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ABSTRACT 

 

Ondanks het feit dat seksuele pijn bij vrouwen een veel voorkomend probleem is, 

blijven de onderliggende mechanismen ervan onduidelijk. De huidige studie beoogt de rol van 

pijnverwachting op aandacht voor seksuele informatie te onderzoeken bij een groep van 

vrouwen zonder seksuele pijnklachten. In de experimentele conditie (n = 29) werd de 

pijnverwachting geïnduceerd door aan de deelneemsters mee te delen dat ze een vaginale probe 

zouden moeten inbrengen, waarmee ze elektrische pijnprikkels zouden ontvangen tijdens het 

bekijken van een erotisch filmfragment. Eerst keken ze naar het filmpje zonder de vaginale 

probe, waarna ze in een vragenlijst hun subjectieve opwinding rapporteerden. Vervolgens 

voltooiden ze een exogene cueing taak, nog steeds in de veronderstelling dat ze daarna genitale 

pijn zouden ervaren. Bij de controleconditie (n = 27) werd de pijnverwachting niet geïnduceerd. 

Uit de resultaten bleek dat de verwachting van pijn geen effect had op reactietijden van de 

aandachtstaak. Ook op het vlak van de subjectieve seksuele opwinding was er geen verschil 

tussen beide condities. De huidige onderzoeksbevindingen suggereren dat de verwachting van 

pijn geen invloed had op de aandacht voor seksuele informatie en op de subjectief ervaren 

opwinding. De studie kende echter enkele belangrijke limitaties, waardoor voorzichtigheid 

geboden is met het interpreteren van de resultaten. 
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1. INLEIDING 

 

Seksualiteit speelt een belangrijke rol in ieders leven. Naast zijn onontbeerlijke rol in de 

voortplanting, heeft seks vaak ook andere functies zoals het versterken van relaties, het beleven 

van genot en het bevredigen van lustgevoelens. Ondanks het feit dat seksualiteit even natuurlijk 

is als eten en slapen, blijft het toch een gevoelig onderwerp. Afhankelijk van de cultuur en de 

tijdsgeest zijn er andere waarden en normen rond seksualiteit en rust er in meer of mindere mate 

een taboe op (Binik, 2010). 

Als gevolg van dit gebrek aan openheid rond het onderwerp kwam het onderzoek rond 

seksualiteit pas laat op gang. Sinds het ontstaan van seksuologie als discipline in 1906 is er reeds 

enorm veel vooruitgang geboekt op het vlak van kennis rond seksualiteit (Beck & Barlow, 

1984). Wat betreft de jaren ’60 en ’70 wordt er zelfs gesproken over een seksuele revolutie, 

waardoor het taboe rond seks in de Westerse wereld gedeeltelijk doorbroken werd en de 

wetenschappelijke discipline een sterke groei kende. Er werd ingezien dat het seksueel 

functioneren zowel biologische, psychologische als sociale aspecten omvat, en dat het door al 

deze factoren kan beïnvloed worden (De Pover, Roosen, & Vyt, 2004). Een goed begrip van de 

onderliggende processen is dus noodzakelijk. 

Het onderzoeken van de onderliggende dynamieken van seksualiteit is onder meer 

belangrijk voor het ontwikkelen van behandelingen voor seksuele disfuncties. In huidig 

onderzoek gaat het in het bijzonder over seksuele pijnstoornissen. Seksuele pijn is een vrij 

veelvoorkomend probleem bij vrouwen, met heel wat negatieve gevolgen. Vrouwen met 

dyspareunie rapporteren onder andere een negatief effect op hun relationeel welbevinden en hun 

levenskwaliteit (Ayling & Ussher, 2008; Donaldson & Meana, 2011; Landry & Bergeron, 2011). 

Het is daarom belangrijk dat we blijven zoeken naar de onderliggende mechanismen van 

seksuele pijn, opdat we een adequate oplossing kunnen bieden voor het probleem. 

Seksuele pijn is een ingewikkeld begrip. Het omvat complexe fysieke, emotionele en 

cognitieve processen (Lykins, Meana en Minimi, 2011). Over de etiologie ervan is nog niet veel 

geweten, mede door het laat op gang komen van het onderzoek rond seksualiteit, en omdat er 

door de jaren heen verschillende invullingen van het begrip dyspareunie zijn geweest (Binik, 

2010; Meana & Binik, 1994; Lykins et al., 2011). In de eerste helft van onze eeuw werd seksuele 

pijn gezien als een symptoom van hysterie. Het was pas vanaf de jaren ’60 en ’70 dat deze visie 

verlaten werd, maar sindsdien werd de nadruk vooral gelegd op de fysische aspecten van het 

probleem, en bleven de psychologische determinanten lange tijd onderbelicht (Meana & Binik, 

1994; Dewitte, Van Lankveld, & Crombez, 2011). Theorieën over de etiologie van seksuele pijn 

zijn tot nog toe voornamelijk dualistisch: de gynaecologie focust zich op de gevallen waar er een 

observeerbare oorzaak is en de psychologie richt zich op de pathologieën zonder observeerbare 

oorzaak (Meana et al., 1997). Pijn en seksualiteit zijn echter multi-dimensionele begrippen, en 
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omvatten zowel fysieke als psychosociale aspecten (Dewitte et al., 2011). Het is dan ook 

noodzakelijk dat alle aspecten van de oorzakelijke en instandhoudende factoren onderzocht 

worden. 

Op psychologisch vlak hebben aandachtsprocessen een belangrijke functie: zowel bij de 

verwerking van pijnstimuli als van seksuele stimuli speelt aandacht een rol (Payne, Binik, 

Amsel, & Khalife, 2005). Nog belangrijker echter is het concept angst, dat niet weg valt te 

denken uit de verklaring van de instandhouding van seksuele pijn. Uit onderzoek blijkt dat angst 

interfereert met de aandacht voor seksuele stimuli, wat resulteert in een lagere opwindings-

repsons (Barlow, 1986). Om de precieze rol van die pijn-gerelateerde angstverwachting na te 

gaan, is er echter meer onderzoek nodig. 

In wat volgt wordt eerst kort de seksuele responscyclus toegelicht, waarna we ons zullen 

richten tot seksuele pijn. Er wordt dieper ingegaan op de diagnostiek ervan en de problemen 

ermee. Vervolgens wordt ook op zoek gegaan naar de voornaamste etiologische factoren. In het 

psychologische luik ligt de focus vooral op de rol van angst, waar we iets uitgebreider op 

ingaan. In het bijzonder zijn we geïnteresseerd naar de invloed van de verwachting van seksuele 

pijn op de aandacht voor seksuele prikkels. Daarom zullen we uitvoerig stilstaan bij de huidige 

onderzoeksbevindingen op dit gebied. 

 

1.1. Basismodel Seksueel Functioneren: de Seksuele Responscyclus 

De seksuele responscyclus werd het eerst beschreven door Masters en Johnson (1966). 

Zij maakten een modelmatige voorstelling van de menselijke fysiologische en psychologische 

respons op seksuele prikkels. Hun model bevatte vier fases: opwinding, plateau, orgasme en 

ontspanning/herstel (Figuur 1). 

 

Figuur 1: De seksuele responscyclus (Masters en Johnson, 1966; Kaplan 1979) 

 

Aan het psychologische aspect werd echter weinig aandacht besteed, waarschijnlijk 

omdat zij er van uitgingen dat de seksuele responscyclus een onwillekeurige, natuurlijke reactie 

is (Gijs, Gianotten, Vanwesenbeeck & Weijenborg, 2004). Een aantal jaren later maakte Kaplan 
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(1979) een herziening van het originele model. Ze zag in haar praktijk mensen die fysiek wel 

seksueel opgewonden konden worden, maar zonder dat ze zin hadden in seks. De plateaufase 

verdween, omdat het onderscheid met de opwindingsfase moeilijk te maken was. Het model 

werd dus hervormd naar een model met drie fases: verlangen, opwinding en orgasme. 

Na kritiek kwam dat een lineair verloop van dit model weinig waarschijnlijk was, werd 

het model nogmaals hervormd. De fase van opwinding zou ook voor de fase van verlangen 

kunnen komen, dus deze twee fasen werden samengenomen (Gijs, Gianotten, Vanwesenbeeck, 

Weijenborg, 2004). In wat volgt zullen we gemakshalve verwijzen naar de conceptualisatie van 

Kaplan (1979) om een duidelijker onderscheid te maken tussen de verschillende seksuele 

disfuncties. 

Er kunnen stoornissen voorkomen in elke fase van de seksuele responscyclus. In de 

Diagnostic and Statistical manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR; American Psychiatric 

Association, 2000) worden verschillende vormen van seksuele disfuncties vermeld. Ze zijn 

onder te brengen in verschillende fases van de seksuele responscyclus: stoornissen in het 

seksuele verlangen, in de seksuele opwinding en orgasmestoornissen. Tenslotte worden ook 

seksuele pijnstoornissen beschreven, die los staan van de seksuele responscyclus, waarbij de pijn 

niet enkel de opwindingsfase verstoort (American Psychiatric Association, 2000; Derogatis & 

Concklin-Powers, 1998; Laan, 2003), maar inwerkt op elke fase van het model (Landry, 

Bergeron, Dupuis & Desrochers, 2008; Meana & Binik, 1994). Aangezien de verschillende fases 

van de seksuele responscyclus niet onafhankelijk zijn van elkaar, is er vaak een comorbiditeit 

tussen de verschillende seksuele stoornissen (Laan et al, 2003). In huidig onderzoek worden 

enkel de seksuele pijnstoornissen besproken. 

Seksuele opwinding kan onderverdeeld worden in enerzijds een fysiologische respons 

van opwinding, die bij vrouwen bestaat uit vasocongestie van het genitale weefsel en lubricatie, 

en anderzijds de subjectieve beleving ervan, die de bewustwording van de genitale opwinding 

inhoudt, de verwachting van beloning en het ontstaan van verlangen (Everaerd, 1988). Hoewel 

deze responsen grotendeels onafhankelijk van elkaar variëren, zien de meeste modellen rond 

seksuele opwinding dit echter als een unitair construct, waardoor bevindingen veralgemeend 

worden (Janssen, Everaerd, Spiering & Janssen, 2000). Er is een sterke link tussen seksuele 

prikkels en de activatie van de genitale respons, wat nodig is voor de voortplanting en dus de 

overleving van de mens. De subjectieve ervaring van seksuele opwinding lijkt daarentegen meer 

af te hangen van situationele factoren. Het gerapporteerde gevoel van opwinding kan dus laag 

zijn, ondanks het feit dat fysiologische respons wel duidelijk aanwezig is. Dit suggereert dat 

beide onder een verschillend mechanisme staan. Het meeste onderzoek tot nu toe richt zich op 

de fysiologische kant van seksuele opwinding. Daardoor bleef de subjectieve beleving van het 

probleem tot op heden zwaar onderbelicht in empirisch onderzoek (Donaldson & Meana, 2011). 
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1.2. Seksuele pijn 

1.2.1. Diagnostiek 

Seksuele pijn bij vrouwen is het gevolg van een onwillekeurige spanning in de spieren 

van de bekkenbodem rond de vagina-ingang, wat een obstructie voor de penetratie vormt. Dit 

leidt tot grotere wrijving tussen de geslachtsorganen, wat nog versterkt wordt door het gebrek 

aan vaginale vochtigheid. Hierdoor ontstaat er pijn en soms zelfs weefselbeschadiging (Bögels, 

& van Oppen, 1999). De pijn kan gaan van zeer specifiek gelokaliseerd tot pijn in de volledige 

onderbuik en is niet altijd beperkt tot geslachtsgemeenschap alleen (Dewitte et al., 2011; 

Meanatww 1996). 

In de DSM-IV worden twee seksuele pijnstoornissen beschreven (American Psychiatric 

Association, 2000). Dyspareunie wordt er gedefinieerd als “recidiverende of aanhoudende 

genitale pijn samenhangend met de geslachtsgemeenschap bij een man of vrouw” (p. 300). De 

stoornis wordt niet gediagnosticeerd als de pijn enkel te wijten is aan vaginisme of aan een 

gebrek aan lubricatie. Ze komt beduidend meer voor bij vrouwen dan bij mannen (Simons en 

Carey, 2001). In huidig onderzoek zullen we het daarom enkel over vrouwen hebben. De meest 

voorkomende vorm van dyspareunie is provoked vestibulodynia (Donaldson & Meana, 2011). 

Vaginisme is de “recidiverende of aanhoudende onwillekeurige spasme van de musculatuur van 

het buitenste derde deel van de vagina waardoor de geslachtsgemeenschap belemmerd wordt” 

(American Psychiatric Association, 2000, p. 300). 

Zowel bij dyspareunie als bij vaginisme moet er sprake zijn van duidelijk lijden of van 

relatieproblemen. Bovendien mag de stoornis niet worden toegeschreven aan een andere As I 

stoornis of aan een somatische aandoening. Vervolgens worden er ook verschillende subtypes 

onderscheiden: levenslang vs. verworven type, gegeneraliseerd vs. situationeel type, door 

psychische factoren vs. door gecombineerde factoren (American Psychiatric Association, 2000). 

Los van de DSM-classificatie wordt er ook soms onderscheid gemaakt tussen oppervlakkige en 

diepe dyspareunie (Bögels, & van Oppen, 1999). 

