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1. Abstract 

ACHTERGROND - Gelokaliseerde, uitlokbare vestibulodynie is een chronisch pijnsyndroom 

dat gekenmerkt wordt door pijn bij seksuele en/of niet-seksuele aanraking van het vestibulum 

van de vulva. Deze aandoening komt voor bij meer dan 10% van de jonge, seksueel actieve 

vrouwen en heeft een belangrijke invloed op de levenskwaliteit. De exacte oorzaak van deze 

oppervlakkige vulvodynie blijft tot op heden onbekend.  Er zijn maar weinig gerandomiseerde, 

placebogecontroleerde studies gebeurd naar de behandeling van deze aandoening, waardoor er 

nog steeds geen gestandaardiseerde behandeling bestaat.  

Een nieuwe therapeutische aanpak vond men echter in het gebruik van botuline toxine 

injecties in het vestibulum. Door het blokkeren van de cholinerge transmissie ter hoogte van 

de neuromusculaire junctie, heeft Botox een relaxerende werking op skeletspieren. Een 

bijkomend - en in dit geval ook het belangrijkste - effect ontstaat door het blokkeren van de 

vrijstelling van lokale neuropeptiden die een rol spelen bij de signalisatie van pijn. Dit anti-

nociceptief effect zorgt secundair voor een afname van de perifere en centrale sensitisatie, wat 

de pijn kan verminderen.  

 

DOEL - Deze literatuurstudie tracht een overzicht te geven van de reeds uitgevoerde studies 

betreffende de behandeling van uitlokbare vestibulodynie met botuline toxine injecties in het 

vestibulum. Zo probeert dit werk te achterhalen of Botox een effectieve en veilige 

behandeling is voor gelokaliseerde, uitlokbare vestibulodynie.   

 

MATERIALEN EN METHODEN - Er werd in PubMed gezocht naar artikels van de laatste 

10 jaar. Er werd gebruik gemaakt van de termen “botulinum toxin” gecombineerd met “vulvar 

pain”, “provoked vestibulodynia”, “vestibulitis”, “vulvodynia” of “dyspareunia”. De 11 

weerhouden artikels werden zorgvuldig bestudeerd en elk afzonderlijk besproken, waarbij de 

bevindingen in een samenvattende tabel werden gegoten.  

 

RESULTATEN - 5 case-reports, 4 prospectieve studies en 1 retrospectieve studie 

rapporteerden dat Botox een effectieve en veilige behandeling is voor uitlokbare 

vestibulodynie. Deze hoopvolle resultaten werden echter weerlegd door recente inzichten, 

waarbij men geen significant verschil zag in afname van pijn tussen patiënten die injecties 

kregen met Botox of met zoutoplossing (placebo).   
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DISCUSSIE - Bij het vergelijken van de verschillende studies zien we dat de karakteristieken 

nooit dezelfde zijn. Enerzijds zijn er verschillen in het toedienen van de medicatie, namelijk 

de plaats van injectie, het aantal eenheden Botox en de frequentie van injectie. Anderzijds is 

er geen consistentie in de manier waarop de resultaten van de studies gemeten en 

gerapporteerd werden. Sommige studies werken met de VAS score, andere studies werken 

met een subjectieve verlichting van de pijn of een verbetering van de seksuele functie. Nog 

andere studies rapporteren een toename in levenskwaliteit (QoL).   

Uit de huidige beschikbare studies kunnen we besluiten dat Botox geen bijkomend voordeel 

geeft in de behandeling van uitlokbare vestibulodynie in vergelijking met placebo. Er moet 

echter rekening worden gehouden met het feit dat het bewijs voorhanden slechts van niveau B 

is. Daarom is verder onderzoek noodzakelijk aan de hand van een bijkomende 

gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie, waarbij de behandelde groep een grotere 

dosis Botox submucosaal geïnjecteerd krijgt. Op deze manier kan men het placebo-effect 

uitsluiten of aantonen, alsook de correcte indicaties, techniek, follow-up en optimale dosering 

vaststellen, om zo een beter inzicht te krijgen in de behandeling van uitlokbare vestibulodynie 

met Botox. 
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2. Inleiding

2.1 Definitie 

Gelokaliseerde, uitlokbare vestibulodynie is een chronisch pijnsyndroom dat gekenmerkt 

wordt door pijn bij seksuele en/of niet-seksuele aanraking van het vestibulum van de vulva. Er 

is sprake van een vulvair ongemak, zonder de duidelijke aanwezigheid van zichtbare letsels of 

een specifieke neurologische stoornis (1). Het is de meest voorkomende oorzaak van 

dyspareunie bij jonge vrouwen (2).   

Dit type van vulvodynie kan primair of secundair zijn, waar bij de primaire vorm de pijn reeds 

aanwezig is sinds het eerste tampongebruik of de eerste seksuele betrekkingen. Vrouwen die 

aan de secundaire vorm lijden, hebben vóór het optreden van de eerste symptomen nooit pijn 

gehad bij het inbrengen van tampons, vinger of penis (3).  

Deze vrouwen zoeken medische hulp omdat ze problemen ondervinden bij vaginale penetratie. 

Het inbrengen van de penis is enorm pijnlijk en bij sommige vrouwen zelfs onmogelijk; men 

spreekt van “entry dyspareunie”. Men klaagt ook soms van postcoïtale pijn of branderigheid 

en van postcoïtale dysurie. De pijn wordt vaak omschreven als branderig en/of messcherp bij 

aanraking of uitoefening van druk (rechtstreeks of onrechtstreeks, zoals bijvoorbeeld bij het 

fietsen of het dragen van spannende kledij). Ze is gelokaliseerd in het vestibulum, typisch 

tussen 4 en 8 uur rond de introïtus tot aan de hymenale ring (4) (figuur 1). 

Figuur 1. Normale anatomie van de vulva. (5) 

De exacte oorzaak is onbekend, maar men is het erover eens dat een multifactoriële etiologie 

aan de basis van dit pijnsyndroom ligt. Vroeger werd deze aandoening ‘vulvair vestibulitis 

syndroom’ genoemd, wat wijst op een inflammatoire etiologie. Deze benaming vond men 
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echter misleidend omdat verschillende studies beweren dat er geen inflammatie in het 

vestibulaire weefsel terug te vinden is (6-9). Om geen verwarring te scheppen en deels uit 

onzekerheid omtrent de oorsprong van het probleem, heeft men de terminologie veranderd 

naar ‘uitlokbare vestibulodynie’ (1).  

2.2. Epidemiologie 

Over de prevalentie van uitlokbare vestibulodynie zijn weinig exacte cijfergegevens 

voorhanden. Dit komt deels doordat het probleem doorheen de jaren veel verschillende 

benamingen heeft gekend (vulvair vestibulitis syndroom, vulvodynie, dyspareunie, vulvaire 

pijn, dysesthesie,…) en dus niet onder één noemer werd gebracht. Recente prevalentiecijfers 

zijn dan ook moeilijk te vinden. 

Uit Zweedse en Amerikaanse epidemiologische studies blijkt dat vestibulodynie 9 tot 12% 

van alle vrouwen in de algemene populatie en tot 15% van de vrouwen in een 

gynaecologische praktijk treft (10). Dit percentage zou echter een onderschatting zijn, 

aangezien een groot deel van de vrouwen met vulvaire pijn geen medische hulp zoekt. Daar 

komt nog eens bij dat een aanzienlijk deel van deze patiënten fout wordt gediagnosticeerd 

door inconsistente diagnostische criteria en een gebrek aan kennis over deze pathologie bij de 

artsen (11). 

Volgens een grootschalige, populatiegebonden studie  uit Boston zoekt slechts 40% van de 

vrouwen met vulvaire pijn naar een behandeling en 60% van deze patiënten raadpleegt 3 of 

meer dokters vooraleer de correcte diagnose wordt gesteld. 16% klaagde van een 

voorgeschiedenis van chronische branderige vulvaire pijn of pijn bij seksueel contact 

gedurende meer dan 3 maanden (12). 

Tegenwoordig is men afgestapt van het idee dat deze oppervlakkige dyspareunie enkel 

voorkomt bij Kaukasische vrouwen. Nu blijkt dat de pathologie vrouwen van alle etnische 

achtergronden en leeftijdscategorieën –van adolescentie tot menopauze- treft (12). In de 

praktijk ziet men echter voornamelijk jonge, nullipare vrouwen met deze problematiek ((13), 

authority based). 

Hoewel er dus geen eenduidige gegevens zijn, is het wel duidelijk dat vestibulodynie een 

frequent probleem is dat – zeker bij jonge, seksueel actieve vrouwen - een belangrijke invloed 

heeft op het dagelijks leven, relaties, seksueel en psychologisch welbehagen en 

levenskwaliteit (10).
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2.3. Diagnose 

Kenmerkend voor uitlokbare vestibulodynie is de discrepantie tussen de ernst van de pijn en 

de relatieve afwezigheid van klinische bevindingen.  

Al in 1987 beschreef Friedrich het (toenmalig) vulvair vestibulitis syndroom als volgt: 

1) Hevige pijn bij aanraking van het vestibulum of bij poging tot vaginaal inbrengen van een

tampon, vinger, penis,… 

2) Gevoeligheid bij druk uitgeoefend op het vestibulum (rechtstreeks of onrechtstreeks).

3) Klinische bevindingen zijn beperkt tot verschillende graden van erytheem in de vestibulaire

zone. 

Omdat spontane remissie kan optreden, gebruikt men het persisteren van de symptomen 

gedurende meer dan 6 maanden soms als bijkomend criterium (14). 

2.3.1 Anamnese 

Het belang van een goede anamnese is niet te onderschatten. Daarom is het noodzakelijk bij 

het eerste contact enkele vragen te stellen die peilen naar de voorgeschiedenis van de vrouw. 

Ook is het essentieel de vrouw te vragen haar klachten te verduidelijken.  

Belangrijk is een onderscheid te maken tussen pijn aan de ingang van de vagina en pijn dieper 

in de vagina (diepe dyspareunie) omdat deze symptomen een andere aanpak vereisen. Bij het 

laatste denkt men bijvoorbeeld eerder aan endometriose.   

Ook moet men de term ‘pijn’ in een bredere context zien. De patiënte kan bijvoorbeeld 

woorden als ‘brandend’, ‘prikkend’, ‘gezwollen’ of ‘ongemakkelijk gevoel’ gebruiken in 

plaats van ‘pijn’.  

Een gedetailleerde pijngeschiedenis is absoluut noodzakelijk, inclusief de locatie en ernst van 

de pijn (hiervoor is ook een diagnostische test voorhanden, cfr. infra), en factoren die de pijn 

doen toenemen of verminderen. 

Men moet een inschatting maken van de invloed van deze aandoening op de patiënte haar 

dagelijks leven en functioneren. Ook wordt er gepeild naar de invloed op eventuele relaties. 

Men mag zeker niet vergeten vragen naar therapieën die de patiënte reeds geprobeerd heeft en 

naar de therapietrouw.  
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Als de patiënte pijn heeft bij geslachtsgemeenschap is het belangrijk te vragen of de pijn 

oppervlakkig of diep is, en of er een gebrek is aan vaginale lubricatie. Men probeert te 

informeren naar eventuele angsten voor vaginale penetratie en het onvrijwillig opspannen van 

de bekkenbodemspieren, wat kan wijzen op vaginisme (eventueel secundair aan het 

pijnsyndroom) (5). 

2.3.2 Differentieeldiagnose 

Uitlokbare vestibulodynie is een uitsluitingsdiagnose. Daarom moeten eerst andere oorzaken 

van vulvodynie uitgesloten worden (tabel 1). Aanwezigheid van inflammatie, induratie, 

fissuren, ulceraties, lichenificatie, hypo- of hyperpigmentatie, littekens of architecturale 

wijzigingen van de vulva moeten doen denken aan andere pathologieën zoals infectie, trauma, 

dermatologische of neoplastische aandoeningen (3). 

Daarbij is het goed te vragen naar een voorgeschiedenis van huidletsels (bijvoorbeeld eczeem) 

en lokale blootstelling aan potentiële irritantia en allergenen, zoals bijvoorbeeld vrij 

verkrijgbare crèmes, zepen, geparfumeerde maandverbanden of inlegkruisjes. Zo kan men een 

eventuele contactdermatitis uitsluiten. Tenslotte vraagt men naar eventuele urinaire 

incontinentie, aangezien urine een vulvaire irritatie kan teweegbrengen (5). 

De differentieel diagnose met pudendus-neuralgie is extreem belangrijk en moet 

onderscheiden worden van oppervlakkige dyspareunie. Hier doet zich een inklemming voor 

van de  N. Pudendus en kan men symptomen vertonen gelijkaardig aan deze van vulvodynie. 

Deze patiënten ervaren echter voornamelijk pijn bij het zitten, waarbij staan of liggen 

verlichting brengt. Ze kunnen ook een gevoel van ‘volheid’ in de vagina hebben (5). Andere 

neurologische stoornissen zijn postherpetische neuralgie en spinale zenuwcompressie. 
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Tabel 1: International Society for the Study of Vulvovaginal Diseases (ISSVD) classificatie van vulvaire 

pijn. (15)  

     A. Vulvaire pijn gerelateerd aan een specifieke stoornis 

1 Infectieus (bvb. candidiasis, herpes, etc.) 

2 Inflammatoir (bvb. lichen planus, lichen sclerosus, etc) 

3 Neoplastisch (bvb. Ziekte van Paget, squameus cel carcinoom, etc.) 

4 Neurologisch  (bvb. herpes neuralgia, spinale zenuw compressie, 

etc.) 

B. Vulvodynie 

1) Gegeneraliseerd

- Uitlokbaar (seksueel, niet-seksueel, of allebei) 

- Niet-uitlokbaar  

- Gemengd (uitlokbaar en niet-uitlokbaar) 

2) Lokaal (vestibulodynie, clitorodynie, hemivulvodynie, etc.)

- Uitlokbaar (seksueel, niet-seksueel, of allebei) 

- Niet-uitlokbaar 

- Gemengd (uitlokbaar en niet-uitlokbaar) 

2.3.3 Klinisch onderzoek 

Vestibulaire gevoeligheid wordt geëvalueerd door middel van de Q-tip test. Hierbij raakt de 

onderzoeker met een (al dan niet bevochtigd) wattenstaafje de verschillende delen van het 

vestibulum aan. De zachte druk lokt bij deze patiënten hyperesthesie, een toegenomen 

intensiteit van de uitgeoefende druk, of allodynie uit. Allodynie is de perceptie van een ander 

soort sensatie dan diegene die werd uitgeoefend; bijvoorbeeld pijn in plaats van druk. De 

pijndrempel bij uitgeoefende druk is duidelijk lager bij deze patiënten dan in de 

controlepopulatie (16). 

De meest frequente aangetaste zones zijn de mucosa rond de uitmondingen van de klieren van 

Bartholin (op posities 4 en 8uur) en het posterieure deel van het vestibulum. Sommige studies 
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beweren echter dat de volgorde van palpatie (bijvoorbeeld wijzerzin of tegenwijzerzin) een 

artefact kan creëren, waarbij de patiënte bij elke volgende aanraking een steeds hogere pijnzin 

aangeeft (16).  

Een oplossing hiervoor kan zijn niet-systematisch te palperen, waarbij de patiënte dus niet 

weet waar de volgende aanraking zal zijn. Zo kan de arts nadien op een eenvoudige tekening 

de plaatsen en intensiteit van de pijn aanduiden (figuur 2).  

Figuur 2. Q-tip testing: mapping van de pijnplaatsen  (17). 

Een alternatief, dat in de praktijk nog niet standaard wordt gebruikt, is de vulvalgesiometer. 

Dit toestel bestaat uit een reeks cilindrische structuren die vastgemaakt zijn aan een 

wattenstaafje en waarbij veren met verschillende kracht een stijgende druk uitoefenen op het 

vestibulaire weefsel. Zo is de hoeveelheid uitgeoefende druk niet afhankelijk van de 

onderzoeker, wat dus als een operator-onafhankelijk, gestandaardiseerd diagnostisch criterium 

kan worden gebruikt (16). 

Vestibulair erytheem is het meest subjectieve en dus minst specifieke van de criteria van 

Friedrich. Erytheem kan ook gezien worden bij gezonde vrouwen en de ernst is afhankelijk 

van het klinische oordeel van de arts in kwestie. Bij een herevaluatie van deze criteria kwam 

men tot de conclusie dat gevoeligheid ter hoogte van het vestibulum het meest betrouwbare 

criterium is om het onderscheid te maken tussen patiënten met of zonder uitlokbare 

vestibulodynie. Vestibulair erytheem bleek echter geen betrouwbaar criterium te zijn en mag 

dus niet gebruikt worden voor de diagnose van uitlokbare vestibulodynie in afwezigheid van 

de andere twee criteria (18). 
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2.3.4 Evaluatie 

In de evaluatie van vestibulodynie kan men gebruik maken van verschillende methoden. Deze 

worden in de praktijk niet standaard toegepast, maar worden wel gebruikt om de eindpunten 

in studies te evalueren. 

De VAS (Visual Assessment Scale) score wordt gebruikt voor vulvaire pijn en pijn na 

seksuele activiteit. De VAS score van vulvaire pijn is gebaseerd op de Q-tip test (cfr. supra). 

De vrouw geeft de intensiteit van de pijn aan op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 geen pijn is 

en 10 de ergst mogelijke pijn. 

De FSFI (Female Sexual Function Index) vragenlijst werd ontwikkeld voor het evalueren van 

vrouwelijke seksuele dysfunctie en handelt over 6 categorieën: verlangen, opwinding, 

lubricatie, orgasme, bevrediging en pijn) (19). Deze index bestaat uit 19 items waarbij een 

score onder de cut-off waarde van 26,55 een verhoogd risico geeft op seksuele dysfunctie (20, 

21).  

Daarnaast bestaat ook de FSDS (Female Sexual Distress Scale), die 12 items omvat om het 

seksueel gerelateerde persoonlijke leed in vrouwen te meten. Een score boven de cut-off 

waarde van 15 indiceert seksueel lijden (22).  

Manifeste seksuele dysfunctie bij de vrouw (MFSD, Manifest Female Sexual Dysfunction) 

wordt gedefinieerd als een score op de FSFI onder 26,55 en op de FSDS boven 15 (10).  

Een andere vragenlijst die in sommige studies wordt gehanteerd en gebruikt wordt voor het 

objectiveren van de gezondheid van een persoon, is de SF-36. De SF-36 bevat 36 items die 8 

gezondheidsconcepten omvatten: beperkingen in fysieke activiteiten omwille van 

gezondheidsproblemen, beperkingen in sociale activiteiten omwille van fysieke of emotionele 

problemen, beperkingen in dagelijkse activiteiten omwille van fysieke 

gezondheidsproblemen, lichamelijke pijn, algemene mentale gezondheid, beperkingen in 

dagelijkse activiteiten omwille van emotionele problemen, vitaliteit en algemene perceptie 

van gezondheid. Verder bevat deze vragenlijst ook nog 2 schalen die zowel mentale als 

fysieke gezondheid samenvatten (10, 23, 24). 
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2.4  Etiologie en pathogenese 

Men is het erover eens dat vestibulodynie een aandoening is met een multifactoriële etiologie, 

maar de exacte oorzaak is nog steeds niet achterhaald. Er worden wel verschillende 

hypothesen opgeworpen die allemaal (al dan niet uitvoerig) onderzocht werden in klinische 

studies. 

Men denkt enerzijds dat er een lokale hyperinnervatie optreedt als gevolg van neuronale 

hyperplasie. Een andere verklaring voor deze aandoening is de aanwezigheid van een 

chronische inflammatie in het vulvair vestibulum, hoewel dit de laatste jaren door 

verschillende studies werd weerlegd. Er treedt echter ook centrale pijndysregulatie op, wat 

erop wijst dat dit niet enkel een perifeer gelokaliseerd probleem is.  Ook hormonale invloed 

(verminderde expressie van oestrogeen-receptoren), genetische factoren (polymorfismen in 

bepaalde genen) en verhoogde bekkenbodemtonus kunnen een rol spelen in de pathogenese. 

2.4.1 Hyperinnervatie als gevolg van neuronale hyperplasie 

Vestibulodynie is een stoornis waarbij abnormale pijnperceptie optreedt als gevolg van 

sensitisatie van vestibulaire zenuwvezels. Een tot nu toe onbekende trigger (waarschijnlijk 

een vorm van chronische inflammatie) zorgt voor een verlengde activatie van sympathische, 

type C-zenuwvezels ofwel C-afferente nociceptoren. Dit zijn de zenuwuiteinden die 

verantwoordelijk zijn voor het overbrengen van schadelijke (thermische of chemische) stimuli 

naar de hersenen. Als gevolg hiervan gaan de neuronen in de hersenen abnormaal reageren 

zodat milde stimuli worden waargenomen als pijn (14). De functie van de pijnzin streeft hier 

zijn doel dus eigenlijk voorbij. Pijn is er immers om ons te waarschuwen wanneer een prikkel 

wordt toegediend die ons mogelijk schade zou kunnen berokkenen. Bij uitlokbare 

vestibulodynie is de pijndrempel echter zo verlaagd dat zelfs aanrakingen of lichte druk als 

pijn worden ervaren.  

In verschillende studies waarbij biopten werden genomen ter hoogte van de vestibulaire 

mucosa werd bij histopathologisch onderzoek een toename in intra-epitheliale innervatie en 

een toename van het aantal C-afferente nociceptoren waargenomen (9, 25, 26). De 

zenuwuiteinden zijn CGRP-positief (calcitonin gene-related peptide). CGRP wordt 

geproduceerd zowel in perifere als centrale neuronen. Het zorgt voor vasodilatatie en komt 

tussen in de transmissie van pijn (27). 
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Er treedt dus een verandering op van de zenuwvoorziening in de getroffen regio 

(hyperinnervatie), wat een verklaring zou kunnen zijn voor de toegenomen sensitiviteit bij 

aanraking.  

2.4.2 Centrale pijndysregulatie 

Centrale sensitisatie kan optreden als gevolg van de combinatie van perifere sensitisatie van 

sensorische zenuwen in het vestibulaire weefsel en een verandering in de transmissie van de 

pijnprikkel. Dit kan leiden tot veranderingen in het centrale zenuwstelsel waardoor de patiënte 

een veralgemeende hypersensitiviteit en een verminderde pijndrempel ten opzichte van 

tactiele stimuli ontwikkelt (28). Dit kan getest worden door het meten van de PPTs (Pressure 

Pain Tresholds) op arm, been en over het vestibulum met behulp van een druk-algometer. 

Vrouwen met vestibulodynie ondervinden sneller pijn bij dezelfde uitgeoefende druk dan de 

gezonde controles. Ze hebben dus een lagere pijndrempel in relatie tot druk (29). 

