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Samenvatting 

Bij vaginisme wordt penetratie van de vagina belemmerd of onmogelijk gemaakt door 
een contractie van de bekkenbodemspieren. Deze bekkenbodemspieren lopen rond de 
urethra, vagina en anus. Het zijn spieren die onder willekeurige controle staan en die 
bijvoorbeeld worden aangespannen om urine of ontlasting op te houden. De 
bekkenbodemspieren kunnen echter ook onwillekeurig samentrekken, zoals 
bijvoorbeeld gebeurt tijdens een orgasme. Ook een vaginistische reactie wordt 
gekenmerkt door onwillekeurige activiteit van de bekkenbodem. 

De discrepantie tussen enerzijds een wijd scala aan behandelingen voor 
vaginisme en anderzijds het gebrek aan kennis over het vaginistisch reageren, was 
aanleiding voor dit onderzoeksproject. Daarbij werd aangesloten bij de theorie van 
Buytendijk over vitale afweerreacties. Vaginistische reacties zouden deel kunnen 
uitmaken van een algemener afweermechanisme. Volgens Buytendijk zijn 
afweerreacties automatisch optredende reflexen die zich ontwikkeld hebben op basis 
van eerdere ervaringen. 

Doel van het onderzoeksproject was om meer inzicht te krijgen in het 
vaginistisch reageren. Daarbij stonden drie vragen centraal. Ten eerste werd onderzocht 
of vrouwen met vaginistische reacties minder willekeurige controle over hun 
bekkenbodemspieren hebben dan vrouwen zonder vaginistische reacties. Ten tweede 
waren we geïnteresseerd in het optreden van onwillekeurige bekkenbodemactiviteit. 
Aangezien vaginistische reacties onwillekeurige reacties zijn, werd bekeken of vrouwen 
met vaginistische reacties verschilden van vrouwen zonder deze reacties in de mate van 
onwillekeurige bekkenbodemactiviteit tijdens emotionele situaties. Daarnaast werd 
onderzocht in welke situaties onwillekeurige bekkenbodemactiviteit optreedt en of deze 
reactie zich beperkt tot de bekkenbodemspieren of dat deze ook in andere spiergroepen 
voorkomt. Ten slotte werd de relatie tussen subjectief ervaren dreiging en 
bekkenbodemactiviteit bestudeerd. Hierbij werd gekeken naar de mate van 
overeenstemming tussen de ervaren dreiging en de veranderingen in de 
bekkenbodemactiviteit. 

In dit proefschrift worden een aantal studies beschreven die een antwoord 
proberen te geven op de hierboven gestelde vragen. Hierbij werd gebruik gemaakt van 
een psychofysiologische onderzoeksopzet. Activiteit van de bekkenbodemspieren werd 
met behulp van vaginaal gemeten oppervlakte elektromyografie (EMG) geregistreerd. 
Daarnaast werd ervaren dreiging gemeten met behulp van een schuitje. Dit instrumentje 
was bevestigd op de armleuning van de stoel waarin de vrouw tijdens het onderzoek zat. 
Met dit schuitje kon zij aangeven in welke mate zij dreiging ervoer tijdens het kijken 
naar emotie opwekkende filmfragmenten. 

De bekkenbodem 

De bekkenbodem (hoofdstuk 2) wordt gevormd door spieren, fasciae en ligamenten en 
bedekt de caudale opening van het benig bekken. In de bekkenbodem zitten openingen 
voor de urethra, de vagina en het rectum. De functie van de bekkenbodem is tweeledig. 
Ten eerste ondersteunt de bekkenbodem de organen in het kleine bekken. Daarnaast 
functioneert de bekkenbodem als doorgang voor urine en ontlasting en is een 
ontspannen bekkenbodem een voorwaarde om iets, bijvoorbeeld een tampon of een 
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penis, in de vagina te kunnen inbrengen. Om deze functies goed te kunnen vervullen 
vertonen de bekkenbodemspieren continue, dus ook in rust, een zekere mate van 
activiteit. 