Er zijn heel wat problemen met de huidige DSM-IV classificatiecriteria voor seksuele 

disfuncties en meer specifiek voor de seksuele pijnstoornissen (Binik, 2010; Meana & Binik, 

1994). Aan het classificatieprobleem tussen dyspareunie en vaginisme wordt in de DSM-V 

tegemoet gekomen door de twee stoornissen samen te nemen als genitale pijn/penetratie 

stoornis, waardoor het onderscheid dus niet langer gemaakt moet worden (American Psychiatric 

Association, 2013; Cosyns & Goethals, 2014). 

Meana en Binik (1994) deden een poging om een betere classificatie van de seksuele 

pijnstoornis te ontwikkelen. Ze stelden voor om seksuele pijn onder te verdelen in primair of 

secundair (wat overeenkomt met levenslang of verworven in de DSM-IV) en globaal of 

situationeel. Vervolgens classificeerden ze het probleem afhankelijk van wanneer de pijn begint, 
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de locatie en de duur ervan en de ondervonden hinder. Hoewel deze classificatie atheoretisch is, 

biedt ze het voordeel dat er geen oordeel meer geveld moet worden over de etiologie van de 

seksuele pijn en dat er ook hier niet langer een onderscheid moet gemaakt worden tussen 

dyspareunie en vaginisme. Samen met een kwalitatieve beschrijving van de pijn kan deze 

manier van classificeren een goede basis zijn voor de ontwikkeling van een gepaste behandeling 

voor het probleem (Meana & Binik, 1994). 

 

1.2.2. Seksuele pijn als pijnstoornis? 

Dyspareunie wordt meestal geconceptualiseerd als seksuele stoornis die 

gekarakteriseerd wordt door pijn. Er is slechts weinig onderzoek gebeurd naar dyspareunie als 

een pijnstoornis die de seks belemmert, ondanks het feit dat de diagnose van dyspareunie vooral 

gebaseerd is op de zelfrapportering van pijn (Lykins et al., 2011; Meana et al., 1997; Binik, 

2010). Dit heeft verregaande gevolgen voor zowel onderzoek als behandeling (Binik, 2005). De 

prevalentie van dyspareunie in seksuologische centra en klinieken ligt relatief lager dan die van 

andere seksuele disfuncties, omdat pijnstoornissen eerder in eerstelijnshulp terecht komen dan in 

specifieke seksuologische centra (Simons & Carey, 2001). Dit is nogmaals een teken dat we 

seksuele pijn misschien eerder moeten indelen bij de pijnstoornissen. 

Veel onderzoekers zijn dan ook van mening dat we dyspareunie moeten opvatten als 

pijnstoornis, omdat het vergelijkbaar is met andere pijnsyndromen op vlak van ernst, 

waarneming en neurologische processen (Pukall, Binik, Khalife, Amsel & Abbott, 2002). In 

verder onderzoek moeten we elke dimensie van pijn bestuderen en in kaart brengen, 

bijvoorbeeld intensiteit, locatie, kwaliteit, duur,…, aangezien dit de ontwikkeling van 

toekomstige behandelingen ten goede kan komen (Binik, 2010; Donaldson & Meana, 2011; 

Meana et al., 1997). Zoals hierboven reeds beschreven werd, deden Meana en Binik (1994) hier 

reeds een eerste waardige poging toe (zie 2.1). Er werd bovendien ook een voorstel ingediend 

om de twee seksuele pijnstoornissen uit de DSM-IV-TR, met name vaginisme en dyspareunie, in 

de DSM-V samen onder te brengen bij de pijnstoornissen (Binik, 2005), maar ze werden toch 

opnieuw ondergebracht onder de seksuele disfuncties (American Psychiatric Association, 2013). 

Ongeacht waar seksuele pijn in de toekomst zal geclassificeerd worden, kunnen we deze best 

bestuderen als een multi-dimensionele conditie die door meerdere determinanten wordt bepaald 

(Donaldson & Meana, 2011). 

 

1.2.3. Prevalentie 

De prevalentie van dyspareunie is moeilijk te bepalen, aangezien veel vrouwen geen 

hulp zoeken voor het probleem. Het cijfer hangt bovendien af van de definitie die gehanteerd 

wordt en de samenstelling van de steekproef (Morris & Mukhopadhyay, 2006). Bijna elke 
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vrouw heeft tijdens haar leven wel eens last van pijn tijdens geslachtsgemeenschap (Meana & 

Binik, 1994). Uit een review artikel van Simons en Carey (2001) blijkt dat de prevalentie van 

dyspareunie bij vrouwen in de algemene populatie tussen 3% en 18% ligt. Volgens sommige 

studies komt dyspareunie het vaakst voor bij post-menopausale vrouwen (Rekers et al., 1992), 

met schattingen tussen 9% en 21% (Simons & Carey, 2001). Andere bronnen beweren dan weer 

dat de prevalentie het hoogst zou zijn bij jongere vrouwen, met schattingen van 12% tot 21% 

(Landry & Bergeron, 2011; Laumann, Paik & Rosen, 1999). 

Afhankelijk van de leeftijd waarop het probleem begonnen is, is er een verschil in de 

impact ervan. Jonge vrouwen beginnen net hun seksueel en relationeel leven uit te bouwen en 

moeten enkele transities ondergaan, zoals het uitbouwen van hun zelfconcept en van gezonde 

relaties, en het exploreren van hun seksualiteit. Bij seksuele pijn worden al deze dingen negatief 

beïnvloed en gecompliceerd, in tegenstelling tot bij oudere vrouwen, die dergelijke transities al 

hebben ondergaan (Donaldson & Meana, 2011). 

De prevalentie van vaginisme in de algemene populatie wordt geschat tussen 0,5% en 

1%, maar over deze cijfers is er minder eenduidigheid door een gebrek aan meer studies 

(Simons & Carey, 2001). In wat volgt zullen we het voornamelijk hebben over dyspareunie, 

omdat dit wegens de hoge prevalentiecijfers relevanter is voor de praktijk. 

 

1.2.4. Etiologie / Determinanten van seksuele pijn 

Ondanks de hoge prevalentie van de seksuele pijnstoornis, is er voorlopig slechts weinig 

geweten over de etiologie ervan (Bögels & van Oppen, 1999; Meana en Binik, 1994). Tot op 

heden werden er vrij weinig gecontroleerde experimentele studies uitgevoerd naar de 

determinanten van seksuele pijn, waardoor we hier geen sluitende conclusies kunnen uit trekken. 

Wat volgt zijn dan ook de voorlopige bevindingen op dit gebied. 

In het verleden werd de nadruk vooral gelegd op de fysische aspecten van het probleem. 

Het onderscheid tussen een observeerbare, organische pathologie en een niet-observeerbare, 

psychische pathologie is echter te rigide. Meestal is seksuele pijn het resultaat van een 

samenspel van fysische, psychologische en interpersoonlijke factoren (Meana et al., 1997). In 

navolging van het debat rond seksuele pijn als pijnstoornis, moet dyspareunie in nader 

onderzoek als multi-dimensioneel begrip bestudeerd worden, met aandacht voor zowel fysieke 

als psychosociale aspecten (Meana et al., 1997; Donaldson & Meana, 2011; Dewitte et al, 2011). 

Tevens moeten we ons realiseren dat de factoren die het probleem uitlokken niet noodzakelijk 

dezelfde zijn als de factoren die het probleem onderhouden (Meana en Binik, 1994). 

In wat volgt overlopen we enkele belangrijke biologische, psychologische en  

interpersoonlijke oorzakelijke factoren die reeds bekend zijn. De psychologische mechanismen 

die relevant zijn voor ons onderzoek worden verder uitgebreider besproken. 
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1.2.4.1. Biologisch 

Op biologisch vlak kan dyspareunie veroorzaakt worden door abnormaliteiten van de 

geslachtsorganen of van het bekken. Bij sommige vrouwen met seksuele pijn is de vaginawand 

meer bezenuwd, waardoor die gevoeliger is. Andere factoren zijn geforceerde 

geslachtsgemeenschap of onvolledige seksuele opwinding, waardoor er te weinig lubricatie is en 

er bijgevolg mechanische wrijving tussen de geslachtsorganen onstaat tijdens het vrijen. Dit kan 

zorgen voor weefselbeschadiging en pijn. Nog determinanten zijn hormonale veranderingen 

door de menopauze, met post-menopauzale vaginale atrofie tot gevolg, of door lactatie, waarbij 

er een tijdelijke afname van oestrogeen is. Hierbij droogt het vaginaal weefsel uit en kan er 

endometriose optreden, waardoor de flexibiliteit van de vagina vermindert en penetratie pijnlijk 

kan zijn (Binik, 2010). 

Een aantal somatische aandoeningen en condities kunnen pijn bij geslachtsgemeenschap 

veroorzaken, bijvoorbeeld acute of chronische (schimmel)infecties aan de vagina of de 

urinewegen, (blaas)ontstekingen, sommige seksueel overdraagbare aandoeningen, vaginaal 

littekenweefsel, endometriose, huidaandoeningen, goedaardige of kwaadaardige gezwellen in de 

vagina, of gastro-intestinale aandoeningen (Binik, 2010; Bögels & van Oppen, 1999). Het 

Humaan Papilloma Virus wordt regelmatig aangehaald als mogelijke oorzaak, omdat deze 

infectie vaak chronische irritatie ter hoogte van de geslachtsdelen met zich meebrengt. Als 

gevolg van ontsteking kan er sprake zijn van verhoogde perifere en centrale sensitisatie, die 

elkaar wederzijds versterken (Van Lankveld, 2010). Verder kan de pijn het gevolg zijn van een 

medische ingreep, zoals een episiotomie. Ook vulvair vestibulitis syndroom wordt aangegeven 

als een oorzaak van dyspareunie (Meana en Binik, 1994). 

Bij seksuele pijn is een lichamelijk onderzoek altijd aangewezen om enkele biologische 

oorzaken te kunnen uitsluiten (Bögels & van Oppen, 1999). Dyspareunie door organische 

oorzaken is vaak tijdelijk en daardoor gemakkelijk te verhelpen, in tegenstelling tot seksuele 

pijn door intra- en interpersoonlijke oorzaken (Spano & Lamont, 1975). 

 

1.2.4.2. Psychologisch 

Afhankelijk van het theoretisch kader zijn er op psychologisch vlak verschillende 

veronderstelde oorzaken van dyspareunie. In de psychoanalytische theorievorming wordt 

seksuele pijn gezien als een hysterisch symptoom en wordt de oorzaak ervan gezocht in fobische 

reacties, seksuele aversie of innerlijke angstconflicten. In de leertheorie daarentegen wordt ervan 

uitgegaan dat seksuele pijn het resultaat is van een foutief leerproces, waardoor vrouwen 

seksuele relaties aangaan met negatieve verwachtingen. Daarom wordt de oorzaak hier gezocht 
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in negatieve seksuele gebeurtenissen of ervaringen, die de seksuele opwindingsrespons door 

conditionering verlagen en daardoor pijn uitlokken (Lamont, 1980). 

Los van de verschillende theoretische referentiekaders is er uit correlationeel onderzoek 

reeds gebleken dat seksuele pijn wordt geassocieerd met heel wat psychologische factoren. Er 

wordt bij vrouwen met dyspareunie vaker depressie gerapporteerd, een lagere zelfwaardering en 

een negatief zelfbeeld. Gemiddeld somatiseren ze vaker en hebben ze vaker last van chronische 

pijn op andere gebieden, naast het seksuele. Bovendien, en zeker niet onbelangrijk, hebben ze 

vaker te kampen met angststoornissen (van Lankveld et al., 2010; Meana & Lykins, 2009). 

Vrouwen die van nature angstig zijn (trait anxiety), hebben ook meer kans op een seksuele 

pijnstoornis. Over de oorzakelijkheid van deze correlationele resultaten kunnen we geen 

uitspraken doen, maar verder wordt duidelijk dat angst een zeer belangrijke rol zal spelen in het 

ontstaan en instandhouden van seksuele dysfuncties (Spano & Lamont, 1975). 

Op vlak van persoonlijkheid zullen vrouwen met seksuele pijn meer geneigd zijn om 

schade te vermijden (harm-avoidance) en zullen ze meer afhankelijk zijn van beloning (reward-

dependence). Andere psychologische correlaten zijn neuroticisme en perfectionisme. Ook is 

bekend dat ze de oorzaak van gedrag en gebeurtenissen sneller buiten zichzelf, met andere 

woorden buiten hun eigen controle zullen leggen (lage self-directedness). 

Op cognitief vlak vertonen vrouwen met seksuele pijn vaker een aandachtsbias voor pijn 

en hebben ze hier meer angst voor (van Lankveld et al., 2010). Zoals verder duidelijk zal 

worden, heeft deze angst voor pijn een invloed op de aandacht voor en de verwerking van 

seksuele prikkels (Janssen et al., 2000). Dit is wat we in het huidige onderzoek willen 

onderzoeken en hier wordt uitgebreid op ingegaan wanneer we de rol van aandacht bij het 

seksueel functioneren beschrijven. In het bijzonder kijken we naar wat de invloed is van 

pijnverwachting op de aandacht voor seksuele stimuli. 

Daarnaast is ook catastroferen een belangrijke voorspeller van het ervaren van pijn. 