Dit suggereert dat het niet enkel een lokaal probleem is, maar mogelijk een centraal 

pijnproces. Dat kan verklaren waarom vestibulodynie vaak voorkomt in combinatie met 

andere pijnsyndromen zoals hoofd- en rugpijn, interstitiële cystitis, prikkelbare 

darmsyndroom, fibromyalgie, temporomandibulaire stoornissen, orofaciale en pelviene pijn 

(29-31). 

Vrouwen met meerdere pijnsyndromen geven een hogere intensiteit van coïtale pijn aan op de 

numerieke VAS schaal. Er is echter geen verband tussen de vestibulaire PPT en de coïtale 

VAS score (32). 

2.4.3 Chronische inflammatie 

Een vermoedelijke risicofactor voor het ontwikkelen van vestibulodynie is de aanwezigheid 

van herhaalde vaginale infecties zoals candidiasis, bacteriële vaginose en trichomoniasis. 

Er werd een toename gezien in het aantal mastcellen in de vestibulaire mucosa die bij 

degradatie heparanase loslaten (25, 33). Dit is een enzym dat betrokken is bij inflammatoire 

reacties, waarbij het de omgevende weefsels afbreekt en zo de proliferatie van nieuwe 

zenuwuiteinden bevordert. Deze nieuwe zenuwuiteinden zijn in staat de basale membraan te 

doorbreken en het oppervlakkige epitheel te bereiken (10, 34). 
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Deze vaginale infecties kunnen ook een verandering in de pro-inflammatoire cytokines 

induceren. In een recente studie werd een toename gevonden in voornamelijk IL-1β, IL-6 en 

IL-8, geproduceerd door specifieke fibroblasten die enkel teruggevonden worden bij patiënten 

met vestibulodynie (35). Dit resulteert in een chronische inflammatie waarbij het aantal 

zenuwuiteinden op die plaatsen toeneemt (hyperinnervatie) volgens het hierboven beschreven 

mechanisme. Hierdoor ontstaat er dus een verminderde pijndrempel bij aanraking, allodynie 

genoemd. 

Als deze infecties frequent terugkeren, kunnen ze zo een chronisch inflammatoir proces 

onderhouden. Belangrijk te weten is dat de symptomen van vestibulodynie persisteren nadat 

de oorspronkelijke infectie succesvol behandeld werd (34). 

We kunnen dit proces beter omschrijven als neurogene inflammatie. Neurogene inflammatie 

ontstaat door stimulatie van perifere zenuwen en wordt gekarakteriseerd door toegenomen 

vasculaire permeabiliteit als gevolg van activatie van neurokinine-1 (NK-1) receptoren op 

post-capillaire venulen door substance P-loslating uit sensorische zenuwvezels (figuur 3) (36). 

Andere neuropeptiden losgelaten door deze zenuwuiteinden zorgen voor een versterking van 

het inflammatoir effect. Ze verhogen de vasculaire permeabiliteit en door hun chemotactische 

effecten zorgen ze voor een accumulatie en activatie van leukocyten op de plaats van 

inflammatie. 

Andere studies ontkrachten dan weer de actieve rol van inflammatie (6, 9). Er zou geen 

verschil zijn in het aantal glucocorticoïd-receptoren tussen patiënten en controles, wat de rol 

van inflammatie verder ontkracht. In dit geval ondervinden patiënten dan ook geen voordeel 

van therapie met corticoïden (37). In een kleine case-control studie vond men geen verschil in 

expressie van de inflammatoire merkers COX-2 en iNOS. Beide merkers waren slechts in 

kleine hoeveelheden aanwezig zowel bij vrouwen met vestibulodynie als bij vrouwen uit de 

controlegroep. De klassieke inflammatoire pathway wordt in dit geval dus niet gevolgd. Ook 

hier concludeert men dat deze patiënten geen baat hebben bij therapie met corticoïden (8). 

In een groot aantal vestibulodynie patiënten vindt men wel degelijk een voorgeschiedenis van 

recurrente candida-infecties, maar er is dus nood aan grotere, prospectieve studies om dit 

causaal verband definitief aan te tonen (4).  

Ten slotte werden in sommige studies HPV-infecties geassocieerd met het ontstaan van 

vestibulodynie (38, 39), maar andere studies, waarbij gebruik gemaakt werd van PCR, 
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ontkrachten deze bewering dan weer (40, 41). Waarschijnlijk is de aanwezigheid van HPV bij 

een deel van deze patiënten gewoon een toeval, gegeven de hoge prevalentie van HPV (34). 

Figuur 3. Neurogene inflammatie wordt geïnitieerd door een stimulus (1), wat resulteert in een loslating van 

neurotransmitters (2a) en transmissie van nociceptieve impulsen door niet-gemyeliniseerde sensorische 

zenuwvezels en sympathische zenuwvezels (2b). Neurotransmitters afkomstig van niet-gemyeliniseerde vezels 

stimuleren de loslating van inflammatoire mediatoren (3a) vanuit mastcellen en zorgen zo voor een vasodilatatie 

en toegenomen vasculaire permeabiliteit (3b).    

Neurotransmitters en inflammatoire mediatoren spelen ook een rol als chemotactische factoren, die zorgen voor 

accumulatie van leukocyten op de plaats van inflammatie (niet in figuur). 

Inflammatoire mediatoren kunnen dan de verder loslating van neurotransmitters stimuleren  waardoor de initiële 

reactie wordt versterkt (3c).  

Sympathische zenuwvezels zorgen niet enkel voor transmissie van impulsen als reactie op directe stimulatie; ze 

kunnen ook de drempel verminderen van niet-gemyeliniseerde vezels voor opeenvolgende stimuli (sensitisatie) 

(4).  

5-HT: 5-hydroxytryptamine. BV: bloedvat. cGRP: calcitonin gene-related peptide. LTs: leukotriënen. 

NGF: nerve growth factor. NKA: neurokinine A. NPY: neuropeptide Y. PGs: prostaglandinen.  

SOM: somatostatine. SP: substance P. TNF: tumor necrosis factor. VIP: vasoactief intestinal peptide.  

Gebaseerd op figuur uit (36). 
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2.4.4 Genetische invloed 

Terwijl men blijft zoeken naar verklaringen zijn er de laatste jaren hypothesen opgeworpen 

die een genetische invloed doen vermoeden. Een mogelijk mechanisme is de aanwezigheid 

van bepaalde polymorfismen in genen die de inflammatoire respons reguleren (42, 43). Zowel 

het gen voor IL-1β, het gen voor het mannose-bindend lectine (MBL), als het gen voor de 

melanocortine-1 receptor (MC1R) zouden betrokken zijn in dit proces (4). Ook 

polymorfismen in het gen van het guanosine trifosfaat cyclohydrolase (GCH1) lijken een 

invloed te hebben op de hypersensitiviteit. GCH1 is een enzym dat betrokken is bij de 

snelheidsbepalende stap in de biosynthese van 6(R)-L-erythro-5,6,7,8-tetrahydrobiopterine 

(BH4). BH4 is een essentiële cofactor in de synthese van verschillende pijn modulatoren zoals 

catecholamines, serotonine en NO. Aangezien echter maar 2% van de onderzochte populatie 

homozygoot was voor dit allel, werd er slechts één groep gemaakt, bestaande uit zowel de 

homozygote (2%) als de heterozygote (28%) dragers. Men vond weliswaar geen significant 

verschil tussen dragers en niet-dragers in pijn- en druksensitiviteit. Wel vond men een 

significant verband met het gebruik van hormonale contraceptiva bij dragers (homo- en 

heterozygoot) (cfr. infra). Er is m.a.w. geen enkele aanwijzing dat deze SNP op zichzelf 

bijdraagt tot de etiologie van vestibulodynie (32).  

2.4.5 Veranderde hormoonbalans 

Verschillende pijnsyndromen zoals spanningshoofdpijn, fibromyalgie en prikkelbare 

darmsyndroom zijn meer prevalent bij vrouwen dan bij mannen. Men weet al heel lang dat 

vrouwen een hogere incidentie aan inflammatoire ziekten hebben en pijnlijke stimuli anders 

lijken te ervaren dan mannen (44).  

Het mogelijke effect van geslachtshormonen op pijngevoeligheid werd onderzocht in 

verschillende studies. Er is bewijs dat suggereert dat oestrogeen pijn kan moduleren, maar er 

zijn zowel pro- als anti-nociceptieve effecten gevonden (32). 

Een verstoring in de hormoonhuishouding verhoogt het risico op vestibulodynie. Daarbij 

denkt men bijvoorbeeld aan hormonale anticonceptie, menopauze en ovariëctomie. 

Verschillende studies opperen dat langdurig gebruik van orale anticonceptiva, zeker wanneer 

gestart op jonge leeftijd, betrokken kan zijn bij het ontstaan van vestibulodynie (45-48). Het 

mogelijke mechanisme hierachter is volgens Eva et al. de verminderde expressie van α-
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oestrogeen receptoren (ERα) in de vestibulaire mucosa (49). Een recentere studie zegt echter 

dat er net een toename plaatsvindt van het aantal α-oestrogeen receptoren. Deze studie was 

dubbelblind en gecontroleerd, dus bias is hier uitgesloten. Een nadeel is echter dat er slechts 

14 patiënten geïncludeerd werden en dat er enkel immunohistochemische lokalisatie van de 

receptoren -maar geen PCR- werd uitgevoerd (37). Gezonde pilgebruiksters hebben een hoger 

aantal ERβ in het vestibulair weefsel in vergelijking met niet-pilgebruiksters. Er treedt een 

verandering op van de morfologie van de mucosa, waarbij de dermale papillen oppervlakkiger 

en dunner worden. Dit kan aanleiding geven tot een meer fragiele en gevoeligere mucosa (7). 

Daarbovenop komt nog eens dat vrouwen die orale anticonceptiva gebruiken een lagere 

vestibulaire pijndrempel zouden hebben ten opzichte van mechanische stimuli (47). Men 

vermoedt dat deze bevindingen passen bij een teveel aan progestageen, waardoor men een 

verhoogd risico ontwikkelt op vestibulodynie bij gebruik van pillen met een hoog 

progestageengehalte. Er zijn echter meer gegevens noodzakelijk om deze bewering te 

ondersteunen (4). 

Dierexperimentele studies hebben aangetoond dat ERα betrokken is bij de proliferatie van het 

vaginale epitheel, wat doet vermoeden dat er een verband is tussen de expressie van steroïd 

receptoren en de morfologie van het epitheel (50). Oestrogeen is in staat om de aanvang en 

het verloop van neurogene inflammatie te beïnvloeden. Op muismodellen heeft men gekeken 

naar de relatie tussen oestrogeen en het begin en het verloop van neurogene inflammatie van 

de blaas. Men vond dat behandeling met de oestrogeen antagonist ICI 182,780 geen invloed 

heeft op de hoeveelheid NGF (Nerve Growth Factor) in de blaas, maar wel een vermindering 

van het NGF messenger-RNA teweegbrengt. NGF is een neurotrofine dat geproduceerd wordt 

in perifere weefsels en pijn en inflammatie kan mediëren. Met behulp van 

immunohistochemische technieken kon men aantonen dat de mucosa de primaire bron is van 

NGF in de blaas van de muis en dat er in deze mucosa ook expressie van ER-α, ER-β en de 

NGF receptor tyrosine kinase A plaatsvindt. Oestrogeen medieert dus mogelijk de neurogene 

inflammatie door interactie met andere stoffen en cellen die een rol spelen in de pathogenese 

van neurogene inflammatie, zoals substance P, bradykinine en mastcellen (36). 

ERα werd teruggevonden in sensorische neuronen in de dorsale hoorn bij ratten, wat 

suggereert dat de nociceptieve afferente zenuwen ERα tot expressie brengen (51).  

Een zeer recente studie vond een significante interactie tussen een polymorfisme in het 

guanosine trifosfaat cyclohydrolase (GCH1) gen, het gebruik van hormonale contraceptie en 
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coïtale pijn bij patiënten met vestibulodynie. Onder deze patiënten zag men dat dragers van de 

SNP die hormonale contraceptiva gebruiken een hogere pijnsensitiviteit hadden dan dragers 

van het gen die geen hormonale contraceptiva gebruiken. Bij deze vrouwen kunnen we 

spreken van een veralgemeende pijn hypersensitiviteit. Belangrijk hierbij is dat het 

polymorfisme op zich geen aanleiding geeft tot hypersensitiviteit, noch perifeer (gemeten 

a.d.h.v. PTTs op arm en been), noch vestibulair. De associatie met een hormonaal 

anticonceptivum is hier dus essentieel (32).  

Hoewel er nog geen uitsluitsel is over het exacte mechanisme, lijken er toch verschillende 

aanwijzingen te zijn dat oestrogeen betrokken is bij het pathofysiologisch proces. Uit deze 

bevindingen zou men kunnen concluderen dat topisch oestrogeen zou kunnen gebruikt 

worden als een mogelijke behandeling (37).  

2.4.6 Hypertoniciteit van de bekkenbodem 

Hypertoniciteit van de bekkenbodemspieren wordt vaak beschreven bij vrouwen met 

vestibulodynie. Dit kan secundair zijn aan de chronische veranderingen in de mucosa (10), 

maar is hoogstwaarschijnlijk een gevolg van de angst voor pijn bij vaginale penetratie; een 

fenomeen dat ook gezien wordt bij patiënten met vaginisme (4). Men spreekt hier ook van de 

“dyspareunie cyclus”. Deze cyclus wordt geïnitieerd door het primaire organische probleem 

(vestibulaire pijn), waardoor er angst optreedt voor meer pijn bij seksueel contact. Hierdoor 

ontstaat een inadequate seksuele respons, met secundair het onwillekeurig opspannen van de 

bekkenbodemspieren (52) (figuur 4). Vrouwen met uitlokbare vestibulodynie vertonen een 

instabiliteit van de bekkenbodemspieren en een verhoogde spiertonus in rust, een gebrekkig 

herstel van de spier na contractie en een verminderde contractiefrequentie en -kracht (53) 

(figuur 5 en 6). Of de reactie van de bekkenbodemspieren predisponerend is voor, de oorzaak 

of een gevolg is van de vestibulodynie is dus nog niet met zekerheid geweten (14). 
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Figuur 4. Dyspareunie cyclus (gebaseerd op een figuur uit (52)) 

Figuur 5.  Niet-pathologisch EMG van bekkenbodemspieractiviteit. 

1) Lage spieractiviteit in rust met goede spierstabiliteit. 2) Goede rekrutering van de spiercellen met duidelijke

afbakening tussen rust- en contractietoestand. 3) Sterke contractie zonder spiervermoeidheid. 4) Abrupte daling 

van contractie naar rusttoestand (relaxatie). 5) Lage spieractiviteit in rust met goede spierstabiliteit na contractie. 

(53) 
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Figuur 6. EMG van bekkenbodemspieractiviteit typisch voor uitlokbare vestibulodynie 

1) Verhoogde en onstabiele rusttonus. 2) Slechte rekrutering van spiercellen. 3) Spasme bij aanhoudende

contractie en spiervermoeidheid. 4) Slecht herstel van gebruikte spiercellen. 5) Na de contractie blijft de 

rusttonus verhoogd, met hoge amplitudes en instabiliteit. (53)  

2.4.7 Psychoseksuele dysfunctie en cognitief-affectieve pijnmodulatie 

Sommigen geloven dat vestibulodynie puur een psychoseksuele dysfunctie is. Anderen 

weerleggen dit waarbij verwezen wordt naar het verdwijnen van de pijn na chirurgische 

excisie van de pijnlijke zones van het vestibulum (14). Vrouwen met vestibulodynie 

ondervinden echter wel meer psychologische problemen en seksuele ontevredenheid. 

Voorbeelden hiervan zijn verminderde seksuele interesse en bevrediging alsook meer 

frustratie en het optreden van depressieve symptomen (54). Men vroeg zich lange tijd af of 

deze dysfunctie  predisponerend is voor of simpelweg het gevolg is van dit chronisch 

pijnsyndroom. 

In een case-control studie bij 480 vrouwen werd gezocht naar het verband tussen 

psychologische aandoeningen en vulvodynie. Er werd gevonden dat klachten van vulvodynie 

vier keer meer voorkomen bij vrouwen met stemmings- en/of angststoornissen in de 

voorgeschiedenis. Anderzijds vond men ook dat de aanwezigheid van vulvaire pijnklachten 

een (al dan niet eerste) stemmings- en/of angststoornis kan induceren (55). Hierbij kan een 

verhoogde waakzaamheid voor pijn optreden, waarbij de patiënt een sterke fixatie krijgt op 

lichamelijke sensaties en deze al dan niet zal categoriseren als lichamelijke pijn (somatisatie) 

(56, 57). 
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In een Zweedse studie zag men ook een verband met stressfactoren, waarbij de vrouwen met 

vestibulodynie een hoger stressniveau meldden dan de controlepopulatie en dit ook bevestigd 

werd door middel van verhoogde ochtendspiegels van cortisol (58). Kwalitatief onderzoek 

doet echter sterk vermoeden dat de chronische vulvaire pijn de seksuele functie en daarmee 

ook het psychologisch welzijn beïnvloedt eerder dan andersom (54). Een optimale 

behandeling zal zich dus zowel toespitsen op het fysieke probleem als op de psychologische 

gevolgen (14).  

2.5. Behandeling 

Ondanks de hoge prevalentie en negatieve impact van uitlokbare vestibulodynie op de 

levenskwaliteit, zijn er maar weinig gerandomiseerde, placebogecontroleerde studies gebeurd 

naar de behandeling, waardoor er nog steeds geen gestandaardiseerde behandeling bestaat. 

Het gebrek aan consensus kan deels verklaard worden door de onwetendheid omtrent de 

etiologie van de aandoening, waardoor men jarenlang een ‘trial and error’-techniek heeft 

toegepast. In de literatuur vond men eind jaren ‘90 veel klinische observaties van (al dan niet) 

geslaagde behandelingen, maar er bestond geen wetenschappelijk onderbouwd algoritme. De 

studies die wel gebeurd zijn, hebben jammer genoeg vaak te kampen met methodologische 

beperkingen. Zo zijn veel studies niet gerandomiseerd, noch dubbelblind. Ook is er vaak geen 

‘a priori’ definitie van wat men verstaat onder therapeutisch succes. Dit wil zeggen dat men 

op voorhand geen vaste criteria had opgesteld waaraan de outcome van de therapie moest 

voldoen (59). 

Landry et al. besloten daarom in 2008 een review te schrijven waarin alle therapeutische 

opties gebundeld werden en onder de loep werden genomen (60).  

De ‘International Society for the Study of Vulvovaginal Disease’ stelt in de ‘Vulvodynia 

Guidelines’ een aanpak voor die bestaat uit pijnmanagement, bekkenbodem-reëducatie en 

psychoseksuele begeleiding. In het UZ in Gent gebruikt men een eigen opgesteld algoritme 

(figuur 7). 

Het belangrijkste doel dat men voor de patiënte formuleert is het verminderen van coïtale pijn 

en verbetering van de levenskwaliteit en/of seksuele functie (2).  



20 

2.5.1 Conservatieve behandeling 

2.5.1.1 Niet-medicamenteus 

2.5.1.1.1 Maatregelen om de irritatie te verminderen 

Het eerste wat men de patiënten aanraadt, is een onmiddellijk coïtusverbod. Door het contact 

met het vestibulum te vermijden, vermindert men automatisch ook de irritatie van dit gebied. 

Wanneer men toch geslachtsgemeenschap wenst, is het aangeraden een glijmiddel te 

gebruiken. Ook raadt men de patiënten aan om de genitale regio enkel met water te wassen en 

geen washandje, zeep of geparfumeerde producten te gebruiken. Het is beter om de gewassen 

vulva droog te deppen in plaats droog te wrijven. Het lokaal gebruik van een haardroger 

wordt afgeraden (5, 61). Tenslotte draagt de patiënte best geen spannende broeken, beter 

katoenen dan synthetisch ondergoed en vermijdt zij ook het gebruik van inlegkruisjes. 

’s Nachts draagt zij beter geen ondergoed. Bij de menstruatie gebruikt ze best een katoenen, 

niet geparfumeerd maandverband (61). 

2.5.1.1.2 Bekkenbodemkinesitherapie met EMG biofeedback en/of vaginale dilatatoren 

Met biofeedback probeert men via herhaalde sequenties van contractie en relaxatie van de 

bekkenbodemspieren de hypertoniciteit te verminderen. De vrouw leert het verschil tussen 

opspannen en ontspannen en leert dus haar bekkenbodem beter te gebruiken. 

In een studie van Bergeron et al. onderzocht men het effect van bekkenbodemtherapie met 

behulp van EMG biofeedback. 12 weken lang volgden de patiënten verschillende sessies, 

aangevuld met oefeningen voor thuis. Bij een significant aantal patiënten zag men een 

reductie van de pijn, dit zowel op de gebruikte pijnschalen (bij gemiddeld 21,8% van de 

patiënten) als in de zelfrapportage (35%) (62). 

Een jaar later bestudeerden Bergeron et al. het effect van fysische therapie (inclusief 

biofeedback) in een retrospectieve studie en vonden wederom een significante vermindering 

van de pijn bij 52% van de vrouwen (63). 

McKay et al. lieten 29 vrouwen dagelijks bekkenbodemspier-oefeningen uitvoeren met 

behulp van biofeedback. Men vond bij 52% van de deelnemers een significante verbetering 

van de vestibulaire gevoeligheid. Bij 31% vond men een matige verbetering, 5 patiënten 
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ondervonden geen verbetering (17%). Op het einde van de studie hadden 20 vrouwen (69%) 

de seksuele activiteiten hervat (64). 

De enige gerandomiseerde studie, uitgevoerd door Danielsson et al. bevestigde inderdaad dat 

biofeedback een (beperkte) verbetering van de pijn en spierspanning kan teweegbrengen. Hier 

volgden de patiënten 4 maanden lang biofeedback therapie, waarna men kon besluiten dat er 

niet alleen een verbetering was van de pijn, maar ook van het seksueel functioneren en de 

levenskwaliteit (65). In deze studie zocht men eigenlijk naar het verschil in werkzaamheid 

tussen biofeedback en topisch lidocaïne. Beide therapieën bleken even effectief te zijn. 

Door frequente aanraking van de genitale regio, met bijvoorbeeld vaginale dilatoren, kan men 

de patiënte helpen haar angst te overwinnen, waardoor het secundair opspannen van de M. 

Levator ani vermindert. Er bestaan dilatoren met verschillende diameters. De vrouw begint 

met de kleinste te oefenen en wanneer dit goed lukt, probeert ze een grotere maat. Deze 

manier van bekkenbodemtherapie speelt een belangrijke rol in het overwinnen van de 

verhoogde musculaire responsen die aanwezig blijven (en soms nog toenemen) nadat de 

pijnperceptie reeds verminderd is (66). 