Bekkenbodemproblemen worden vaak gerapporteerd als klachten over het 
plassen, de seksualiteit of de ontlasting. Deze klachten zijn vaak terug te voeren tot 
disfunctie in de activiteit, men heeft last van een onderactieve of overactieve 
bekkenbodem. Onderactiviteit van de bekkenbodem kan leiden tot ongewild urine en/of 
ontlastingsverlies, verzakkingsverschijnselen van bijvoorbeeld de baarmoeder en verlies 
van gevoel tijdens gemeenschap. Overactiviteit van de bekkenbodemspieren lijkt een rol 
te spelen bij klachten als obstructieve mictie, urine retentie, obstipatie, spastische dikke 
darm, en seksuele problemen als vaginisme, vulvair vestibulitis syndroom, dyspareunie 
en erectiele disfunctie. Ook bij pijnklachten in het genitale gebied lijkt overactiviteit van 
de bekkenbodem een rol te spelen. 

Het diagnosticeren van vaginisme 

De vraag die centraal staat in hoofdstuk 3 is of vrouwen met klachten gerelateerd aan 
het functioneren van de bekkenbodem te onderscheiden zijn van vrouwen zonder deze 
klachten op grond van een vragenlijst. In de literatuur en in de praktijk is de 
overheersende opvatting dat een gynaecologisch onderzoek deel moet uitmaken van de 
diagnostische procedure. Het doel van dit inwendig onderzoek is echter vaak niet 
duidelijk. De onmogelijkheid om een vrouw inwendig te onderzoeken wordt soms als 
criterium genoemd voor de diagnose van vaginisme. Aan de andere kant wordt 
inwendig onderzoek noodzakelijk geacht om lichamelijke oorzaken van de klachten uit 
te sluiten. Daarnaast wordt de educatieve functie van het onderzoek voor de vrouw zelf 
genoemd als reden om een inwendig onderzoek uit te voeren. Aangezien er vrouwen 
zijn die zonder problemen een lichamelijk onderzoek kunnen ondergaan maar die in 
andere situaties vaginistisch reageren kan met het lichamelijk onderzoek op zich niet 
worden vastgesteld of een vrouw vaginistisch reageert of niet. De vraag is dan ook of 
klachten die gerelateerd lijken aan het disfunctioneren van de bekkenbodem met behulp 
van een vragenlijst kunnen worden opgespoord. 

Twee onderzoekers beoordeelden zo'n vragenlijst die was ingevuld door 111 
vrouwen die bereid waren mee te doen aan onderzoek naar vaginisme. 
Overeenstemming bestond over de vragenlijsten van 95 vrouwen. In een van de studies 
waaraan een deel van deze vrouwen deelnam, maakte een lichamelijk onderzoek deel 
uit van de experimentele procedure. Eenentwintig vrouwen waren bereid hieraan mee te 
werken. Zij werden onderzocht door een arts-seksuoloog die geen inzage had gehad in 
de vragenlijsten van de vrouwen. De beoordeling van deze arts-seksuoloog werd naast 
de beoordeling van de vragenlijsten gelegd. In 18 gevallen was er overeenstemming 
tussen het lichamelijk onderzoek en de vragenlijsten. In de drie gevallen waarin dit niet 
het geval was, kon de discrepantie makkelijk worden verklaard door de individuele 
situatie. Dit betekent dat het goed mogelijk is om de bekkenbodemproblemen te 
signaleren met behulp van een vragenlijst. Een lichamelijk onderzoek hoeft dan ook niet 
tijdens de eerste bijeenkomst plaats te vinden, aangezien de waarde hiervan niet ligt in 
de diagnose op zich, maar meer in het inspecteren van de lichamelijke situatie van de 
vrouw en in de educatieve waarde van het onderzoek op zich. Dit onderzoek kan dus 
wachten tot een moment waarop de vrouw hier zelf aan toe is zodat het lichamelijk 
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onderzoek optimaal benut kan worden. In de studies die in dit proefschrift beschreven 
zijn, zijn de vrouwen ingedeeld op grond van de door hen ingevulde vragenlijsten. 

