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Goed voor je 
of

bron van stress?



Review van 40 studies vanaf 1990



Goede seks is goed voor je

• Zweedse mannen (219, > 70 jaar) die vaker seksueel actief 
waren hadden een grotere kans 5 jaar later nog in leven te zijn 
(Persson, 1981)

• Mannen uit Wales (3.000, 45-59 jaar) die frequenter een 
orgasme hadden, hadden een lager sterfterisico in de 10 jaar 
erna (Davey Smith, 1997)

• Taiwaneese mannen en vrouwen (>2.000, > 65 jaar) die vaker 
seksueel actief waren hadden een lager sterfterisico over de 
volgende 14 jaar (Chen et al., 2017)

• Mannen uit de VS (270, 70 jaar) die vaker seksueel actief waren 
hadden een grotere kans 5 jaar later nog in leven te zijn. Voor 
vrouwen hing meer seksueel plezier samen met langer leven 
(Palmore, 1982)

Lichamelijke gezondheid



Goede seks is goed voor je

• De kwaliteit van het seksleven draagt bij aan de kwaliteit en 
duur van de relatie (Diamond & Huebner, 2017)

• Dat effect wordt niet alleen verklaard door het hebben van een 
veilige, langdurige relatie (eg, Kurdek, 1991; Sprecher, 1994; Yeh et al., 

2006)

Relatiekwaliteit en relatieduur



• Seksueel plezier onder 3.237 jongeren 18-26 
gemeten met vragen over orgasme en orale 
seks

• Seksueel plezier niet gerelateerd aan leeftijd, 
ras/ethniciteit of socio-economische status 

• Seksueel plezier van vrouwen hangt positief 
samen met autonomie, zelfwaardering en 
empathie 

• Bij mannen zelfde trend, maar niet alle 
associaties statistisch significant

Goede seks is goed voor je

Mentale gezondheid



• In 2,596 US men and women (57-85 yrs), 
sexual activity was associated with lower 
levels of depression, higher levels of self-
worth, and a greater sense of belonging

• Sex that included other intimate touching 
was associated with decreased depression

• Affectionate sex (sex that enhances a 
sense of connectedness) was more 
important than quantity of sex

Mentale gezondheid

Goede seks is goed voor je



Wat is goede seks?

1. Een individuele seksuele ervaring                                         
plezier, positieve gevoelens, opwinding, seksuele 
openheid, orgasme

2. In een partner-context                                              
wederkerigheid, romantiek, uiten van gevoelens, 
creativiteit, je verlangens volgen, seksuele activiteit 

Pascoal et al., 2014



Is vrouwelijk seksueel plezier 
vooral relationeel?

• Vrouwen hebben vooral ‘responsive’ desire, dwz. ze reageren op 
de lust en initiatief van de partner (Basson, 2002)

• Voor vrouwen is vooral de emotionele beloning (=nabijheid, 
verbondenheid) van seks van belang (Basson, 2002)

• Het basispatroon van vrouwen is de wens begeerd te worden en 
emotionele intimiteit (Bancroft & Graham, 2011)

• Vrouwen verlangen ernaar begeerd te worden (Meana, 2010)

• …

• … maar dat geldt ook voor mannen! (Janssen et al., 2008)

• Intimiteit en nabijheid dempen de zin (Snarch, 1997, Perel, 2006)

• Vooral bij vrouwen neemt zin af met relatieduur (Klusmann, 2002)

‘Teveel’ relatie vermindert zin



• “Meisjes van plezier”

• Tot de jaren 1950 was seks een 
huwelijkse plicht voor vrouwen 

• Of vrouwen zin hadden deed niet ter 
zake

• Na 1970 werd “verminderd seksueel 
verlangen” een medisch probleem

• “Minder zin” wordt nog steeds 
geassocieerd met vrouwelijkheid, 
lust is onvrouwelijk

• Voor veel vrouwen betekent 
seksualiteit “sexy” zijn in plaats 
van “seksueel” zijn 

De ambivalente relatie van vrouwen 
met seksueel plezier



Middeleeuwen: lust is vrouwelijk 
(maar gevaarlijk)

• “Women are furnaces of 
carnality, who time and again 
will lead men to perdition, if 
given a chance. (…) Because 
the flame of female sexuality 
could snuff out a man’s spirit, 
women had to be sexually 
broken and controlled” 
(Shorter, 1984, pp. 12-13).