2.5.1.1.3  Cognitieve gedragstherapie 

Door middel van cognitieve gedragstherapie kan men de angst verminderen door patiënten 

meer controle te geven over hun pijn en door de betekenis van de situatie voor hen te 

veranderen. Op deze manier werkt deze therapie in op de cognitieve en emotionele factoren.  

In een studie van Bergeron et al. kwam naar voor dat gedragstherapie hetzelfde effect zou 

hebben op seksueel functioneren en psychologisch welzijn als bekkenbodemtherapie en 

chirurgie. Het effect op de vestibulaire pijn was echter groter bij de patiënten die een 

vestibulectomie hadden ondergaan, waardoor men het primaire effect van de gedragstherapie 

in vraag kan stellen.  

Cognitieve gedragstherapie kan de patiënt dus beter met de aandoening en de pijn leren 

omgaan, evenals de kwaliteit van leven en het seksueel functioneren verbeteren. Cognitieve 

gedragstherapie kan echter niet de lokale pijn ter hoogte van het vestibulum (zoals 

geëvalueerd d.m.v. de Q-tip test) verminderen (62). 
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2.5.1.2 Medicamenteus 

1.5.1.2.1 Topische anesthetica: lidocaïne gel 2 of 5% 

Lidocaïne zorgt voor een tijdelijke verdoving door het blokkeren van de natrium-kanalen. De 

actiepotentiaal blijft uit en de pijnprikkel wordt op deze manier niet meer doorgegeven. 

Symptomatisch gebruik: 

Deze gel mag zo vaak als nodig is gebruikt worden wanneer de patiënte pijn ondervindt. Men 

kan de gel aanbrengen ter hoogte van het vestibulum 30 minuten voor geslachtsgemeenschap. 

Hierbij moet men rekening houden dat de seksuele partner ook een beperkte lokale verdoving 

kan gewaar worden. Bij gebruik van een topisch anestheticum moet de partner oraal contact 

met de vagina vermijden. 

Alle topische anesthetica kunnen een initieel brandend of prikkend gevoel veroorzaken, maar 

dit verdwijnt na enkele minuten. 

Therapeutisch gebruik: 

Het langdurig gebruik van lidocaïne onderbreekt de pijnlijke impulsen vanuit het vestibulum, 

wat de feedback amplificatie van pijn kan minimaliseren.  

In een studie van Zolnoun et al. liet men 61 patiënten iedere nacht lidocaïne gel aanbrengen, 

gedurende minstens 8 uren. Na 7 weken therapie zag men een significante verbetering zowel 

in de dagelijkse pijn (daily visual analog scale for pain), als in de pijn tijdens gemeenschap 

(intercourse-related visual analog scale for pain). 76% van de vrouwen was in staat seksuele 

betrekkingen te hebben met hun partner ten opzichte van 36% bij het begin van de studie (67). 

Er zijn echter te weinig gerandomiseerde studies die overtuigende resultaten kunnen 

voorleggen (59). 

2.5.1.2.2. Lokale corticoïden 

Vroeger werden nogal eens intralesionele injecties gegeven met corticoïden. Hiervoor werd  

methylprednisolone of betamethasone gebruikt, eventueel gecombineerd met lidocaïne. Deze 

therapie is echter grotendeels verlaten. Er zijn dan ook geen harde bewijzen uit 

gerandomiseerde studies, enkel case-reports en kleinschalige cohortestudies met een laag 

niveau van evidentie (68, 69). 
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2.5.1.2.3 Systemische medicatie 

Antidepressiva 

Antidepressiva worden met succes gebruikt voor de behandeling van chronische 

pijnsyndromen (70). Een oraal tricyclisch antidepressivum zoals amitryptiline of nortryptiline 

in een dosis van 75 mg/dag is een gangbare behandeling in deze setting. Er blijft nog 

onzekerheid over het werkingsmechanisme van antidepressiva bij neuropathische pijn, maar 

het ligt waarschijnlijk in het blokkeren van de neurotransmissie van norepinefrine en 

serotonine. De medicatie werkt in op de natrium-kanalen en de N-methyl-D-aspartaat 

(NMDA) receptor (61). 

Het analgetisch effect wordt sneller en met een lagere dosis bereikt dan het antidepressief 

effect (wat tot 6 weken kan duren). Er is geen correlatie tussen het effect van de 

antidepressiva op de stemming en op pijn. Antidepressiva zorgen voor analgesie zowel bij 

depressieve als niet-depressieve patiënten (70). 

In tegenstelling tot de klassieke selectieve serotonine reuptake inhibitoren (SSRI’s), lijken 

nieuwere antidepressiva, zoals de selectieve serotonine en norepinefrine reuptake inhibitoren 

(SSNRI’s), eveneens in lage dosissen, wel effectief te zijn in de behandeling van vulvodynie. 

Voorbeelden hiervan zijn duloxetine (60 mg/dag) en venlafaxine (75-150 mg/dag) (authority 

based).  

Hoewel deze medicatie frequent voorgeschreven wordt, is de werkzaamheid ervan zelden 

nagegaan in gerandomiseerde studies. Daarenboven houdt men weinig rekening met de (toch 

niet zeldzame) bijwerkingen, zoals anticholinerge effecten bij het gebruik van tricyclische 

antidepressiva (13).  

Anti-convulsiva 

Ook anticonvulsiva worden gebruikt en deze hebben over het algemeen minder bijwerkingen 

dan antidepressiva.   

Voorbeelden hiervan zijn gabapentine (1800-3600 mg/dag) en pregabaline (300 mg/dag) 

(authority based). Het mechanisme van deze medicatie berust op hun GABA-agonistische 

werking. Hierdoor wordt de neurotransmissie ter hoogte van de pijnzenuwen geblokkeerd (10, 

61). 
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2.5.1.2.4 Topisch gabapentine 

Gabapentine kan echter ook gebruikt worden als een lokale crème. Dit wordt goed verdragen 

en is geassocieerd met een significante pijnreductie. Zoals de systemische vorm reeds heeft 

bewezen, kan gabapentine gebruikt worden om vestibulodynie te behandelen. Systemische 

anticonvulsiva hebben echter verschillende bijwerkingen, zoals sedatie en duizeligheid. De 

lokale toediening van deze medicatie geeft minder bijwerkingen en dit omwille van twee 

redenen. Enerzijds is de hoeveelheid actieve stof in een topische bereiding veel kleiner dan in 

oraal toegediende medicatie. Anderzijds reduceert lokale toediening de absorptie in de 

algemene circulatie. In een studie uit 2008 behandelde men 32 vrouwen met uitlokbare 

vestibulodynie met 2% tot 6% topisch gabapentine. Na 8 weken therapie daalde de 

gemiddelde pijnscore op de VAS schaal van 7,92 naar 2,71. 17 van de 20 vrouwen met 

evalueerbare resultaten rapporteerden een verbetering in de seksuele functie, waarbij 6 van de 

9 vrouwen die voordien geen gemeenschap konden hebben dat nu wel konden. Alle 11 

patiënten die een verminderde seksuele frequentie aangaven vóór de studie, rapporteerden een 

verhoogde frequentie na behandeling. Niemand van de patiënten gaf typische bijwerkingen 

van oraal Gabapentine aan.   

Men zocht in deze studie ook naar de optimale dosis, maar zag geen significante verschillen 

tussen 2%, 4% of 6% Gabapentine. Aangezien men hier slechts over een kleine sample size 

beschikte, zijn er nog bijkomende analyses nodig om hier definitieve conclusies uit te kunnen 

trekken (13). 
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Figuur 7. Algoritme conservatieve behandeling 

2.5.2 Heelkunde: vestibulectomie 

Slechts een minderheid van de patiënten komt in aanmerking voor chirurgie. Deze therapie 

wordt voorbehouden voor therapieresistente patiënten, wanneer de niet-invasieve 

behandelingsmogelijkheden geen oplossing konden bieden. 

Bij een vestibulectomie verricht men een hoefijzervormige excisie van de pijnlijke mucosa 

van het anterieure en posterieure vestibulum met een diepte van 2 tot 5 mm. Het onderste deel 

van de hymenale ring wordt weggenomen, waarbij men zorgt dat de klieren van Bartholin 

intact blijven. Een beschadiging van deze klieren kan namelijk de lubricatie van de vagina in 

het gedrang brengen. De lagere vaginale  wand wordt vrij gedisseceerd van het onderliggende 

weefsel tot men een weefselstuk bekomt met een lengte van ongeveer 2cm. De posterieure 

vaginale  mucosa wordt gemobiliseerd, waarbij deze naar beneden wordt getrokken en 

vastgenaaid wordt aan de externe sfincter om zo de weggesneden vestibulaire regio te 

bedekken (figuur 8).  

Een belangrijke opmerking hierbij is dat een vestibulectomie werkzaam kan zijn tegen de 

Niet-medicamenteus 

Coïtusverbod en 
hygiënische maatregelen 

Bekkenbodemtherapie 

Medicamenteus 

1e keuze: Gabapentine lokaal 4% 

2e keuze: Nortryptiline 75 mg/dag 

3e keuze: Duloxetine 60mg/dag 

4e keuze: Venlafaxine 75-150 mg/dag 

5e keuze: Gabapentine 1800-3600 
mg/dag 
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vestibulaire pijn, maar een perineoplastie niet. Dit kan verklaard worden door het feit dat men 

bij een perineoplastie de huid en zenuwvezels intact laat, wat de theorie over perifere 

hyperinnervatie als oorzaak van vestibulodynie kracht bijzet (71).   

De patiënte verblijft in de dagkliniek voor postoperatieve observatie en wordt na 6 weken 

teruggezien. Tijdens deze periode wordt een coïtusverbod opgelegd. Na 6 weken en met 

toestemming van de behandelende arts mag de geslachtsgemeenschap hervat worden (72). 

Figuur 8. Vestibulectomie: techniek. 

a) incisielijnen (vermijden van klieren van Bartholin).  b) dissectie van de posterieure vaginale wand.  c)

hechten van de vaginale mucosa op de plaats van het weggesneden weefsel.  d) eindresultaat.(72) 
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2.5.3 Botulinum toxine A 

Over de werkzaamheid van botuline toxine als behandeling voor vestibulodynie is nog maar 

weinig geweten. Er zijn enkele case-reports, cohortestudies en één enkele gerandomiseerde 

placebogecontroleerde studie. De resultaten zijn voorlopig nog niet overtuigend, maar dit 

komt deels doordat de optimale dosis en injectietechniek nog bepaald moeten worden.    

2.5.3.1 Stof/Definitie 

De afkorting ‘Botox’ is afgeleid van het botuline neurotoxine. Dit is een neurotoxine dat 

geproduceerd wordt door de gram-positieve anaërobe bacterie Clostridium Botulinum, een 

sporevormend organisme (73, 74). Het neurotoxine wordt vrijgesteld als een 

enkelketenproteïne met een gewicht van 150 kDa en zeer nauwe toxische marges (75, 76). 

Deze proteïnes worden door proteasen gesplitst in een lichte keten van 50kDa en een zware 

keten van 100kDa, verbonden door één enkele disulfide-binding die erg neurotoxisch is. De 

toxines vormen niet-covalente multiproteïnecomplexen van 300-900 kDa die bacteriële 

peptiden bevatten (77, 78). 

De bacterie produceert 7 immunologisch onderscheidbare serotypes van dit neurotoxine, 

gaande van A tot F. Voor therapeutische doeleinden worden echter enkel de serotypes A, B en 

F gebruikt, waarbij voornamelijk A en B commercieel beschikbaar zijn (74). Serotype A 

wordt wereldwijd het meest gebruikt. Hiervan zijn 3 vormen beschikbaar: Botox 

(onabotulinumtoxine A), Dysport (abobotulinumtoxine A) en Xeomin (incobotulinumtoxine 

A). Xeomin is een sterk gezuiverde vorm van serotype A, vrij van proteïnecomplexen, die de 

grootte van de BoNT (Botox neurotransmitter) component reduceert zonder de diffusie van 

het toxine aan te tasten. Serotype B bestaat in 2 vormen: Myobloc of Neurobloc (79, 80). 

Deze verschillende serotypes hebben unieke farmacologische profielen en bijwerkingen (78). 

Botox, Dysport en Xeomin gebruiken serotype A-proteïnes van verschillende grootte en 

verschillende biologische activiteit waardoor men dosissen tussen deze verschillende 

producten niet met elkaar kan vergelijken. Algemeen kan men wel stellen dat 1U Botox gelijk 

is aan ongeveer 3U Dysport en 1U Xeomin (81). 

De meeste studies gebruiken Botox. Dit is een categorie C-drug, wat betekent dat men 

vrouwen die met Botox behandeld worden een mogelijke zwangerschap moet afraden (82). 

Contra-indicaties zijn: gekende hypersensitiviteit voor botuline toxine, infectie ter hoogte van 
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de injectieplaats, urineweginfectie of acute urinaire retentie. Voorzichtigheid moet geboden 

worden bij patiënten met voorafbestaande neuromusculaire aandoeningen (81). 

2.5.3.2 Toepassingen 

De klinische toepassingen van het botuline toxine zijn de laatste 20 jaar enorm toegenomen, 

voornamelijk in de behandeling van verschillende musculaire en inflammatoire aandoeningen. 

De klinische effectiviteit is dosis-gerelateerd, maar neemt af wanneer nieuwe axonen –die een 

nieuwe functionele synaps vormen- ontstaan (82). 

Momenteel wordt Botox al gebruikt bij refractaire pijnaandoeningen die geassocieerd zijn aan 

hypertoniciteit van skeletspieren, zoals migraine en myofasciale pijnsyndromen. Het wordt 

ook gebruikt voor inflammatoire aandoeningen en in regio’s waar spierspasmen 

verantwoordelijk zijn voor pijn (82, 83). 

Het gebruik van BoNT-A (Botox) is goedgekeurd door het FDA (Food and Drug 

Administration) voor de behandeling van cervicale dystonie, strabismus, hemifaciale spasmen, 

blepharospasmen en primaire axillaire hyperhidrose. Het wordt ook gebruikt voor 

cosmetische doeleinden. Anderzijds gebruikt men Botox vaak om spasticiteit te behandelen, 

bijvoorbeeld bij cerebrale parese (off-label gebruik). 

Een andere vorm van BoNT-A, Dysport, wordt vaker gebruikt in Europa (84). Het serotype B 

(Myobloc of Neurobloc) wordt gebruikt in de behandeling van verschillende neurologische en 

autonome aandoeningen, maar ook als cosmetische behandeling (78, 85). 

Ter hoogte van de vrouwelijke pelvis is het gebruik van het botuline toxine recent 

goedgekeurd door de FDA voor de behandeling van urinaire incontinentie geassocieerd aan 

neurogene detrusor overactiviteit. Off-label gebruik in de bekkenbodem omvat idiopathische 

detrusor overactiviteit, interstitiële cystitis/blaas pijnsyndroom, detrusor sfincter dyssynergie, 

hypertone bekkenbodemdysfunctie, anale fissuren, anismus, en functionele anale pijn (81). 

Recent wordt het ook gebruikt voor pijnsyndromen ter hoogte van de bekkenbodem zoals 

vaginisme, maar ook vulvodynie geassocieerd aan een hyperactieve M. Levator ani (19). 
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2.5.3.3 Werking 

De werking van het botuline toxine verloopt via verschillende mechanismen. Het werkt zowel 

in op de dwarsgestreepte spieren, als de spinale stretchreflex, het autonoom zenuwstelsel en 

indirect ook op het centraal zenuwstelsel. Recent heeft men ontdekt dat Botox ook 

pijnmechanismen kan beïnvloeden.  

Bij injectie van het toxine in een dwarsgestreepte spier ontstaat na 2 tot 5 dagen een parese die 

gedurende 2 tot 3 maand aanhoudt en daarna gradueel afneemt. Het toxine blokkeert de 

cholinerge transmissie ter hoogte van de neuromusculaire junctie met een vertraging van 24 

tot 72u waardoor een reversibele chemische spierdenervatie optreedt. Door binding van het 

toxine op de synaptische cholinerge zenuwuiteinden ter hoogte van de neuromusculaire 

junctie wordt de fusie van intracellulaire acetylcholine vesikels met de celmembraan ter 

hoogte van de presynaptische membraan geïnhibeerd (figuur 9) (19, 73, 82, 86). Bij een 

actiepotentiaal kom acetylcholine vrij uit het cytosol. Dit wordt gemedieerd door een transport 

proteïneketen, het oplosbare N-ethyl-maleimide-sensitive factor attachment protein receptor 

(SNARE) complex. Bij injectie van het toxine zal zijn zware keten met hoge selectiviteit 

binden op de glycoproteïne structuren die specifiek gevonden worden op cholinerge 

zenuwuiteinden. Na internalisatie bindt de lichte keten met hoge specificiteit aan het SNARE 

proteïne complex (87). BT-A splitst synaptosoom geassocieerde proteïnes van 25 kDA 

(SNAP25), terwijl BT-B het vesicle-associated membrane protein (VAMP) -oftewel het 

synaptobrevine II- splitst (88). De splitsing van het SNARE proteïne complex verhindert de 

docking van het acetylcholine vesikel waardoor er geen fusie zal optreden. De inhibitie wordt 

beëindigd door herstel van het SNARE proteïne complex en het ontstaan van nieuwe axonen 

met vorming van nieuwe synaptische verbindingen. Ter hoogte van de neuromusculaire 

junctie kan dit 2 tot 4 maand duren en soms zelfs meer dan een jaar ter hoogte van autonome 

neuronen (82, 89, 90). 
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Figuur 9. Inhibitie van acetylcholine loslating t.h.v. de neuromusculaire junctie door Botox (91). 

De spinale stretchreflex heeft betrekking tot het spierspoeltje dat bestaat uit intra- en 

extrafusale vezels. In dwarsgestreepte spieren bestaan cholinerge neuromusculaire juncties 

tussen de α-motoneuronen en de extrafusale spiervezels, maar ook tussen de γ-motoneuronen 

en de intrafusale spiervezels. Het toxine blokkeert de actiepotentiaal zowel in extra- als 

intrafusale spiervezels met vervolgens reductie van Ia/II-afferente signalen en spiertonus 

zonder aantasting van de spierkracht. Het anti-dystone effect van het toxine komt dus niet 

enkel door specifieke spierparese, maar ook door spinale reflexinhibitie (89). 

In het autonoom zenuwstelsel blokkeert het toxine de efferente vezels naar gladde spieren en 

exocriene klieren waardoor de glandulaire secretie geblokkeerd wordt. Men weet niet of ook 

de afferente vezels worden beïnvloed; dit moet nog verder bestudeerd worden (89). 

Er zijn geen directe effecten op het centraal zenuwstelsel aangezien het toxine met zijn 

grootte van 150kDa niet door de bloed-hersen barrière kan. Nochtans zou het via retrograad 

axonaal transport wel kunnen, maar het toxine wordt al geïnactiveerd vooraleer het deze 

barrière kan bereiken. Daarentegen ziet men wel indirecte effecten op het centraal 

zenuwstelsel. Op spinaal niveau krijgt men reflexinhibitie van α-motoneuronen door het 

blokkeren van γ-motoneuronen en vervolgens suppressie van Ia/II afferente input (89, 92-95).  

Tenslotte kwam men recent tot het besef dat het toxine ook een effect heeft op de 

nociceptoren en hierdoor pijn kan mediëren (figuur 10). Het anti-nociceptief effect ontstaat 

door het blokkeren van de vrijstelling van lokale neurotransmitters die een rol spelen bij de 

signalisatie van pijn, maar ook door het onderhouden van de stimulatie van lokale 
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inflammatoire mediatoren (83). Wat betreft de lokale neurotransmitters zijn voornamelijk 

substance P, glutamaat en het calcitonine gene-related peptide (CGRP) van belang. Substance 

P speelt een rol in pijnperceptie, vasodilatatie en neurogene inflammatie. Vermoedelijk zorgt 

het toxine voor een inhibitie van substance P en voor een afname van SNAP25. Serotype A 

blijkt de meeste suppressie te geven van substance P (96). Het toxine geeft ook een afname 

van de glutamaat vrijstelling. Dit is een neurotransmitter belangrijk voor de pijntransmissie, 

zowel perifeer als ter hoogte van de dorsale hoorn (97). Daarenboven wordt de vrijstelling van 

het CGRP in de autonome vasculaire zenuwuiteinden gereduceerd (89, 98). Door het 

blokkeren van de vrijstelling van deze neurotransmitters ontstaat er een verminderde perifere 

sensitisatie. Secundair krijgt men ook een afname van de centrale sensitisatie door een directe 

reductie van neurotransmitter vrijstelling ter hoogte van de dorsale hoorn. Bij injectie wordt 

de stof getransporteerd naar het centraal zenuwstelsel waar het de vrijstelling van substance P 

en glutamaat in de dorsale hoorn vermindert. Het analgetisch effect hierbij treedt vroeger op 

dan de spierrelaxatie (52). Of het effect van het toxine op Ia-en II-afferenten ook een rol 

speelt in de pijntransmissie moet nog bestudeerd worden (89). 

Deze eigenschap van Botox is de belangrijkste in de toepassing van de stof als behandeling 

voor uitlokbare vestibulodynie. 

Figuur 10. Duale werking van Botulinum toxine (52). 
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Het klinisch effect is dosis-gerelateerd en dit vermindert gradueel door het ontspruiten van 

nieuwe neuronen uit het axonuiteinde, waardoor er opnieuw een functionele synaps wordt 

gevormd (74). Er is een verband tussen de dosis en de graad van parese die bekomen wordt, 

maar ook tussen de dosis en de duur van het effect (99).  Dit laatste geldt echter enkel bij het 

toedienen van lage dosissen; bij hogere dosissen ziet men op ongeveer 3 maand een saturatie 

van het effect (89).  

2.5.3.4 Toediening 

Botox wordt intramusculair toegediend en veroorzaakt een lokale, partiële, maar reversibele 

chemische denervatie van de spier. Er is nog twijfel over de optimale dilutie en dosis voor een 

maximaal analgetisch effect, maar het effect zou onafhankelijk zijn van de dilutie. Een tweede 

injectie is vaak noodzakelijk gezien de reversibiliteit van het effect. Meestal gebeurt dit na 

minimum 3 maand bij een lage dosis (100). 

Voor juiste plaatsing van de naald kan men gebruik maken van 2 technieken: injectie onder 

echo-geleide of met behulp van een EMG om te bevestigen dat de naald in de juiste spier zit 

(101). Voor de diepere structuren, zoals de bekkenbodemspieren, kan dit toegediend worden 

onder EMG-geleide zoals in de studies van Brown et al. en Bertolasi et al. Dit bleek echter 

geen voordeel te geven (102, 103). Voor meer oppervlakkige pelvispijn zoals bij uitlokbare 

vestibulodynie wordt lokalisatie met echo aangeraden (82). 

