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Dankwoord 

Graag wil ik mijn promotor Walter Everaerd bedanken voor de uiterst prettige manier 
waarop hij mij de afgelopen jaren begeleid heeft. Walter, doordat jij onder andere 
pianospelen minstens zo belangrijk vindt als werken, kon ik op mijn manier en in mijn 
tempo het onderzoek uitvoeren. Je vertrouwen in een goede afronding was daarbij een 
grote steun. Bijzonder prettig waren ook de inhoudelijke discussies. Als ik me in details 
dreigde te verliezen, hield jij de grote lijnen vast. Ik had mij geen fijnere 
wetenschappelijke vader kunnen wensen. 

Mijn copromotor Sjoerd de Blok ben ik zeer dankbaar voor zijn uitgesproken 
steun in de laatste fase van mijn promotieonderzoek. 

Dagmara Grün en Wytske Kylstra bedank ik voor hun vriendschap en voor hun 
hulp en bijstand als paranimfen. 

Vele vrienden en vriendinnen, kennissen en collegae hebben de afgelopen tijd een 
directe of indirecte bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit proefschrift. Een 
aantal van hen wil ik in het bijzonder bedanken. 

Vanzelfsprekend was mijn onderzoek niet mogelijk geweest zonder de vrouwen 
met en zonder vaginistische reacties die als proefpersoon deelnamen aan mijn onderzoek. 
Bovendien bleek uit hun verhalen de behoefte aan meer wetenschappelijke gegevens. Dat 
was bijzonder motiverend. 

De kunst van het wetenschappelijk onderzoek leerde ik van Ellen Laan, bij wie ik 
mijn afstudeeronderzoek deed. Haar enthousiasme voor het psychofysiologisch 
onderzoek naar vrouwelijke seksualiteit was zeer aanstekelijk. Zij was tijdens mijn 
onderzoek altijd bereid om mee te denken en vragen te beantwoorden. 

Sinds het begin van het onderzoek was Petra Koops als geen ander op de hoogte 
van het wel en wee van mij en mijn onderzoek. Voor mij maakt het dagelijkse telefonisch 
contact onze vriendschap bijzonder waardevol. 

Natuurlijk ben ik veel dank verschuldigd aan alle vraagbaken, probleemoplossers 
en mensen in nood. Voordat ik aan mijn onderzoek begon, legde Bianca van Moorst met 
haar afstudeeronderzoek de empirische basis voor mijn onderzoeksproject. Eveline 
Gebhardt verrichtte veel typwerk in de tijd dat ik dat zelf niet kon. Marianne 
Nooitgedagt van het Jan van Breemeninstituut, leerde mij mijn fysieke mogelijkheden 
optimaal te benutten. Door de houding van NWO, en met name van Mw. C.E.A.M. 
Raat heb ik mij altijd erg gesteund gevoeld. Peter Fragte wist werkelijk voor de meest 
uiteenlopende problemen een oplossing te vinden. Bert Molenkamp bouwde de 
opstelling waarmee ik gemeten heb en loste alle problemen op die hierbij kwamen kijken. 
Tina Zettl en Bert Dorhout waren er altijd voor mijn overige computerproblemen. Ger 
Hanewald gaf raad bij statistische vragen. Carel Kools bouwde met zijn afdeling in het 
AMC een gecombineerde drak/emg/doorbloedingsmeter die we toepasselijk 'Careltje' 
doopten. Enrico Marani wil ik bedanken voor zijn betrokkenheid bij mijn proefschrift. 
Cindy Meston corrigeerde veel van mijn Engelse teksten. Het overleg met Elke Reissing, 
die bij Irv Binik aan de McGill University in Montreal vrijwel identiek onderzoek doet, 
was bijzonder inspirerend. Zij vond de tekst van Salerno. 