• Vrouwen houden mannen af 
van hun religieuze taken 



Seksueel plezier in Nederland

Nooit Soms Regelmatig Vaak Altijd

% 
mannen

(N=3247)
0.7 5.0 16.7 35.7 41.9

%  
vrouwen

(N=3005)
0.9 15.5 23.5 35.3 24.8

Met dank aan Hanneke de Graaf, 2012

• Seksuele gezondheid in Nederland 2011 (de Graaf, 2012)

• Mensen die de afgelopen 6 maanden seksueel actief waren

• Hoe vaak is het volgende op u van toepassing: “Ik geniet erg 
van seks”



‘Echte seks’ is coitus

Freud (1905)

• Het enige volwassen en geaccepteerde 
orgasme is het vaginale orgasme



Freud’s onderscheid tussen vaginale en clitorale sensaties
veronderstelt dat vrouwen in staat zouden moeten zijn om de 
anatomische bron van hun seksuele gevoelens te localiseren

Hoe dan??

Je vraagt je af: zouden mannen in 
staat zijn onderscheid te maken
tussen ‘eikel’ en ‘schacht’ orgasmes?

Vaginale orgasmes?



• Slechts zo’n 30% van de vrouwen komt geregeld klaar door 
coitus (Hite, 1976; Laumann, et al., 1994; Wade et al., 2005; Lloyd, 
2005; Laan et al., 2015; van Rees, Spiering en Laan, 2016)

1976

Seksueel plezier is ‘gendered’



• Slechts zo’n 30% van de vrouwen komt geregeld klaar door 
coitus (Hite, 1976; Laumann, et al., 1994; Wade et al., 2005; Lloyd, 
2005; Laan et al., 2015; van Rees, Spiering en Laan, 2016)

• Meer dan 90% van de heteroseksuele 
mannen komt altijd of vrijwel altijd klaar 
tijdens coitus (Hite, 1981; Wade et al., 2005)

• Heteroseksuele vrouwen komen veel minder 
vaak klaar tijdens partnerseks dan mannen:
39-91% (Wade et al., 2005); 69% versus 95% 
voor laatste keer (Richters et al., 2006)

• Als coitus het doel is van seks (voor veel 
mensen is het zelfs synoniem aan seks) dan 
is het voor vrouwen heel wat lastiger om 
seks plezierig te maken

1976

Seksueel plezier is ‘gendered’



Waarom zijn orgasmes belangrijk?

• Dopamine ligt aan de basis van elk toenaderings-
gedrag (Panksepp, 1982)

• Bewuste of onbewuste verwerking van beloningen (eten, seks) 
hangt samen met activatie in de nucleus accumbens, via het 
vrijkomen van dopamine (Kringelbach & Berridge, 2009; Oei et al., 2012)

• Stimuli die een beloning opleveren worden gewilde stimuli 
(Berridge & Robinson, 1998, Smith & Berridge, 2007)

• Misschien stimuleren opiaten die vrijkomen tijdens het orgasme 
dit dopamine-gemedieerde ‘wanting system’ door toekomstige 
beloningen opvallender te maken en toekomstige zin in seks te 
doen toenemen (Toates, 2014)

• Door orgasmes leren we seks te willen



Lesbische vrouwen komen vaker klaar bij 
partnerseks dan heterovrouwen

• Hoe meer seksueel 
autonoom, hoe groter 
kans op orgasme, r = 
.31(Sanchez, et al., 2005)

• Lesbische vrouwen zijn 
seksueel autonomer dan 
heteroseksuele vrouwen
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p<.001

van Rees, Spiering, Laan, 2016



STIMULATION

1 = never
2 = very infrequently
3 = infrequently
4 = often
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STIMULATION

p<.001

p<.001

Orgasme consistentie: 
Hoofdeffect locatie stimulatie: clitoraal  
Hoofdeffect seksuele orientatie: heteroseksueel 

p<.001
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van Rees, Spiering, Laan, 2016

Orgasme consistentie x seksuele 
orientatie



Orgasme consistentie x seksuele 
orientatie

STIMULATION

1 = never
2 = very infrequently
3 = infrequently
4 = often
5 = always
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Het gaat niet alleen om locatie: lesbische vrouwen 
krijgen minder vaginale stimulatie maar hebben er wel 
vaker een orgasme van: KWALITEIT? DUUR? PENIS 
VS VINGER(S)? 

van Rees, Spiering, Laan, 2016



Alle orgasmes zijn clitorale orgasmes

(ook orgasmes door coitus!)

glans
glans

van Lunsen & Laan, 2017



Greater vestibular gland

Crus clitoris

Corpus

De vulva



Waarom bestaan vaginale orgasmes 
niet?



De vagina is een baringskanaal!

Waarom bestaan vaginale orgasmes 
niet?



Heteroseksuele mannen hebben 
vaginale orgasmes

(..of eigenlijk bestaan vaginale 
orgasmes wel..)



