
De behandeling van het vaginisme 
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Ret vaginisme, een "pijnlijke kramp der vulvaire en 
vaginale musculatuur" (Levie), kan de behandelen
de arts voor moeilijkheden plaatsen, getuige de vol
gende drie ziektegeschiedenissen: 

Mevrouw A, een bakkersvrouw van 24 jaar, kwam 
acht dagen na het huwelijk op het spreekuur, om
dat de immissio penis niet lukte. De pogingen hier
toe waren zeer pijnlijk. Bij onderzoek bleek, dat er 
nog een rest hymen was, ruim toegankelijk voor een 
Yinger. N a een bespreking van ongeveer twintig 
minuten op het spreekuur, met uitleg aan de hand 
van tekeningen over de anatomie van de vrouwe
lijke geslachtsorganen, maakte ik een afspraak voor 
verdere psychotherapie. Enkele dagen later kwam 
zij mij echter vertelIen, dat zij normale, orgastisch 
beleefde coitus had. Zij heeft thans een kind. 

Mevrouw B, een leraarsvrouw van 34 jaar, was pas 
een vol jaar post nuptias met dezelfde klacht naar 
een psychiater gegaan, die haar direct naar een 
gynaecoIoog verwees. Deze heeft de hymenaaIring 
gekliefd, overigens zonder enig succes. Zes jaar la
ter, toen mevrouw B nog eens bij hem kwam, om
dat de coitus nog steeds niet lukte, heeft hij een 
uitgebreid~r plastiek gedaan, ook weer zonder ge
volg. In mei 1955, elf jaar na het huwelijk, kwam 
paW~nte bij mij onder behandeling. Uit de biogra
fische anamnese licht ik het volgende: 
Patiente is het derde van vier kinderen; de oudste twee zijn 
meisjes, drie en zes jaar ouder, het vierde is een tweeIing
broer van patiente. De vader is een autoritair en driftig man, 
ambtenaar, die door zelfstudie en doorzettingsvermogen een 
stuk boven zijn oorspronkelijk milieu is gekomen. De moeder 
is een streng confessioneIe Friese schippersdochter. Er is een 
sterke rivaIiteit geweest tussen patiente en haar tweeIing
broer: een groot gedeelte van haar jeugd is ze sterker ge
weest dan hij, speeIde aItijd met jongens en schijnt haar broer 
inderdaad te hebben overvIeugeId. HoeweI haar vader aan
drang op haar uitoefende zijn beroep te kiezen en eigenlijk 
voort te zetten, door naar de beIasting-academie te gaan 
(identificatie met zijn dochter in plaats van met zijn zoon?), 
werd zij onderwijzeres. AIs kind Ieed zij vee I aan astma. Op 
18-jarige Ieeftijd maakte zij kennis met haar toekomstige 
echtgenoot, in 1944 is zij getrouwd. Er is geen coitus ante
matrimonial is geweest, ook geen poging hiertoe. 

