn. (dit proefschrift) 

2. Het effect van begeleide exposure bij vaginisme is te danken aan de 

vermindering van negatieve cognities. (dit proefschrift) 

3. Expliciete seksuele stimuli versterken de positieve beleving van vaginale 

druk bij penetratie. (dit proefschrift) 

4. Vrouwen  die angstiger zijn en meer pijn verwachten,  ervaren vaginale druk 

daadwerkelijk als pijnlijker,  tenzij deze druk gepaard gaat met seksuele 

stimulatie. (dit proefschrift)  

5. Het (medisch) belang van de vrouwelijke lust bij vrouwen met genitale pijn 

is ver te zoeken (evenals de inwendige clitoris). (Ellen Laan)  

6. Liefdevol lichamelijk contact is een effectieve, goedkope en duurzame 

pijnstiller. (Peck & Schilder; Mancini) 

7. De sociale context van de patient behoort tot de kern van het medisch 

handelen, mede gezien het effect op mortaliteit en gezondheid. 

(Holt-Lunstad e.a., 2010) 

8. Het negeren van de clitoris is de westerse variant van de 

vrouwenbesnijdenis. Beide kennen dezelfde sociaal-culturele motieven 

(religie, conformisme, partnerbinding, het ondergeschikt maken van de 

feminiene seksuele behoefte). (o.a. O’Connell) 

9. Aandacht voor self-efficacy als stuwende kracht voor de promovendus is 

cruciaal voor het plezier en het resultaat (Bandura). 

10. In onze neiging het leven te maken, vergeten we soms in al ons doen 

ontvankelijk te zijn. Juist dan krijgt het leven betekenis. (Paul van Tongeren) 

11. Een vaginistische reactie is geen probleem als professionals bekend zijn met 

begeleide exposure. 

12. Vrouwen (en mannen) hebben recht op adequate voorlichting over de 

anatomie van het vrouwelijk genitaal. Dit geeft hen de kans om clitkundig1  

te worden. 

13. Het aantal stellingen bij een proefschrift zegt iets over de promovendus en 

de zwaarte van het (begeleidings)traject.  

                                                           
1 Uit het woordenboek van Ellen Laan 