Hierbij wordt er een overmatig negatieve of bedreigende interpretatie aan de pijn toegekend. De 

pijn wordt uitvergroot en men denkt dat de situatie niet veranderbaar is, wat een invloed heeft op 

de manier waarop ermee omgegaan wordt. Op lange termijn wordt catastroferen geassocieerd 

met een hogere pijnervaring, een effect dat we ook terug vinden bij seksuele pijn. Deze vrouwen 

percipiëren pijn sneller en ervaren die meer (Granot & Lavee, 2005; van Lankveld et al., 2010). 

Naast catastroferen vertonen ze ook een algemene hypergevoeligheid voor pijn (Granot & 

Lavee, 2005) en hebben ze een sterker semantische netwerk rond pijn (Thaler, Meana & Lanti, 

2009). 

Wat voorafging betreft voornamelijk correlationeel onderzoek. In wat volgt worden 

enkele modellen besproken die de onderliggende mechanismen van pijn bekijken, om de 

pijnconditie op die manier beter te begrijpen. 

 



17 

Circulair model van seksuele pijn 

Spano en Lamont (1975) ontwikkelden een vrij grof model van seksuele opwinding 

waarin ze een circulair proces van instandhoudende factoren van dyspareunie voorstelden 

(Figuur 2). Hierbij werd het concept angst gekoppeld aan de seksuele opwinding en spelen 

cognities een belangrijke rol. Toch bleef het model sterk biologisch getint. 

 

Figuur 2: Vicieuze cirkel van angst en seksuele pijn bij vrouwen (Spano & Lamont, 1975) 

 

In dit circulair model van angst en seksuele pijn ontstaat seksuele opwinding door de  

waarneming van bepaalde seksuele prikkels, zowel vanuit de omgeving als van binnenuit, door 

sensaties,  gedachten en gevoelens. Afhankelijk van de vroegere ervaring met en de herinnering 

aan een bepaalde prikkel, zal er meer of minder seksuele opwinding zijn. Als een persoon altijd 

al opgewonden werd door een bepaalde prikkel, en er altijd al genot op volgde, zal er de 

verwachting zijn dat hij of zij opnieuw opgewonden zal worden, met daarop volgend de 

verwachting van genot. Er zijn dan positieve herinneringen en cognities aan de prikkel, 

waardoor de opwinding versterkt wordt en er kan overgegaan worden naar de volgende fase van 

de seksuele responscyclus. 

Wanneer de eerdere ervaringen echter gepaard gingen met pijn, dan zal het zien van de 

seksuele prikkel de herinnering en gedachten aan die eerdere pijn oproepen. De vrouw verwacht 

dat ze opnieuw pijn zal ervaren, en de bloedstuwing in het kleine bekken, waardoor ze normaal 

vochtig wordt, zal belemmerd worden. Er treedt anticipatieangst op (de vrouw vreest en 

verwacht dat er pijn zal zijn) en soms zijn er ook vaginistische reacties, namelijk onwillekeurige 

spierspanning van de bekkenbodemspieren. Omdat de vrouw niet opgewonden en dus vaginaal 

niet vochtig wordt, voelt de geslachtsgemeenschap ook effectief pijnlijk aan door de wrijving. 

Dit vormt een nieuwe negatieve ervaring met de seksuele prikkel en het proces herhaalt zich. Op 

die manier wordt seksuele pijn volgens de auteurs in stand gehouden (Spano & Lamont, 1975; 
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Van Lankveld, 1998; Payne et al., 2005). Merk op dat het concept angst een belangrijke plaats 

inneemt in dit circulair model van seksuele pijn. 

Er zijn slechts enkele studies gebeurd die de relatie tussen dyspareunie en seksuele 

problemen onderzochten, maar deze toonden een duidelijk verband aan tussen seksuele pijn en 

problemen met de seksuele opwinding (e.g.: Meana & Binik, 1994). Dit vormt een indirect 

bewijs voor het model van Spano & Lamont (1975): de angst (voor pijn) belemmert de seksuele 

opwinding. Onderzoek dat deze bevindingen ondersteunt is dat van Wouda et al. (1998), waaruit 

bleek dat vrouwen met seksuele pijn minder genitale opwinding vertoonden na het bekijken van 

een erotisch filmpje dan hun gewone controlegroep. 

Recenter onderzoek van Brauer, Laan en ter Kuile (2006) spreekt deze bevindingen 

echter tegen door aan te tonen dat de genitale opwinding bij vrouwen met dyspareunie niet 

belemmerd is en dat zij gelijke niveaus van genitale opwinding bereiken als de controlegroep, 

mits het adequate stimulusmateriaal. Deze vrouwen rapporteerden wel minder positieve 

gevoelens en meer negatief affect dan gezonde controlepersonen, wat aantoont dat de verschillen 

tussen beide groepen eerder op subjectief vlak moeten gezocht worden (Brauer, Laan en ter 

Kuile, 2006). Tot op heden legt het meeste onderzoek zich echter toe op de fysiologische kant 

van seksuele opwinding, waardoor de subjectieve beleving van het probleem tot op heden zwaar 

onderbelicht in empirisch onderzoek (Donaldson & Meana, 2011). Het huidig onderzoek 

probeert hier aan tegemoet te komen. 

 

Informatieverwerkingsmodellen 

Recent werd er veel onderzoek uitgevoerd naar seksualiteit vanuit een 

informatieverwerkingsperspectief. Janssen en collega’s (2000) ontwikkelden het 

informatieverwerkingsmodel van seksuele opwinding (Janssen et al., 2000; Figuur 3). Volgens 

dit model hangt het al dan niet opgewonden worden af van verschillende cognitieve 

gebeurtenissen en zou angst voor pijn hier een invloed op hebben. 

Ruw geschetst verloopt het proces als volgt: wanneer een seksuele prikkel wordt 

waargenomen, wordt ze automatisch verwerkt. Indien de prikkel als seksueel belonend 

beoordeeld wordt, zal de automatische verwerking leiden tot een genitale respons. Er bestaat een 

sterke, biologisch aangelegde link tussen seksuele stimuli en genitale opwinding, wat op 

genetisch vlak belangrijk is voor de overleving van de soort. Emotioneel significante stimuli 

worden pre-attentief opgemerkt en geanalyseerd, en kunnen buiten de aandacht leiden tot een 

fysiologische respons (Öhman, 1986). Vervolgens wordt men zich ervan bewust dat men 

lichamelijk opgewonden wordt en wordt de prikkel verder verwerkt op een bewust niveau. 

Wanneer de seksuele stimulus positief geëvalueerd wordt, ervaart men ook subjectieve 

opwinding, waarna  kan overgegaan worden naar een seksuele activiteit (Janssen et al., 2000). 
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Figuur 3: automatische en gecontroleerde processen bij de seksuele opwinding  

(Janssen, Everaerd, Spiering, & Janssen, 2000). 

 

Wanneer we het model meer in detail bekijken, zien we dat seksuele opwinding tot stand 

komt door een aantal cognitieve gebeurtenissen. Indien een stimulus wordt waargenomen, volgt 

er een appraisalfase en een responsgeneratiefase, twee informatieverwerkingsstadia die het 

centrale pad van het model vormen. Deze twee fases mediëren tussen stimulus en respons en 

verlopen voornamelijk automatisch en pre-attentief. Aandachtsprocessen hebben een invloed op 

de twee informatieverwerkingsstadia en worden erdoor beïnvloed. 

In de beoordelingsfase (appraisal stage) wordt aan de waargenomen seksuele stimulus 

een emotionele waarde toegekend, en wordt ze gecodeerd en vergeleken met stimuli uit het 

geheugen. Op basis daarvan wordt de affectieve waarde van de seksuele stimulus bepaald. Dit 

kan bewust of onbewust gebeuren, dus we worden ons niet noodzakelijk bewust van de 

affectieve waarde die we de stimulus toekennen (Janssen et al., 2000). In de literatuur wordt er 

een sterk onderscheid gemaakt tussen enerzijds een automatische, onwillekeurige appraisal, die 

vooral belangrijk is voor de autonome, fysiologische kant van seksuele opwinding, en anderzijds 

een gecontroleerde appraisal, een cognitief proces dat een invloed heeft op de subjectieve 

beleving van seksuele opwinding (Brauer, de Jong, Huijding, Laan, ter Kuile, 2009). Indien de 

stimulus kan gematched worden met seksuele stimuli uit het geheugen en als seksueel 

betekenisvol beoordeeld wordt, dan wordt de genitale respons automatisch geprimed en worden 

de aandachtsprocessen getriggerd. De aandacht zal naar de seksuele stimulus gericht worden en 

het verwerken van de seksuele betekenis bevorderen. Een seksuele stimulus trekt de aandacht 

dus automatisch naar haar seksuele betekenis. 
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In de responsgeneratiefase wordt de betekenis van de stimulus geïntegreerd met de  

genitale respons, waardoor men zich ook op subjectief niveau opgewonden begint te voelen. Via 

de feedbackloop worden deze responsen beoordeeld door het centrale pad, waardoor ze steeds 

meer versterkt worden. Door dit interactieve proces kan er uiteindelijk volledige genitale en 

subjectieve opwinding tot stand komen. Deze kunnen leiden tot het starten van een seksuele 

activiteit, via de invloed van motivationele processen (Dewitte et al., 2011; Janssen et al., 2000). 

 

Figuur 4: Informatieverwerkingsbenadering van seksuele opwinding (Janssen et al. 2000) 

 

Wanneer we seksuele pijnstoornissen in het licht van dit model bekijken, zien we een 

mogelijke verklaring voor het feit dat de seksuele opwinding bij vrouwen met dit probleem 

belemmerd wordt. De verwachting van angst voor pijn werkt in op de verschillende processen 

van het informatieverwerkingsmodel (Janssen et al., 2000). 

Het is mogelijk dat een seksuele stimulus andere, eventueel negatieve betekenissen 

oproept voor een persoon. Bij vrouwen met seksuele pijn worden seksuele stimuli gedeeltelijk 

als niet-seksueel verwerkt. Bij de matching met prikkels in het geheugen worden vooral 

herinneringen aan dreiging of zorgen opgeroepen, waardoor de stimulus een negatieve affectieve 

waarde krijgt. Deze zorgen kunnen beschouwd worden als een manier van het cognitieve 

systeem om op mogelijke dreiging, in dit geval de pijn, te anticiperen (Mathews, 1990). Door 

deze hypervigilantie voor pijnlijke seksuele stimuli wordt de aandacht voornamelijk gericht naar 

het opsporen van bedreigende informatie in de context en blijft er minder aandachtscapaciteit 

over voor seksuele informatie, die bijgevolg geen opwindingsrespons genereert (Janssen et al., 

2000; Meana & Binik, 1994; Dewitte et al., 2011). Op die manier heeft de verwachting van pijn 

dus een negatief effect op de aandacht voor en appraisal van seksuele stimuli prikkels en kan dit 

de genitale en subjectieve opwinding belemmeren. 

Het informatieverwerkingsmodel van seksuele pijn is theoretisch gezien zeer relevant 

voor het verklaren van de oorzakelijke en instandhoudende mechanismes van seksuele pijn. Het 

biedt een aannemelijke verklaring voor hoe de angst voor pijn de verschillende fases van het 

informatieverwerkingsmodel, en bijgevolg ook de seksuele opwinding, kan verstoren. Er is 

echter nog veel onderzoek nodig om enkele essentiële componenten van het model na te gaan 

(Dewitte et al., 2011). Uit dit model blijkt dat aandacht een belangrijke rol speelt, zowel wat 

betreft het triggeren als het reguleren van het seksueel systeem. De rol van aandacht en de 

invloed van pijn hierop worden later verder besproken. 
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Fear-avoidance model 

Het fear-avoidance model werd initieel ontwikkeld ter verklaring van chronische pijn bij 

musculoskeletale aandoeningen, maar bleek later ook relevant voor het verklaren van seksuele 

pijn bij vrouwen (Basson, 2012; Bergeron, Rosen & Morin, 2011; Thomtén & Linton, 2013). De 

essentie van het model is dat catastrofale gedachten, angst en hypervigilantie ervoor zorgen dat 

de pijn-gerelateerde situatie, in dit geval de seksuele situatie, vermeden wordt. De vermijding 

leidt op zijn beurt tot verdere dysfunctie, waardoor de pijnervaring in stand gehouden wordt 

(Thomtén & Karlsson, 2014). 

 

 

Figuur 5: Het fear-avoidance model van pijn (Vlaeyen & Linton, 2000) 

 

De essentiële elementen van het fear-avoidance model konden bevestigd worden in de 

context van seksuele pijn. Vrouwen die pijn ervaren tijdens het vrijen catastroferen meer dan 

vrouwen die dit probleem niet hebben (Granot et al., 2002; Pukall et al., 2005), wat wil zeggen 

dat ze een overdreven negatieve interpretatie aan de pijn toekennen. Dit heeft een invloed op hoe 

men pijn ervaart, namelijk sneller en intenser, en hoe men met deze pijn omgaat (Granot & 

Lavee, 2005). Deze vrouwe rapporteren hogere niveaus van pijn en ervaren hier ook meer angst 

voor dan gezonde vrouwen, wat dan weer vaak samengaat met een grotere gevoeligheid voor 

pijn (pain sensitivity; Desrochers et al., 2009; Payne et al., 2005). Vrouwen met hogere 

angstniveaus vertonen een aandachtsbias voor pijnprikkels (Keogh et al., 2001; Payne et al., 

2005). Ze zijn hypervigilant voor pijnlijke seksuele stimuli en richten hun aandacht 

voornamelijk naar het opsporen van bedreigende informatie in de context (Janssen et al., 2000). 