Genitale respons = seksuele respons

• Seksuele opwinding is het gevolg van seksuele 
prikkels, maar niet alle erecties zijn seksuele erecties:

• Jongens hebben erecties bij straf; als ze angstig zijn; als 
ze voor de klas moeten komen (Ramsey, 1943)

• Van mannen voor een executiepeloton wordt 
gerapporteerd dat ze erecties hebben 

• Genitale responsen tijdens seksueel misbruik

• Genitale respons tijdens REM slaap (ochtenderecties)

• Genitale responsen treden zelfs op in de baarmoeder



Genitale respons = seksuele respons

Dit gebeurt ook allemaal bij vrouwen (“ochtendsoppen”!)

(alleen: je merkt het niet, of minder makkelijk)

(Fisher et al., 1983; Rogers et al., 1985)

• Jongens hebben erecties bij straf; als ze angstig zijn; als 
ze voor de klas moeten komen (Ramsey, 1943)

• Van mannen voor een executiepeloton wordt 
gerapporteerd dat ze erecties hebben 

• Genitale responsen bij seksueel misbruik

• Genitale respons tijdens REM slaap (ochtenderecties)

• Genitale responsen treden zelfs op in de baarmoeder



Seksueel plezier noodzakelijk..?

• Seksueel plezier kan een doel 
op zich zijn, al dan niet 
vergezeld gaand van allerlei 
andere (emotionele) 
beloningen

maar

• Seksueel plezier beschermt 
ook tegen seksuele 
problemen, zoals seksuele 
pijn. ALS je gemeenschap 
wilt, DAN is seksueel plezier 
noodzakelijk



glans root

urethra

Seksuele opwinding gaat gepaard met congestie
(bloedstuwing) van het zwelweefsel in de penis en in het 
inwendige deel van de clitoris (‘airbag’/’pretkussen’) en in 
de labia en vaginawand (‘zelfgemaakt glijmiddel’)

Waarom?
Genitale respons = vasocongestie



Het mechanisme van opwinding is 
hetzelfde bij mannen en vrouwen

Het enige verschil is in het genitale ‘eind-orgaan’



ter Kuile, Vigeveno, & Laan, 2007  

Seks en

• ACUTE STRESS: stress-inductie door frustrerende duale 
computertaak (intelligentie en vaardigheden) met 
tijdsdruk en hard geluid bij fout antwoord, in 
aanwezigheid van een nors kijkende proefleidster

• CHRONISCHE STRESS: mediane split (laag/hoog) op 
totaalscore van Alledaagse Problemenlijst (Vingerhoets et 

al., 1989) 

• SEKSUELE OPWINDING: vrouwvriendelijke erotische film 
(5 min)

• CONTROLETAAK: makkelijke plaatjestaak, geen tijdsdruk

Acute stress en chronische dagelijkse stress

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy3a6hy97XAhVMtRQKHVkIAWUQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fexaminedexistence.com%2F20-interesting-facts-about-stress-2%2F&psig=AOvVaw2X9jNfQ9BH9OhzeYIKAfzd&ust=1511866361567019
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy3a6hy97XAhVMtRQKHVkIAWUQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fexaminedexistence.com%2F20-interesting-facts-about-stress-2%2F&psig=AOvVaw2X9jNfQ9BH9OhzeYIKAfzd&ust=1511866361567019


Responsmeting

Vaginale fotoplethysmograaf 

Laan, Everaerd, & Evers, 1995

Baseline (1 min.) Erotische film (1 min.)

VPA
en
HR

• Zelfgerapporteerde seksuele opwinding (1-7)

• Zelfgerapporteerde spanning (1-7)

• Zelfgerapporteerde boosheid (1-7)



Heeft de stress-inductie gewerkt?

ter Kuile, Vigeveno, & Laan, 2007  
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5 MIN NA START INDUCTIE

• Ja!



Seksuele respons

ter Kuile, Vigeveno, & Laan, 2007  
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• Acute stress en chronische stress hebben beide een 
negatief effect op genitale respons; alleen acute stress 
heeft negatief effect op seksuele gevoelens



Twee noodzakelijke voorwaarden 
voor pijnloze en plezierige coitus

1. Voldoende opwinding

2. Ontspannen bekkenbodem



• STEUNEND: Een stevige, soepele en dynamische 
bekkenbodem is belangrijk voor probleemloze mictie en 
defecatie

• SEKSUEEL: bij het klaarkomen trekken de spieren van de 
soepele bekkenbodem ritmisch samen, wat bijdraagt aan 
het seksuele plezier