2.5.3.5 Bijwerkingen 

Het toxine heeft een goede effectiviteit maar zoals elk middel geeft ook dit middel enkele 

bijwerkingen. Deze zouden echter zeldzaam en dosisafhankelijk zijn, maar zelfs bij lage 

dosissen moet men er rekening mee houden gezien de nabijheid van zowel urethrale als anale 

sfincters (100). Behandeling met hogere dosissen (200U of meer) zou het risico op 

bijwerkingen doen toenemen (104, 105). 

Milde tot matige stressincontinentie door verlies van sfinctercontrole kan optreden na injectie, 

vooral bij patiënten die hier voordien af en toe last van hadden. Fecale incontinentie en 

toegenomen flatulentie (door het niet kunnen controleren van de sfincter) kunnen optreden bij 

injectie in de externe anale sfincter, maar dit zou slechts tijdelijk zijn (82, 106, 107). 



33 

Eventuele complicaties ten gevolge van de injectietechniek zelf zijn pijn ter hoogte van de 

injectieplaats, oedeem, erytheem, lokale bloeding met hematoomvorming, infectie en 

kortdurende hyperesthesie (52, 78, 100, 106). In de case-report van Brueseke et al. heeft men 

een ischiorectaal fossa abces vastgesteld na injectie met Botox in de bekkenbodem. Dit 

veronderstelt dat de injectienaald besmet werd met vaginale flora en hiermee de holte 

geïnfecteerd heeft (101). Bij injectie in een hypertrofe spier zal de geïnduceerde parese zorgen 

voor een reductie van de spierdiameter, maar bij herhaald gebruik van het toxine kan 

spieratrofie optreden (89).  

Systemisch zien we soms nausea, veralgemeende uitslag en -als meest voorkomende 

bijwerking- griepale symptomen (flu-like symptoms). Deze influenza-like illness wordt 

gedefinieerd als de aanwezigheid van een groep symptomen zoals koorts, algemene malaise 

of moeheid, niet-productieve hoest, pijnlijke keel, myalgie, rillingen, anorexia en hoofdpijn 

binnen de maand na injectie met Botox en niet veroorzaakt door een andere aandoening. Men 

vermoedt dat de niet-toxische proteïnes aan de basis liggen van deze allergische reactie. Deze 

symptomen werden gezien bij 1,7-20% van de patiënten behandeld met serotype A en bij 5-55% 

van de patiënten behandeld met serotype B. De frequentie van optreden van deze griepale 

symptomen zou niet gerelateerd zijn aan hogere dosissen waardoor er geen duidelijke 

risicofactoren zijn. Deze complicatie wordt symptomatisch behandeld met analgetica en 

antipyretica. Indien de symptomen persisteren kan een minder immunogeen serotype 

opgestart worden (78). 

Intramusculaire injecties van BoNT-A kunnen ook een gegeneraliseerde zwakte geven op 

afstand van de injectieplaats. Algemeen stelt men dat het risico op het ontwikkelen van 

ernstige systemische zwakte gerelateerd is aan de totale injectiedosis, de injectiedosis 

gebaseerd op lichaamsgewicht, de frequentie van injectie en de leeftijd van de patiënt. Injectie 

van meer dan 600U elke 3 maand kan een verhoogd risico geven. Het risico ligt hoger bij 

kinderen gezien zij dezelfde dosis krijgen voor een lager lichaamsgewicht. Het verspreiden 

van het toxine in het lichaam kan gemedieerd zijn door directe intrede in het vasculair 

systeem via de capillairen of het veneus systeem. Opname via het veneus systeem wordt 

normaal vermeden door te aspireren voor injectie, maar capillaire opname is mogelijk. Er is 

meer risico op capillaire opname bij het gebruik van hogere dosissen van het toxine en/of 

grotere injectievolumes (84, 108-110). 
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Herhaalde injecties kunnen aanleiding geven tot secundair falen van de behandeling door de 

productie van antilichamen (74). De zware keten kan een humorale respons uitlokken met 

secundaire vorming van neutraliserende antilichamen die het klinisch effect van het toxine 

reduceren (111). De antilichamen gevormd tegen het ene serotype blokkeren niet de 

biologische activiteit van de andere serotypes (112). Deze antilichaam vorming is mogelijk bij 

alle onabotulinumtoxine A (Botox) formules. Door het preparaat te verdunnen (minder toxine 

per unit) kan men een verminderde immunogeniciteit opmerken. Deze nevenwerking komt 

echter meer voor bij het serotype B (78, 105, 113).  

Bij de studie van Göschel et al. bleek deze secundaire non-respons op te treden na gemiddeld 

6 visites en een gemiddelde behandelingsduur van 19 maanden. Bij goede responders werden 

geen antilichaam titers vastgesteld, maar de aanwezigheid van neutraliserende antilichaam 

titers boven 1mU/ml zou gecorreleerd zijn met therapieresistentie (114). Risicofactoren zijn 

de grotere injectiedosis en het relatief korte interval tussen behandelingen. Jongere patiënten 

zouden deze antilichamen frequenter ontwikkelen waardoor de leeftijd een bijkomende 

risicofactor kan zijn (111, 115, 116). 

Een overlijden werd nog nooit vastgesteld bij het gebruik van het botuline toxine (78). 

2.5.4 Reactie op therapie 

In een zeer recente studie vond men dat vrouwen met minder bijkomende pijnsyndromen 

doorgaans beter op de behandeling reageren dan vrouwen met multipele pijnstoornissen. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is het verschil in endogene pijnmodulatie, waar de 

aanwezigheid van een hoger aantal pijnstoornissen bij een bepaald individu een meer 

uitgesproken pijn hypersensitiviteit doet vermoeden. Men dacht enerzijds dat men bij 

vrouwen die minder goed op de behandeling reageren nog verhoogde PPTs zou vinden na 

therapie. Anderzijds vermoedde men dat psychologische factoren, zoals angst en depressie, 

een rol zouden spelen. Men vond echter geen significant verschil tussen de resultaten van de 

behandeling en de perifere PPTs. Ook was er geen significante associatie met de HADS 

(Hospital Anxiety and Depression Scale) scores voor angst en depressie (2). 

Een duidelijk verband is dus nog niet gevonden; waarschijnlijk gaat het om een combinatie 

van psychologische en biomedische factoren, maar hier is nog meer onderzoek voor nodig.  
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3. Materialen en methoden

Deze literatuurstudie poogt een overzicht te geven van de literatuur die reeds bestaat over het 

gebruik van Botox als behandeling voor gelokaliseerde uitlokbare vestibulodynie. Hiervoor 

werd in PubMed gezocht naar artikels van de laatste 10 jaar. Er werd gebruik gemaakt van de 

termen “botulinum toxin” gecombineerd met “vulvar pain”, “provoked vestibulodynia”, 

“vestibulitis”, “vulvodynia” of “dyspareunia”. De zoekvragen gaven overlappende resultaten 

en uiteindelijk werden er 11 artikels gekozen die gebruikt werden voor de eigenlijke 

literatuurstudie. De andere artikels handelden niet specifiek over uitlokbare vestibulodynie, 

maar over geassocieerde aandoeningen zoals chronisch pelviene pijnsyndromen, 

bekkenbodemspasmen, sclerodermie of vaginisme. Wel waren er enkele reviews die gebruikt 

werden voor achtergrondinformatie. De 11 bekomen artikels werden zorgvuldig bestudeerd en 

afzonderlijk besproken, waarbij de bevindingen in een samenvattende tabel werden gegoten. 

Voor de inleiding werd gezocht op de MeSH term “vulvar vestibulitis”, enkel reviews van de 

laatste 10 jaar, waaruit 22 resultaten werden bekomen. Na het lezen van titels en abstracts 

werden 11 artikels weerhouden. Er werd ook gezocht op de MeSH term “vulvodynia” AND 

“provoked”. Zo kreeg men 7 resultaten, waarvan er 4 bruikbaar waren. De MeSH term 

“dyspareunia” gaf 299 resultaten aan en was duidelijk te breed. Deze term werd 

gecombineerd met “localized” en “entry”, maar deze brachten niets op. Daarom werd besloten 

eerst de reeds gevonden artikels te bekijken om dan eventueel later extra literatuur te 

verzamelen. Tijdens het lezen van de reviews werd er systematisch informatie gezocht over 

epidemiologie, etiologie, pathogenese en behandeling, waarbij enerzijds de relevante 

referenties uit de reeds bekomen artikels werden gebruikt en anderzijds de oorspronkelijke 

MeSH termen (cfr. supra) gecombineerd werden met “epidemiology”, “etiology”, 

“physiopathology” en “therapy”.  

Om meer informatie te verkrijgen over het botuline toxine, de werking en bijwerkingen werd 

gezocht op “botulinum toxin” AND “risks” (206 resultaten) en op “botulinum toxin” AND 

“side effects”, met de restricties “review”, “last 10 years” en “humans”. Zo werden er 

respectievelijk 201 en 464 resultaten bekomen. Bij het nagaan van de titels, abstracts en zo 

nodig volledige artikels werden enkele reviews weerhouden. Naar het einde van de 

literatuurstudie toe werd nagegaan of er geen nieuwe artikels verschenen waren, zo werden 

nog enkele artikels bijgevoegd. Extra achtergrondinformatie werd gezocht met de zoektermen 

“botulinum toxin” AND “pelvic pain” AND “2012”, waaruit nog 3 artikels werden verkregen.  
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4. Resultaten

4.1  Subjective and objective outcomes of botulinum toxin type A 

treatment in vestibulodynia (102) 

In 2003 werden 2 case-reports gerapporteerd door Brown et al. waarbij men het effect wou 

nagaan van een intramusculaire injectie met Botox in de M. Levator ani bij vestibulodynie 

patiënten met pijn bij coïtus, bekkenbodemhypertonie en –instabiliteit en vestibulaire 

hyperalgesie. Deze twee patiënten werden behandeld met 20U en 12 weken later opnieuw met 

40U Botox. Outcome werd gemeten aan de hand van VAS scores, wekelijkse dagboeken die 

handelen over de seksuele activiteit, oppervlakkige EMG’s en vulvalgesiometer. Voor de 

algesiometer geldt: hoe lager de waarden, hoe minder druk er wordt uitgeoefend door de 

algesiometer, hoe groter de vestibulaire gevoeligheid. 

Elke patiënt kwam 4 keer op consultatie: een keer voor screening, twee visites (met 12 weken 

tussen) waar de patiënten Botox injecties toegediend kregen, gevolgd door een follow-up 

visite 24 weken na de start van de studie. Tijdens de screening werd de diagnose bevestigd als 

matige tot ernstige pijn bij poging tot penetratie en matige tot ernstige pijn beperkt tot het 

vulvair vestibulum, zoals bevestigd door een Q-tip test. Een week na de screening werden pijn, 

hypertonie en vestibulaire gevoeligheid ‘at baseline’ genoteerd en werd voor de eerste maal 

20U BTX-A geïnjecteerd. De patiënten werden geëvalueerd 12 weken na injectie om de 

respons te evalueren. Een dagboek over de seksuele activiteit gedurende de laatste week werd 

afgegeven, VAS werd ingevuld waarbij de gemiddelde pijn tijdens coïtus sinds de laatste 

consultatie werd genoteerd. Hierna gebeurde opnieuw een injectie, ditmaal met 40U. Dezelfde 

vragenlijsten werden ingevuld op de follow-up visite 24 weken na de start van de studie. 

De injectie werd voorbereid door 2mL zoutoplossing toe te voegen aan 100U Botox, met een 

standaard dilutie van 5U/0,1mL. 30 minuten voor injectie werd een lokale crème aangebracht 

als anestheticum. De M. Levator ani werd gepalpeerd en de locatie bevestigd via EMG-

geleide met een monopolaire naald. De patiënten kregen 20U (0,4mL) en nadien 40U (0,8mL) 

verdeeld in 2 injecties, die transvaginaal werden ingebracht op 5u en 7u. 

De eerste case-report handelt over een 24-jarige vrouw met een geschiedenis van dyspareunie 

sinds 5 jaar. Zij stond onder behandeling met guaifenesine en calciumcitraat voor vulvaire 

pijn waarbij zij geen verbetering ondervond. Wel was er een lichte verbetering met lokaal 
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lidocaïne. Bij bekkenbodemonderzoek had zij matige pijn op 1, 5, 7 en 11u bij de Q-tip test, 

een gevoelige M. Levator ani en zichtbaar vestibulair erytheem. Cervicale culturen waren 

negatief en het labo normaal. De VAS score daalde na injectie met 20U op 12 weken met 10% 

en na injectie met 40U op 24 weken met 15%. Het dagboek toonde aan dat deze vrouw 

frequenter geslachtsgemeenschap had 12 weken na de injectie. Het sEMG (surface-EMG) 

toonde progressieve vermindering van de hypertonie en instabiliteit van de M. Levator ani. 

De tweede patiënte, een 43-jarige vrouw, had een voorgeschiedenis van dyspareunie en 

introïtale branderigheid sinds 6 maanden. De Q-tip test lokte ernstige pijn uit op 1, 5, 7 en 11u 

en onderzoek van de bekkenbodem toonde een gevoelige M. Levator ani. Labo en culturen 

waren normaal. Symptomen waren vroeger verbeterd met antischimmel preparaten, maar 

dieet, calciumcitraat, biofeedback en lokaal lidocaïne brachten geen soelaas. De VAS score 

was op 12 weken na 20U Botox gedaald met 3%. De patiënt kreeg ook 40U Botox op de 

derde visite maar de follow-up visite kon wegens omstandigheden niet doorgaan. Het sEMG 

toonde wel vermindering in bekkenbodemhypertonie en -instabiliteit. 

Hieruit kan men concluderen dat Botox de coïtale pijn kon reduceren bij 1 patiënt, maar niet 

werkzaam was bij de andere. De grootste vermindering was er op 2 weken na injectie. Bij de 

eerste patiënt was er ook een grotere reductie in VAS score. De effectiviteit van Botox hangt 

af van de gebruikte dosis, concentratie, injectietechniek, gelijktijdig gebruik van andere 

medicatie, aanwezigheid van andere diagnoses en chroniciteit van de neurologische 

dysfunctie (117) . 

De concentratie in deze studie was 5U/mL, maar men vermoedt dat minimum 10U/mL nodig 

is voor een maximale respons. De respons was hoger bij de eerste patiënt: deze vertoonde een 

grotere hypertonie van de bekkenbodem waarvan geweten is dat Botox hierbij helpt, waardoor 

deze een groter effect had. Eventueel kunnen comorbiditeit en duur van de aandoening ook 

een rol gespeeld hebben in het uiteindelijke effect. 

Men kan besluiten dat Botox injecties de pijn bij coïtus bij vestibulodynie kunnen 

verminderen, indien dit gecombineerd gaat met M. Levator ani overgevoeligheid. Men denkt 

echter dat het toxine weinig effect heeft op de vestibulaire allodynie. In deze studie vermoedt 

men dat vestibulodynie een variant is van het chronisch regionaal pijnsyndroom (CRPS) 

omdat er een verband is tussen hypertoniciteit van de bekkenbodem en de afname van pijn bij 

coïtus. De dosis en het volume kunnen invloed hebben op de graad van pijnvermindering.  



38 

4.2  Botulinum toxin A for vulvodynia: A case-report (83) 

In 2004 werd een case-report beschreven door Gunter et al. over een 22-jarige vrouw met 

refractaire vulvodynie met ernstige dyspareunie, die reeds verschillende therapieën ondergaan 

had, maar nog steeds niet pijnvrij was. Deze therapieën bestonden uit topische steroïden, 

amitriptyline, gabapentine en carbamazepine, biofeedback, bekkenbodemtraining, injecties 

met lokale anesthetica en steroïden, bilateraal pudendusblok en 2 caudale epiduralen.  

Ter bevestiging van de diagnose van vulvodynie werd een Q-tip test uitgevoerd, waarbij een 

hevige pijnreactie werd uitgelokt ter hoogte van de labia minora en het vestibulum. Aangezien 

de pijn buiten de resectiemarges van een vestibulectomie ging, was chirurgie hier geen optie.  

Er werd op twee plaatsen in het perineum (op 5u en 7u) 10U Botox geïnjecteerd. Hoewel de 

evaluatie na 2 weken een afname van de pijn toonde, bleef de dyspareunie aanwezig. Na 4  

weken bleek de pijn zich gefocaliseerd te hebben tot het vestibulum, waardoor de patiënte 

vraag had om toch een vestibulectomie te ondergaan. Hiermee verdween de pijn volledig 

maar de vraag blijft of dit het gevolg was van de injectie met Botox of door het uitvoeren van 

de vestibulectomie.  

4.3  Botulinum toxin for the treatment of genital pain syndromes (86) 

2 case-reports van patiënten met een genitaal pijnsyndroom, hier gediagnosticeerd als het 

vulvair vestibulair syndroom (oude naam voor uitlokbare vestibulodynie), werden 

gerapporteerd door Romito et al. in 2004. De aandoening was bij beide resistent aan 

farmacologische therapieën en rehabilitatieoefeningen. De pijn werd geëvalueerd op een 

schaal van 0 tot 5 vóór de injecties (met 0=geen pijn, 5=spontane en continue pijn), dit elke 

dag gedurende de eerste week na injectie en nadien op 1, 2, 3, 4, 5 en eventueel 6 maand om 

zo de aanvang, piek en duur van het effect te bepalen. 

De eerste patiënte, 41 jaar oud, klaagde van residuele pijn na een vulvovaginale candida 

infectie. Na 5 jaar kreeg zij de diagnose ‘vulvair vestibulair syndroom’ en werden lokale 

NSAIDs en bekkenbodemrelaxatie gestart. De symptomen verbeterden, maar de pijn bleef 

aanwezig. De voortdurende pijn werd toegeschreven aan een M. Levator ani hypertrofie als 

gevolg van een continue bekkenbodem hypertoniciteit. Onder EMG-geleide kreeg zij een 

injectie van 80U op 2 plaatsen (elke site 40U) in de posterieure fourchette, met complete 

resolutie na 1 week en een tijdelijk effect van ongeveer 6 maanden. Wanneer na 6 maanden de 
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symptomen herstartten, onderging zij opnieuw een injectie waarmee de pijn binnen 48u 

verdwenen was. 

Bij een tweede patiënte van 43 jaar startten de klachten 2 jaar voordien vanwege een 

episiotomie tijdens de bevalling van haar eerste kind. Hierdoor ontwikkelde zich op deze 

plaats inflammatoir weefsel waarna vulvaire vestibulitis werd vastgesteld. Zij startte 

biofeedback oefeningen, dit echter zonder enig resultaat. Onder EMG-geleide kreeg zij 40U 

Botox op 2 plaatsen in de M. Levator ani geïnjecteerd (elke site 20U), waarmee de pijn na 2-7 

dagen verdween en volledig weg bleef gedurende 3 maanden. Na 5 maanden moest de injectie 

herhaald worden met hetzelfde resultaat. 

4.4  Botulinum toxin type A for the treatment of provoked 

vestibulodynia (118) 

In een open-label studie uit 2006 van Dykstra et al. werd het botuline toxine type A uitgetest 

als behandeling voor uitlokbare vestibulodynie. In het eerste luik namen initieel 7 patiënten 

deel, in het tweede luik kwamen er 5 nieuwe patiënten bij (12 in totaal). 

De primaire outcome was een schatting van de pijn op een schaal van 1 tot 10. De secundaire 

outcome was de Quality of Life (QoL) en de verandering in medicatiegebruik. In deze studie 

werden patiënten geïncludeerd die een geschiedenis hadden van vulvodynie en die al meer 

dan 6 maanden volgende symptomen ervoeren: overgevoeligheid bij druk uitgeoefend op het 

vestibulum en ernstige pijn bij vestibulaire aanraking of poging tot seksuele activiteit. Deze 

symptomen werden bevestigd via klinisch onderzoek. Inclusiecriteria waren: een 

minimumleeftijd van 18 jaar (gemiddeld 34 jaar) en een gewicht van minstens 45,36kg. 

Bij de eerste 7 patiënten werden 3 à 4 pijnlijke gebieden geïdentificeerd aan de hand van een 

wattenstaafje, waarna enkele injecties volgden met in totaal 35U Botox opgelost in 0,35 mL 

zoutoplossing. Dit werd verdeeld over de verschillende gebieden -dezelfde hoeveelheid op 

elke plaats- en geïnjecteerd in de spieren en omliggende weke weefsels zonder EMG-geleide 

of lokale verdoving. Er werd geen specifieke spier geïdentificeerd zodat het toxine zich 

gelijkmatig kon verspreiden onder het vestibulair epitheel. Follow-up was op 30 dagen en 12 

weken, of wanneer de pijn terugkeerde. De pijnscore zakte op 30 dagen van 8,1 naar 2,9, een 

effect dat 8 weken aanhield.  
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In het tweede luik kregen de 12 patiënten 50U Botox geïnjecteerd. Bij de 7 patiënten die 

hadden deelgenomen aan het eerste luik werd deze tweede injectie pas gegeven wanneer het 

effect van de vorige injectie opnieuw afgenomen was tot de oorspronkelijke toestand. De 

pijnscore zakte hier van 7,4 naar 1,8 op 30 dagen en het effect hield 14 weken aan. Bij alle 

patiënten nam het gebruik van orale medicatie af en er was een significante verbetering in 

QoL. 

 

4.5  Botulinum toxin A for the management of vulvodynia (73) 

In een prospectieve studie van Yoon et al. uit 2007 recruteerde men 7 vrouwen met genitale 

pijn. Alle zeven patiënten kregen om de twee weken 20-40U Botox geïnjecteerd in de genitale 

regio. Bij vier vrouwen gebeurde dit ter hoogte van het vestibulum, bij twee vrouwen in de M. 

Levator ani en bij een laatste vrouw in het perineum. De follow-up duurde 4-24 maanden, met 

een gemiddelde van 11,6 maand.  

Dit waren patiënten waarbij reeds multipele therapieën gefaald hadden. Voor en twee weken 

na elke injectie werden zowel vragenlijsten in verband met de lokalisatie, duur en 

karakteristieken van de pijn als VAS-scores afgenomen. De exacte pijnplaatsen werden voor 

de injectie bepaald aan de hand van een Q-tip test en digitale palpatie. Om infecties te 

voorkomen werden profylactisch antibiotica gegeven vanaf de dag van de injectie tot 3 dagen 

erna. 

Bij alle patiënten verminderde of verdween de pijn na injectie van 20U Botox. Indien 2 weken 

na injectie nog pijn aanwezig was, werd de injectie herhaald met een dosis van 40U, wat 

nodig was bij 5 van de 7 deelnemers. De vrouwen ondervonden een subjectieve verbetering in 

hun seksuele activiteit omdat er geen significante pijn of last meer was tijdens of na de coïtus. 

Als minpunten van deze studie moeten beschouwd worden dat de hypertoniciteit van de M. 