Er is een duidelijke link tussen deze psychologische factoren en het gedrag. Vanuit de 

klassieke conditionering kunnen we verklaren hoe het komt dat de seksuele pijn in stand 

gehouden wordt. Aangezien het vrijen pijnlijk is, wordt er een angstrespons voor de pijn 

geconditioneerd die de seksuele opwindingsrespons kan belemmeren (Landry & Bergeron, 

2011). Deze angstrespons en de pijn kunnen vermeden worden door seksuele 
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activiteiten/prikkels te vermijden. Op korte termijn zorgt dit vermijden ervoor dat angst en pijn 

verminderen, waardoor het gedrag bekrachtigd wordt. Op lange termijn houdt dit proces de 

angst voor seksuele pijn echter in stand, aangezien er geen nieuwe, mogelijks corrigerende 

ervaringen met de seksuele stimuli kunnen plaatsvinden (Desrochers, Bergeron, Khalifé, Dupuis 

& Jodoin, 2009). 

Op basis van dit model verwachten we dat vrouwen die pijn ervaren tijdens het vrijen 

geslachtsgemeenschap volledig zullen vermijden. Er zijn echter verschillen in de manier waarop 

vrouwen omgaan met seksuele pijn. Veel van hen gaan ondanks de pijn die ze ervaren toch 

vrijen met hun partner (Donaldson & Meana, 2011), wat er op wijst dat er nog andere factoren, 

zoals motivationele, een invloed hebben. Het is belangrijk om niet enkel naar de psychologische 

processen te kijken, maar ook de interpersoonlijke context in rekening te brengen. 

 

1.2.4.3.  Interpersoonlijk 

Seksualiteit vindt meestal plaats in een systemische interactie, dus we moeten het ook zo 

onderzoeken. In tegenstelling tot bij somatische aandoeningen, is het bij psychosociale 

problemen niet altijd duidelijk hoe pijn tot stand komt (Van Lankveld, 1998). Interpersoonlijke 

variabelen hebben een invloed op en worden beïnvloed door seksuele pijn, maar zijn grotendeels 

onderbelicht in de huidige literatuur (Dewitte et al., 2011). Verder onderzoek hieromtrent is dus 

zeker noodzakelijk. 

Socioculturele factoren en vroege ontwikkelingsinvloeden hebben een invloed op de 

vorming van een houding tegenover seksualiteit. Hierdoor kan er ook angst voor 

geslachtsgemeenschap ontstaan, wat zoals reeds vermeld een negatieve invloed heeft op de 

seksuele respons (Meana et al., 1997; Meana & Binik, 1994; Lamont, 1980). Traumatische 

seksuele ervaringen spelen ook een rol in het ontstaan van seksuele pijn. De negatieve, pijnlijke 

ervaring zorgt er via klassieke conditionering voor dat gerelateerde seksuele stimuli een 

negatieve verwachting van of angst voor pijn uitlokken. De gevolgen van die verwachting van 

seksuele pijn op de seksuele opwinding werden reeds bij de psychologische mechanismen 

uitgelegd. Vervolgens werd ook aangetoond dat partnerrelatieproblemen niet enkel een mogelijk 

gevolg zijn van dyspareunie, maar er ook aan de basis kunnen van liggen (Meana et al., 1997; 

Meana & Binik, 1994). 

Zoals reeds vermeld zijn er verschillen met betrekking tot de manier waarop vrouwen 

met de seksuele pijn omgaan. Enerzijds zijn er vrouwen die de seksuele handelingen vermijden 

door de angst voor pijn (zie het fear-avoidance model), terwijl er anderzijds zijn die er toch mee 

doorgaan, ondanks de intense pijn (Donaldson & Meana, 2011). Waarom sommige vrouwen met 

dyspareunie toch geslachtsgemeenschap blijven hebben, kunnen we verklaren door rekening te 

houden met een dynamisch motivationele visie van pijn (Van Damme, Crombez en Eccleston, 
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2008). Het zou kunnen dat deze vrouwen seks niet zien als een doel op zich, maar als een middel 

om emotionele intimiteit met hun partner na te streven (Basson, 2000). Ze hebben dan 

geslachtsgemeenschap, niet omdat ze het leuk vinden, maar om negatieve gevolgen, zoals 

schuldgevoelens en angst voor conflict met de partner, te vermijden (Bögels & van Oppen, 

1999). Dit legt zowel druk op de vrouw zelf, wat haar emotioneel welzijn aantast, als op de 

relatie (Dewitte, 2011). 

We kunnen de bevindingen ook verklaren door doelen in rekening te brengen. Vrouwen 

met dyspareunie hebben als persoonlijk doel de seksuele pijn te vermijden. Door de pijn ook 

duidelijk te maken aan hun partner, kunnen ze ook een relationeel doel vervullen, namelijk steun 

uitlokken van hun partner. In dit geval zullen de vrouwen het probleem blijven vermijden, 

aangezien dit gedrag bekrachtigd wordt door de ervaren steun. Anderzijds, als ze het gevoel 

hebben dat ze hierdoor een ander relationeel doel frustreren, namelijk emotionele intimiteit met 

hun partner, kan dit bijvoorbeeld een motief zijn om toch geslachtsgemeenschap te blijven 

hebben, ondanks de pijn (Dewitte, 2011). 

Wanneer we dit in gedachten houden, zien we dat seksuele pijn niet louter een 

biopsychologisch gebeuren is, maar dat ook de interpersoonlijke context in rekening moet 

worden gebracht. Hierdoor wordt het duidelijk dat behandelingen zich zeker ook moet richten 

op het interpersoonlijke aspect van seksualiteit. Er kan worden gewerkt aan de betekenis van 

seksuele stimulatie door het aanpakken van pijncognities, seksueel zelfwaardegevoel, 

contextvariabelen en motivationele variabelen (Dewitte, 2011). Dit ligt echter buiten de focus 

van dit onderzoek. 

 

1.3. De rol van aandacht bij het seksueel functioneren 

Uit de bespreking van de etiologische modellen werd reeds duidelijk dat 

aandachtsprocessen een belangrijke plaats innemen in het denken rond seksuele opwinding. Ook 

de sterke link tussen angst en aandacht kwam naar voor, en dat is net wat we in de huidige studie 

verder willen onderzoeken. In wat volgt, worden de voorlopige onderzoeksbevindingen op dit 

vlak besproken. We bekijken de rol van aandacht bij het algemeen seksueel functioneren en 

vervolgens kijken we naar wat er al geweten is over de rol van aandacht bij de seksuele 

pijnstoornissen. Hierbinnen wordt tenslotte het huidige onderzoek gekaderd. 

 

1.3.1. Algemeen 

Aandacht kan zowel door bottom-up als door top-down processen gestuurd worden. In 

het geval van seksuele opwinding wil dit zeggen dat de aandacht enerzijds getrokken kan 

worden door de impliciete herkenning en herinnering bij het waarnemen van een prikkel 

(bottom-up), of anderzijds ook bewust gericht kan worden naar seksuele stimuli in de omgeving 
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door gecontroleerde processen (top-down). Beide soorten aandachtsprocessen zijn relevant 

gebleken voor seksuele opwinding (de Jong, 2009). 

 

1.3.1.1. Gecontroleerde aandachtscontrole 

De eerste studies die de relevantie van aandachtsprocessen voor seksuele opwinding 

onderzochten, gingen na in welke mate seksuele opwinding bewust gecontroleerd kan worden. 

Hierbij werd het principe van aandachtsafleiding gebruikt. Uit de verschillende onderzoeken 

bleek dat als vrouwen meer aandacht besteedden aan seksuele stimuli of meer fantaseerden, ze 

ook meer lichamelijk en subjectief opgewonden werden, terwijl dat, als ze hun aandacht richtten 

op niet-seksuele stimuli of negatieve gedachten, de opwinding werd gehinderd (Beck & 

Baldwin, 1994; de Jong, 2009; Laan, Everaerd, Van Aanhold & Rebel, 1993). Ook wanneer de 

aandacht van buitenaf werd afgeleid, bijvoorbeeld met een dichotische luistertaak of aan de hand 

van andere cognitieve taken, verkreeg men gelijkaardige resultaten; hoe moeilijker de taken, en 

dus hoe meer aandachtscapaciteit werd ingenomen, hoe minder opgewonden de deelnemers 

werden (Elliot & O'Donohue, 1997; Adams, Haynes & Brayer, 1985; de Jong, 2009). Hieruit 

kunnen we concluderen dat wanneer de aandacht gericht wordt naar seksuele prikkels, de 

seksuele opwinding gefaciliteerd wordt, maar wanneer deze afgeleid wordt, de seksuele 

opwinding verhinderd wordt. De bevindingen hieromtrent blijven echter inconsistent (Van 

Lankveld & Van den Hout, 2004). 

 

1.3.1.2. Cognitieve biases 

Uit verder onderzoek bleek dat het mogelijk is dat mensen cognitieve biases hebben die 

de aandacht richten naar informatie die de seksuele opwinding net faciliteert of belemmert. Zo 

werd in een studie van Beck en collega's (1984) reeds aangetoond hoe er bij seksueel 

disfunctionele mannen een angstgerelateerde bias ontstaat door de dreiging van een elektrische 

schokken. Doordat de aandacht vooral gericht wordt naar angstgerelateerde items, wordt de 

seksuele opwinding belemmerd (Beck, Barlow, Sakheim & Abrahamson, 1984). 

Op basis van die bevindingen ontwikkelde Barlow (1986) een model voor 

erectiestoornissen, dat later ook voor een deel op vrouwelijke opwinding kon toegepast worden. 

Het centrale idee in het model is dat toegenomen autonome arousal zorgt voor een versmalling 

van de aandachtsfocus. Het model beschrijft een proces waarbij mannen hun aandacht richten 

naar seksuele of niet-seksuele, zelf-evaluatie cues (bijvoorbeeld prestatieangst), waardoor er 

autonome arousal ontstaat. Bij seksueel functionele mannen ontstaat deze door seksuele 

opwinding, bij seksueel disfunctionele mannen door de fysiologische angstrespons. De arousal 

creëert een feedbackloop die de aandacht versmalt en nog meer gefocust richt naar de informatie 

die reeds geattendeerd werd. Bij seksueel functionele mannen zal de aandacht steeds meer 
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gericht worden op de seksuele informatie, waardoor een positieve feedbackloop ontstaat, die de 

seksuele respons vergemakkelijkt en die leidt tot toenaderingsgedrag. Seksueel disfunctionele 

mannen daarentegen, worden net meer gefocust op niet-seksueel materiaal, wat leidt tot een 

negatieve feedbackloop. Dit interfereert met het verwerken van de seksuele cues, belemmert 

seksuele opwinding en resulteert in vermijdingsgedrag (Barlow, 1986). Belangrijk om hierbij te 

vermelden is dat het de niet-seksuele cognities zijn die de aandacht afleiden, en dus niet de 

autonome angstresponsen. 

Angst interfereert dus met de aandacht voor seksuele stimuli, wat resulteert in minder 

opwinding (Barlow, 1986). Aan de hand van een dichotische luistertaak toetsten Elliot en 

O'Donohue (1997) het model voor de vrouwelijke opwinding. Zij vonden dat ook bij vrouwen 

met een seksuele disfunctie de aandacht steeds meer gericht was op bedreigende of zelf-

evaluatieve informatie (Elliot & O'Donohue, 1997). 

Payne en collega's (2005) konden, in een steekproef van vrouwen met seksuele pijn, een 

selectieve aandachtsbias naar pijn-gerelateerde informatie aantonen met behulp van een 

Emotionele Strooptaak. Ze vonden hier evidentie voor de mediërende rol van angst voor pijn bij 

de aandachtsprocessen. Net zoals in het model van Barlow (1986) zou, hier door angst, de 

aandacht gericht worden op de niet-seksuele, bedreigende (pijngerelateerde) stimuli, wat op zijn 

beurt leidt tot een belemmering van de seksuele opwinding (Payne et al., 2005). 

Meston (2006) toonde daarenboven aan dat inductie van zelfbewustzijn (dus een 

geïnduceerde aandachtsbias naar het zelf) bij vrouwen een negatief effect heeft op de 

opwinding, terwijl een verhoogd zelfbewustzijn als trek de seksuele respons net faciliteert 

(Meston, 2006; de Jong, 2009). Ook deze bevindingen vormen evidentie voor het feit dat 

cognitieve biases de opwindingsrespons kunnen belemmeren. 

 

1.3.1.3. Selectieve aandacht (directed attention) 

De derde onderzoekslijn die we hier bespreken, toont aan dat seksuele opwinding 

beïnvloed wordt door de soort informatie waaraan aandacht geschonken wordt. Zo wordt de  

opwinding bevorderd wanneer vrouwen hun aandacht richten naar lichamelijke, en in het 

bijzonder genitale cues (bijvoorbeeld mate van vaginale vochtigheid) (Korff & Geer, 1983). 

Brauer, ter Kuile en Laan (2008) vonden dat, wanneer ze gezonde vrouwen lieten 

focussen op de genitale pijn die de actrice in het seksueel filmfragment mogelijks voelde, ze een 

lagere genitale arousal (marginaal significant) en een groter negatief affect rapporteerden. 

Vrouwen met dyspareunie rapporteerden minder positief affect. De experimentele groep die 

moest focussen op het genot die de actrice ervoer, rapporteerden het minste negatieve affect. 

