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Stellingen behorende bij het proefschrift 
A psychophysiological investigation of the pelvic floor 

The mechanism of vaginismus 
Janneke van der Velde 

1. Een gebrek aan willekeurige controle over de bekkenbodemspieren is 
niet kenmerkend voor vrouwen met vaginistische reacties (dit 
proefschrift). 

2. Het is het bedreigende en niet het seksuele aspect van een situatie dat 
leidt tot verhoogde bekkenbodemactiviteit (dit proefschrift). 

3. Het definiëren van vaginistische reacties als een disfunctie van de 
bekkenbodem doet meer recht aan de symptomen die vrouwen 
rapporteren dan de huidige classificatie in de DSM-IV. 

4. De structuur en de functie van de bekkenbodem maken een aanpak 
waarbij de bekkenbodem als geheel benaderd wordt noodzakelijk. 

5. Door een multidisciplinaire benadering van bekkenbodemproblematiek 
wordt een situatie gecreëerd waarin het geheel meer is dan der som der 
delen. 

6. De instructie om de bekkenbodemspieren te trainen middels stippels 
plassen (het herhaaldelijk onderbreken van de urinestroom) getuigt van 
een gebrek aan kennis over de bekkenbodem en de lagere urinewegen. 

7. Om een klacht waarvoor geen lichamelijke oorzaak aan te wijzen is af te 
doen als iets wat tussen de oren zit, getuigt van een naïeve conceptuele 
scheiding van lichaam en geest (Mayou, Bass & Sharpe, 1995). 

8. Door de reclame voor inlegkruisjes te verbieden en een ontmoedigings
beleid te voeren ten aanzien van het gebruik van dit product kan zowel 
lichamelijke als geestelijke irritatie verminderd worden. 

9. Het locale mestprobleem in de wei kan eenvoudig worden opgelost door 
de koeien groepsgewijs oefentherapie voor de bekkenbodem aan te 
bieden. 

10. Het plannen en bevestigen van twee promoties op dezelfde dag en 
hetzelfde tijdstip door Bureau Pedel is een mooi voorbeeld van 
Murphy's Law: Anything that can go wrong, will go wrong. 

11. Leven is meervoud van lef (Loesje). 
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