• EMOTIONEEL: verhoogde bekkenbodemactiviteit bij 
(dreigende) fysieke of mentale pijn als onderdeel van 
een algemeen verdedigingsmechanisme

Functies van de bekkenbodem



Algemeen verdedigingsmechanisme

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Neutral

Anxiety

Sex

Sexual Threat

van der Velde, Laan  & Everaerd, 2001  

STIMULI

bekkenbodem m. trapezius
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45 vrouwen met primair vaginisme; 32 controles
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STIMULI

Bekkenbodem-EMG en 
seksueel misbruik
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Controles Seksueel misbruikte vrouwen

Voor seksueel misbruikte 

vrouwen hebben seksstimuli een 
bedreigende betekenis gekregen!



• ≥ 3 symptomen waarvan bekend 
is dat ze zijn gerelateerd aan een 
overactieve bekkenbodem

• Klinische evidentie (bv door 
lichamelijk onderzoek) van 
bekkenbodem overactiviteit

Bekkenbodem overactiviteit

Obstructieve mictie
Frequente mictie

darmklachten

dyspareunie

vulvodynie

van Lunsen RHW, Ramakers MJ. Acta Endoscopica 2002
Van der Velde et al, ongepubliceerde data



• In groep verkrachtte vrouwen (ondanks eerdere behandeling 
voor PTSS) ten opzichte van controles:

– 2.4 x hogere prevalentie van seksuele problemen

– 2.7 x hogere prevalentie van bekkenbodem problemen

– Bekkenbodemproblemen verklaren voor 26% het effect van 
verkracht zijn op seksuele problemen (gedeeltelijke mediatie)

(Postma, Bicanic, van der Vaart, & Laan, 2013)

Bekkenbodemklachten bij eenmalige 
verkrachting



• Bekkenbodemspanning is een emotionele respons: een uiting van 
een algemeen verdedigingsmechanisme bij trauma, pijn, of angst 
voor pijn

• Patient en behandelaar moeten begrijpen wat het 
verdedigingsmechanisme heeft opgeroepen, en welke factoren de 
overactiviteit nu in stand houden (bv onverwerkt trauma)

• Als die instandhoudende factoren niet gelijktijdig worden 
behandeld, zal bekkenfysiotherapie niet helpen

Bekkenbodem is een ‘emotioneel’ orgaan



• Een chronisch overactieve bekkenbodem vermindert 
goede doorbloeding van de vulva en genitalia, wat leidt 
tot een kwetsbare, atrofische huid

• Een chronisch verhoogde bekkenbodemtonus leidt tot 
beperkter vermogen om genitaal opgewonden te worden 
tijdens seksuele activiteit, waardoor grotere kans bestaat 
op fissuren in de vulvaire huid van het vestibulum tijdens 
gemeenschap

• Onvoldoende doorbloeding verhindert dat de 
beschadigde huid goed heelt

Fysiologisch mechanisme

Vulvodynie
(dynia = pijn; pijn aan de vulva)



• Prevalentie vulvodynie in algemene bevolking ongeveer 15% 
(Harlow & Steward, 2003)

• Recente populatiestudie (N>17.000) over verband vulvodynie 
en PTSS:

– Vrouwen met PTSS >2,3x grotere kans op vulvodynie

– Vrouwen met depressie 53% grotere kans op vulvodynie

(Iglesias-Rios , Harlow , Reed, 2015)

Vulvodynie
(dynia = pijn; pijn aan de vulva)



Vaginale 
doorbloeding
(VPA)

EMG

Both, Weijenborg, van Lunsen, &  Laan, 2012

Mechanisme: spanning   doorbloeding



Bekkenbodem-EMG

Neutraal Seks

Seksuele Dreiging Angst

VPA

EMG

VPA

EMG



Onwillekeurige bekkenbodemactiviteit bij 
vrouwen zonder klachten (N=36)
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30 second epochs

Both, Weijenborg, van Lunsen, &  Laan, 2012



Bekkenbodem-EMG en vaginale 
doorbloeding (VPA)

 Bekkenbodem-EMG is negatief gecorreleerd met vaginale 
doorbloeding zoals gemeten met VPA (r = -.245)

- Moet gerepliceerd in een proefgroep met klachten

Both, Weijenborg, van Lunsen, &  Laan, 2012



• Niet alle vrouwen met 
dyspareunie hebben ook 
vulvodynie

• Vrouwen met vulvodynie 
hebben ook altijd 
dyspareunie

Dyspareunie
(‘het niet goed bij elkaar passen van bedgenoten’; pijn bij 

vaginale penetratie)