Vanuit het informatieverwerkingsperspectief (Janssen et al., 2000) impliceren deze bevindingen 

dat appraisal een modulerend effect heeft op seksuele opwinding en op negatief affect. De 
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vrouwen die hun aandacht op het plezier moesten richten, zouden een positieve appraisal maken 

van de seksuele stimulus, wat de opwinding bevordert. De vrouwen die hun aandacht op de pijn 

moesten richten daarentegen, maakten negatieve appraisals, waardoor de seksuele arousal werd 

belemmerd. De aanwezige genitale respons valt ook te verklaren binnen het 

informatieverwerkingsmodel; deze kan uitgelokt worden door de automatische, onbewuste 

beoordeling van de stimulus, die vooral belangrijk is voor de genitale opwindingsrespons 

(Bauer, ter Kuile & Laan, 2008; Janssen et al., 2000). 

Uit een studie van Koukounas en Over (2001) bleek dat mannen meer objectief en 

subjectief opgewonden werden bij het bekijken van een pornografisch filmpje, wanneer ze de 

instructie kregen om zich levendig voor te stellen dat ze meededen met de seksuele activiteit 

(emotie-focus conditie), dan wanneer ze moesten kijken als onpartijdige observator (stimulus-

focus conditie). Dit is een verdere indicatie voor het belang van de soort informatie waaraan 

aandacht geschonken wordt (Koukounas & Over, 2001; de Jong, 2009). 

Bijkomende evidentie voor dit gegeven werd gevonden in de studie van Kuffel en 

Heiman (2006): vrouwen die de instructie kregen om een “positief seksueel schema” aan te 

nemen, en seks dus als belangrijk en plezierig te aanzien, rapporteerden meer subjectieve en 

genitale arousal en meer positief effect bij het bekijken van seksuele stimuli, dan vrouwen die 

een “negatief seksueel schema” moesten aannemen (Kuffel & Heiman, 2006). Opnieuw in het 

licht van de informatieverwerkingsbenadering (Janssen et al., 2000) kunnen we veronderstellen 

dat het aannemen van een positief seksueel schema mogelijk de aandachtsprocessen leidt, 

waardoor de stimulus gemakkelijker geassocieerd wordt met een positieve betekenis en de 

opwinding dus bevorderd wordt (Kuffel & Heiman, 2006). Ook bij een steekproef van vrouwen 

met een seksuele opwindingsstoornis, die naast een verminderde opwinding ook meer negatieve 

seksuele schema's hadden, heeft het aannemen van een positief seksueel schema een gunstig 

effect op de opwinding (Middleton, Kuffel, Heiman, 2008; de Jong, 2009). De invloed van 

schema's op de informatieverwerking is een gebied dat wel nog verder onderzocht moet worden. 

Dergelijke informatie is belangrijk voor de klinische praktijk, bijvoorbeeld op het vlak 

van interventies. In twee onderzoeken werd het effect van mindfulnessmeditatie op het seksueel 

functioneren onderzocht, eerst bij vrouwen met een seksuele opwindingsstoornis die een 

hysterectomie ondergingen ten gevolge van baarmoeder(hals)kanker, en vervolgens bij vrouwen  

met stoornissen in het seksuele verlangen en opwindingsstoornissen. De mindfulnessinterventie 

was deel van een ruimere interventie. Uit dit onderzoek bleek dat de mindfulnesscomponent, 

waarbij ze hun aandacht moeten richten naar hun waarnemingen, zowel seksueel als niet-

seksueel, een positief effect heeft op het verlangen en seksueel ongemak verlicht. Bovendien 

vertoonden de vrouwen een verhoogde genitale en subjectieve opwinding (niet-significante 

trend in de eerste studie, marginaal significant effect in de tweede) (Brotto, et al., 2008; Brotto, 

Basson & Luria, 2008; de Jong, 2009). Aangezien mindfulness meditatie slechts een onderdeel 
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was van een ruimere interventie en er geen gebruik gemaakt werd van een controlegroep, is er 

toch voorzichtigheid geboden in het interpreteren van deze conclusies. Deze onderzoeken wijzen 

echter wel op het feit dat psychologische interventies werkzaam kunnen zijn in de behandeling 

van seksuele stoornissen. Bij seksuele pijnstoornissen zijn er tot nog toe geen dergelijke 

onderzoeken gebeurd, maar gezien reeds aangetoond werd dat het richten van de aandacht op 

bepaalde soorten informatie een gunstig effect had op seksuele pijn (zie Brauer, ter Kuile & 

Laan, 2008), lijkt dit zeker een nuttige onderzoekspiste. 

 

1.3.2. De rol van aandacht bij seksuele pijnstoornissen 

Zoals reeds bleek uit de vorige paragraaf, speelt aandacht ook een belangrijke rol bij 

seksuele pijnstoornissen, hoewel hier echter weinig onderzoek naar uitgevoerd is. We weten 

ondertussen ook dat aandacht belangrijk is bij de verwerking van pijn en seksuele stimuli (Payne 

et al., 2005). Uit de literatuur rond chronische pijn weten we dat pijn de aandacht trekt en dat de 

mate van aandacht de pijnperceptie beïnvloedt (Eccleston, Crombez, Aldrich, Stannard, 1997). 

Sommige patiënten met chronische pijn zijn hypervigilant voor pijnstimuli, en door deze 

aandachtsbias wordt de pijn vaak verkeerd geïnterpreteerd en als erger ervaren (Crombez et al., 

2000; Keogh, Thompson, Hannent, 2003). De aandacht wordt bij deze mensen dus niet enkel 

getrokken door de pijnstimuli, maar zij richten hun aandacht er ook actief naartoe. Dit proces 

zou een rol spelen in het ontwikkelen en het behoud van chronische pijn. 

Evidentie voor een dergelijke aandachtsbias bij chronische pijnpatiënten werd onder 

andere gevonden aan de hand van een Emotionele Strooptaak. Een langere reactietijd bij de pijn-

gerelateerde woorden, in vergelijking met de neutrale woorden, wees op de aanwezigheid van 

een aandachtsbias (Pearce & Morley, 1989). Inconsistente bevindingen leidden echter tot 

evidentie voor de mediërende rol van angst voor pijn bij de aandachtsprocessen. Keogh en 

collega's (2001) toonden reeds aan de hand van een Dot-Probe Taak aan dat alleen 

proefpersonen die hoog scoorden op angst voor pijn hypervigilant waren voor pijnprikkels. Zij 

concludeerden hieruit dat deze mensen vatbaarder zouden zijn voor negatieve pijnervaringen 

door die aandachtsbias. Asmudson en collega's (1997) besloten, op basis van een Dot-Probe 

Taak dat mensen die laag scoren op anxiety sensitivity hun aandacht wegrichten van 

pijngerelateerde stimuli, terwijl mensen die hier hoog op scoren dit niet doen (Asmudson et al., 

1997). 

Gezien de aangetoonde gelijkenissen op neurologisch en psychofysisch vlak tussen 

seksuele pijnstoornissen en andere pijnstoornissen (Meana & Binik, 1994; Meana et al. 1997b; 

Pukall et al., 2002) werd dergelijk onderzoek ook uitgevoerd bij vrouwen met seksuele pijn. 

Seksuele stoornissen werden in verband gebracht met het richten van de aandacht voor 

bedreigende stimuli tijdens het vrijen. Bovendien blijkt er een duidelijke link te zijn tussen angst 
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en hypervigilantie voor pijn bij patiënten met een seksuele stoornis (Barlow, 1986; Van den Hout 

& Barlow, 2000). Payne en collega's (2005) konden deze selectieve aandachtsbias voor pijn-

gerelateerde informatie bij vrouwen met seksuele pijn aantonen met behulp van een Emotionele 

Strooptaak. Ook hier werd de aandachtsbias niet bij alle vrouwen teruggevonden, maar 

voornamelijk bij diegenen met een hoge angstgevoeligheid (Payne et al., 2005). De mediërende 

rol van angst voor pijn bij de aandachtsprocessen kon dus ook voor seksuele pijnstoornissen 

bevestigd worden. 

Uit wat voorafgaat weten we reeds dat ook de soort informatie waar aandacht wordt aan 

besteed belangrijk is voor de seksuele opwinding, zoals onder andere aangetoond werd in de 

studie van Brauer, ter Kuile en Laan (2008). Een aandachtsbias voor pijnprikkels belemmert de 

opwinding en laat minder aandachtscapaciteit over voor de seksuele stimuli, waardoor deze 

vrouwen minder opgewonden worden. 

Belangrijk in het onderzoek naar de invloed van pijngerelateerde angst bij vrouwen met 

seksuele pijn, zijn de bevindingen uit het experiment van Brauer, ter Kuile, Janssen & Laan 

(2007). Zij onderzochten deze invloed door de pijngerelateerde angst te induceren bij een groep 

van vrouwen met oppervlakkige dyspareunie (n=48) en bij een groep vrouwen zonder seksuele 

klachten (n=48). Dit gebeurde door ze te zeggen dat ze 60% kans hadden op het krijgen van een 

pijnprikkel aan de enkel bij het bekijken van erotisch filmmateriaal. Om de pijnverwachting 

extra kracht bij te zetten, werd eerst hun pijntolerantiegrens vastgelegd, zodat ze daadwerkelijk 

pijngerelateerde angst konden induceren. Zowel genitale als subjectieve opwinding werden 

gemeten na beide filmpjes. 

De resultaten bevestigden, zoals voorspeld, dat pijngerelateerde angst de genitale 

opwinding bij beide groepen vrouwen belemmerde, alsook minder positief affect als gevolg had, 

terwijl het negatief affect deed toenemen (Brauer, ter Kuile, Janssen & Laan, 2007). Deze 

resultaten waren in lijn met andere experimentele studies die werkten met pijninductie en 

erotisch materiaal (e.g. Both, Everaerd & Laan, 2003). Dit waren zeer belangrijke bevindingen 

in het onderzoek naar de invloed van pijngerelateerde angst op aandachtsprocessen, omdat de 

pijninductie zowel bij de vrouwen met dyspareunie als bij de gezonde controlegroep een 

negatief effect had op de lichamelijk opwinding. Er wordt verondersteld dat cognitieve afleiding 

door de dreiging van pijnprikkels (Crombez et al., 2002; Van Damme et al., 2004) 

verantwoordelijk is voor de verminderde genitale opwinding. De inhoud van de afleidende 

cognities kan mogelijk wel verschillen tussen beide groepen, maar hier is verder onderzoek over 

nodig. De auteurs wijzen op de gelijkenissen met het model van Barlow, waarbij angst 

interfereert met de aandacht voor seksuele prikkels, waardoor de seksuele opwinding belemmerd 

wordt (Brauer, ter Kuile, Janssen & Laan, 2007). 

Hoewel de vrouwen met dyspareunie niet verschilden van de gezonde controlegroep op 

het vlak van genitale responsiviteit, ervoeren ze wel significant meer negatief affect dan de 
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vrouwen zonder seksuele klachten. Op de subjectieve metingen rapporteerden ze minder positief 

affect, meer negatief affect en rapporteerden ze minder genitale responsen. Dit was niet enkel 

het geval bij de dreiging van de pijnprikkel, maar ook bij de conditie zonder de pijnverwachting 

rapporteerden ze significant meer negatief affect dan de klachtenvrije groep. Als mogelijke 

verklaring hiervoor stellen de auteurs dat vrouwen met seksuele pijn mogelijks verschillen van 

seksueel functionele vrouwen in hun manier van betekenisverlening aan de seksuele stimuli. 

Hier is nog bijkomend onderzoek over nodig (Brauer, ter Kuile, Janssen & Laan, 2007). 

Vanuit de bevindingen dat vrouwen met dyspareunie niet verschillen op het vlak van 

genitale opwinding, maar wel op het vlak van subjectieve metingen, infereren de auteurs dat 

dyspareunie niet gelinkt lijkt te zijn aan een probleem met genitale opwinding, maar dat het 

probleem eerder ligt in de subjectieve opwinding. In een natuurlijke situatie, dus zonder de 

dreiging van pijn in het geval van de klachtenvrije controlegroep, richten vrouwen hun aandacht 

voor de seksuele stimuli, waardoor ze meer opgewonden worden en een gepaste seksuele 

respons stellen. Vrouwen met pijnklachten daarentegen geven een negatieve betekenis, namelijk 

een pijngerelateerde betekenis, aan de seksuele prikkel, waardoor hun aandacht verschuift naar 

niet-seksuele prikkels. Dit belemmert zowel de fysieke als de subjectieve opwinding, en het 

gebrek aan vaginale vochtigheid kan op zijn beurt pijn veroorzaken. Hierdoor wordt de angst 

voor de pijn bekrachtigd en zullen deze groep van vrouwen seksuele scenario's mogelijk nog 

meer vermijden. De onderzoekers passen deze bevindingen in Barlow's model (1986) en dat 

Spano & Lamont's circulair model van seksuele pijn (Brauer, ter Kuile, Janssen & Laan, 2007). 

Dit onderzoek is in het bijzonder relevant voor het huidig onderzoek, omdat de 

resultaten de relevantie van problemen met de subjectieve opwinding in het ontstaan en het 

instandhouden van dyspareunie benadrukken. 