N aar aanleiding van deze anamnese kan men ver
schillende opmerkingen maken. Ten eerste: patiente 
had een tweelingbroer, die de enige jongen in dit 
gezin was. VoIgens Ziman, die een aardig boek 
schreef over "sibling-rivalry", zal juist bij tweeling
kinderen de angst, dat de ander meer liefde van de 
ouders krijgt, groter zijn, dan bij kinderen van ver
schillende Ieeftijd, tegenover wie een Iogischer ver
deling van voorrechten en liefde mogelijk is. Twee
lingen lossen dit op door zoveeI mogelijk aan eIkaar 
gelijk te worden. En voor onze patiente was waar-
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schijnlijk de meest voor de hand liggende opIossing 
de identificatie met de eerste en enige jongen in dit 
gezin. In deze veronderstelling past ook weI haar 
astma. Volgens Alexander en French ziet men bij 
kinderen met astma vaak een ambivalente instel
ling ten opzichte van de moeder, een strijd tussen 
de angst haar te verliezen en de wi! zich van haar 
los te maken. Mevrouw B moet het, als derde meis
je en nevenfiguur van de enige en lang verbeide 
zoon, niet gemakkelijk hebben gehad. Van "over
protectiveness" van de moeder, de "liefdevolle ty
rannie" van Groen kon ik hier niet veel vinden. 
Ten tweede: waarom was de tweede operatie hier 
niet geslaagd? Patiente had eigenlijk het anatomisch 
niet meer uitvoerbare vaginisme op een ander plan 
gebracht: als haar man een goede erectie had, zei 
ze, dat ze er nog niet aan toe was, tot de man niet 
meer in staat was de erectie vol te houden. Er was 
bovendien een technische fout van de kant van de 
man: hij had eens iets gelezen over prikkeling van 
de clitoris en deed dit met de penis, niet digitaal of 
linguaal (het laatste in 54 procent van Kinsey's ma
teriaal). 
N a de biografische anamnese bleek in een gesprek 
- dat werd gevoerd vol gens de door Deutsch en 
Murphy gegeven richtlijnen, waarbij de patient, met 
behoud van de positieve overdracht, steeds wordt 
geconfronteerd met zijn eigen woorden, hem daarbij 
stuwend in een bepaaIde richting - dat zij de voor
stelling had, dat haar schede veeI te nauw en te kort 
was. Een hierop gerichte bespreking, ook weer met 
tekeningen gellIustreerd, voerde in korte tijd tot 
resultaat: zes weken na het begin der therapie was 
de coitus normaaI, met orgastische bevrediging ge
Iukt en twee maanden later was de reactie voIgens 
KonsuIoff positief. De partus verliep vlot. 
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Mevrouw C, gehuwd met een klerk, kwam in maart 
1955, een jaar post nuptias onder behandeling met 
dezelfde klachten. Ook v66r het huwelijk hadden 
haar man en zij coitus-pogingen ondernomen. Deze 
waren in zoverre niet gelukt, dat het door vaginisme 
niet tot een immissio penis was gekomen; paW~nte 
had er echter wcl orgasme bij! Ik yond een verdikt 
hymen, terwijl hct bovendien niet mogelijk was door 
de hymenaalopening in de schede te komen door zeer 
sterk vaginisme en lichte adductorenspasmus. Ik 
heb haar toen verwezen naar de gynaecoloog, die 
het hymen excideerde en een klein plastiekje deed 
met achterlating van een fraaie ruime introitus va
ginae. In februari 1956 kwam zij terug omdat deze 
behandeling niet het gewenste resultaat had opge
leverd. 
Uit de biografische anamnese kwamen geen momen
ten naar voren, die een foutieve psychosexuele ont
wikkeling konden verklaren. Bij lokaal onderzoek 
bleek, dat zij de levator vaginae zeer sterk aanspan
de, waardoor enkele centimeters achter de introitus 
de vagina door een wal zeer sterk vernauwd werd 
en functioneel sterk verkort. Ook hier leidde be
spreking van de anatomie in twee zittingen tot ver
dwijnen van het vaginisme. In 1957 werd het eerste 
kind geboren. 

Is vaginisme een stoornis in de psycho-sexuele ont
wikkeling? Van de Velde zegt, dat het aIleen op
treedt bij vrouwen, die zowel plaatselijk als alge
meen, bepaaldelijk ook psychisch, met een zekere 
mate van infantilisme behept zijn, of op andere 
wijze niet normaal geacht mogen worden. Levie 
zegt ook, dat de diepere oorzaak bijna altijd psy
chisch is, "uitdrukking van een niet-willen". Ook 
Therese Benedek vat het vaginisme op als sexueel 
infantilisme. Zij noemt het de overtreffende trap 
van frigiditeit, "de extreme manifestatie van het 
bisexuele conflict en de daaruit voortvloeiende 
angst." 
Ik geloof, dat men voorzichtig moet zijn met het 
etiket van "psychisch gestoord", "infantiel" of "hy
sterisch" bij deze vrouwen. Freud schrijft, "Volgens 
mij is iemand, die geestelijk abnormaal is, zonder 
uitzondering ook abnormaal in zijn sexuele leven. 
Maar veel mens en zijn abnormaal in hun geslachts
leven, terwijl zij in aIle andere opzichten naderen 
tot het gemiddelde en evenals de rest, het proces 
der menselijke culturele ontwikkeling, waarin de 
sexualiteit het zwakke punt blijft, hebben doorge
maakt." De instinctieve afkeer bij hystericae van 
elke intellectuele beschouwing van sexuele proble
men, die Freud noemt, heb ik bij mijn paW~nten 
niet gevonden, integendeel. Wij moeten ons boven
dien hoeden voor het volgende: als een vrouw zich 
te kort voelt schieten in haar specifiek vrouwelijke 
kwaliteiten, als zij bovendien niet tot moederschap 
kan komen om daarmee de wereld te tonen, dat zij 
werkelijk vrouw is, remt haar dit in haar ontwikke
ling, maakt haar ook onzeker in haar optreden en 
doet ons zo gauw een diagnose steIlen, die een be
lemmering is voor therapie. 