Brauer, Laan, ter Kuile, 2006

orale seks coitus
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Vermogen genitaal opgewonden te worden 
niet gestoord bij vrouwen met dyspareunie

FILMFRAGMENT



Pijnverwachting remt seksuele 
opwinding wel

Brauer, ter Kuile, Janssen, Laan, 2007
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 Prevalentie van pijn of ongemak tijdens gemeenschap is hoog, 
vooral onder jonge vrouwen:

- Zweden: 49% (Elmerstig et al., 2009)

- Nederland: >50% (de Graaf et al., 2005)

 De helft van hen vindt dit GEEN probleem (Elmerstig et al., 2009; 
2012)

 Prevalentie dyspareunie in algemene bevolking 12 tot 21% 
(Danielson, 2003; Harlow, 2008) 

Pijn bij penetratie komt heel vaak voor

Seksuele pijn



• Omdat vrouwen dat ‘kunnen’ (hun 
anatomie ‘staat ze toe’ coitus te 
hebben zonder opwinding en zin)

• Omdat ze ‘normaal’ willen zijn 
(Elmerstig, 2008)

• Liefdes-ethos: ‘Ik hou van mijn 
partner en hij heeft recht op coitus’ 
(en dat moet ik hem geven)

• Om een negatieve reactie van de 
partner te vermijden (Brauer et al., 2014)

• Kans op het op gang komen van 
seksuele opwinding en zin gering

Seksuele pijn

Waarom gaan vrouwen door met gedrag dat 
voorspelbaar leidt tot pijn?



N (%) Controles Dyspareunie

Helemaal niet 0 0

Eens per maand 0 14 (28)

Meer dan eens per maand 5 (11) 18 (35)

Eén/twee keer per week 21 (46) 9 (18)

Meer dan twee keer per week 20 (44) 10 (20)

38% van de vrouwen met pijn bij de gemeenschap hebben nog 
steeds tenminste één keer per week gemeenschap! 

Frequentie van gemeenschap

Brauer, Laan, Lakeman & van Lunsen, 2014



Seksuele pijn is psychologisch, 
relationeel en seksueel

1. Psychologisch: hechtingsproblematiek, lage zelfwaardering, 
gebrek aan autonomie, perfectionisme

2. Relationeel: Prioriteren van seksueel plezier van je partner boven 
dat van jezelf

3. Seksueel: Negeren van vereisten voor plezierige seks

Pijnlijke gemeenschap wordt voortgezet zonder voldoende opwinding 
en een gespannen bekkenbodem (als oorzaak of gevolg):

– Permanente vulvaire branderigheid door chronische irritatie van 
de vulvaire huid

– Chronische bekkenbodemoveractiviteit 



Multidisciplinaire en multifocale 
behandeling rekening houdend met 

causale en ziektebestendigende factoren

1. Bekkenbodemfysiotherapie

2. Symptomatische behandeling van de kwetsbare vulvaire huid 
(‘spoelen-deppen-föhnen-creme)

3. Psychotherapie gericht op trauma en/of (andere) 
psychologische issues

4. Relatietherapie, focus op autonomie en assertiviteit binnen 
de (seksuele) relatie

5. Sekstherapie/seks-educatie met focus op seksueel plezier van 
beide partners, niet op haar vermogen om gepenetreerd te 
worden..



Effectiviteit van een multifocale en 
psychoseksuele behandeling van 

vulvodynie: een retrospectieve studie

• Steekproef van 300 vulvodynie patienten behandeld in het 
AMC van 2002 tot 2012

• Uit de status werden behandelingrediënten geëxtraheerd die 
onderdeel waren geweest van de behandeling, en 
behandelsucces

• Doel: onderzoeken welke behandelingrediënten sterkst 
samenhangen met behandelsucces

• 224 pts maakten behandeling af (75%), van hen 200 
klachtenvrij (89.3%)

• Belangrijkste voorspeller behandelsucces: afmaken van de 
behandeling

Gaasterland, Laan, & van Lunsen, submitted  



• Goede seks is goed voor je (goede seks = seks die leidt 
tot een seksuele beloning)

• Heteroseksuele vrouwen hebben minder vaak goede 
seks dan heteroseksuele mannen (vanwege het 
dominante penetratie-script)

• Alle orgasmes zijn clitorale orgasmes

• Acute en chronische stress hebben een negatief effect 
op de genitale respons bij vrouwen

• Angst voor pijn ook

• Bij vrouwen met trauma in voorgeschiedenis of pijn bij 
penetratie is seks een bron van stress

• Denk dan aan bekkenbodem overactiviteit

Conclusie



e.t.laan@amc.uva.nl

Dank voor uw aandacht

Goed voor je 
en

bron van stress