Levator ani geëvalueerd werd via digitale examinatie, en niet aan de hand van een EMG. 

Hoewel er een subjectieve verbetering bleek te zijn in seksuele activiteit, werden 

veranderingen in de opwindings- en orgastische intensiteit niet beschouwd.  
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4.6  Botulinum neurotoxin type A injections for vaginismus secondary to 

vulvar vestibulitis syndrome (19) 

In deze prospectieve open-label studie van Bertolasi et al. werden 39 vrouwen beschouwd die 

gediagnosticeerd werden met vaginisme secundair aan het vulvair vestibulitis syndroom 

(vestibulodynie). Aan de hand van een EMG van de M. Levator Ani werd een hyperactiviteit 

in rusttoestand gedocumenteerd. De gemiddelde leeftijd was 33,2 jaar en de follow-up duurde 

39,5 maanden. 33 patiënten namen deel tot het einde, waarvan 27 (63,23%) volledig 

herstelden van de aandoening. 

De harde eindpunten waren de mogelijkheid tot seksuele activiteit zonder pijn en de 

vermindering van bekkenbodemhyperactiviteit in rust. De zachte eindpunten bestonden uit het 

verminderen van vaginale spasmen (a.d.h.v. Lamont classificatie), verminderen van lokale 

pijn (vulvaire pijn, dyspareunie, pijn bij het urineren en dysmenorroe) (a.d.h.v. VAS), 

verbeteren van de seksuele functie (a.d.h.v. FSFI), verbeteren van de QoL (a.d.h.v. SF-12) en 

het verbeteren van blaas- en intestinale symptomen (a.d.h.v. Wexner score). 

De patiënten hadden voordien behandelingen ondergaan met cognitieve gedragstherapie en 

orale medicatie zoals antibiotica, antimycotica, GABA-inhibitoren en antidepressiva, wat 

resulteerde in een tijdelijke verbetering, maar steeds met herval. Ook EMG-biofeedback 

rehabilitatie en het ‘self-stretching’ programma met vaginale dilatoren hadden weinig succes. 

Klinisch onderzoek werd uitgevoerd bij de start van de studie en op week 4 van elke 

injectiecyclus, wanneer de respons het grootst was. ‘Responders’ werden beschouwd als deze 

die minstens 1 jaar symptoomvrij waren. Bij de ‘partiële responders’ was seksuele activiteit 

niet mogelijk, persisteerde de dyspareunie bij penetratie, of keerden de symptomen binnen het 

jaar terug. Deze patiënten kwamen in aanmerking voor een bijkomende behandeling. 

De gemiddelde dosis was 0,12 (+/- 0,06) mL in elke sessie, waarbij 0,1 mL = 20U, wat dus 

uitkomt op gemiddeld 24U. De cycli duurden gemiddeld 35 weken. De follow-up duurde 105 

(+/-50) weken.  Direct na de eerste cyclus was er op alle vlakken een significante verbetering, 

behalve de VAS-score voor dysmenorroe bleef statistisch onveranderd. Er werden 8 cycli 

uitgevoerd waarbij het grootste effect tot uiting kwam in de vierde cyclus. 

Een voordeel van deze studie ten opzichte van anderen is dat de hyperactiviteit van de 

bekkenbodemspier op voorhand werd vastgesteld met EMG. Men identificeerde de hypertone 

spier aan de hand van een monopolaire naald bij injectie. De dosis die gebruikt werd, was 
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echter lager dan bij andere studies, wat verklaart waarom er een kortere responsduur was en er 

dus meer cycli nodig waren. Men moet er wel rekening mee houden dat de injecties gevolgd 

werden door enkele trainingssessies van de bekkenbodemspieren, wat het effect van de 

injecties kan versterkt hebben. 

Een belangrijke opmerking hierbij is dat de studie gelimiteerd is, daar het een open-label, en 

geen placebo-gecontroleerde studie betreft.   

4.7  Botulinum toxin type A – A novel treatment for provoked 

vestibulodynia? Results from a randomized, placebo controlled, 

double blinded study (90) 

De allereerste (en enige) RCT die Botox testte als behandeling voor vestibulodynie is een 

studie van Petersen et al. uit 2009. 64 vrouwen werden at random ingedeeld, waarbij 32 

vrouwen uit de behandelingsgroep een injectie met Botox kregen en de andere 32 

controlepatiënten een zoutoplossing als placebo. 20U van het botuline toxine A, verdund in 

0,5mL zoutoplossing enerzijds of 0,5ml zoutoplossing als placebo anderzijds werd 

geïnjecteerd in de M. Bulbospongiosus. Bij follow-up 6 maanden later waren er 4 patiënten 

afgevallen en bestond de studie nog uit 60 patiënten. 

Als outcome werden pijn (maandelijks a.d.h.v. VAS scores), seksuele functie (at baseline, op 

3 en 6 maanden, a.d.h.v. FSFI en FSDS) en QoL (a.d.h.v. SF-36) geëvalueerd. 

De primaire outcome van deze studie was het effect van Botox als behandeling voor 

vestibulodynie. Secundair onderzocht men het effect op de dyspareunie, de seksuele functie 

en de QoL.  

Bij de start van de studie moesten de patiënten een vragenlijst invullen over hun persoonlijke 

en familiale medische voorgeschiedenis. Een bijkomende vragenlijst handelde over socio-

demografische status, pijn, psychische status, gynaecologische problemen, comorbiditeit, 

gebruik van orale analgetica, eerdere behandelingen in de voorbije maanden met Botox, 

andere huidige behandelingen en voldoening over het seksuele leven. Daarnaast ondergingen 

alle patiënten een gynaecologische evaluatie: Q-tip test om subjectieve pijn te meten, 

uitwendige inspectie van de vulva of speculumonderzoek (indien mogelijk), bimanuele 
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palpatie van de pelvis en laboratorium onderzoek van verzamelde stalen. Zo werd meestal een 

cultuur genomen van de vulva en vagina voor Candida, Trichomonas en bacteriële vaginose. 

Bovendien werden er  DNA-testen uitgevoerd om HPV en HSV te detecteren. Bij vermoeden 

van afwijkingen zoals vestibulaire papillomatose, een vulvaire huidaandoening of maligniteit 

werd een biopsie genomen. 

Inclusiecriteria waren: symptomen van vestibulodynie sinds meer dan 6 maanden, diagnose 

van uitlokbare vestibulodynie volgens de Friedrich criteria, het vermogen Deens te lezen en te 

begrijpen, en het gebruik van veilige contraceptie.   

Exclusiecriteria waren: vroegere behandeling met Botox in de genitale streek, huidige infectie 

ter hoogte van vulva of pelvis, huidaandoening in de vulva, zwangerschap, ernstige medische 

of psychiatrische ziekte, perifere motore neurologische aandoening, diabetes, gebruik van 

calcium-antagonisten, aminoglycosiden, magnesiumsulfaat of systemische/topische steroïden, 

huidige medische, fysische, psychologische of seksuele therapie in de eerste 6 maanden van 

de studie, en leeftijd van minder dan 18 jaar. 

Het onderzoek startte met een dubbelblinde randomisatie waarbij 32 vrouwen in de Botox-

groep werden geplaatst en 32 vrouwen in de placebo-groep. Follow-up gebeurde op 3, 6, 9 en 

12 maanden met behulp van een pelvisonderzoek, inclusief Q-tip test. Maandelijks werd via 

telefonisch contact de coïtale pijn in de laatste maand nagegaan en werd er geïnformeerd naar 

mogelijke incidenten, bijwerkingen of nood aan nieuwe behandeling. Één week voor elke 

follow-up visite werd een vragenlijst opgestuurd die de patiënten ingevuld moesten 

meebrengen naar de consultatie. 

Het botuline toxine A (100U, Botox) werd verdund in 2,5 mL zoutoplossing. In elke injectie 

zat 20U Botox (0,5mL) of 0,5 mL pure zoutoplossing (placebo). Lokale pijnstilling (Emla) 

werd toegediend 5 minuten voor injectie. De injectie gebeurde onder EMG-geleide en de 

vloeistof werd symmetrisch verdeeld over de M. Bulbospongiosus, lateraal van de meatus van 

de ductus van Bartholin.  

In beide groepen werden er weinig bijwerkingen gemeld: milde gelokaliseerde gevoeligheid 

ter hoogte van de injectieplaats en griepale symptomen die 12 tot 24 uur aanhielden. In de 

Botox-groep meldden 2 vrouwen jeuk en/of zwelling ter hoogte van de injectieplaats en 1 

patiënte klaagde van pijn in de gluteusregio langs de N. Ischiadicus. 1 persoon had een 

blijvende spierzwakte en pijn in de bovenste ledematen 3 maanden na behandeling. Deze 
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symptomen werden waarschijnlijk niet veroorzaakt door Botox, maar vermoedelijk door 

fibromyalgie, die al dan niet voordien al bestond.   

Men zag een significante pijnreductie (reductie VAS met 2 punten) zowel bij de patiënten 

behandeld met Botox als met placebo, maar er waren geen significante verbeteringen wat 

betreft seksuele functie of QoL. Er waren geen significante verschillen tussen de patiënten 

(zowel geïncludeerde als geëxcludeerde) qua leeftijd, duur van pijn en andere socio-

demografische karakteristieken. 

Uit deze studie kan men besluiten dat Botox injecties in het vestibulum bij vrouwen met 

vestibulodynie de pijn niet significant doen verminderen en geen verbetering geven in 

seksuele functie of QoL ten opzichte van de vrouwen behandeld met placebo bij evaluatie op 

3 en 6 maanden follow-up.  

De pijnreductie in deze studie was niet zo fenomenaal als in andere open-label studies. Enkele 

beperkingen van deze studie kunnen zijn dat de dosis te laag gekozen was, deze niet herhaald 

werd of de gekozen injectieplaats niet correct was. Ook gebeurde follow-up hier op 6 

maanden, terwijl men uit ervaring weet dat het effect vermindert na 3 maand. Ook werd geen 

evaluatie van de bekkenbodemtonus uitgevoerd, noch werd een hormonaal profiel opgesteld. 

4.8  Successfull treatment of vulvodynia with botulinum toxin A (119) 

Een 26-jarige vrouw werd in 2011 succesvol behandeld met Botox. Zij had sinds 1 jaar 

ernstige vaginale pijn bij coïtus en tampongebruik, met een subjectieve pijnscore van 9 op een 

schaal van 0 tot 10. Deze pijn kwam op na behandeling voor een schimmelinfectie. Voor de 

vulvodynie werd zij initieel behandeld met antibiotica, topische anesthetica en lokale 

steroïden, met weinig resultaat. Bij onderzoek bleek de pijn gelokaliseerd te zijn ter hoogte 

van het vaginale vestibulum aan de introïtus. In totaal werd ringsgewijs 24U Botox 

geïnjecteerd op 4 plaatsen rond de introïtus. Na 2 weken was deze patiënte van haar pijn 

verlost en dit bleef zo op controle 1 jaar na behandeling.  
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4.9  Intralevator injection of botulinum toxin for the treatment of 

hypertonic pelvic floor muscle dysfunction and vestibulodynia (91) 

Er bestaan verschillende kleine studies over het gebruik van Botox als behandeling voor 

bekkenbodem hypertoniciteit en vestibulodynie. Dosissen variëren daarbij tussen 20 en 450U. 

Studies hebben aangetoond dat er weinig of geen voordeel is bij injectie van 20 tot 40U, 

terwijl hogere dosissen wel een goed effect zouden hebben.  

In de studie van Goldstein et al. uit 2011 werd 50U Botox geïnjecteerd per aangetaste spier, 

aan elke zijde, soms oplopend tot 300U. Dit werd transvaginaal geïnjecteerd in de M. Levator 

ani, bestaande uit de M. Pubococcygeus, de M. Iliococcygeus en de M. Coccygeus, begeleid 

door digitale palpatie. Na injectie werd de medicatie in de spier gemasseerd en moest de 

patiënt 100 bekkenbodemcontracties uitvoeren om distributie van het toxine te 

vergemakkelijken. Effect werd verkregen na 10 tot 14 dagen, en hield 10 tot 16 weken aan. 

4.10 Efficacy of high doses of botulinum toxin A for treating 

provoked vestibulodynia (120)  

In de prospectieve studie van Pelletier et al. uit 2011 werden patiënten tussen 18 en 60 jaar 

met uitlokbare vestibulodynie geïnjecteerd met 50U (1mL) Botox bilateraal in de M. 

Bulbospongiosus onder EMG monitoring. In totaal werd 100U Botox toegediend per patiënt. 

De pijn werd geëvalueerd a.d.h.v. VAS, de QoL a.d.h.v. de Dermatology Life Quality Index 

en de seksuele functie a.d.h.v. FSFI. 

16 van de 20 patiënten die geïnjecteerd werden, presenteerden zich met een hyperactiviteit 

van de M. Bulbospongiosus op EMG. Bij alle patiënten kon de pijn uitgelokt worden door een 

non-allergene stimulus of door een Q-tip test. De vestibulodynie was refractair aan alle 

conventionele behandelingen: tricyclische antidepressiva, biofeedback fysiotherapie en 

psychologische zorg, gelijktijdig of sequentieel uitgevoerd gedurende ten minste 3 maanden. 

De patiënten waren ofwel gesteriliseerd, ofwel in de menopauze, of gebruikten een effectieve 

vorm van contraceptie. Andere oorzaken van vulvaire pijn, zoals SOA’s, werden uitgesloten, 

maar een voorgeschiedenis van vulvovaginale candidiase en cystalgie werd vastgesteld bij 

alle patiënten. De gemiddelde leeftijd was 26jaar, waarvan 50% studenten. Geen enkele 

patiënt had vulvovaginale candidiase of bacteriële vaginose op het moment van de injecties. 
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De intramusculaire injectie werd uitgevoerd onder EMG monitoring, na inhalatie van 

stikstofoxide (Kalinox). Evaluatie van de pijn werd nagegaan vóór de injecties, en 3 en 6 

maanden erna. Op dezelfde momenten werd ook nagegaan of seksuele activiteit mogelijk was 

aan de hand van de FSFI. De QoL werd geëvalueerd met de Dermatology Life Quality Index 

(DLQI), die bestaat uit 10 vragen over de voorbije 7 dagen, met een score tussen 0 en 30. Het 

handelt over symptomen en percepties, dagelijkse activiteiten, vrije tijd, werk/studies, 

interpersoonlijke relaties en seksualiteit, en behandeling. 

80% van de patiënten vertoonde een significante verbetering in pijn 3 maanden na injectie, die 

nog steeds aanwezig was op 6 maanden. De VAS score daalde gemiddeld van 8,37 naar 2,57 

op 3 maanden en 3,90 op 6 maanden. Een significante verbetering in seksuele activiteit voor 

en na injectie werd bevestigd op 6 maanden, waarbij 62% geen pijn meer had en 38% enkel 

wat residuele pijn. QoL werd geëvalueerd voor injectie en 3 maanden later, waarbij deze ook 

significant verbeterd was. 

4.11 A Retrospective study of the management of vulvodynia (17) 

Begin 2013 verscheen een artikel betreffende een retrospectieve studie van Jeon et al. Deze 

includeerde 73 vrouwen met vulvaire pijn, waarbij 62 vrouwen behandeld werden met  

gabapentine en de andere 11 vrouwen met botuline toxine A injecties. Het effect van deze 

behandelingen werd nagegaan aan de hand van de VAS score. 

De medische geschiedenis van deze vrouwen werd bevraagd en voorgaande behandelingen 

werden genoteerd. De deelneemsters ondergingen een klinisch onderzoek, inclusief vaginaal 

onderzoek met Q-tip test om de vulvovaginale pijn te lokaliseren en andere oorzaken uit te 

sluiten. Ook werden een urineanalyse, urinecultuur, uitstrijkjes en een algemeen labo 

uitgevoerd. Om eventuele infecties te voorkomen werden profylactisch antibiotica 

voorgeschreven. 

De keuze tussen de 2 behandelingen werd overgelaten aan de patiënt. Wie liever een orale 

behandeling kreeg, koos voor gabapentine. De initiële dosis van 300mg kon nadien verhoogd 

worden en werd minstens 2 maanden gegeven. De vrouwen die kozen voor de injecties kregen 

intralesionele inspuitingen met botuline toxine A. Deze 11 vrouwen kregen injecties in de 

submucosa, ter hoogte van elke pijnlijke regio. De dosis op elke injectieplaats was 20U en het 

maximaal aantal injectieplaatsen was beperkt tot 5. De totale dosis varieerde zo tussen 40U en 
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100U. Twee weken na de injectie werd telefonisch nagegaan of er bijwerkingen waren 

opgetreden. Na een tweede sessie werden geen extra injecties meer uitgevoerd. De resultaten 

werden nagegaan op 4 en 8 weken post-injectie. Elke twee maanden bestudeerde men de 

verandering in pijn en werd de totale dosis genoteerd. 

De pijn was in beide groepen significant verminderd na de behandeling. De VAS scores in de 

gabapentine en Botox groep daalden respectievelijk van 8,6 naar 3,2 en van 8,1 naar 2,5. De 

gemiddelde behandelingsduur bij gabapentine was 2,3 (+/- 1,8) maanden en de gemiddelde 

dosis bedroeg 329,0 mg/d. Bij de Botox-groep was dit respectievelijk 12,7 maanden en 59,1U. 

De grootste beperking van deze studie was weliswaar het ontbreken van een placebo controle-

groep om de resultaten mee te vergelijken. Bijkomende beperkingen zijn enerzijds dat alle 

resultaten retrospectief werden bekomen en anderzijds dat de dosis Botox varieerde tussen de 

patiënten. 



48 

Tabel 2. Overzichtstabel resultaten. 

Nr Artikel Auteur Studie design 

Aantal 

patiënten 

Plaats van 

injectie 

Aantal eenheden 

Botox 

Frequentie van 

injectie Outcome 

1 Subjective and Objective Outcomes of 

Botulinum Toxin Type A Treatment in 

Vestibulodynia 

Brown et 

al. Case-reports 2 

M. Levator ani, 

op 5u en 7u 20-40 U 2 

1: daling VAS score met 10% (op 12 weken) tot 15% (24 

weken) 

2: daling VAS score met 3% (op 12 weken) 

2 Botulinum toxin A for vulvodynia: a 

case-report 

Gunter et 

al. Case-report 1 

Perineum, op 5u 

en 7u 10U 1 

Verandering naar meer gelokaliseerde pijn 

Na 4 weken vestibulectomie met volledige resolutie 

3 Botulinum toxin for the treatment of 

genital pain syndromes 

Romito 

et al. Case-report 2 

M. Levator ani: 

posterieure 

fourchette (2 

sites) 

1: 40U per site 

  2: 20U per site 2 Resolutie na 2-7 dagen na injectie 

Effect houdt 5-6 maanden aan 

4 Botulinum toxin type A for the 

treatment of provoked vestibulodynia 

Dykstra 

et al. 

Open-label 

piloot studie 12 submucosaal 

Eerste 7: 35U 

Na 3 maand bij alle 

12: 50U 

1 à 2 

Significante verbetering in QoL, verbetering van pijn 

1: duur 8 weken 

2: duur 14 weken 

5 Botulinum toxin A for the management 

of vulvodynia 

Yoon et 

al. 

Prospectieve 

studie 7 

Vestibulum, 

M. Levator ani 

of perineum 

20-40 U 1 à 2 

Partiële of complete resolutie van de pijn 

Subjectieve verbetering in seksuele activiteit 

6 Botulinum neurotoxin type A injections 

for vaginismus secondary to vulvar 

vestibulitis syndrome 

Bertolasi 

et al. 

Prospectieve 

open-label 

studie 

39 M. Levator ani gemiddeld 24U 8 Significante verbetering al na eerste cyclus 

Grootste effect na vierde cyclus 

7 Botulinum toxin type A –  

A novel treatment for  provoked 

vestibylodynia? Results from a 

randomized, placebo controlled, double 

blinded study 

Petersen 

et al. RCT 64 

(32 Botox, 

32 placebo) 

M. Bulbo-

spongiosus, 

bilateraal 

20U 1 Pijnreductie in beide groepen (daling van 2 punten op VAS) 

Geen significant verschil tussen beide groepen 

8 Successful treatment of vulvodynia with 

botulinum toxin A 

Tieu et 

al. case-report 1 

rond introïtus, 

submucosaal (4 

sites) 

24U 1 Resolutie van pijn na 2 weken, tot 1 jaar na injectie 

9 Intralevator injection of botulinum toxin 

for the treatment of hypertonic pelvic 

floor muscle dysfunction and 

vestibulodynia 

Goldstein 

et al. case-report / M. levator ani 50-300U / Effect na 10-14 dagen dat 10-16 weken aanhield 

10 Efficacy of high doses of botulinum 

toxin A for treating provoked 

vestibulodynia 

Pelletier 

et al. 

Prospectieve 

studie 20 

M. Bulbo-

spongiosus, 

bilateraal 

100U 

(2x50U) 

1 

Na 3 maand significante verbetering in pijn bij 80% 

Na 6 maand significante verbetering in QoL en seksuele 

activiteit 

11 A retrospective study of the 

management of vulvodynia 

Jeon et 

al. 

Retrospectieve 

studie 

73 

(72 gaba, 

11 Botox) 

Submucosaal, 

max. 5 sites 40-100U max. 2 

Significante verbetering in pijn: 

VAS daalt bij gabapentine en Botox resp. van 8,6 naar 3,2 en 

van 8,1 naar 2,5 
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5. Discussie

Momenteel zijn er slechts enkele studies uitgevoerd over de behandeling van vestibulodynie 

met Botox. Bij de resultaten werden een tiental artikels besproken, die staan opgesomd in de 

tabel hierboven (tabel 2). Hierbij kunnen toch enkele opmerkingen gemaakt worden 

betreffende de techniek en uitvoering van de verschillende studies. 

5.1  Inconsistentie van resultaten 

Eerst en vooral is het belangrijk op te merken dat er geen consistentie is in de manier waarop 

de resultaten van de studies gemeten en gerapporteerd werden. Sommige studies werken met 

een verbetering van de VAS score, andere studies gebruiken een subjectieve verlichting van 

de pijn of een verbetering van de seksuele functie. Nog andere studies rapporteren een 

toename in levenskwaliteit (QoL).   

Daarenboven zijn de gepubliceerde studies over het gebruik van Botox bij vulvodynie 

weliswaar zeldzaam en maken ze geen gebruik van een gestandaardiseerde methode. Ze 

werken met verschillende dosissen, andere injectieplaatsen, andere injectie frequenties, en 

slechts af en toe gebruik van een EMG voor lokalisatie.  

Hierdoor is het zeer moeilijk eenduidige conclusies te trekken uit de verschillende resultaten. 