De reproduceerbaarheid van bekkenbodem elektromyografie 

Wil een meetmethode bruikbaar zijn voor wetenschappelijk onderzoek dan moeten 
veranderingen in de metingen veroorzaakt worden door veranderingen bij de 
deelnemende vrouw. Het vaginale EMG moet in staat zijn om deze veranderingen te 
registreren. Reproduceerbaarheid van de metingen zegt iets over de betrouwbaarheid 
hiervan. Deze reproduceerbaarheid werd onderzocht door vrouwen met en zonder 
vaginistische reacties te vragen oefeningen te doen met hun bekkenbodemspieren 
(hoofdstuk 4). Deze oefeningen bestonden uit korte en lange contracties. De vrouwen 
deden deze oefeningen twee keer, op twee verschillende dagen. 

Er werden geen verschillen gevonden tussen de groep vrouwen met en zonder 
vaginistische reacties. De rustwaarde van de bekkenbodemspieren en de amplitude van 
de korte en de lange contracties was voor beide groepen gelijk. Wel was er in beide 
groepen veel variatie tussen de meetresultaten van de individuele vrouwen. 
Geconcludeerd werd dat het meten van vaginaal oppervlakte EMG resulteert in 
betrouwbare data. Deze meetmethode blijkt dan ook bruikbaar voor de registratie van 
veranderingen in bekkenbodemactiviteit bij vrouwen met en zonder vaginisme. 

Willekeurige controle over de bekkenbodem 

In hoofdstuk 5 worden de resultaten beschreven van 67 vrouwen met en 43 vrouwen 
zonder vaginistische reacties. Deze vrouwen deden oefeningen met de 
bekkenbodemspieren om zo de willekeurige controle over deze spieren te kunnen 
bepalen. Er werd geen verschil gevonden in rustwaarde van de bekkenbodemspieren 
tussen de vrouwen met en zonder vaginistische reacties. Wel nam de rustwaarde tijdens 
het onderzoek af, wat aangeeft dat vrouwen zich steeds beter gingen ontspannen. Ook 
de amplitude van de korte en de lange contracties verschilde niet tussen de groepen 
vrouwen. Wanneer de vrouwen met vaginistische reacties werden gesplitst in een groep 
vrouwen die alleen vaginistische reacties rapporteerde en een groep vrouwen die ook 
een afwijkend plas en/of ontlastingpatroon rapporteerde werd wel een verschil 
gevonden. De groep vrouwen met alleen vaginisme vertoonde meer 
bekkenbodemactiviteit tijdens de korte contracties. Deze vrouwen konden de oefening 
dus beter uitvoeren. De conclusie van deze studie was dat er geen verschil is in de mate 
van controle over bekkenbodemspieren tussen vrouwen met en zonder vaginistische 
reacties. 

Onwillekeurige activiteit van de bekkenbodem 

Tijdens het onderzoek naar onwillekeurige activiteit van de bekkenbodemspieren 
(hoofdstuk 6) keken vrouwen naar verschillende emotieopwekkende filmfragmenten. Er 
was een bedreigend fragment, een seksueel bedreigend fragment, een erotisch fragment 
en een neutraal fragment. Doel was om met behulp van deze fragmenten emotionele 

