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Dit e-book is onderdeel van de serie Sekshulp geschreven door  

dr. Debby de Haas, arts-seksuoloog NVVS. 

In haar ervaring zijn er vele mensen zijn met seksuele ontevredenheid of 

problemen die geen hulp bij een seksuoloog zoeken maar wel op zoek zijn 

naar digitale informatie. Vanuit de motivatie dat iedereen van seks zou moeten 

kunnen en mogen genieten is deze serie geschreven als zelfhulp. 

Meer e-books en video’s zijn te vinden op: seksuoloog.nu. U bent ook van harte 

welkom voor meer persoonlijke informatie of hulp via e-mail, Skype, telefonisch 

of in de praktijk. 

seksuoloog.nu | info@seksuoloog.nu | +31 20 665 1066 



Pijn bij het vrijen heeft wel 40% van de jonge vrouwen .  

Dit is een schrikbarend hoog aantal.

Mannen hebben veel minder vaak pijn. Meestal heeft pijn bij mannen een 

lichamelijke oorzaak. Het is dan zinvol om naar de huisarts of uroloog te gaan. 

Een enkele keer wordt de pijn bij een man veroorzaakt door een te gespannen 

bekkenbodem (zie onder). Dit kan ook als pijn bij de eikel ervaren worden.

Lichamelijke oorzaken bij vrouwen?

Pijn kan een lichamelijke oorzaak hebben. Bijvoorbeeld door infecties of een 

anatomisch probleem. Meestal is er diepe pijn bij het doorstoten. Dit vraagt 

verder onderzoek van de huisarts of gynaecoloog. Oppervlakkige pijn is bijna 

altijd een seksuologisch probleem veroorzaak door te weinig opwinding of  

een te gespannen bekkenbodemspier.

Psycho(-seksuo-)logische oorzaak bij vrouwen

Sommige vrouwen zeggen geen “nee” waar het gevoel wel “nee” aangeeft.  

Seks met name gemeenschap zonder voldoende opwinding is een nare 

ervaring. Bij onvoldoende opwinding is de vagina niet voldoende vochtig en 

ontstaat er een soort schuurpapier-effect. Dit is een van de oorzaken van pijn. 
Pijn of de verwachting van pijn doet de bekkenbodemspieren die om de vagina 

zitten aanspannen. Dit is een soort reflex om penetratie te voorkomen.  
Als er toch gepenetreerd wordt veroorzaakt dat ook pijn.



Een derde oorzaak is dat bij opwinding de vagina ruimer. Bij onvoldoende 

opwinding blijft dit effect uit. 

Voor vrouwen is het belangrijk om hun eigen lichaam en genot niet 

ondergeschikt te maken aan dat van hun partner. Ervaringen van pijn zorgen 

namelijk voor negatieve verwachtingen de volgende keer. Dit blokkeert dan  

het ontstaan van opwinding en geeft dan opnieuw pijn.

Oplossing: Grenzen stellen en alleen genieten van seksuele activiteiten die  

voor jou plezierig zijn.

Hulpmiddelen:

• Gouden regel: Nee voelen is nee zeggen. Stop met gemeenschap

• Solo-oefeningen voor vrouwen

• Bekkenbodemoefeningen

• Streeloefening samen waarbij de vrouw aanstuurt

• Zandloper

• Volledige communicatie.



Pijn door een te gespannen bekkenbodem

Gemeenschap met voldoende opwinding kan ook pijnlijk zijn door een te 

gespannen bekkenbodem. Dit is dan niet alleen tijdens het vrijen maar ook te 

gespannen in het dagelijks leven. 

Als er naast pijn bij het vrijen ook pijnlijke plasklachten zijn, vaak moeten 

plassen of defecatieklachten (obstipatie) zijn is er vaak sprake van 

bekkenbodemhypertonie of wel een te gespannen bekkenbodem.

Omdat ook door deze pijn bij het vrijen de bovenbeschreven cirkel ontstaat 

dient dit naast spierontspannende oefeningen ook aangepakt worden.

Oplossingen: anders leren omgaan met spanning, bekkenbodemoefeningen,  

zie psycho(seksuo)logische oorzaken.

Hulpmiddelen:

• Project enjoyfulness

• Gouden regel: Nee voelen is nee zeggen

• Verbod op pijn

• Solo-oefeningen

• Bekkenbodemoefeningen

• Streeloefening samen

• Zandloper.



Wat is vulvodynia of provoced vestitulodynia?

Sommige vrouwen vrijen zo vaak met zo weinig zin of opwinding dat er 

kleine wondjes bij de ingang van de vagina ontstaan. Ook een langdurig hoge 

spanning van de bekkenbodem kan dit soort wondjes veroorzaken. Door een 

verminderde bloeding is de vagina kwetsbaarder geworden waardoor deze 

kleine defecten aan de vagina kunnen ontstaan.

Naast alle bovenstaande hulpmiddelen is het dan ook verstandig om de 

volgende regels in acht te nemen:

• Alleen katoenen ondergoed

• Geen inlegkruisjes

• Geen zeep

• Niet scheren.

Dagelijks de ingang spoelen met lauw water, goed droogdeppen en eventueel 

droog föhnen. Vervolgens tweemaal daags insmeren met lanette crème.



Heeft de informatie u kunnen helpen? 

In dit e-book wordt regelmatig verwezen naar andere e-boekjes.  

U kunt deze terug vinden op de website: seksuoloog.nu 

Een deel van deze informatie is gratis om u kennis te laten maken en van  

dienst te zijn. Een ander deel, m.n. de oefeningen en andere oplossingen,  

zijn onderdeel van een zelfhulpprogramma. Klik hieronder om toegang te 

krijgen tot alle informatie en het hele programma. 

De serie sekshulpteksten bestaat e-boeken geschreven door dr. Debby de Haas, 

arts-seksuoloog NVVS als zelfhulp. Het bevat niet alleen uitleg maar ook vele 

opdrachten en oefeningen, rechtsreeks uit de seksuologiepraktijk en voor u 

geschikt gemaakt. 

U bent van harte welkom met verdere vragen of voor hulp. U kunt altijd over  

de informatie en oefeningen verder contact opnemen.

seksuoloog.nu | info@seksuoloog.nu | +31 20 665 1066

Klik hier:  Digitale Sekshulp
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