 

 

1.4. Huidig onderzoek 

In het huidige onderzoek gaan we de invloed van pijnverwachting na op de aandacht 

voor seksuele prikkels bij een niet-klinische steekproef van heteroseksuele, pre-menopauzale 

vrouwen. We gingen ook het effect van de pijnverwachting na op positief en negatief affect, 

subjectieve seksuele opwinding en gepercipieerde lichamelijke opwinding. Uit het vorige bleek 

reeds dat er tot nu toe slechts weinig onderzoek gebeurde rond subjectieve seksuele opwinding 

(Donaldson & Meana, 2011), een tekort waaraan we met huidig onderzoek aan willen tegemoet 

komen. 

Brauer, ter Kuile, Janssen en Laan (2007) waren de eersten die de effecten van 

experimenteel geïnduceerde, pijn-gerelateerde angst direct onderzochten. In tegenstelling tot 

hun onderzoek, waar de pijn geïnduceerd werd aan de enkel, werd er in de huidige studie 
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gewerkt met de verwachting van pijn, en dit genitaal. De participanten in de experimentele 

conditie kregen te horen dat ze vaginale elektrische shocken zouden krijgen tijdens het bekijken 

van een erotisch filmpje, nadat ze eerst enkele computertaken moesten uitvoeren. Hiermee 

relateerden we de resultaten rechtstreeks aan de verwachting van genitale pijn. Uit onderzoek is 

reeds gebleken dat de verwachting van pijn een gelijkaardig effect heeft als de pijn zelf 

(Crombez, Vlaeyen, Heuts & Lysens, 1999). De controlegroep voerde de computertaken uit 

zonder de dreiging van genitale pijnstimuli. In tegenstelling tot de studie van Brauer en collega's 

(2007) kon de genitale opwinding in het huidig onderzoek niet rechtstreeks gemeten worden 

door een gebrek aan de gepaste faciliteiten hiervoor. 

De belangrijkste bijdrage van de huidige studie is dat we aandacht niet manipuleren, 

maar opnemen als afhankelijke variabele. We onderzochten deze met behulp van een 

reactietijdtaak, die een indicatie kan geven van de aandachtsprocessen die spelen. Aangezien 

deze automatisch verlopen, kunnen deze niet aan de hand van zelfrapportage onderzocht 

worden. Via impliciete maten kunnen ze echter wel achterhaald worden, zoals in eerder 

onderzoek al is gebeurd. Denk daarbij terug aan andere studies die aandacht werd opgenomen 

als onafhankelijke variabele, die met een Emotionele Strooptaak (bijvoorbeeld: Payne et al., 

2005) of een Dot-Probe taak (bijvoorbeeld: Keogh, Ellery, Hunt & Hannent, 2001; Asmundson, 

Kuperos & Norton, 1997; Dewitte et al., 2011). Aandacht wordt hierbij niet gemanipuleerd, 

zoals in de meeste van de onderzoeken, maar gemeten. Als impliciete maat wordt hier een 

Exogene cueing taak (Posner-paradigma; Posner, 1980) gebruikt. Aan de hand van deze taak 

kunnen we het effect van de genitale pijnverwachting op de aandachtsprocessen nagaan. 

De mate van opwinding werd gemeten met behulp van zelfrapportage in de vorm van 

een vragenlijst, die peilde naar de subjectieve opwinding en lichamelijke sensaties. Na de 

reactietijdtaken vulden de participanten nog enkele vragenlijsten in rond hun seksueel 

functioneren en rond hun manier van omgaan met pijn. Tenslotte werd ook het effect van de 

pijninductie op het gemoed onderzocht. 

 

1.5. Onderzoeksvragen en hypotheses 

In het huidige onderzoek willen we de invloed van pijnverwachting op de aandacht voor 

seksuele informatie verder nagaan bij een groep van gezonde proefpersonen. Uit eerdere studies 

weten we al dat angst interfereert met de aandacht voor seksuele stimuli, wat resulteert in 

minder opwinding (e.g. Barlow, 1986; Elliot & O'Donohue ,1997). Een selectieve  aandachtsbias 

naar pijn-gerelateerde informatie werd reeds aangetoond bij een steekproef van vrouwen met 

seksuele pijn (Payne et al., 2005). 
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Onderzoeksvraag: heeft de pijnverwachting een effect op de aandacht voor seksuele informatie? 

Door de pijnverwachting te induceren bij gezonde proefpersonen willen we nagaan of er 

ook in deze groep een effect is van de verwachting van pijn op de aandacht voor seksuele 

prikkels. In lijn met de bestaande onderzoekslijnen, stellen we de volgende hypotheses: 

 

Hypothese 1: pijnverwachting heeft een negatief effect op de aandacht voor seksuele prikkels. 

We verwachten dat vrouwen in de experimentele conditie hun aandacht zullen 

wegrichten van seksuele informatie en er daarom trager op zullen reageren in de reactietijdtaak, 

in tegenstelling tot de gezonde controlegroep, die de suggestie van pijn niet krijgt. Omdat hun 

aandacht weggericht is van de seksuele prikkels, hebben de vrouwen in de experimentele 

conditie meer tijd nodig om er op te reageren. Deze hypothese past in de resultaten die al 

gevonden werden bij vrouwen met seksuele pijn, namelijk dat het door hypervigilantie voor 

niet-seksuele, bedreigende (pijngerelateerde) informatie is, dat de aandacht afgeleid wordt van 

seksuele stimuli (Payne et al., 2005). 

 

Hypothese 2: pijnverwachting heeft een negatief effect op de seksuele subjectieve opwinding. 

 

In lijn met andere onderzoeksbevindingen, zoals dat van Brauer en collega's (2007), verwachten 

we dat pijngerelateerde angst, geïnduceerd door de dreiging van elektrische shocken, een 

belemmerend effect zal hebben op de subjectieve opwinding. Aangezien de aandacht gericht 

wordt op de niet-seksuele, bedreigende (pijngerelateerde) stimuli, in plaats van op de seksuele 

prikkels, verwachten we dat de subjectieve opwinding in de pijnverwachtingsconditie 

belemmerd zal worden. 

 

Hypothese 3: pijnverwachting heeft een negatief effect op het gemoed. 

 

Ook passend binnen bestaande onderzoeksbevindingen (e.g. Brauer et al., 2007) verwachten we 

dat de proefpersonen in de experimentele conditie minder positief affect en meer negatief affect 

zullen rapporteren na de pijnverwachting. Deze hypothese is echter minder relevant voor ons 

onderzoek en wordt daarom wordt hier slecht beperkt op ingegaan. 
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2. METHODE 

 

2.1. Steekproef 

Het huidige onderzoek vond plaats bij een groep heteroseksuele, pre-menopauzale 

vrouwen tussen de 18 en de 48 jaar (M = 23,82; SD = 6,37). Ze werden ad random verdeeld 

over de experimentele conditie (n = 29) en de controleconditie (n = 27). De rekrutering van de 

deelneem gebeurde via een online registratiesysteem (Experimetrix) van de faculteit 

Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent. De deelnemers konden 

zich via een website inschrijven voor verschillende experimenten. Bij de aankondiging werd 

duidelijk gemaakt dat het om een betaald experiment ging, waarbij er pornografische beelden 

zouden getoond worden en er metingen van de opwindingen zouden gebeuren. De voorwaarden 

om aan het onderzoek te mogen deelnemen, waren dat de vrouwen boven de 18 jaar en reeds 

seksueel actief waren. 

Alle vrouwen namen op vrijwillige basis deel aan deze studie en gaven een 

geïnformeerde toestemming. Na afloop van het onderzoek ontvingen alle deelneemsters 10€. 

Deze studie werd goedgekeurd door het ethisch comité van de faculteit Psychologie en 

Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent. 

 

2.2. Procedure 

De afname van de experimenten vond plaats in een experimentlokaal van de faculteit 

Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent. De onderzoeksruimte 

was een geïsoleerde kamer met een tafel tegen de muur met daarop een computer. Er werd 

uitgelegd dat deze studie peilt naar de verwerking van seksuele informatie, wat we wilden 

meten aan de hand van een aantal computertaken. Daarnaast zouden de deelneemsters een 

pornografisch filmfragment bekijken en enkele vragenlijsten invullen die peilden naar seksueel 

functioneren en seksuele beleving. Voor er verdere uitleg werd verschaft, kregen de vrouwen de 

vraag om de gemoedsvragenlijst al een eerste keer in te vullen. Deze lijst zou dan dienen als 

baseline meting, voor de manipulatie werd doorgevoerd. 

De controleconditie kon vervolgens het informed consent-formulier ondertekenen. Ze 

bekeken het pornografisch filmfragment, waarna we hun subjectieve seksuele opwinding maten.  

Daarna kregen ze opnieuw een gemoedsvragenlijst om in te vullen en voltooiden ze de 

aandachtstaak. Tenslotte kregen ze nog enkele vragenlijsten om in te vullen. Na afloop van het 

experiment werd nog iets meer uitleg gegeven rond de bedoeling van het experiment en werden 

de participanten betaald. 

Bij de experimentele groep volgde er eerst een misleiding, alvorens de deelneemsters 

hun geïnformeerde toestemming moesten geven. Er werd hen gezegd dat we na de 

reactietijdtaken ook de lichamelijke seksuele opwinding wilden meten terwijl ze naar een 
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pornografisch filmpje keken. Dit aan de hand van een vaginale probe waarmee we hun vaginale 

vochtigheid zouden kunnen meten. Deze groep vrouwen kreeg bovendien te horen dat er tijdens 

het filmpje ook pijnprikkels door de probe zouden komen. Het ging zogezegd om kleine 

elektrische shocks die een onaangenaam en pijnlijk gevoel zouden veroorzaken, maar die geen 

blijvende gevolgen zouden hebben. We legden hen uit dat we dit deden om het effect van 

vaginale pijn op de seksuele opwinding na te gaan en dat dit nodig was om de onderliggende 

dynamieken van seksuele pijn bij vrouwen te achterhalen. De bedoeling van deze instructie was 

dat de vrouwen in de pijn-conditie verwachtten dat ze pijn zouden ervaren tijdens het bekijken 

van het pornografisch filmfragment. Omdat ze ook de aandachtstaak voltooiden met deze 

pijnverwachting in gedachten, konden we het effect van deze pijnverwachting op aandacht voor 

seksuele prikkels bestuderen. De vrouwen die bereid waren om deel te nemen aan het onderzoek 

vulden vervolgens eveneens het informed consent-formulier in. Ze kregen enkele vragen over 

de pijn die ze verwachtten te voelen tijdens het experiment, waarmee we wilden nagaan of er 

effectief een pijnverwachting werd geïnduceerd. Nadien kregen de deelneemsters opnieuw de 

gemoedsvragenlijst om in te vullen. Voor de rest verliep de procedure op dezelfde manier als 

voor de controlegroep. De vrouwen bekeken het pornografisch filmfragment en ze vulden 

dezelfde vragenlijst in, waarin gepeild werd naar hun lichamelijke sensaties van seksuele 

opwinding. Ze vulden de gemoedsvragenlijst opnieuw in, waarna ze begonnen met de 

aandachtstaak en het bundeltje vragenlijsten, met de verwachting dat ze dan de vaginale probe 

zouden moeten inbrengen voor het bekijken van het filmpje met de pijnprikkels. Nadat ze de 

vragenlijsten ingevuld hadden, kregen ze te horen dat het experiment afgelopen was, werden ze 

gedebrieft over het onderzoek en de misleiding en werden ze betaald. 

 

De aandachtstaak die we in het huidige onderzoek hanteerden, is een seksuele variant 

van het exogene cueing paradigma (Posner paradigma; Posner, 1980). Oorspronkelijk werd de 

taak ontwikkeld om aandachtsprocessen te onderzoeken, maar door het gebruik van cues met 

een emotionele lading, kon ook het effect van emotionele stimuli op aandacht worden nagegaan 

(Koster, De Raedt, Goeleven, Franck, & Crombez, 2005;  Posner, Inhoff, Friedrich, & Cohen, 

1987). 

Aan de hand van deze reactietijdtaak kunnen we de aandachtsoriëntatie van de 

deelneemsters nagaan. Bij deze reactietijdtaak krijgen de deelneemsters de opdracht om te 

focussen op een kruisje in het midden van het scherm. Eerst verschijnt er een cue (positieve, 

neutrale of seksuele foto), links of rechts van het focuspunt. Vervolgens verschijnt de target-

stimulus (kader) links of rechts van het focuspunt, waarop de deelneemsters zo snel mogelijk 

moeten reageren. 

In de valide trials verschijnt de target op dezelfde plaats waarop de cue voorheen werd 

aangeboden. Aangezien de aandacht reeds op die plaats gericht is en dus niet eerst nog 

verschoven moet worden ('engagement'), zal de reactietijd korter zijn. In de invalide trials 
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daarentegen verschijnt de target op de tegengestelde plaats van waar de cue werd getoond. De 

persoon moet eerst haar aandacht lostrekken van waar de plaats van de cue ('disengagement'), 

die vervolgens naar de target richten en dan een respons stellen. Dit proces kost tijd, waardoor 

de reactietijd langer zal zijn. Dit fenomeen noemt men het 'cue-validiteitseffect' (Koster, 

Crombez, Verschuere, Van Damme & Wiersema, 2006; Posner, Snyder & Davidson, 1980). 