Bij Freud vinden we als normale psycho-sexuele 
ontwikkeling van de vrouw het volgende: het meis
je doorloopt, evenals de jongen, de oraal-erotische 
en anaal-sadistische fase zonder onderscheid met de 
jongen, zonder bijvoorbeeld minder agressiviteit. 
In de fallische fase is het meisje emotioneel nog een 
jongetje; d8 clitoris is bezet met de lustgevoelens, 
die het jongetje b de Feais ervaart. In deze fase 
zijn de erotische gevoelens van het meisje op de 
moeder gericht - negatief oedipus complex (nega
tief, omdat het gericht is op de iso-sexuele ouder). 
Op een gegeven moment ontdekt het meisje, dat het 
geen penis heeft. Het kan nu drie richtingen uit: 
1 Het meisje, deor vergelijking met haar broer ge
kwetst, gecft de masturbatorische bevrediging aan 
de clitoris op, verwerpt de liefde tot de moeder, die 
ze aansprakelijk stelt voor haar gemis en verdringt 
daarbij niet zelden een groot gedeelte van aIle sexu
aliteit; 
2 het meisje weigert het penis-gemis te erkennen, 
de clitoris blijft de zetel van haar erotisehe gevoe
lens, haar psychische instelling blijft actief, en wordt 
tot het zogenaamde "mannelijk protest"; 
3 het meisje verruilt de wens naar een penis tegen 
de wens een kind te krijgen van de vader - posi
tief oedipuscomplex -, geeft de actieve clitoris
prikkeling op en komt tot een passieve verwachting. 
Op den duur is zo de mogelijkheid tot een volledig 
geintegreerde vrouwelijke sexualiteit geschapen. Bij 
deze ommekeer tot vrouwelijkheid moet de clitoris 
haar gevoeligheid en daarmee haar betekenis geheel 
of ten dele aan de vagina afstaan. Wanneer dit pre
cies plaats heeft is eigenlijk nog onbekend (Marie 
Bonaparte). 
Hiertegen zijn weI bezwaren ingebracht. Simone de 
Beauvoir verwijt Freud, dat hij van de vrouw een 
van de penis beroofde man heeft gemaakt en dat 
hij zijn psychologie van de vrouw eigenlijk op de 
man heeft geschreven. Zij beweert, dat veel meisjes 
pas laat de penis van het jongetje ontdekken en dan 
weinig zijn gei'mponeerd door dit kleine slappe aan
hangsel; zij voelen weinig behoefte ook zoiets te be
zitten en verbinden er ook niet aan, dat zij zoiets 
gehad en weer verloren hebben. Misschien worden 
de verschillen tussen haar en Freud wel enigszins 
verklaard, doordat Freud schreef in het Wenen van 
het begin van deze eeuw, toen het geboortecijfer 
daar nog hoog was - in 1900 meer dan 30 per 
1.000, volgens Salomonson -, de gezinnen groter, 
de leeftijdsverschillen tussen een meisje en eventue
Ie broertjes kleiner, dan in het Parijs van de jaren 
1940 tot 1950 (geboortecijfer in Parijs in 1940: 8 
per 1.000, geciteerd naar Salomonson), waar meis
jes dus een grote kans hadden hetzij zonder broer
tjes, dan weI met een veel jonger of veel ouder 
broertje op te groeien. 
De vrouwelijke passiviteit vat zij op als door de cul
tuur ontstaan. Het gaat niet op, zegt zij, aan de 
vrouw een van nature grotere passiviteit toe te 
schrijven op grond van het feit, dat de eicel zich 
passief gedraagt ten opzichte van het spermatozoon 
(waaraan ze overigens nog de staart ontneemt bij 
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het binnendringen, iets wat Freud blijkbaar ontgaan 
is, want hieraan zou men een mooie theorie over de 
oergenese van het castratiecomplex kunnen vast
knopen). Dat de vrouwelijke passiviteit door de cul
tuur zou zijn geconditioneerd en niet aangeboren, 
wordt ten dele gesteund door de onderzoekingen 
van Margeret Mead bij geisoleerd levende volks
stammen. Men kan zich trouwens afvragen of Freud 
weI zo veel over de "pas sieve" vrouw zou hebben 
geschreven, als hij nu in Amerika had geleefd. 
Een tweede protest tegen Freud's opvattingen komt 
van Kinsey. Deze zegt: "De sexuele mogelijkheden, 
die een individu bij de geboorte erft, schijnen niets 
meer te zijn, dan de noodzakelijke anatomie en de 
fysiologische capaciteit om te bean two orden aan 
voldoende lichamelijke of psychische prikkels. Maar 
behalve deze weinige, bij de geboorte meegebrach
te, capaciteiten schijnen de meeste aspect en van het 
sexuele gedrag van de mens het gevolg te zijn van 
"leren en conditioneren". Kinsey vindt geen reden 
om dit "leren en conditioneren" te beperken tot de 
prille jeugd, dus vaar de latentie-periode, die vol
gens Freud tot de biologische gegevenheden van de 
mens behoort, maar vol gens Kinsey ook weer door 
de cultuur is bepaald. Kinsey ontkent de mogelijk
heid van een vaginaal orgasme. Bij histologisch on
derzoek van de vagina zou zijn gebleken, dat deze 
nagenoeg geen tactiele zenuwuiteinden bezit. Prik
keling van de vagina aIleen leidt praktisch nooit tot 
orgasme. Vrouwen, die masturberen, 35 procent van 
Kinsey's materia ai, doen dit in 20 pro cent van de 
gevallen door prikkeling van de vagina, en dan nog 
bijna altijd gecombineerd met andere technieken, 
tegen 80 procent prikkeling van clitoris en labiae. 
Persoonlijk ben ik toch geneigd de meeste waarde 
toe te kennen aan Freud's opvattingen, al betreur ik 
het, dat naast de sublieme analyse van de kleine 
Hans, geen "Analyse eines fiinfjahrigen Madchens" 
werd geschreven. Te weinig heeft Freud misschien 
de positieve kanten van de verhouding van het 
meisje tot de moeder belicht. Helene Deutsch heeft 
dit goedgemaakt. 
Hoe ontdekt de vrouw nu eigenlijk de anatomie van 
haar schede? Hoe ontdekt men eigenlijk de ana to
mie van zijn inwendige organen? Freud schrijft 
hierover: "In de psycho-fysiologie is er voldoende 
op gewezen, hoe het eigen lichaam zich van de 
waarnemingswereld afgrenst. Ook de pijn schijnt 
daarbij een rol te spelen en de wijze waarop men 
bij pijnlijke ziekten tot een nieuwe kennis van zijn 
organen komt, is miss chien het voorbeeld hoe men 
eigenlijk een voorstelling van zijn eigen lichaam 
krijgt." 
Hoe zijn nu onze paW~nten aan de verkeerde, mis
schien letterlijk infantiele, voorstelling van hun 
schede gekomen? De eerste mogelijkheid is, dat zij 
als masturberend klein meisje de vagina heeft ont
dekt. Op dat moment is, door ouderlijk verbod of 
dreigement, of door een psychosexueel trauma, of 
door de pijn van de masturbatie aan het tere hymen, 
het kind hiermee opgehouden, heeft dit verdrongen, 
met andere woorden de libido-bezetting is aan dit 