5.2  De literatuur in twijfel getrokken 

De allereerste studie die de effectiviteit van Botox evalueerde onder EMG-geleide was deze 

van Brown et al. Hierbij werden zowel subjectieve als objectieve metingen gedaan. De 

patiënte met meer bekkenbodemhypertonie had een grotere respons op de injectie. We kunnen 

ons hier dus afvragen of het positieve effect van de Botox injectie niet enkel te wijten was aan 

het relaxerende effect van Botox op de hypertonie. 

Vervolgens heeft men de piloot-studie van Dykstra waarbij 12 vrouwen met uitlokbare 

vestibulodynie eenmalig behandeld werden met 35U Botox en een tweede maal met 50U 

Botox, waarbij er een significante pijnvermindering te merken was. 

Daarnaast bestaat een kleinere studie van Yoon et al. waarbij 7 vrouwen met genitale pijn 

behandeld werden met 20U Botox op meerdere plaatsen. Deze werden geëvalueerd na 2 
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weken en, indien geen succes, werd nogmaals 40U Botox geïnjecteerd. 5 vrouwen hadden 

deze tweede injectie nodig. Allemaal verbeterden ze, maar het is moeilijk deze resultaten te 

veralgemenen aangezien dit een zeer heterogene groep was. Bovendien werden bij de 

verschillende patiënten de injecties op andere plaatsen gegeven (zowel in het vestibulum als 

in de M. Levator ani of in het perineum). Voordelen van de studie van Dykstra ten opzichte 

van deze van Yoon et al. waren de meer homogene patiëntenpopulatie en de nauwere 

inclusiecriteria, maar ook de meer wetenschappelijke methodologie en de robuustere 

injectietechniek. Er werd namelijk geen specifieke spier geïdentificeerd waardoor het toxine 

zich kon verspreiden in de vestibulaire mucosa, zodat het zijn anti-nociceptief effect kon 

uitoefenen. 

Nadelen van de studie van Dykstra zijn dan weer de subjectieve metingen van de 

veranderingen in QoL en het feit dat dit een ongecontroleerde studie betreft met slechts een 

beperkt aantal deelnemers. 

Daarnaast zijn er nog verschillende case–reports van vrouwen met vestibulodynie waarbij hun 

symptomen verbeterden na Botox injectie met dosissen gaande van 10 tot 100U (83, 102). 

Door de verschillende methodologieën die hierbij gehanteerd werden en de kleinere 

steekproeven kan hier weinig informatie uit afgeleid worden. 

De studie van Petersen et al. is de eerste en enige gerandomiseerde, placebogecontroleerde 

studie die het effect van Botox op vestibulodynie onderzocht heeft. In de vorige 

gerapporteerde studies bekwam men telkens goede resultaten, waardoor men verbaasd was 

toen deze studie met een hogere bewijskracht een tegenstrijdig resultaat gaf: injectie van 

Botox of zoutoplossing (placebo) blijken even effectief te zijn. Injectie van 20U Botox in het 

vestibulum bij vrouwen met vestibulodynie reduceert de pijn niet, doet de seksuele functie 

niet verbeteren en heeft geen impact op de QoL vergeleken met placebo, geëvalueerd 6 

maanden na behandeling. Het feit dat vroegere studies een positief resultaat bekwamen, kan 

liggen aan de methodologische zwakheden (studiedesign), het beperkt aantal deelnemers, een 

kortere follow-up of gebrek aan randomisatie. Eventueel kan het tegenstrijdig resultaat liggen 

aan de lage dosis die gegeven werd of de laattijdige follow-up. Het effect van Botox is 

vermoedelijk maximaal op 3 maanden na injectie, terwijl in deze studie de metingen pas 

werden gedaan 6 maanden na injectie.  

Een andere mogelijke verklaring voor dit negatieve resultaat is de plaats van injectie. In deze 

studie werd Botox geïnjecteerd in de spierlagen en niet in de submucosa van het vestibulum. 
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Als we de pathofysiologie van uitlokbare vestibulodynie beschouwen - met als belangrijkste 

oorzaak een hyperinnervatie als gevolg van neuronale hyperplasie - lijkt het logisch dat het 

injecteren van Botox in de submucosa een groter effect heeft op de nociceptoren. Dit anti-

nociceptief effect is bij de behandeling van oppervlakkige, uitlokbare vestibulodynie 

belangrijker dan het relaxerende effect op de spierhypertonie. Daarom lijkt het beter om bij 

toekomstige studies te injecteren in de submucosa rond de introïtus, in plaats van in de spieren. 

Dit werd reeds gedaan in de studies van Dykstra en Jeon et al., alsook in de case–report 

beschreven door Tieu et al. 

Men zag dat 50% van de deelnemers - zowel in de placebo-groep als in de Botox-groep - een 

vermindering had van 2 punten op de VAS score, wat als klinisch relevant beschouwd wordt. 

Dit indiceert dat de respons niet geïnduceerd wordt door het actieve agens Botox, maar door 

andere factoren die verantwoordelijk kunnen zijn voor een placebo-effect. De verwachtingen 

van zowel de deelneemster als van de toedienende arts, en de psycho-fysiologische staat van 

de patiënt zijn gekende factoren die bijdragen tot de effecten gezien in experimentele studies 

(121-123). Een bijkomende uitleg voor de verbetering in pijn bij de helft van de patiënten kan 

liggen aan de uitzetting van de pijnlijke structuren (bekkenbodemspieren) na injectie, 

waardoor de cyclus van hypersensitiviteit doorbroken wordt (124-126). Het effect dat in deze 

studie bekomen wordt, kan dus enkel worden toegeschreven aan een placebo-effect en niet 

aan de medicatie zelf. Vanuit deze RCT wordt het gebruik van 20U Botox voor 

vestibulodynie niet aangeraden, hoewel de volledige groep wel verbeterde wat betreft de 

seksuele pijn op de VAS scores. Of het effect het gevolg is van de injectie of van de extra 

aandacht die wordt besteed aan de aandoening van de patiënt is niet geweten.  

De studie van Pelletier et al. had als doel de werking van een bepaalde dosis Botox na te gaan 

bij uitlokbare vestibulodynie, dit op een gestandaardiseerde en reproduceerbare manier. Uit 

deze studie besloten de waarnemers dat de effectieve dosis 100U per patiënt is en dat de 

injecties herhaald moeten worden om de pijn op lange termijn te controleren. 
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5.3  Conclusie 

Botox lijkt een veilige optie voor de behandeling van vestibulodynie. Er werden in de 

voorgaande studies geen gevaarlijke bijwerkingen gemeld. De meest voorkomende 

bijwerkingen waren griepale symptomen en lokale zwelling of roodheid ter hoogte van de 

injectieplaats. In een enkel geval zag men pijn in de gluteusregio in het gebied van de N. 

Ischiadicus. 

De effectiviteit van Botox is afhankelijk van verschillende factoren zoals dosis en 

concentratie, injectietechniek en -plaats, andere gelijktijdige therapieën, chroniciteit en 

huidige medische problemen.  

Uit de huidige beschikbare studies kunnen we besluiten dat Botox in een lage dosis (20U) 

geen bijkomend voordeel geeft in de behandeling van uitlokbare vestibulodynie in 

vergelijking met placebo. Er moet echter rekening worden gehouden met het feit dat het 

bewijs voorhanden slechts van niveau B is. De behandeling met Botox is weliswaar minimaal 

invasief waardoor het voorgesteld kan worden bij ernstige refractaire gevallen na falen van 

conservatieve therapieën vooraleer men kiest voor meer invasieve, chirurgische opties.  

5.4  Toekomstperspectieven 

Een hogere dosis (meer dan 20U) en meerdere - of andere – injectieplaatsen (submucosaal) 

kunnen de resultaten verbeteren. Bij de studie van Petersen et al. was de gekozen dosis en 

injectieplaats waarschijnlijk niet optimaal. Daarom zou er in de toekomst een bijkomende 

gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie moeten uitgevoerd worden, waarbij de 

behandelde groep een grotere dosis Botox submucosaal geïnjecteerd krijgt, om te bevestigen 

of te ontkrachten dat de resultaten van de studie van Petersen et al. correct waren en de 

therapie met Botox werkelijk gebaseerd is op een placebo-effect. Dit verdere onderzoek is 

ook nodig voor het vaststellen van de correcte indicaties, techniek, follow-up en optimale 

dosering.  
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Bijlage I - De aanzet van een placebogecontroleerd 

onderzoek: tijdlijn 

Bij het opstarten van het experimenteel onderzoek ‘Gerandomiseerde placebogecontroleerde 

dubbelblinde studie naar de effectiviteit en veiligheid van infiltratie van het vestibulum 

vaginae met botuline toxine bij patiënten met gelokaliseerde uitlokbare vulvodynie’ 

ondervonden wij enkele problemen die ervoor zorgden dat de uitvoering steeds uitgesteld 

werd. Hieronder werd een tijdschema opgesteld waarbij de verschillende problemen werden 

besproken.  

Op 26 september 2011 werd de opdracht gegeven de documenten voor het onderzoek voor te 

bereiden zodat dit kon ingediend worden bij het Ethisch Comité. Dit omvatte een protocol, 

document A, een ICF en enkele vragenlijsten. Deze documenten werden op 11 januari 2012 

ingediend bij het Trial Bureau ter revisie. Tegen maart 2012 kregen wij feedback waaruit 

bleek dat enkele documenten moesten aangepast worden waardoor de experimentele studie 

nog niet kon opgestart worden. De openstaande vragen werden via mail beantwoord door 

Prof. Weyers en Prof. Verstraelen. Op 18 juni 2012 werden de laatste aanpassingen aan de 

documenten uitgevoerd waarna deze op 25 juni 2012 definitief bij het Trial Bureau werden 

ingediend. Op 5 juli 2012 kregen wij bevestiging dat de studie werd ingediend bij het Ethisch 

Comité, een projectnummer werd toegekend.  

24 juli 2012 antwoordde het Ethisch Comité met enkele vragen waarna aanpassingen moesten 

doorgevoerd worden vooraleer verdere bespreking mogelijk was. Deze merkten op dat er niet 

voldoende informatie voorhanden was in de documenten betreffende de placebo-groep, dat 

niet-invasieve behandelingen niet werden besproken, en dat het nagaan van een eventuele 

zwangerschap niet geïncludeerd was. Daarnaast moest in het ICF het concept ‘dubbelblind’ 

beter uitgelegd worden, en een aanpassing gemaakt worden in het deel ‘Vergoeding’.  

Een reactie vanuit het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 

werd verkregen op 26 juli 2012. Deze hadden 2 opmerkingen: enerzijds dat belangrijke data 

betreffende de placebo-groep ontbraken; anderzijds merkte men op dat het gebruik van Botox 

in deze studie buiten de gebruikelijke indicaties lag waardoor meer klinische data over het 

gebruik ervan in deze context moesten toegevoegd worden aan de documenten. Daar de 



deadline om hierop te reageren 30 juli 2012 was, reageerde Mevr. Broekaert van het Trial 

Bureau op deze opmerkingen. Bij navraag op 21 augustus 2012 wat betreft vooruitgang in de 

goedkeuring, werd gemeld dat de studie nog steeds niet goedgekeurd was door het FAGG, 

maar deze wel aan de review bezig was.  

Op 24 augustus 2012 werd de goedkeuring van het FAGG ontvangen, maar enkele vragen 

van het Ethisch Comité, daterende van 24 juli 2012, moesten nog beantwoord worden 

vooraleer volledige goedkeuring mogelijk was.  Door een misverstand werden deze 

antwoorden pas ingediend bij het Trial Bureau op 31 oktober 2012. Aan de begeleiders van 

de studie werd ook een afspraak gevraagd voor een Trial Initiation Visit, en informatie voor 

de registratie voor publicatie moest doorgemaild worden. Dit laatste gebeurde op 5 december 

2012.  

Uiteindelijke goedkeuring van het Ethisch Comité werd verkregen op 6 november 2012, maar 

vooraleer de studie mocht opgestart worden moest nog een Trial Initiation Visit gepland 

worden. Dit gebeurde op 28 januari 2013 waarna de studie officieel kon opgestart worden. 

Momenteel ligt het oponthoud echter bij de apotheek, waar er problemen zijn bij de verdeling 

Botox en placebo. Er werden nog geen patiënten aangesproken om aan de studie deel te 

nemen daar de uitvoering van de studie eerst volledig op punt moet staan.  



Vrouwenkliniek UZ Gent  Pagina 1 van 15 
 

Studieprotocol VVS-01,AGO/2012/001,  versie 1.0, 09/05/2012  HV 09MAY2012   

Bijlage II: Protocol 

Deel 1: Studieprotocol 

 

Titel van de studie 

Gerandomiseerde placebogecontroleerde dubbelblinde studie naar de effectiviteit en veiligheid 

van infiltratie van het vestibulum vaginae met botuline toxine bij patiënten met gelokaliseerde 

uitlokbare vulvodynie. 

Studienummer 

VVS-01 

Protocol nummer: AGO/2012/001 

EudraCT nummer: 2012-000700-15 

Doel van de studie 

Met deze studie willen wij de effectiviteit en veiligheid nagaan van botuline toxine injecties in het 

vestibulum vaginae, als behandeling bij vrouwen met klachten van oppervlakkige dyspareunie, 

waarbij geen onderliggend dermatologisch lijden werd aangetoond en de diagnose van 

gelokaliseerde uitlokbare vulvodynie werd weerhouden.  

Algemene informatie 

1.1. Onderzoekers 

 Dr. Steven Weyers, Dienst Gynaecologie, Vrouwenkliniek,  

 Dr. Hans Verstraelen, Dienst Gynaecologie, Vrouwenkliniek,  

 

       1.2  Opdrachtgever 

       Universitair Ziekenhuis Gent 

 

1.3  Betrokken afdelingen/diensten 

Dienst Gynaecologie, Vrouwenkliniek, , UZ Gent P3, De Pintelaan 185, BE-9000 Gent 
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Achtergrond – studierationale 

Gelokaliseerde uitlokbare vulvodynie of vestibulodynie is een vulvaire aandoening die 

gekenmerkt wordt door een pijnlijke overgevoeligheid van het vestibulum vaginae.  De pijn kan 

uitgelokt worden door druk uitgeoefend in de vestibulaire regio, door rechtstreekse aanraking 

van het vestibulum of bij het inbrengen van tampon, vinger of penis. De primaire 

aanmeldingsklacht is dus oppervlakkige dyspareunie. De aandoening treft voornamelijk jonge, 

seksueel actieve vrouwen, waarbij – afhankelijk van de graad van pijnlijkheid - sommigen amper 

of niet in staat zijn om seksuele betrekkingen te hebben. De psychologische gevolgen van deze 

aandoening zijn legio. De literatuur leert ons dat de levenslange prevalentie van de aandoening 

tussen 10 en 15% ligt (1). 

 

De fysiopathologie van vulvodynie is onvolledig gekend, maar één belangrijke componente is  de 

intra-epitheliale neurale hyperplasie met neurogene inflammatie t.h.v. het vestibulum, met als 

gevolg  sensitisatie van de perifere nociceptoren (2). 

 

Uit een recente studie (3) blijkt verder dat patiënten met vestibulodynie een hogere 

bekkenbodemtonus, een hogere oppervlakkige EMG activiteit van de bekkenbodemspieren, een 

verhoogde contractierespons bij pijn en een lagere relaxatiecapaciteit hebben. Er zijn patiënten 

waarbij deze bekkenbodemhypertonie een alleenstaand, primair symptoom is (4), maar er zijn 

ook patiënten waarbij deze hypertonie een secundair gevolg is van de pijnprikkels waargenomen 

in het vestibulum (5). 

 

De huidige toegepaste therapieën zijn vooral medicamenteuze behandeling met trycyclische 

antidepressiva of anti-epileptica om neuropathische pijn te verhelpen, lokale anesthetica, 

bekkenbodemkinesitherapie en chirurgisch ingrijpen (vestibulectomie).  

 

De laatste jaren zijn er verscheidene studies (1,6,7,8,9) verricht naar de behandeling van 

vestibulodynie d.m.v. infiltratie in de bekkenbodemspieren met botuline toxine. Botuline toxine 

A (merknaam Botox) is een neurotoxine dat een voorbijgaande chemodenervatie van skelet- en 

gladde spiercellen initieert. De vulvaire pijn lokt als verdedigingsmechanisme onvrijwillige 

contracties van de bekkenbodemspieren uit, wat op zich weer de dyspareunie verergert. De 

botox kan deze vicieuze cirkel doorbreken door de abnormale hypertoniciteit in de 

bekkenbodemspieren  te verminderden. De resultaten van deze studies waren wisselend en in de 

enige RCT werd geen verschil gevonden tussen deze behandeling en placebo.  

Anderzijds zorgt botox echter ook voor een perifeer antinoceptief effect; het blokkeert de 

neurotransmissie t.h.v. de nociceptoren in de submucosale lagen van het vestibulum (10). Het 

zorgt voor inhibitie van de substance P release, voor modulatie van andere neurotransmitters en 

neuropeptiden. Er zouden zelfs effecten zijn op centrale neuronen als gevolg van retrograde 

uptake in het centraal zenuwstelsel (11). Een onvoldoende onderzochte potentiële behandeling 

is daarom de infiltratie van het vestibulum vaginae, de pijnlijke zone van neuronale hyperplasie. 
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De studie 

6.1 Studieopzet 

De studie is opgezet als een gerandomiseerde placebogecontroleerde dubbelblinde studie naar 

de effectiviteit en veiligheid van botuline toxine infiltratie van het vestibulum vaginae. 

 

Na randomisatie worden patiënten blind behandeld door de onderzoekers (SW en HV) met 

injecties botuline toxine of met fysiologisch water. 

 

Per sessie worden 6 injecties met in het totaal 50 IE botox of het volume-equivalent aan 

fysiologisch water gegeven t.h.v. het vestibulum (op 1, 3, 5, 7, 9 resp 11 uur). 

 

Elke patiënt zal deze behandeling ondergaan gedurende 3 opeenvolgende sessies met telkens 6 

weken tussentijd.  

 

Na het verbreken van de code (na einde studie) wordt aan de patiënten behandeld met placebo 

vooralsnog de kans gegeven om de behandeling met botuline toxine te ondergaan indien een 

gunstig effect werd bekomen in de experimentele studie-arm.  

 

Evaluatie van het effect wordt nagegaan door voorafgaand aan elke sessie een FSFI vragenlijst 

(deze vragenlijst werd ontwikkeld voor het evalueren van vrouwelijke seksuele dysfunctie en 

bestaat uit 6 categorieën: verlangen, opwinding, lubricatie, orgasme, bevrediging en pijn) te laten 

invullen en door een gestandaardiseerde Q-tip testing. 

6.2 Medicatie 

 6.2.1. Samenstelling en dosering 

Botulinumtoxine van Clostridium botulinum  type A 
 100 Allerganeenheden/injectieflacon. 

 6.2.2. Producent / Verdeler 

 Allergan Pharmaceuticals Ireland, Westport 
County Mayo, Ierland 

 6.2.3. Verpakking 

De commerciële verpakking zal gebruikt worden 

 6.2.4. Toedieningswijze 

 Infiltratie van het vestibulum vaginae, na verdunnen van het product in 0,9 % NaCl oplossing. 

 6.2.5. Labelling 

De botox- en placebospuiten zullen door de ziekenhuisapotheek klaargemaakt en gelabeld 

worden. De labels zullen randomisatienummer, studienummer, contactpersoon, 

batchnummer en vervaldatum vermelden 
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 6.2.6. Bewaringsvoorwaarden 

Bewaren in de koelkast (2°C–8°C), of in de vriezer (bij of beneden -5°C).  
Wanneer BOTOX gereedgemaakt is voor gebruik kan het nog gedurende 24 uur bewaard  
worden bij 2°C - 8°C. 

 

 6.2.7. Bijwerkingen van de medicatie 

 mogelijke plaatselijke complicaties (t.h.v. de injectieplaats) :  

pijn, lokale bloeding en hematoom, oedeem, erytheem, infectie, 

spierverlamming 

 mogelijke systemische complicaties: toxine reacties (dosis afhankelijk), 

duizeligheid, nausea, griep-achtige symptomen (koorts, hoest, pijnlijke keel, 

myalgie, rillen, koud, algemene malaise, anorexia, hoofdpijn en vermoeidheid), 

kortdurende hyperesthesie, moeilijkheden bij ademhaling, druk op de borst, 

palpitaties, darmproblemen, urinaire en fecale incontinentie, urinaire retentie. 

 

 

 6.2.8. Drug accountability 

De levering, hantering, (datum van) toediening van de studiemedicatie zal gedocumenteerd 

worden. Ook lotnummer en vervaldatum van de studiemedicatie zal bijgehouden worden. 

6.3. Deelneemsters 

6.3.1 Aantal 

50 vrouwen; waarvan 25 vrouwen de actieve stof (groep A) en 25 vrouwen placebo 

(groep B) krijgen  

6.3.2 Inclusie criteria 

- Meerderjarig en wilsbekwaam 

- Nederlandstalig  

- Reeds behandeld voor vulvodynie met minstens 1 medicamenteuze therapie in 

combinatie met kinesitherapie 

- In goede algemene gezondheid  

6.3.3 Exclusie criteria 

- Aanwezigheid van systeemziekte 

- Zwangerschap 

6.3.4 Mogelijke voordelen en risico’s voor de proefpersonen 

- Voordelen: 

 verbetering van de uitlokbare pijn t.h.v. het vestibulum 

 verbetering van de seksuele functie 

 

- Risico’s 

 mogelijke plaatselijke complicaties (t.h.v. de injectieplaats) :  

pijn, lokale bloeding en hematoom, oedeem, erytheem, infectie, 

spierverlamming 
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 mogelijke systemische complicaties: toxine reacties (dosis afhankelijk), 

duizeligheid, nausea, griep-achtige symptomen (koorts, hoest, pijnlijke keel, 

myalgie, rillen, koud, algemene malaise, anorexia, hoofdpijn en vermoeidheid), 

kortdurende hyperesthesie, moeilijkheden bij ademhaling, druk op de borst, 

palpitaties, darmproblemen, urinaire en fecale incontinentie, urinaire retentie. 

 

Deze bijwerkingen zijn echter zeldzaam en transient. 

6.3.5 Vervanging van proefpersonen 

Indien een studiedeelneemster voortijdig de studie verlaat, wordt deze vervangen door 

een nieuw aangezochte studiedeelneemster.  

 

Procedures 

Patiënten worden gerekruteerd via de poliklinische consultaties. Elke patiënte met een 

anamnese van oppervlakkige dyspareunie ondergaat routine Q-tip testing en indien positief in 

afwezigheid van een aantoonbaar onderliggend lijden wordt de patiënte uitgenodigd om deel te 

nemen aan de studie en via mondeling en schriftelijk informed consent geïncludeerd. 

 

Per sessie worden 6 injecties gegeven t.h.v. het vestibulum (op volgende posities: 1, 3, 5, 7, 9 

resp 11 uur). 