Daarnaast varieert ook het interval tussen de aanbieding van de cue en de target. Er zijn 

trials waarin de Stimulus Onset Asynchrony (SOA) 200ms bedraagt, en trials waarin die 

1000ms duurt. Met een korter interval, wordt ervan uitgegaan dat we automatische 

aandachtsprocessen aan het onderzoeken zijn, die vooral belangrijk zijn voor de autonome, 

fysiologische kan van seksuele opwinding. Bij een langere SOA daarentegen, is er meer tijd 

voor gecontroleerde aandachtsprocessen en is er de mogelijkheid op een aandachtsverschuiving. 

Hier is het onderscheid tussen automatische en gecontroleerde informatieverwerking dus 

moeilijker te maken. We verwachten dat het effect van de pijninductie vooral duidelijk zal 

worden in de trials met SOA van 100 0ms, aangezien hier ook gecontroleerde processen aan het 

werk zijn, die een invloed kunnen hebben op de subjectieve opwinding. In het totaal waren er 10 

oefentrials, 144 trials met een SOA van 200 ms en 144 trials met een SOA van 1000 ms. 

 

2.3. Apparatuur en meetinstrumenten 

2.3.1. Inductie van de pijnverwachting 

Bij de experimentele groep werd de verwachting gecreëerd dat men vaginaal 

pijnprikkels toegediend zou krijgen bij het bekijken van een pornografisch filmfragment. In het 

experimentlokaal stond een apparaat voor het toedienen van elektrische shocken, met daaraan 

een vaginale photoplethysmograaf (Prause & Janssen, 2005) aangesloten. Dit apparaat heeft de 

vorm van een tampon en wordt op dezelfde manier ingebracht. De deelneemsters kregen te 

horen dat hun vaginale opwinding hiermee gemeten zou worden, maar ook dat er pijnprikkels 

door zouden komen. Dit toestel wordt normaal gebruikt om de vaginale doorbloeding en de 

opwindingsrespons te meten, maar diende hier uitsluitend als versterking voor de misleiding. 

Het was de bedoeling zo goed mogelijk te suggereren dat de proefpersonen het apparaat zouden 

moeten inbrengen en dat ze hierdoor vaginale pijn zouden ervaren. Door praktische beperkingen 

kon geen gebruik gemaakt worden van de vaginale photoplethysmograaf om de genitale 

opwinding effectief te meten. 

 

2.3.2. Filmfragment 

Het pornografisch filmfragment beelde een coïtusscène uit van een jong heteroseksueel 

koppel. Er werden hierbij zowel coïtale geslachtsgemeenschap, fellatio en cunnilingus 

afgebeeld. Het filmpje werd afgespeeld op de computer en duurde iets minder dan 5 minuten. 
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2.3.3. Exogene cueing paradigma 

De stimuli die als cues voor de aandachtstaak gebruikt werden, hadden een positieve, 

een neutrale of seksuele valentie. Op de seksuele foto's was een heteroseksueel koppel te zien 

dat coïtale geslachtsgemeenschap had, op de positieve foto's een sporttafereel (dus ook positief 

en hoog arousing, zoals de seksuele foto's), en op de neutrale foto's stonden meubels afgebeeld. 

Er werden 6 foto's geselecteerd voor de oefentrials (2 van elke valentie) en 30 foto's voor de test 

trials. 

 

2.3.4. Vragenlijsten 

2.3.4.1. Gemoedsvragenlijst 

Gemoed werd op twee verschillende momenten bevraagd. Dit gebeurde aan de hand van 

Visueel Analoge Schalen (VAS), een zelfrapportagemethode waarop de vrouwen hun subjectief 

ervaren gemoed van dat moment moesten aangeven. Er werd gevraagd om 11 

gemoedstoestanden ('ik voel me': verveeld, sensueel, opgewonden, angstig, bezorgd, walging, 

geïnteresseerd, ontspannen, beschaamd, behoefte om dicht bij iemand te zijn, schuldig) te 

beoordelen door een lijnstuk te markeren van 10 cm, gaande van 'helemaal niet' tot 'heel erg'. 

Aan de hand daarvan maten we het positieve en negatieve affect. Daarnaast gaven de 

deelneemsters een algemene beoordeling van hun gemoed op dat moment, gaande van 'heel 

negatief' tot 'heel positief'. De gemoedsbeoordeling werd de eerste keer ingevuld bij de aanvang 

van het experiment, voordat de angstinductie gebeurde, als baseline meting. Dezelfde vragenlijst 

werd opnieuw ingevuld na het bekijken van het pornografisch filmfragment (zie bijlage 1). 

 

2.3.4.2. Vragenlijst pijnverwachting 

De pijnverwachting werd enkel bevraagd in de experimentele groep na de manipulatie, 

dus net nadat de deelneemsters de volledige uitleg van het experiment hadden gehoord. Dit 

gebeurde opnieuw aan de hand van enkele Visueel Analoge Schalen (VAS). Er werd de 

deelnemers gevraagd om te beoordelen hoe onaangenaam en bedreigend de vrouwen de 

komende pijnprikkel vonden, hoeveel angst ze ervoor ervoeren en hoeveel pijn ze verwachtten 

te ervaren tijdens het experiment. De pijnprikkel werd beoordeeld op een lijnstuk van 10cm, 

gaande van 'niet' tot 'heel sterk'. 

 

2.3.4.3. Vragenlijst bij het filmfragment 

Aan de hand van deze vragenlijst beoogden we de opwinding te meten. Na het bekijken 

van het pornografisch filmfragment vroegen we de deelneemsters hun subjectieve opwinding te 

beoordelen aan de hand van enkele vragen. Er werd gepeild naar hun subjectief gevoel van 

opwinding (op een 7-puntenschaal van 'in het geheel niet opgewonden' tot 'zeer sterk 

opgewonden), hun genitale sensaties (op een 7-puntenschaal van 'geen gevoelens in mijn 
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geslachtsdelen' tot 'een orgasme') en hun lichamelijke sensaties (versnelde hartslag, ademhaling, 

warmte-gevoelens doorheen het lichaam, stijve tepels, vochtigheid van de vagina; beoordeeld 

op een 5-puntenschaal van 'helemaal niet' tot 'heel erg'). Tenslotte werd ook gevraagd om op 

diezelfde 5-puntenschaal te beoordelen in welke mate ze zich konden inleven in het 

filmfragment en in welke mate ze ervan genoten hebben. 

 

2.3.4.4. Demografische vragenlijst 

De hierna volgende vragenlijsten werden allemaal afgenomen na de reactietijdtaak. In 

de demo-grafische vragenlijst werd de volgende achtergrondinformatie bevraagd: leeftijd, 

relationele status, relatieduur, seksuele ervaring, seksuele activiteit en handelingen, gebruik van 

anticonceptie en informatie over de menstruatiecyclus. 

 

2.3.4.5. Female Sexual Function Index (FSFI) 

De participanten vulden de 'Female Sexual Function Index' (FSFI; Rosen et al., 2000) 

in, een korte, multidimensionele vragenlijst, waarin het seksueel functioneren bij vrouwen 

wordt bevraagd. De vragen gingen over de seksuele gevoelens en reacties van de voorbije 4 

weken. We hanteerden de Nederlandse vertaling van de vragenlijst, die door Laan & Beekman 

gepubliceerd werd (Laan & Beekman, 2001). Op basis van 19 items, die aan de hand van een 5- 

of 6-puntenschaal beantwoord moesten worden, kan de score op 6 subschalen worden berekend: 

(1) seksueel verlangen, (2) subjectieve opwinding, (3) lubricatie, (4) orgasme, (5) tevredenheid 

en (6) pijn (Rosen et al., 2000). 

De Nederlandstalige versie van de vragenlijst werd onderzocht op zijn validiteit door  

Ter Kuile, Brauer en Laan (2006). Zij konden de multidimensionele structuur van de FSFI 

repliceren in een Nederlandse sample: de vragenlijst bleek voldoende betrouwbaar en valide te 

zijn . Ze heeft een goede discriminante validiteit (Ter Kuile, Brauer en Laan, 2006). In de 

huidige steekproef bleek deze vragenlijst in zijn geheel voldoende betrouwbaar te zijn, (α = 

.78). 

 

2.3.4.6. Pain Catastrophizing Scale (PCS) 

Deze vragenlijst, ontwikkeld door Sullivan, Bishop en Pivik (1995), bevraagt wat 

mensen voelen en denken wanneer ze pijn hebben. In het huidig onderzoek werd de 

Nederlandse bewerking door Crombez & Vlaeyen (1996) van de PCS gebruikt. Er worden 13 

uitspraken gegeven ('Als ik pijn heb...') over mogelijke gevoelens en gedachten die mensen 

zouden kunnen ervaren tijdens pijn. De items worden gescoord op een 5-puntenschaal, van 0 

('helemaal niet') tot 4 ('altijd'). Samen vormen zij een algemene score van catastrofale gedachten 

bij pijn, wat kan onderverdeeld worden in 3 subschalen, zijnde (1) ruminatie, (2) magnificatie 

en (3) hulpeloosheid. 
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De psychometrische kwaliteiten van de Nederlandse versie van de PCS werden 

nagegaan in onderzoek van Van Damme & collega's (2000). De vragenlijst bleek betrouwbaar 

en valide te zijn. In het huidig onderzoek was de vragenlijst zeer betrouwbaar (α = .84). 

 

2.3.4.7. Sexual Excitation/Sexual Inhibition Inventory for Women (SESII-W) 

De 'Sexual Excitation/Sexual Inhibition Inventory' gaat na in welke mate vrouwen 

geneigd zijn om een seksueel exciterende, dan wel inhiberende respons te stellen in 

verschillende situaties. De vragenlijst, ontwikkeld door Graham, Sanders en Milhausen (2006), 

bevat 36 items  die beantwoord moeten worden op een 4-puntenschaal, van 1 ('zeer oneens 

mee') tot 4 ('zeer mee eens'). Ze bevragen situaties die een inhiberend of exciterend effect 

kunnen hebben op de seksuele opwinding, alsook algemene stellingen over opwinding en 

inhibitie. De vragenlijst bestaat uit acht schalen, waarvan er vijf gecorreleerd zijn met de 

hogere-orde factor 'seksuele excitatie' (de SES-subschaal: opwinding, seksuele dominantie, 

geur, locatie en partnerkarakteristieken) en drie met de hogere-orde factor 'seksuele inhibitie' (de 

SIS-subschaal: opwindingscontingentie, relatie en zorgen). 

In psychometrisch onderzoek werd een goede betrouwbaarheid gerapporteerd, alsook 

een goede discriminante en convergente validiteit. De test-hertestbetrouwbaarheid voldeed 

eveneens aan de normen (Graham, Sanders & Milhausen, 2006). In het huidige onderzoek 

waren zowel de SES-subschaal als de SIS-subschaal betrouwbaar (respectievelijk, α = .81 en  α 

= .77) 

 

2.3.4.8. Pain Vigilance and Awareness Questionnaire (PVAQ) 

Deze korte vragenlijst peilt naar de mate waarin mensen aandacht besteden aan pijn. Ze 

werd oorspronkelijk ontwikkeld door McCracken (1997) en in het Nederlands vertaald door 

Roelofs en collega's (2002, 2003). De PVAQ bevat 16 items die beantwoord worden op een 6-

puntenschaal, van 0 ('nooit') tot 5 (‘altijd’). De score op twee subschalen kan berekend worden: 

(1) aandacht voor pijn en (2) aandacht voor veranderingen in pijn. Hogere scores wijzen op een 

hoger niveau van vigilantie. 

Uit validatieonderzoek bleek de Nederlandse versie zeer betrouwbaar te zijn (voldoende 

test-hertestbetrouwbaarheid, goede interne consistentie), en over een goede validiteit te 

beschikken (Roelofs et al., 2002, 2003). In het huidig onderzoek werd een verkorte versie van 

de vragenlijst berekend met 11 items en deze bleek betrouwbaar te zijn (α = .83). 
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3. RESULTATEN 
 

Om te beginnen werd nagegaan of de experimentele groep en de controlegroep 

vergelijkbaar waren wat betreft de verschillende variabelen, met andere woorden of onze 

randomisatie gelukt was. Hiervoor voerden we een independent-samples t-test uit. De resultaten 

voor de relevante variabelen in ons onderzoek zijn terug te vinden in Tabel 1. 

Uit de analyse bleek dat beide groepen niet significant verschilden op vlak van leeftijd, 

relationele status, relatieduur, seksuele ervaring en seksuele activiteit (p > .10). De gemiddelde 

leeftijd in de experimentele groep (n = 29) was 23.10 (SD = 5.63) en 24.60 (SD = 7.11) in de 

controlegroep (n = 27), . In de pijnconditie had 65% een relatie, waarvan de meeste relaties 

reeds langer dan 1 jaar duurden (68,5%). In de controleconditie rapporteerde 55,6% in een 

relatie te zitten, waarvan 63,3% reeds langer dan 1 jaar. 

Beide condities waren ook vergelijkbaar op het vlak van seksueel functioneren (scores 

FSFI), en op seksuele exhibitie (SES) en inhibitie (SIS). Daarnaast verschilden ze niet op het 

vlak van pijn (pijnsubschaal FSFI), pijncatastroferen (PCS) en hypervigilantie ten aanzien van 

pijn (PVAQ). Tenslotte was er geen significant verschil wat betreft de baseline gemoedsmeting, 

zowel voor positief als voor negatief affect. Hieruit kunnen we concluderen dat onze 

randomisatie goed gelukt is. 