Op de (voormalige) vakgroep klinische psychologie deelde ik de eerste jaren mijn 
kamer met Merel Kindt en Simon Rietveld. Soms meer dan hen lief was, moesten zij 
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verhalen over de bekkenbodem aanhoren. De laatste maanden kwam ik op de kamer bij 
Catharina Hartman en Ingeborg Zeijlmans van Emmichoven. De juiste melange van 
afleidende gesprekken, bewaking van de stille werksfeer op de kamer en natuurlijk de 
maandelijks promotiepizza heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de afronding van 
mijn proefschrift. 

Dank ben ik verschuldigd aan de studenten die onder mijn begeleiding hun 
afstudeeronderzoek deden of hun scriptie schreven. Zij leverden niet alleen een 
waardevolle bijdrage door hun onderzoekswerkzaamheden, maar ook door de 
interessante discussies die vaak nog meer onderzoeksvragen opriepen dan er al waren. 
Hun oprechte interesse in vrouwen, seksualiteit en de bekkenbodem deden mij goed. 
Ellen Barends, Marleen Duisterhof, Geja Emsbroek, Marieke Geene, Angelika Horn, 
Hester Klooster, Jutka Halberstadt, Annette Kraaijeveld, Marieke Bootsma, Marcelle 
Piek en Freke Matze, wil ik hiervoor bedanken. 

Door de aard van mijn onderzoeksproject had ik sterke behoefte aan 
multidisciplinaire scholing. Marijke Slieker - ten Hove maakte het mogelijk dat ik de 
Modulaire Opleiding Bekkenbodemdysfuncties in Breda volgde. Cees Hogewoning liet 
mij meekijken op de polikliniek en de operatie kamer. Dr. J.M.J. Dony demonstreerde 
me zijn focale vulvitis operatie. Van Lies Homan mocht ik meedoen met een groep 
vrouwen die bekkenbodemtherapie kreeg. Bij Bert Messelink volgde ik vele sessies 
urodynamisch onderzoek, toen nog uit puur wetenschappelijke interesse. De 
medewerkers van de afdeling Seksuologie en Psychosomatische Gynaecologie in het 
AMC - Rik van Lunsen, Gerda van Dijk, Deborah Duyvis, Marjo Ramakers en Liesbeth 
Stam - boden me de gelegenheid stage te lopen en zo klinische ervaring op te doen. 

Mijn multidisciplinaire bodem wordt echter het meest gevoed door de stichting 
Pelvic Floor Netherlands. Het was Lies Homan die mij betrok bij de 
oprichtingsbesprekingen. Alle actieve mensen, het toenmalige en het huidige bestuur 
dank ik voor het klankbord dat zij vormden. 

Uiteindelijk kwam er een bekkenbodemhuwelijk. Lieve Bert, ons 
multidisciplinaire huwelijk, de manier waarop wij samen kunnen werken en onze 
gezamenlijke liefde voor onder meer de bekkenbodem betekent veel voor mij. Je was 
altijd zeer betrokken bij mij onderzoek, corrigeerde al mijn tekst en motiveerde me als dat 
nodig was. Je commentaar was kritisch en relevant. Het is een groot voorrecht thuis te 
komen bij een liefhebbende partner die precies snapt waar ik mee bezig ben en het 
bovendien minstens zo leuk vindt. 

Lieve Richard, Annelies en Daphne, of jullie me nou geloven of niet, jullie 
brengen een hoop gezelligheid in mijn leven. Dat is goed om het belang van het werk te 
relativeren. Ik geniet van elke dag dat jullie er zijn. Daphne, je bent ongetwijfeld de 
jongste Nederlander die weet waar haar 'bekkenbonen' zitten. 

Lieve pappa en mamma, ik ben jullie meer dan ik kan beschrijven dankbaar voor 
jullie liefde en warmte, jullie onvoorwaardelijke betrokkenheid en steun. Dankzij de basis 
die jullie legden en de vrijheid die jullie me gaven heb ik ook deze proeve van 
bekwaamheid tot een goed einde kunnen brengen. 
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