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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 



Wat is een vaginitische reactie?

Bij een vaginistische reactie lukt het niet om iets in de vagina in te brengen zoals 

een penis, vingers, tampons, eendenbek bij gynaecologisch onderzoek etc.

Wat is de oorzaak hiervan?

Het niet kunnen penetreren wordt veroorzaakt doordat de bekkenbodemspier 

fors aanspant. Deze drukt de ingang dicht waardoor een poging tot penetratie 

heel pijnlijk en niet mogelijk is.

Aanspannen bij dreigende penetratie

Echt vaginisme is het aanspannen van de bekkenbodemspier door angst voor 

penetratie of een andere emotie die deze afweer oproept. Deze angst kan 

bijvoorbeeld ontstaan door nare verwachtingen dat de eerste keer veel pijn 

doet. Het kan ook door andere nare eerdere ervaringen komen.

Lees ook over Pijn bij Seks.

Hoe zit het met het maagdenvlies?

Er bestaat geen vlies wat gescheurd moet worden en bloed. Wel vindt er 

bloedverlies plaats als de vrouw angstig, niet opgewonden en aangespannen 

spieren heeft. De eerste keer hoeft en hoort helemaal geen pijn te doen.



Altijd aangespannen 

Een altijd aangespannen bekkenbodemspier lijkt op vaginisme maar is het 

niet. Net zoals je schouders te gespannen kunnen zijn, kan dit ook in dit 

gebied voorkomen. Bij echt vaginisme is de bekkenbodemspier gespannen bij 

dreigende penetratie maar niet altijd. Bij bekkenbodemhypertonie is de spier 

altijd gespannen.

Dit geeft ook ander klachten namelijk plasklachten, buikklachten en 

defecatieklachten.

Seks en vaginisme 

Sommige vrouwen met vaginisme hebben zeer bevredigende seks. Het enige 

wat ze niet doen is gemeenschap hebben. Andere vrouwen hebben geen leuke 

seks en hebben dit ook soms nog nooit gehad.

Het is dan nodig om eerst plezierig en belonende seks met een orgasme te 

ontwikkelen. Pas daarna is het mogelijk om te leren dat penetratie prettig is  

en de spieren te ontspannen.



Wat is het verschil tussen vaginisme en pijn bij penetratie?

Vaak is de bron hetzelfde. Bij vaginisme wordt de pijn (terecht) vermeden en  

bij pijn bij gemeenschap probeert de vrouw toch door te zetten ondank dat  

het niet wil.

Is alleen de spier trainen de oplossing?

Nee, meestal werkt dit onvoldoende. Net als met de spieren van je schouders is 

er een oorzaak die weg genomen moet worden. Deze is geestelijk. Het is, naast 

de spierbeheersing, ook nodig om juist de bron van de angst of spanning aan  

te pakken. 

Gebruik hiervoor Project Enjoyfulness en de Zandloper.

Is er nooit een lichamelijke oorzaak?

Dit is heel zelden. Het is wel verstandig om eenmalig een arts te laten kijken. 

Hoe los je dit wel op?

Zoals boven beschreven is er eerst plezierige seksualiteit nodig waarbij ook een 

orgasme plaats vindt. Los problemen met geen zin, geen opwinding of geen 

orgasme eerst op met behulp van de Solo-oefeningen voor vrouwen. 



Doe vervolgend de bekkenbodemoefening. Als dit alles goed gaat, kan je gaan 

oefenen met voorzichtig op geleide van je plezier en opwinding iets inbrengen 

zoals ook in dezelfde Solo-oefeningen beschreven staat.

Hulpmiddelen:

• Solo-oefeningen voor vrouwen

• Bekkenbodemoefeningen

• Streeloefening samen waarbij de vrouw aanstuurt

• Zandloper

• Volledige communicatie

• Project Enjoyfulness



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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