81 



Samenvatting 

situaties te creëren waarvan verwacht werd dat deze onwillekeurige activiteit van de 
bekkenbodemspieren zou veroorzaken. Deze manipulatie lukte. Er werd ook nu geen 
verschil in reactie gevonden tussen de vrouwen met en zonder vaginistische reacties. 
Beide groepen vrouwen reageerden met verhoogde activiteit van de bekkenbodem op 
het bedreigende en het seksueel bedreigende fragment. Tijdens het neutrale en het 
erotische fragment veranderde de bekkenbodemactiviteit niet significant. Tijdens dit 
onderzoek werd ook de activiteit van de trapezius spiergroep gemeten. Deze spiergroep, 
die over schouder en schouderblad loopt is een houdingsspier. Door ook van deze 
spiergroep activiteit te meten kon onderzocht worden of de verandering in spieractiviteit 
die opgewekt werd door de film fragmenten beperkt bleef tot de bekkenbodem of dat 
deze onderdeel is van een algemenere reactie die zich ook uitstrekt tot andere 
spiergroepen. Bij een algemene afweerreactie zouden ook deze houdingsspieren 
betrokken zijn. Opvallend was dat de trapezius spiergroep hetzelfde reactiepatroon 
vertoonde als de bekkenbodemspieren. Dit betekent dat vrouwen met verhoogde 
spieractiviteit reageren op een bedreigende situatie. Hierbij is niet de seksuele 
component van de situatie bepalend. De reactie treedt ook op tijdens een niet-seksueel 
bedreigende situatie en is afwezig tijdens een erotische situatie. De reactie treedt daarbij 
niet alleen op in de bekkenbodem maar ook in andere spiergroepen. 

De relatie tussen subjectief ervaren dreiging, bewust zijn van bekkenbodemactiviteit en 
de EMG metingen van de bekkenbodem 

Het onderzoek uit hoofdstuk 7 diende als replicatie van de resultaten uit hoofdstuk 6. 
Opnieuw keken vrouwen naar emotie opwekkende filmfragmenten. Dit keer werden 
echter andere film fragmenten gebruikt, deden andere vrouwen aan het onderzoek mee 
en werd het onderzoek door andere proefleiders begeleid. Ook werd tijdens de 
filmfragmenten continu de subjectief ervaren bedreiging gemeten. Dit gebeurde met 
behulp van een schuitje op de armleuning van de stoel waarin de vrouw zat. Aan haar 
werd gevraagd tijdens het kijken naar de filmfragmenten aan te geven in welke mate zij 
zich bedreigd voelde. 

Ook in dit onderzoek was er geen verschil tussen de vrouwen met en zonder 
vaginistische reacties. De replicatie van het eerdere onderzoek lukte. Vrouwen 
vertoonden opnieuw een toename van bekkenbodemactiviteit tijdens het bedreigende en 
het seksueel bedreigende fragment. Deze verandering in spieractiviteit kwam overeen 
met de ervaren dreiging tijdens deze filmfragmenten. Daarentegen verschilde de 
subjectieve inschatting van bekkenbodemactiviteit van de gemeten veranderingen in de 
zin dat vrouwen dachten dat ze hun bekkenbodem tijdens het erotische fragment meer 
hadden aangespannen. Opvallend was dat dit erotische fragment door een aantal 
vrouwen als bedreigend werd ervaren. Deze vrouwen waren vrouwen met negatieve 
seksuele ervaringen. De gevonden relatie tussen de subjectief ervaren dreiging en de 
verandering van bekkenbodemactiviteit vormt een aanwijzing voor de veronderstelling 
dat een mechanisme als conditionering de basis vormt voor het vaginistisch reageren. 

82 



Samenvatting 

Discussie 

De laatste jaren is duidelijk geworden dat er samenhang bestaat tussen verschillende 
klachten die gerelateerd zijn aan het functioneren van de bekkenbodem. Vierenvijftig 
procent van de vrouwen die meededen aan dit onderzoeksproject rapporteerden naast 
vaginisme ook klachten met betrekking tot plassen en/of ontlasting. De samenhang 
tussen de verschillende klachten maakt een multidisciplinaire benadering van deze 
problematiek noodzakelijk. Daarbij is het belangrijk tot overeenstemming te komen 
over de te gebruiken terminologie. Klachten zouden beschreven kunnen worden aan de 
hand van het functioneren van de bekkenbodem. Ook het vaginistisch reageren kan zo 
worden omschreven. Overactiviteit van de bekkenbodem is kenmerkend voor de 
problemen met penetratie. 