deel van het lichaam onttrokken en het is niet mee
gegroeid met de rest van het ik, dus ook niet met 
het eigen lichaamsschema. De tweede mogelijkheid 
is, dat het kind de vagina nooit heeft ontdekt, ten 
hoogste zich later daarvan een foutieve voorstelling 
heeft gemaakt op grond van "voorlichting". Bij de 
eerste, pijnlijke, coitus-poging ontstaat door deze 
pijn, vide supra, een verkeerd beeld. Het was mis
schien interessant geweest deze vrouwen vooraf een 
tekening van hun eigen lichaam te laten maken, zo
als in de "Inside-of-the-body-test" van Tait en 
Ascher, maar misschien ook had dit "testen" een 
positieve overdracht, die bij deze korte en opper
vlakkige psychotherapie noodzakelijk is, in de weg 
gestaan. 
Het zou voor de opvattingen van Kinsey pleiten, 
dat door betrekkelijk eenvoudige conditionering op 
volwassen leeftijd bij deze vrouwen een normaal 
sexueel gedrag kon worden bereikt. Een parallel kan 
men zien in de mogelijkheid het baringsproces, een 
proces zeer analoog aan de coitus, wat betreft be
invloeding door onbewuste factoren - men zie hier
over Helene Deutsch - door bewuste conditione
ring gemakkelijker, zonder angst en pijnloos te doen 
verlopen (Lamaze). 

Samenvatting. Besproken wordt de psychosexuele 
ontwikkeling van de vrouw, naar aanleiding van 
drie gevallen van vaginisme. Gewezen wordt op het 
verkeerde beeld, dat deze vrouwen hebben over lig
ging en grootte van de vagina en op de mogelijk
heid dit door oppervlakkige psychotherapie te cor
rigeren. 

Summary: Possible psychogenesis of vagmlsm is 
treated. Stress is lain on the faulty body-scheme 
with women with vaginism. Method of simple cor
rection is outlined. 
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