 

Elke patiënt zal deze behandeling ondergaan gedurende 3 opeenvolgende sessies met telkens 6 

weken tussentijd.  

 

Evaluatie van het effect wordt nagegaan door voorafgaand aan elke sessie en na de laatste sessie 

een FSFI vragelijst te laten invullen en door 6-wekelijks, voorafgaand aan elke sessie en 6 weken 

na de laatste sessie een gestandaardiseerde Q-tip testing te verrichten (window voor deze Q-tip 

testing: +/- 1 week). 

 

Bijwerkingen worden op continue basis bijgehouden in een dagboek en genoteerd op het CRF 

formulier. 

Randomisatie-schema en blindering 

Randomisatie wordt bekomen door een computer-generated random digit. Concealment of 

allocation wordt gewaarborgd door de centrale apotheek, waarbij patiënten en artsen (zowel 

behandelaars als evaluators ) geblindeerd blijven bij behandeling en meten van de uitkomsten. 

De betrokken artsen zijn de voormelde hoofdonderzoekers die instaan voor toediening van het 

product en voor evaluatie bij follow-up.   
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Therapie voorafgaand en gelijktijdig met het onderzoek 

Er wordt van de deelneemsters gevraagd te stoppen met de reeds opgestarte medicamenteuze 

behandeling voor de uitlokbare vulvodynie. Ook de kinesitherapie wordt stopgezet. 

Deelneemsters mogen contraceptie blijven gebruiken.  

 

Rapportage van bijwerkingen 

 

List of abbreviations 

AE  Adverse Event 

CA  Competent Authority 

EC  Ethics Committee 

SAE  Serious Adverse Event 

SSAR  Suspected Serious Adverse Reaction 

SUSAR Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction 

 

Adverse events (AE) 

The following information will be recorded: 

 nature of adverse event 

 date and time of occurrence and disappearance 

 intensity: mild, moderate or severe 

 frequency: once, continuous or intermittent 

 decision regarding study: continuation or withdrawal 

 relation to the study medication (see below) 
 

AE’s will be recorded from the first drug administration until the end of the trial. 

Special attention will be given to those subjects who have discontinued the trial for an AE, or who 

experienced a severe or a serious AE. 

 

Definitions of Adverse Event (AE) 

Any untoward medical occurrence in a patient or clinical investigation subject administered a 

pharmaceutical product and which does not necessarily have a causal relationship with this 

treatment. An adverse event (AE) can therefore be any unfavorable and unintended sign (including 

an abnormal finding), symptom, or disease temporally associated with the use of a medicinal 

(investigational) product, whether or not related to the medicinal (investigational) product. 
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Serious Adverse Avent (SAE) 

Any untoward medical occurrence that at any dose: 

- results in death 

- is life-threatening 

- requires inpatient hospitalization or prolongation of existing hospitalization, 

- results in persistent or significant disability/incapacity, 

or 

- is a congenital anomaly/birth defect. 

 

Note: Medical and scientific judgement should be exercised in deciding whether expedited reporting 

is appropriate in other situations, such as important medical events that may not be immediately life-

threatening or result in death or hospitalization but may jeopardize the subject or may require 

intervention to prevent one of the outcomes listed in the definition above. 

 

Unexpected adverse event 

An adverse event, the nature or severity of which is not consistent with the applicable product 

information (e.g., Investigator's Brochure for an unapproved investigational product or package 

insert/summary of product characteristics for an approved product). 

 

Life-threatening 

Any event in which the subject was at risk of death at the time of the event; it does not refer to an 

event which hypothetically might have caused death if it were more severe. 

 

Associated with the use of the drug 

An adverse event is considered associated with the use of the drug if the attribution is possible, 

probable or definitive. 

Attribution definitions 

Not related 

An adverse event which is not related to the use of the drug. 
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Unlikely 

An adverse event for which an alternative explanation is more likely - e.g. concomitant drug(s), 

concomitant disease(s), and/or the relationship in time suggests that a causal relationship is unlikely. 

 

Possible 

An adverse event which might be due to the use of the drug. An alternative explanation - e.g. 

concomitant drug(s), concomitant disease(s), - is inconclusive. The relationship in time is reasonable; 

therefore the causal relationship cannot be excluded. 

 

Probable 

An adverse event which might be due to the use of the drug. The relationship in time is suggestive 

(e.g. confirmed by dechallenge). An alternative explanation is less likely - e.g. concomitant drug(s), 

concomitant disease(s). 

 

Definitely 

An adverse event which is listed as a possible adverse reaction and cannot be reasonably explained 

by an alternative explanation - e.g. concomitant drug(s), concomitant disease(s). The relationship in 

time is very suggestive (e.g. it is confirmed by dechallenge and rechallenge). 

 

Reporting of adverse events 

 

Adverse events will be reported between the first dose administration of trial medication and the last 

trial related activity. 

All AEs and SAE’s will be recorded in the patient’s file and in the CRF. All SAE’s will be reported as 

described below.   

 

Medical events that occur between signing of the Informed Consent and the first intake of trial 

medication will be documented on the medical and surgical history section and concomitant diseases 

page of the CRF. 

SAE’s occurring within a period of 90 days following the last intake of trial medication will also be 

handled as such if spontaneously reported to the investigator. 
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All serious adverse events (SAE) and pregnancies occurring during clinical trials must be reported by 

the local Principal Investigator within 2 working days after becoming aware of the SAE to: 

- The local EC 
- The Trial Bureau of the University Hospital Ghent 

 

This reporting is done by using the appropriate SAE form. For the contact details, see below. 

 

It is the responsibility of the local Principal Investigator to report the local SAE’s  to the local EC. 

 

 In case the investigator decides the SAE is a SUSAR (Suspected Unexpected Serious Adverse 

Reaction), the Trial Bureau will report the SUSAR to the Central EC and the CA within the timelines as 

defined in national legislation. The National Coordinating Investigator reports the SUSAR to all local 

Principal Investigators. 

 

In case of a life-threatening SUSAR the entire reporting process must be completed within 7 calendar 

days.  In case of a non life-threatening SUSAR the reporting proces must  completed within 15 

calendar days. 

 

The first report of a serious adverse event may be made by telephone, e-mail or facsimile (FAX).  

 

Contact details of the Trial Bureau: 

e-mail: Trialbureau@uzgent.be 

tel.: 09/332 05 00 

fax: 09/332 05 20 

 

Contact details of the National Coordinating Investigator: 

Dr. Steven Weyers 

e-mail:  Steven.Weyers@ugent.be 

tel.: +32 (0)9 332 54 46 

fax: +32 (0)9 332 38 31 

mailto:trialbureau@uzgent.be
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The investigator must provide the minimal information: i.e. trial number, subject's initials and date of 

birth, medication code number, period of intake, nature of the adverse event and investigator's 

attribution. 

This report of a serious adverse event by telephone must always be confirmed by a written, more 

detailed report. For this purpose the appropriate SAE form will be used. Pregnancies occurring during 

clinical trials are considered immediately reportable events. They must be reported as soon as 

possible using the same SAE form. The outcome of the pregnancy must also be reported. 

 
If the subjects are not under 24-hour supervision of the investigator or his/her staff (out-patients, 

volunteers), they (or their designee, if appropriate) must be provided with a "trial card" indicating 

the name of the investigational product, the trial number, the investigator's name and a 24-hour 

emergency contact number. 

 

Annual Safety Reporting 

 
The Trial Bureau will ask the National Coordinating Investigator for an annual report containing an 
overview of all SSARs (Suspected Serious Adverse Reaction) and a summary regarding the safety of 
the trial subjects. The Trial Bureau will send this report to the Central EC and the CA within the 
timelines as defined in national legislation. The National Coordinating Investigator will pass this 
annual report to all local Principal Investigators.    
 

 

Studie-analyse 

10.1 Studie Sample size berekening 

Bij een aantonende kracht van beta = 0.80 en bij een significantieniveau alfa = 0.05 en bij een 

verwachte respons (Q-tip VAS scores op elke plaats <5) van 10% in de controlegroep en 50% 

in de behandelingsgroep, kan aangetoond worden dat er minstens 25 patiënten in elke groep 

moeten geïncludeerd worden.  

10.2 Statische analyse 

De statististische analyses zullen zich beperken tot beschrijvende statistiek.  

Vergoeding 

Er wordt geen vergoeding voorzien, maar de patiënten krijgen met dit onderzoek wel een gratis 

behandeling.  
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Timing en planning 

Elke patiënte die in aanmerking komt zal van zodra de nodige goedkeuring bekomen door het 

ethisch comité en de bevoegde overheid worden aangezocht om geïncludeerd te worden in de 

studie. 

Aansprakelijksheidsverzekering 

Polis UZ Gent – foutloze aansprakelijkheid 

Publicatiebeleid 

De gegevens verkregen uit dit onderzoek kunnen gepubliceerd worden in een passend 

wetenschappelijk tijdschrift. Hierbij wordt de privacy van de patiënten ten allen tijde 

gerespecteerd. 
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Part II : General part of the protocol 

 
 

 

Independent Ethics Committee (IEC) / Institutional Review Bord (IRB) 

 

This trial can only be undertaken after full approval of the protocol and addenda has been obtained 

from the IEC/IRB. This document must be dated and clearly identify the protocol, amendments (if 

any), the informed consent form and any applicable recruiting materials and subject compensation 

programs approved. 

During the trial, the following documents will be sent to the IEC/IRB for their review: 

 reports of adverse events that are serious, unexpected and associated with the 
investigational drug, as described in section “Rapportage van bijwerkingen” of the protocol 

 all protocol amendments and revised informed consent form (if any). 
Amendments should not be implemented without prior review and documented approval / favorable 

opinion form the IEC/IRB except when necessary to eliminate an immediate hazard to trial subjects 

or when the change involves only logistical or administrative aspects of the trial. 

Reports on, and reviews of the trial and its progress will be submitted to the IEC/IRB by the 

investigator at intervals stipulated in their guidelines. 

At the end of the trial, the investigator will notify the IEC/IRB about the trial completion. 

 

ICH/GCP guidelines 

 

This trial will be conducted in accordance with the protocol, current ICH-GCP guidelines and 

applicable law(s). 

Good Clinical Practice (GCP) is an international ethical and scientific quality standard for designing, 
conducting, recording and reporting trials that involve the participation of human subjects. 
Compliance with this standard provides public assurance that the rights, safety and well-being of trial 
subjects are protected, consistent with the principles that have their origin in the Declaration of 
Helsinki, and that the clinical trial data are credible. 
 

Subject information and informed consent 

 

Prior to entry in the trial, the investigator must explain to potential subjects or their legal 

representatives the trial and the implication of participation. Subjects will be informed that their 

participation is voluntary and that they may withdraw consent to participate at any time. 



Vrouwenkliniek UZ Gent  Pagina 13 van 15 
 

Studieprotocol VVS-01,AGO/2012/001,  versie 1.0, 09/05/2012  HV 09MAY2012   

Participating subjects will be told that their records may be accessed by competent authorities and 

by authorized persons without violating the confidentiality of the subject, to the extent permitted by 

the applicable law(s) and/or regulations. By signing the Informed Consent Form (ICF), the subjects or 

legally acceptable representatives are authorizing such access. 

After this explanation and before entry to the trial, written, dated and signed informed consent 

should be obtained from the subject or legally acceptable representative. The ICF should be provided 

in a language sufficiently understood by the subject. Subjects must be given the opportunity to ask 

questions. 

The subject or legally acceptable representative will be given sufficient time to read the ICF and to 

ask additional questions. After this explanation and before entry to the trial, consent should be 

appropriately recorded by means of either the subject's or his/her legal representative's dated 

signature or the signature of an independent witness who certifies the subject's consent in writing. 

After having obtained the consent, a copy of the ICF must be given to the subject. 

In case the subject or legally acceptable representative is unable to read, an impartial witness must 

attest the informed consent. 

Subjects who are unable to comprehend the information provided or pediatric subjects can only be 

enrolled after consent of a legally acceptable representative. 

 

Case Report Forms 

 

The source documents are to be completed at the time of the subject’s visit. The CRFs are to be 

completed within reasonable time after the subject’s visit. 

The investigator must verify that all data entries in the CRFs are accurate and correct. If certain 

information is Not Done, Not Available or Not Applicable, the investigator must enter "N.D." or 

"N.AV." or "N.AP", respectively in the appropriate space. 

 

Direct access to source data / documents 

 

The investigator will permit trial-related monitoring, audits, IRB/IEC review, and regulatory 
inspection(s), providing direct access to source data/documents. 

 

Data handling and record keeping 
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The investigator and sponsor specific essential documents will be retained for at least 20 years. At 
that moment, it will be judged whether it is necessary to retain them for a longer period, according to 
applicable regulatory or other requirement(s). 
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Signature page 

Investigator: 

Name:  ________________________________________________ 

Title:  ________________________________________________ 

 

Signature: ________________________________________________ 

Date:  ________________________________________________ 

 

Investigator: 

Name:  ________________________________________________ 

Title:  ________________________________________________ 

 

Signature: ________________________________________________ 

Date:  ________________________________________________ 

 



Vrouwenkliniek UZ Gent    pagina 1 van 10 

 

Informed consent VVS-01 studie versie 1.0, 09 mei 2012  

Ref. Etisch Comité UZGent   

Protocol AGO/2012/001 
 

Bijlage III: ICF 

 

Informatiebrief voor de deelnemers aan proeven 

 

 

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek in opdracht van het Universitair 

Ziekenhuis Gent. Dit toestemmingsformulier bevat informatie om u te helpen beslissen of u 

wilt deelnemen. Neem alle tijd om dit formulier aandachtig te lezen en stel eventueel vragen 

aan de studiearts of het studiepersoneel. 

 

1 Titel van de studie: 

Gerandomiseerde placebogecontroleerde dubbelblinde studie naar de effectiviteit en 

veiligheid van infiltratie van het vestibulum vaginae met botuline toxine bij patiënten met 

gelokaliseerde uitlokbare vulvodynie. 

 

2 Nummer van de studie: 
 
Protocolnummer: AGO/2012/001 
EudraCTnummer: 2012-000700-15 

 
 

3 Doel van de studie: 

Met deze studie willen wij de effectiviteit en veiligheid nagaan van botuline toxine injecties in 

het vestibulum vaginae (de overgangszone tussen kleine schaamlippen en vagina), als 

behandeling bij vrouwen met klachten van oppervlakkige pijn bij het vrijen, waarbij geen 

onderliggend huidlijden werd aangetoond en de diagnose van gelokaliseerde uitlokbare 

vulvodynie (“vulvair vestibulitis syndroom”) werd weerhouden.  

      

4 Beschrijving van de studie: 
 
In deze studie zal de effectiviteit en veiligheid van infiltratie met botuline van het vestibulum 

vaginae (de overgangszone tussen kleine schaamlippen en vagina) nagegaan worden bij 

vrouwen waarbij de diagnose van gelokaliseerde uitlokbare vulvodynie (“vulvair vestibulitis 

syndroom”) is gesteld.  
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Ongeveer 10% van alle vrouwen lijdt aan deze aandoening die als meest opvallende “pijn bij 

betrekkingen” geeft.  

 

Met de huidige behandelingen kunnen we veel patiënten helpen, maar de behandelingsduur 

is lang.  

 

Daarom willen we effectiviteit van botuline toxine nagaan. Botox (merknaam van botuline 

toxine) gaat namelijk de werking tegen van pijnreceptoren. 

 

Patiënten worden gerekruteerd via de poliklinische consultaties. Elke patiënte met een 

anamnese van oppervlakkige pijn bij het vrijen ondergaat een wattenstaafje-test en indien 

positief in afwezigheid van een aantoonbaar onderliggend lijden wordt de patiënte 

uitgenodigd om deel te nemen aan de studie en via mondelinge en schriftelijke toestemming 

geïncludeerd. Er worden iedere 6 weken injecties met 50 eenheden botulinum toxine  

gegeven op 6 plaatsen in het vestibulum gedurende een totaal van 18 weken. De helft van 

de patiënten krijgt (dubbelblind) botox ingespoten en de andere helft krijgt gewoon 

fysiologisch water. Nadien wordt er aan de hand van klinisch onderzoek en vragenlijsten 

duidelijk of er bij de patiënt een gunstige evolutie heeft plaatsgevonden.OP het ogenblik van 

de toediening en de evaluaties weten noch de paIênt, noch de behandelende arts welk 

product de patiënte krijgt toegediend.  

 

Met deze interventie hopen wij een verbetering van de uitlokbare pijn  t.h.v. het vestibulum, 

een vermindering van de hypertoniciteit van de bekkenbodemspieren en een verbetering van 

de seksuele functie te verkrijgen. 

 

De behandeling is experimenteel in zo verre we niet weten of de toediening van botuline 

toxine effectief de pijn bij het vrijen zal verminderen. 

 

De verwachte totale duur van de studie voor de proefpersoon is ongeveer 24 weken. 

 

Er zullen in totaal 50 personen aan deze studie deelnemen. 

 

 

5 Wat wordt verwacht van de deelnemer? 

Er kunnen redenen zijn waarom u niet mag deelnemen aan deze studie. Mogelijke redenen 

zijn : 

- U bent een vrouw jonger dan 18 jaar. 

- U bent niet in goede fysieke en mentale gezondheid. 
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- U bent zwanger. 

- U neemt medicatie (behalve de pil). 

- U hebt een systeemziekte. 

 

Indien één van deze punten op u van toepassing is, gelieve dit dan aan de onderzoeker of 

één van zijn medewerkers te melden. Die zal deze en eventueel alle andere redenen 

waarom u niet mag deelnemen aan de onderzoeksstudie, met u bespreken. Indien u vragen 

heeft over het voorgaande, aarzel dan niet om ze aan de onderzoeker of één van zijn 

medewerkers te stellen. 

Voor het welslagen van de studie, is het uitermate belangrijk dat u volledig meewerkt met de 

arts en dat u zijn instructies nauwlettend opvolgt. 

 

6 Deelname: 

De deelname aan deze studie vindt plaats op vrijwillige basis.  

Als u deelneemt, wordt u gevraagd het toestemmingsformulier te tekenen.  

U kan weigeren om deel te nemen aan de studie, en u kunt zich op elk ogenblik terugtrekken 

uit de studie zonder dat u hiervoor een reden moet opgeven en zonder dat dit op enigerlei 

wijze een invloed zal hebben op uw verdere relatie en/of behandeling met de onderzoeker of 

de behandelende arts.  

Uw deelname aan deze studie zal worden beëindigd als de arts meent dat dit in uw belang 

is. U kunt ook voortijdig uit de studie worden teruggetrokken als u de in deze informatiebrief 

beschreven procedures niet goed opvolgt of u de beschreven items niet respecteert. 

Als u deelneemt, wordt u gevraagd het toestemmingsformulier te tekenen. Als u de studie 

voortijdig verlaat, zal u worden gevraagd om naar het studiecentrum te komen voor een 

laatste evaluatie. 

 

 

7 Procedures 

Tijdens de poliklinische consultatie werd op basis van uw klachten besloten dat u lijdt aan 

gelokaliseerde uitlokbare vulvodynie (“vulvair vestibulitis syndroom”) en wordt u uitgenodigd 

om deel te nemen aan de studie. 

 

Indien u de mondelinge en schriftelijke informatie over de studie goed begrepen heeft en 

wenst deel te nemen, geeft u mondeling en schriftelijk toestemming aan de hand van het 

ondertekenen van een informed consent. 
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Eenmaal geïncludeerd in de studie wordt u overeenkomstig een op voorhand bepaalde 

volgorde ingedeeld in één van de 2 groepen: in de actieve behandelingsgroep worden 6 

injecties met in het totaal 50 IE botox t.h.v. het vestibulum (op klokposities 1, 3, 5, 7, 9 resp 

11 uur) terwijl in de placebogroep 6 injecties met fysiologisch water t.h.v. het vestibulum (op 

1, 3, 5, 7, 9 resp 11 uur) worden gegeven. Een dergelijke behandeling wordt in het totaal 3 

maal verricht telkens met 6 weken tussentijd. De behandeling is poliklinisch en vereist geen 

opname. De behandelende artsen, noch u zelf weten tijdens de studie niet tot welke groep u 

behoort en dus niet of u met botox of placebo wordt behandeld. 

 

Evaluatie van de effectiviteit gebeurt door middel van (1) de Q-tip test waarbij met een 

wattenstaafje op 6 plaatsen op het vestibulum zachte druk wordt uitgeoefend en (2) een 

gestandaardiseerde FSFI vragenlijst; deze vragenlijst werd ontwikkeld voor het evalueren 

van vrouwelijke seksuele dysfunctie en bestaat uit 6 categorieën: verlangen, opwinding, 

lubricatie, orgasme, bevrediging en pijn. Het Q-tip test onderzoek wordt verricht voor de 

interventie en dan telkens om de 6 weken, tot 6 weken na de laatste injecties. Er wordt u 

gevraagd een FSFI vargenlijst in te vullen voor de interventie en dan telkens om de 6 weken, 

tot 6 weken na de laatste injecties. 

 

Tenslotte wordt u gevraagd een dagboekje bij te houden en elke eventuele bijwerking daarin 

te noteren. 

 

8 Risico’s en voordelen: 

8.1 Risico’s 

 

Het risico bij deelname is in essentie beperkt tot de risico’s verbonden aan het gebruik van 

het botuline toxine A en de injectie zelf.  

 

Botuline toxine A 

De volgende bijwerkingen zijn zeer vaak, vaak, soms, zelden gemeld:  

Zeer vaak is bij meer dan 1 op de 10 patiënten. 
Vaak is tussen 1 op de 100 en 1 op de 10 patiënten. 
Soms is tussen 1 op de 1.000 en 1 op de 100 patiënten. 
Zelden is tussen 1 op 10.000 en 1 op de 1.000 patiënten.  
 