De mate van willekeurige activiteit over de bekkenbodem verschilt niet tussen 
vrouwen met en zonder vaginisme. Deze willekeurige controle is daarmee niet de 
bepalende factor in het voorkomen van de onwillekeurige contracties. Er is echter een 
enorme variatie, zowel tussen vrouwen met als zonder vaginistische reacties, in de mate 
waarin vrouwen in staat zijn de bekkenbodem te ontspannen en aan te spannen. Hoewel 
bekkenbodemfysiotherapie in dit opzicht een effectief onderdeel van de behandeling 
kan zijn, moet de behandeling van vaginisme niet tot dit onderdeel beperkt worden. 

Ook de mate van onwillekeurige activiteit van de bekkenbodem, veroorzaakt 
door emotie opwekkende filmfragmenten verschilt niet tussen vrouwen met en zonder 
vaginistische reacties. Vrouwen reageren met verhoogde bekkenbodemactiviteit op de 
bedreigende en seksueel bedreigende filmfragmenten. Deze reactie blijft niet beperkt tot 
de bekkenbodem, maar treedt ook op in de trapezius spiergroep. Daarbij is het niet 
noodzakelijk het seksuele karakter van de situatie die de reactie opwekt, maar eerder het 
bedreigende aspect aan deze situatie. Dit betekent dat vaginisme als seksuele disfunctie 
ter discussie staat. De overactiviteit van de bekkenbodem kan geclassificeerd worden 
als seksuele disfunctie omdat penetratie onmogelijk is en dit als ongewenste situatie 
wordt ervaren. Er is echter geen reden om de overactiviteit van de bekkenbodem op 
zichzelf als seksuele disfunctie te classificeren. De reactie treedt ook in niet-seksuele 
situaties op, en leidt ook tot klachten op andere gebieden. De focus op het seksuele 
aspect van de reactie heeft ertoe geleid dat ook de oorzaak van deze reactie in de 
seksuele hoek werd gezocht. Een bredere kijk op bekkenbodemproblematiek geeft ook 
andere niet-seksuele aanknopingspunten voor het ontstaan van de overactiviteit van de 
bekkenbodem. Een goede anamnese is hierbij van onschatbare waarde. 

De relatie tussen veranderingen in bekkenbodemactiviteit en de subjectieve 
ervaringen zoals die in dit onderzoek gevonden werd, wijst in de richting van 
conditionering als mechanisme achter de onwillekeurige contracties van de 
bekkenbodem. Opmerkelijk is dat klachten over plas- en ontlastingsaspecten waarbij de 
bekkenbodem een rol speelt al veel vaker aan conditionering worden toegeschreven. Zo 
is het zeer aannemelijk dat vrachtwagenchauffeurs een disfunctioneel piaspatroon 
ontwikkelen doordat zij vaak niet kunnen plassen als zij aandrang voelen en moeten 
plassen als zij op een plek zijn waar een mogelijkheid daartoe is. Opvallend in dit 
onderzoek was dat rapportage over waargenomen bekkenbodemactiviteit niet alleen 
bepaald wordt door spierinformatie. Met name bij het inschatten van 
bekkenbodemactiviteit tijdens het erotische fragment werd duidelijk dat ook 
omgevingsinformatie en verwachtingen van vrouwen zelf een rol speelden. 
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De onwillekeurige activiteit van de bekkenbodem is een reactie op een 
bedreigende situatie. Een multidisciplinaire benadering van de klachten die deze 
overactiviteit met zich mee kan brengen doet recht aan de klachten van vrouwen en aan 
het mechanisme dat ten grondslag ligt aan het disfunctioneren van de bekkenbodem. 
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