Immuunsysteemaandoeningen 
Zelden: Overgevoeligheidsreacties inclusief hevige allergische reacties (sterke daling van de 
bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd 
bewustzijn, veroorzaakt door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van 
ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen), optreden van serumziekte, een 
vertraagde allergische reactie die gepaard kan gaan met koorts, gewrichtszwellingen, 
spierpijn of huiduitslag, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes 
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(urticaria), zwelling van de enkels, voeten of vingers, kortademigheid 
 
Infecties en parasitaire aandoeningen 
Zeer vaak: Virusinfectie, oorontsteking 
Vaak: Ontsteking van het neusslijmvlies gekenmerkt door een verstopte neus, niezen en 
afscheiding (rhinitis), infectie van de bovenste luchtwegen 
 
Psychische stoornissen 
Soms: Depressie, slapeloosheid 
 
Zenuwstelselaandoeningen 
Vaak: Duizeligheid, slaperigheid, waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder 
dat daar aanleiding voor is (paresthesie), verhoogde spierspanning (hypertonie), 
hoofdpijn, verminderde gevoeligheid, afwijkingen in de manier van lopen 
Soms: Gezichtsverlamming, coördinatiestoornissen, geheugenverlies 
 
Oogaandoeningen 
Zeer vaak: Afhangend ooglid (ptose) 
Vaak: Oppervlakkige ontsteking van het oog, onvermogen de oogleden te sluiten 
(lagoftalmus), droge ogen, lichtschuw, verhoogde traanproductie (lacrimatie), vochtophoping 
in het gezicht 
Soms: Ontsteking van het oog, naar buiten gekeerd zijn van het onderste ooglid (ectropion), 
dubbelzien, naar binnen gekeerd zijn van het onderste ooglid (entropion), zichtstoornissen, 
wazig zien 
Zelden: Zwelling van het ooglid, verhoogde oogboldruk (nauwe kamerhoek glaucoom) 
 
Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen 
Soms: Duizeligheid 
 
Bloedvataandoeningen 
Vaak: Opvliegers 
Soms: Bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding 
soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische hypotensie) 
 
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen 
Soms: Kortademigheid (dyspnoe), stemverandering 

 
Maagdarmstelselaandoeningen 
Zeer vaak: Slikstoornis (dysfagie) 
Vaak: Droge mond, misselijkheid 
Soms: Gevoelsstoornissen van de mond 
 
Huid- en onderhuidaandoeningen 
Vaak: Huiduitslag, blauwe plekken, bloeduitstortingen, gevoelsmatig verhoogd zweten op 
plekken buiten de oksels, verharding op de injectieplaats, haaruitval, abnormale 
lichaamsgeur 
Soms: Ontsteking van de huid, jeuk (pruritis) 
 
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen 
Zeer vaak: Spierzwakte 
Vaak: Spierpijn, stijfheid, pijn in armen en benen 
Soms: Gewrichtspijn, slijmbeursontsteking, gewrichtsaandoening. 
 
Nier- en urinewegaandoeningen 
Vaak: Urine-incontinentie 
 
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen 
Zeer vaak: Pijn 
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Vaak: Geïrriteerdheid, vochtophoping in het gezicht, algehele lichaamszwakte, griepachtige 
verschijnselen, malaise, bloeding op de injectieplaats, irritatie op de injectieplaats, 
koorts 
Soms: Moeheid, injectieplaatsovergevoeligheid, vochtophoping in de periferie van het 
lichaam (bijv. enkels, benen of armen), zwelling op de injectieplaats, pijn op de injectieplaats.  
 
Injectie 
 
Mogelijke risico’s na injectie zijn:  
 
Zeer vaak: Beperkte bloeding t.h.v. de injectieplaats, zwelling t.h.v. de injectieplaats, pijn op 
de injectieplaats 
 
Zelden: Infectie van de injectieplaats 
 

8.2 Voordelen 

Het is de bedoeling dat deze studie u een direct voordeel oplevert, of op lange termijn. De 

informatie die deze studie oplevert, zal ook andere mensen in de toekomst kunnen helpen. 

 

U hebt het recht op elk ogenblik vragen te stellen over de mogelijke en/of gekende risico’s 

van deze studie. Mocht u door uw deelname toch enig nadeel ondervinden, zal u een 

gepaste behandeling krijgen. 

 

Deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek 

verbonden aan dit ziekenhuis en wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen voor de goede 

klinische praktijk (ICH/GCP) en de verklaring van Helsinki opgesteld ter bescherming van 

mensen deelnemend aan klinische studies. In geen geval dient u de goedkeuring door de 

Commissie voor Medische Ethiek te beschouwen als een aanzet tot deelname aan deze 

studie. 

 

9 Kosten: 

Uw deelname aan deze studie brengt geen extra kosten mee voor U, de controleconsultatie 

na afloop van de studie is dan uiteraard ook gratis. 

 

10 Vergoeding: 

Er wordt geen vergoeding voorzien, maar u krijgt met dit onderzoek wel een gratis 

behandeling.  
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11 Vertrouwelijkheid: 

In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 en de Belgische wet van 

22 augustus 2002, zal u persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd en zal u toegang 

krijgen tot de verzamelde gegevens. Elk onjuist gegeven kan op uw verzoek verbeterd 

worden. 

Vertegenwoordigers van de opdrachtgever, auditoren, de Commissie voor Medische Ethiek 

en de bevoegde overheden hebben rechtstreeks toegang tot Uw medische dossiers om de 

procedures van de studie en/of de gegevens te controleren, zonder de vertrouwelijkheid te 

schenden. Dit kan enkel binnen de grenzen die door de betreffende wetten zijn toegestaan. 

Door het toestemmingsformulier, na voorafgaande uitleg, te ondertekenen stemt U in met 

deze toegang. 

Als u akkoord gaat om aan deze studie deel te nemen, zullen uw persoonlijke en klinische 

gegevens tijdens deze studie worden verzameld en gecodeerd (hierbij kan men uw 

gegevens nog terug koppelen naar uw persoonlijk dossier) 

Verslagen waarin U wordt geïdentificeerd, zullen niet openlijk beschikbaar zijn. Als de 

resultaten van de studie worden gepubliceerd, zal uw identiteit vertrouwelijke informatie 

blijven. Als er naar U wordt verwezen, zal dit alleen gebeuren aan de hand van 

codenummers. 

Wij zullen uw huisarts op de hoogte brengen van uw deelname aan deze studie – tenzij u 

hier bezwaar tegen heeft.  

 

12 Letsels ten gevolge van deelname aan de studie: 

De onderzoeker voorziet in een vergoeding en/of medische behandeling in het geval van 

schade en/of letsel tengevolge van deelname aan de studie. Voor dit doeleinde is een 

verzekering afgesloten met foutloze aansprakelijkheid conform de wet inzake experimenten 

op de menselijke persoon van 7 mei 2004. Op dat ogenblik kunnen uw gegevens 

doorgegeven worden aan de verzekeraar. 

 

 

13 Contactpersoon: 

Als er letsel optreedt tengevolge van de studie, of als U aanvullende informatie wenst over 

de studie of over uw rechten en plichten, kunt U in de loop van de studie op elk ogenblik 

contact opnemen met: 

 

Dr. H. Verstraelen 09/332 37 96 

Dr. S. Weyers 09/332 37 96 

Gynaecoloog van wacht 09/332 28 85  
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Toestemmingsformulier 

 

Ik, _________________________________________ heb het document 

“Informatiebrief voor de deelnemers aan proeven””, pagina 1 tot en met 6 gelezen en 

er een kopij van gekregen. Ik stem in met de inhoud van het document en stem ook 

in deel te nemen aan de studie. 

 

Ik heb een kopij gekregen van dit ondertekende en gedateerde formulier voor 

“Toestemmingsformulier”. Ik heb uitleg gekregen over de aard, het doel, de duur, en 

de te voorziene effecten van de studie en over wat men van mij verwacht. Ik heb 

uitleg gekregen over de mogelijke risico’s en voordelen van de studie. Men heeft me 

de gelegenheid en voldoende tijd gegeven om vragen te stellen over de studie, en ik 

heb op al mijn vragen een bevredigend antwoord gekregen, ook op medische 

vragen. 

 

Ik stem ermee in om volledig samen te werken met de toeziende arts. Ik zal 

hem/haar op de hoogte brengen als ik onverwachte of ongebruikelijke symptomen 

ervaar. Ik bevestig dat ik de toeziende arts zal inlichten over eventuele 

geneesmiddelen, van welke aard ook, die ik in de maand voorafgaand aan de studie 

heb gebruikt, momenteel gebruik of van plan ben te gebruiken, ongeacht of ze al dan 

niet werden voorgeschreven. 

 

Men heeft mij ingelicht over het bestaan van een verzekeringspolis in geval er letsel 

zou ontstaan dat aan de studieprocedures is toe te schrijven. 

 

Ik ben me ervan bewust dat deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke 

Commissie voor Medische Ethiek verbonden aan het UZ Gent en dat deze studie  

zal uitgevoerd worden volgens de richtlijnen voor de goede klinische praktijk 

(ICH/GCP) en de verklaring van Helsinki, opgesteld ter bescherming van mensen 

deelnemend aan experimenten. 

 

Ik mag me op elk ogenblik uit de studie terugtrekken zonder een reden voor deze 

beslissing op te geven en zonder dat dit op enigerlei wijze een invloed zal hebben op 

mijn verdere relatie met de arts. 
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Men heeft mij ingelicht dat zowel persoonlijke gegevens als gegevens aangaande 

mijn gezondheid worden verwerkt en bewaard gedurende minstens 20 jaar. Ik stem 

hiermee in en ben op de hoogte dat ik recht heb op toegang en verbetering van deze 

gegevens. Aangezien deze gegevens verwerkt worden in het kader van medisch-

wetenschappelijke doeleinden, begrijp ik dat de toegang tot mijn gegevens kan 

uitgesteld worden tot na beëindiging van het onderzoek. Indien ik toegang wil tot mijn 

gegevens, zal ik mij richten tot de toeziende arts, die verantwoordelijk is voor de 

verwerking. 

 

Ik begrijp dat auditors, vertegenwoordigers van de opdrachtgever, de Commissie 

voor Medische Ethiek of bevoegde overheden, mijn gegevens mogelijk willen 

inspecteren om de verzamelde informatie te controleren. Door dit document te 

ondertekenen, geef ik toestemming voor deze controle. Bovendien ben ik op de 

hoogte dat bepaalde gegevens doorgegeven worden aan de opdrachtgever. Ik geef 

hiervoor mijn toestemming, zelfs indien dit betekent dat mijn gegevens doorgegeven 

worden aan een land buiten de Europese Unie. Mijn gegevens zullen wel altijd 

gecodeerd doorgegeven worden, waarbij mijn naam en adres geheim blijven. 

 

 

Ik ben bereid op vrijwillige basis deel te nemen aan deze studie. 

 

Naam van de vrijwilliger:  _________________________________________ 

 

 

Datum:    _________________________________________ 

 

 

Handtekening: 

 

 

Ik bevestig dat ik de aard, het doel, en de te voorziene effecten van de studie heb 

uitgelegd aan de bovenvermelde vrijwilliger. 
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De vrijwilliger stemde toe om deel te nemen door zijn/haar persoonlijk gedateerde 

handtekening te plaatsen. 

 

 

Naam van de persoon 

die voorafgaande uitleg 

heeft gegeven:   _________________________________________ 

 

 

Datum + tijdstip   _________________________________________ 

 

 

Handtekening:  

 

 

 

Naam van de arts:   _________________________________________ 

 

 

Datum + tijdstip:   _________________________________________ 

 

 

Handtekening:  
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Female Sexual Function Index (FSFI) 

 

 Subject code: ________________________ Datum: ________________ 
 
 
 
INSTRUCTIE: Deze vragen gaan over uw seksuele gevoelens en seksuele 
reacties gedurende de afgelopen 4 weken. Beantwoord deze vragen alstublieft 
zo eerlijk en duidelijk mogelijk. Uw antwoorden zullen strikt vertrouwelijk 
behandeld worden. 
 
 
Bij het beantwoorden van de vragen zijn de volgende definities van toepassing: 
 
Seksuele activiteit: dit kan zijn strelen, voorspel, masturbatie en vaginale 
geslachtsgemeenschap. 
Geslachtsgemeenschap: hiermee wordt vaginale penetratie bedoeld (het 
binnengaan van de penis in de vagina). 
Seksuele stimulatie: hieronder worden onder meer situaties verstaan als 
voorspel met een partner, zelfbevrediging (masturbatie), of fantaseren over seks. 
 

PER VRAAG SLECHTS ÉÉN HOKJE AANKRUISEN S.V.P   
 

 
Seksuele verlangens: hieronder wordt verstaan zin hebben in seks, in willen 
gaan op het seksuele initiatief van een partner, en denken aan of fantaseren over 
het hebben van seks. 
 
1. Hoe vaak had u de afgelopen 4 weken seksuele verlangens? 
 

r  Bijna altijd of altijd 
r  Meestal (meer dan de helft van de tijd) 
r  Af en toe (ongeveer de helft van de tijd) 
r  Een paar keer (minder dan de helft van de tijd) 
r  Bijna nooit of nooit 

 
2. Hoe sterk vond u dat uw seksuele verlangens de afgelopen 4 weken waren? 
 

r  Zeer sterk 
r  Sterk 
r  Middelmatig 
r  Zwak 
r  Zeer zwak of niet aanwezig 
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Seksuele opwinding: hieronder wordt verstaan zowel de lichamelijke als 
geestelijke gevoelens van seksuele opwinding. Dit kunnen gevoelens zijn van 
warmte of tintelingen in de geslachtsdelen, vochtig ("nat") zijn, of het 
samentrekken van spieren. 
 
3. Hoe vaak voelde u zich de afgelopen 4 weken seksueel opgewonden ("geil") 

tijdens seksuele activiteit of geslachtsgemeenschap? 
 

r  Geen seksuele activiteit 
r  Bijna altijd of altijd 
r  Meestal (meer dan de helft van de tijd) 
r  Af en toe (ongeveer de helft van de tijd) 
r  Een paar keer (minder dan de helft van de tijd) 
r  Bijna nooit of nooit 

 
4. Hoe sterk vond u dat uw seksuele opwinding (het "geil" zijn) was de 

afgelopen 4 weken tijdens seksuele activiteit of geslachtsgemeenschap? 
 

r  Geen seksuele activiteit 
r  Zeer sterk 
r  Sterk 
r  Middelmatig 
r  Zwak 
r  Zeer zwak of niet aanwezig 

 
5. Hoe zeker was u er de afgelopen 4 weken van dat u seksueel opgewonden 

zou worden tijdens seksuele activiteit of geslachtsgemeenschap? 
 

r  Geen seksuele activiteit 
r  Heel zeker 
r  Zeker 
r  Middelmatig 
r  Onzeker 
r  Heel onzeker 

 
6. Hoe vaak was u de afgelopen 4 weken tevreden over uw seksuele opwinding 

tijdens seksuele activiteit of geslachtsgemeenschap? 
 

r  Geen seksuele activiteit 
r  Bijna altijd of altijd 
r  Meestal (meer dan de helft van de tijd) 
r  Af en toe (ongeveer de helft van de tijd) 
r  Een paar keer (minder dan de helft van de tijd) 
r  Bijna nooit of nooit 
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7. Hoe vaak werd u de afgelopen 4 weken vochtig ("nat") tijdens seksuele 
activiteit of geslachtsgemeenschap? 

 
r  Geen seksuele activiteit 
r  Bijna altijd of altijd 
r  Meestal (meer dan de helft van de tijd) 
r  Af en toe (ongeveer de helft van de tijd) 
r  Een paar keer (minder dan de helft van de tijd) 
r  Bijna nooit of nooit 

 
8. Hoe moeilijk was het de afgelopen 4 weken om vochtig (“nat”) te worden 

tijdens seksuele activiteit of geslachtsgemeenschap?  
 

r  Geen seksuele activiteit 
r  Heel erg moeilijk of onmogelijk 
r  Erg moeilijk 
r  Moeilijk 
r  Een beetje moeilijk 
r  Niet moeilijk 

 
9. Hoe vaak bleef u de afgelopen 4 weken vochtig (“nat”) totdat de seksuele 

activiteit of geslachtsgemeenschap voltooid was? 
 

r  Geen seksuele activiteit 
r  Bijna altijd of altijd 
r  Meestal (meer dan de helft van de tijd) 
r  Af en toe (ongeveer de helft van de tijd) 
r  Een paar keer (minder dan de helft van de tijd) 
r  Bijna nooit of nooit 

 
10. Hoe moeilijk was het de afgelopen 4 weken om vochtig (“nat”) te blijven 

totdat de seksuele activiteit of geslachtsgemeenschap voltooid was? 
 

r  Geen seksuele activiteit 
r  Heel erg moeilijk of onmogelijk 
r  Erg moeilijk 
r  Moeilijk 
r  Een beetje moeilijk 
r  Niet moeilijk 
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11. Hoe vaak heeft u de afgelopen 4 weken een orgasme (klaarkomen) gehad bij 

seksuele stimulatie of geslachtsgemeenschap? 
 

r  Geen seksuele activiteit 
r  Bijna altijd of altijd 
r  Meestal (meer dan de helft van de tijd) 
r  Af en toe (ongeveer de helft van de tijd) 
r  Een paar keer (minder dan de helft van de tijd) 
r  Bijna nooit of nooit 

 
12. Hoe moeilijk was het de afgelopen 4 weken voor u om een orgasme 

(klaarkomen) te krijgen bij seksuele stimulatie of geslachtsgemeenschap? 
 

r  Geen seksuele activiteit 
r  Bijzonder moeilijk of onmogelijk 
r  Zeer moeilijk 
r  Moeilijk 
r  Enigszins moeilijk 
r  Niet moeilijk 

 
13. Hoe tevreden was u de afgelopen 4 weken over uw vermogen een orgasme 

te krijgen tijdens seksuele activiteit of geslachtsgemeenschap? 
 

r  Geen seksuele activiteit 
r  Zeer tevreden 
r  Redelijk tevreden 
r  Ongeveer even tevreden als ontevreden 
r  Tamelijk ontevreden 
r  Zeer ontevreden 

 
14. Hoe tevreden was u de afgelopen 4 weken over de sterkte van de 

emotionele band tussen u en uw partner tijdens seksuele activiteit? 
 

r  Geen seksuele activiteit 
r  Zeer tevreden 
r  Redelijk tevreden 
r  Ongeveer even tevreden als ontevreden 
r  Tamelijk ontevreden 
r  Zeer ontevreden 
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15. Hoe tevreden was u de afgelopen 4 weken over uw seksuele relatie met uw 

partner?  
 

r  Zeer tevreden 
r  Redelijk tevreden 
r  Ongeveer even tevreden als ontevreden 
r  Tamelijk ontevreden 
r  Zeer ontevreden 

 
16. Hoe tevreden was u de afgelopen 4 weken met uw seksleven in het 

algemeen? 
 

r  Zeer tevreden 
r  Redelijk tevreden 
r  Ongeveer even tevreden als ontevreden 
r  Tamelijk ontevreden 
r  Zeer ontevreden 

 
 
Vaginale penetratie: hiermee wordt bedoeld het binnengaan van de penis in de 
vagina. 
 
17. Hoe vaak had u de afgelopen 4 weken een ongemakkelijk gevoel of pijn 

tijdens vaginale penetratie? 
 

r  Niet geprobeerd om geslachtsgemeenschap te hebben 
r  Bijna altijd of altijd 
r  Meestal (meer dan de helft van de tijd) 
r  Af en toe (ongeveer de helft van de tijd) 
r  Een paar keer (minder dan de helft van de tijd) 
r  Bijna nooit of nooit 

 
18. Hoe vaak had u de afgelopen 4 weken een ongemakkelijk gevoel of pijn 

nadat de vaginale penetratie voltooid was? 
 

r  Niet geprobeerd om geslachtsgemeenschap te hebben 
r  Bijna altijd of altijd 
r  Meestal (meer dan de helft van de tijd) 
r  Af en toe (ongeveer de helft van de tijd) 
r  Een paar keer (minder dan de helft van de tijd) 
r  Bijna nooit of nooit 
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19. Hoe sterk zou u het ongemakkelijke gevoel of de mate van pijn noemen die  

u de afgelopen 4 weken ervoer tijdens of na afloop van de vaginale 
penetratie? 

 
r  Niet geprobeerd om geslachtsgemeenschap te hebben 
r  Zeer sterk 
r  Sterk 
r  Middelmatig 
r  Zwak 
r  Zeer zwak of niet aanwezig 

 
 
Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Developed by Bayer AC, Zonagen, Inc. and Target Health Inc. 

Copyright 2000 All Rights Reserved. 

Translated by E.Laan and L.Beekman; Copyright 2001 All Rights Reserved. 



Vragenlijst 1 
 
Vragenlijst in te vullen door de deelnemers vóór de eerste behandeling. 
 
 
Subject code:        Datum: 
 
 
 
 

1. Hoe erg is/was de pijn bij seksueel contact? 
□ Zeer sterk 
□ Sterk 
□ Gemiddeld 
□ Mild  
□ Zeer mild of helemaal afwezig 
 

2. Hebt u momenteel een partner? 
□ Ja 
□ Neen 

 
3. Bent u momenteel in staat om seksueel contact te hebben? 

□ Ja 
□ Neen 

  
4. Hoe ervaart u de vermindering van uw levenskwaliteit als gevolg van uw 

aandoening? 
□ Zeer sterk verminderd 
□ Sterk verminderd 
□ Matig verminderd 
□ Ik ervaar geen vermindering van mijn levenskwaliteit a.g.v. mijn       
   aandoening 

 



Vragenlijst 2 
 
 

 
Vragenlijst in te vullen door de deelnemers voor de toediening van iedere injectie.  
 
 
Subject code:        Datum: 
 
 
 
 

1. Hoe erg was de pijn voordat u deze injectie kreeg? 
□ Zeer sterk 
□ Sterk 
□ Gemiddeld 
□ Mild  
□ Zeer mild of helemaal afwezig 
 

2. Was u voor deze injectie in staat om seksueel contact te hebben? 
□ Ja 
□ Neen 

 Indien ja, gelieve naar vraag 5 te gaan.  
 

3. Zo nee, bent u terug in staat om seksueel contact te hebben? 
□ Ja 
□ Neen 

          Indien neen, gelieve naar vraag 8 te gaan. 
 
     4. Zo ja, wanneer kon u terug seksueel contact hebben? 
                     □ In de eerste week na de injectie 

□ In de tweede week na de injectie 
□ In de derde week na de injectie 
□ In de vierde week na de injectie  
□ In de vijfde week na de injectie 
□ In de zesde week na de injectie 
 

5. Indien antwoord ja op vraag 2, bent u nog steeds in staat om seksueel contact 
te hebben? 

□ Ja  
□ Neen 

 
6. Heeft u nog steeds pijn tijdens of na het seksueel contact? 

□ Ja 
□ Neen 

 
 Indien neen, gelieve naar vraag 8 te gaan. 
 
 
 



7. Hoe erg is deze pijn? 
□ Zeer sterk 
□ Sterk 
□ Gemiddeld 
□ Mild 
□ Zeer mild of helemaal afwezig 

 
8. Was de injectie zelf pijnlijk? 

□ Ja 
□ Neen 
 

9. Zo ja, hoe erg was deze pijn? 
          □ Zeer sterk 

□ Sterk 
□ Gemiddeld 
□ Mild 
□ Zeer mild of helemaal afwezig 
 

10. Hoe ervaart u de vermindering van uw levenskwaliteit als gevolg van uw 
aandoening? 

□ Zeer sterk verminderd 
□ Sterk verminderd 
□ Matig verminderd 
□ Ik ervaar geen vermindering (meer) van mijn levenskwaliteit a.g.v. 
mijn aandoening 

 