 

Tabel 1   

Groepsgemiddelden (en standaarddeviaties) voor de gemoedsmeting en vragenlijsten 

 Pijnconditie Controleconditie 

 M (SD) M (SD) 

Pijn catastroferen (PCS) 17.66 (8.95) 18.11 (8.22) 

Aandacht naar pijn (PVAQ) 2.40 (0.79) 2.35 (0.83) 

Seksuele inhibitie (SIS) 2.63 (0.48) 2.68 (0.57) 

Seksuele excitatie (SES) 2.71 (0.29) 2.76 (0.36) 

Seksueel functioneren (FSFI) 26.43 (7.79) 24.38 (8.85) 

Seksuele pijn (FSFI - Pijnsubschaal) 4.08 (2.46) 2.91 (2.66) 

   

Positief gemoed (baseline) 4.06 (1.18) 3.92 (1.15) 

Negatief gemoed (baseline) 1.56 (1.33) 1.72 (1.00) 

Noot: *p<.05; **p<.01; ***p<.001 

 

3.1. Effect van de pijnverwachting op gemoed, opwinding en aandacht? 

3.1.1. Effect op gemoed? 

We gingen het effect van de pijnverwachting op het gemoed na. In lijn met de hypothese 

rond rond gemoed verwachtten we in de pijnconditie een daling van het positief affect, en een 

stijging van het negatief affect. Om na te gaan of er een verschil is in de gemoedsverandering 

tussen de twee condities, werd een repeated measures ANOVA uitgevoerd, met meetmoment als 

within-subjects factor en prime conditie als between-subjects variabele. 
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Er werd een significant hoofdeffect van tijd op positief affect gevonden, wat aangeeft 

dat de stijging van positief affect plaatsvond na het zien van het filmfragment, ten aanzien van 

de baselinemeting, F(1, 46) = 11.13, p < .01. Er werd echter geen hoofdeffect van conditie 

gevonden, F(1) = 646.81, p > .10, en geen interactie-effect tussen de conditie en het positief 

affect, F(1, 46) = 2.19, p > .10, wat aangeeft dat deze gemoedsverandering plaatsvond in beide 

groepen, Mt1  = 4.00, SDt1 = 1.16 ; Mt2 = 4.66, SDt2 =1.52. Ook wat betreft negatief affect vonden 

we een hoofdeffect van tijd F(1, 46) = 8.59, p = .005, maar geen hoofdeffect van conditie, F(1) 

= 145.98 ; p > .10., noch een interactie-effect tussen conditie en gemoed F(1, 46) = .284, p > 

.10. Dit geeft aan dat beide condities meer negatief affect rapporteren na het zien van de film in 

vergelijking met de baseline gemoedsmeting,  Mt1  = 1.63, SDt1 = 1.19 ; Mt2 = 2.31, SDt2 =1.52. 

 

3.1.2. Effect op seksuele opwinding? 

Vervolgens onderzochten we het effect van de pijnverwachting op de seksuele 

opwinding na het zien van een pornografisch filmfragment. Er werd een onderscheid gemaakt 

tussen subjectieve opwinding, gepercipieerd genitale opwinding en lichamelijke sensaties. Uit 

de resultaten bleek er geen significant verschil te zijn in subjectieve opwinding tussen de 

pijnconditie en de controleconditie, t(54) = 0.18, p > .10. Op de gepercipieerde genitale 

opwinding was er eveneens geen effect van de manipulatie, t(54) = –0.40, p > .10. Tenslotte 

werd ook voor de lichamelijke sensaties geen significant verschil gevonden tussen de pijngroep 

en de controlegroep, t(54) = 0.69, p > .10. In de huidige steekproef bleek de verwachting van 

seksuele pijnprikkels dus geen effect te hebben op de seksuele opwinding. De gemiddelden en 

standaarddeviaties kunnen teruggevonden worden in Tabel 2. 

 

Tabel 2   

Groepsgemiddelden (en standaarddeviaties) van de verschillende opwindingsmaten* 

 Pijnconditie Controleconditie 

Opwinding M (SD) M (SD) 

Subjectieve opwinding 3.59 (1.30) 3.52 (1.48) 

Gepercipieerde genitale opwinding 2.86 (1.30) 3.00 (1.27) 

Lichamelijke sensaties 2.09 (0.58) 1.98 (0.63) 

     * Noot: subjectief gevoel van opwinding op een 7-punenschaal (van 'in het geheel niet opgewonden' tot 'zeer sterk opgewon-

den), Genitale sensaties op een 7-puntenschaal (van 'geen gevoelens in mijn geslachtsdelen' tot 'een orgasme') en Lichamelijke 

sensaties (versnelde hartslag, ademhaling, warmte-gevoelens doorheen het lichaam, stijve tepels, vochtigheid van de vagina) op 

een 5-puntenschaal (van 'helemaal niet' tot 'heel erg') 

 

 

3.1.3. Effect op aandacht voor seksuele informatie? 

Om het effect van de pijnverwachting op de aandacht voor seksuele prikkels te 

onderzoeken, voerden we een Valentie (seksueel vs. positief vs. neutraal) x Validiteit (valide vs. 

invalide) x SOA (200 ms versus 1000 ms) repeated measures ANOVA uit, met Conditie 

(pijnverwachting vs. controle) als between-subjects variabele. 
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Deze analyse toonde een significant hoofdeffect van valentie aan, F(2, 52) = 10.67, p < 

.001. Er is dus een effect van het soort foto's dat gebruikt werd: op de neutrale stimuli werd het 

snelst gereageerd (M = 568.15 ; SD = 13.17), vervolgens op de positieve (M = 570.43 ; SD = 

12.61) en tenslotte het traagst op de seksuele foto's (M = 582.46 ; SD = 13.17). Verder was er 

geen significant hoofdeffect van validiteit, F(1, 53) = 2.19, p > .10, noch van SOA, F(1, 53) = 

2.13, p > .10. In onze steekproef vonden we dus geen cuevaliditeitseffect en geen invloed van 

het stimulus interval. In tabel 3 worden de gemiddelden en de standdaarddeviaties weergegeven, 

opgesplitst per conditie. 

 

Tabel 3   

Gemiddelden (en standaarddeviaties) van de reactietijden per conditie 

 Pijnconditie Controleconditie 

 M (SD) M (SD) 

Seksueel – valide – 200 ms 572.94 (18.72) 606.97 (19.78) 

Seksueel – valide – 1000 ms 572.24 (20.18) 592.41 (21.31) 

Seksueel – invalide – 200 ms 560.69 (20.16) 604.00 (21.29) 

Seksueel – invalide – 1000 ms 567.30 (19.11) 583.10 (20.18) 

Positief – valide – 200 ms 562.98 (18.60) 587.92 (19.64) 

Positief – valide – 1000 ms 565.97 (18.23) 583.30 (19.26) 

Positief – invalide – 200 ms 551.11 (10.89) 592.11 (21.01) 

Positief – invalide – 1000 ms 552.16 (17.02) 567.92 (17.97) 

Neutraal – valide – 200 ms 549.54 (18.22) 591.36 (19.25) 

Neutraal – valide – 1000 ms 558.34 (17.59) 572.94 (18.57) 

Neutraal – invalide – 200 ms 562.09 (19.90) 598.66 (21,02) 

Neutraal – invalide – 1000 ms 544.21 (17.34) 568.08 (18.32) 

 

 

Belangrijker voor onze hypothese was het effect van de between-subjects factor 

conditie. We verwachtten dat de deelneemsters in de pijnverwachtingsconditie trager zouden 

reageren, in het bijzonder op de seksuele stimuli, en dat er in die groep dus minder aandacht zou 

zijn voor deze stimuli. Er werd echter geen significant hoofdeffect van conditie gevonden. Er 

werd ook geen significant interactie-effect gevonden voor conditie x valentie, voor conditie x 

validiteit en voor conditie x SOA. Ook voor conditie x valentie x validiteit vonden we geen 

significant effect, alle t < .86, p < .10. De reactietijden verschillen dus niet tussen beide groepen, 

wat erop wijst dat de pijnverwachting in onze steekproef geen effect had op de aandacht voor 

seksuele prikkels. 

  

3.2. Correlaties tussen gemoed, opwinding en aandacht? 

Om te kijken of er een verband was tussen gemoed en opwinding, werden verschillende 

Pearson correlaties (tweezijdig) berekend. Er werd eerst een verschilscore berekend voor de 

twee affectindices, om de gemoedsverandering op tijdstip 2 tegenover de baseline weer te geven 

(verschilscore positief affect = positief affect tijdstip 2 – positief affect baseline). Om te 
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beginnen werd de correlatie tussen de verschilscore van het positieve gemoed en de 

verschillende opwindingsmaten berekend. Bij beide groepen werd een positief verband 

gevonden tussen de positieve verschilscore en subjectieve opwinding, r = .51, p < .01, genitale 

opwinding, r = .53, p < .01, en lichamelijke sensaties, r = .46, p < .01. Hoe meer opgewonden 

de vrouwen waren, hoe meer positief affect ze dus vertoonden. Het positieve verband tussen de 

positieve gemoedsscore en de verschillende opwindingsmaten was significant voor beide 

groepen, .39 < r < .68, p < .05. 

Er werd op dezelfde manier te werk gegaan voor het negatief affect. De verschilscore 

van het negatief gemoed werd berekend (verschilscore negatief affect = negatief affect tijdstip 2 

– negatief affect baseline). Bij deze analyses vonden we echter geen enkele significante 

verbanden tussen de negatieve verschilscore en subjectieve opwinding, genitale opwinding, en 

lichamelijke sensaties, –.12 < r < –.08, p > .10. Ook per conditie kunnen we zien dat de 

verbanden in geen van beide groepen significant zijn, -.33 < r < .17, p > .10. 

We gingen de samenhang na tussen de reactietijden van de Posnertaak (cue-

validiteitsindexen), gemoed, en seksuele opwinding. Om die correlaties na te gaan, werden 

opnieuw enkele Pearson correlaties (tweezijdig) berekend. Er werd geen significant verband 

gevonden tussen positief affect en de verschillende cue-validiteitsindexen, wat erop wijst dat 

deze variabelen onafhankelijk van elkaar variëren. Ook tussen negatief affect en aandacht 

vonden we geen significante correlaties terug, –.21 < r < .06, p < .10. De niet-significante 

resultaten konden voor beide groepen afzonderlijk teruggevonden worden, –.22 < r < .64, p < 

.10, behalve voor de aandacht voor neutrale foto's met SOA van 1000 ms en het negatief 

gemoed, waar wel een positieve significante correlatie gevonden werd in de controleconditie, r 

= .45, p = .045. In de pijnverwachtingsgroep was deze correlatie niet significant, r = .18, p > 

.10. 

Om het verband tussen aandacht en opwinding na te gaan, werd de correlatie tussen de 

cue-validiteitsindexen en de verschillende opwindingsmaten berekend. Tegen onze 

verwachtingen, bleek er in de huidige steekproef geen correlationeel verband te zijn tussen de 

aandacht voor de verschillende soorten foto's, in het bijzonder voor de seksuele foto's, en de 

subjectieve opwinding. Ook met de gepercipieerde genitale opwinding en lichamelijke sensaties 

waren er geen significante correlaties, -.09 < r < .09, p < .10. Uitsluitend tussen de 

cuevaliditeits-index van de positieve foto's met SOA 1000 ms werd een negatieve, significante 

samenhang gevonden, r = –.32, p = .018. Wanneer de correlaties per conditie bekeken worden, 

zien we dat het verband enkel terug te zien is bij de pijnverwachtingsconditie, r = –.38, p > .10. 

In de controleconditie is er geen samenhang tussen de aandacht voor de positieve foto's en 

lichamelijke sensaties, r = –.26, p > .10. 
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3.3. Correlaties tussen vragenlijsten en gemoed, opwinding en aandacht? 

Tenslotte onderzochten we de samenhang tussen alle voorgenoemde variabelen en de 

verschillende vragenlijsten die werden ingevuld. We beperkten ons hierbij tot de voor ons 

relevante subschalen. De Pearson correlaties (tweezijdig) werden per conditie en over de 

volledige steekproef berekend. 

Eerst en vooral werden de correlaties tussen de vragenlijsten zelf bekeken. Er was een 

significante correlatie tussen seksuele inhibitie (SIS) en het seksueel functioneren (FSFI)), r = -

.36, p < .05, pijn catastroferen (PCS),  r = -.39, p < .01, en hypervigilantie (PVAQ),  r = .28, p < 

.05. De PVAQ en de PCS hingen onderling sterk samen, r = .74, p < .001. De overige scores 

waren niet significant, –.18 < r  < .12, p < .10. 

Over de volledige steekproef gezien werd er een positieve, significante correlatie 

gevonden tussen de positieve gemoedsverandering en de scores op de SES, r = .29, p < .05. 

Tevens was er een significante correlatie tussen die positieve gemoedsverandering en de scores 

op de PVAQ, r = .302, p < .05. Verder correleerde de positieve verschilscore met geen van de 

andere relevante vragenlijsten: er werd geen verband gevonden met seksueel functioneren 

(FSFI), met seksuele inhibitie (SIS), met seksuele pijn (pijn subschaal van de FSFI) en met het 

catastroferen van pijn, –.16 < r < .27, p > .10. Wat de negatieve gemoedsverandering betreft, 

zien we dat geen van de onderzochte variabelen er mee samenhangt. De zelfrapportagematen 

voor het seksueel functioneren (FSFI), seksuele excitatie (SES), seksuele inhibitie (SIS), pijn 

tijdens het vrijen (FSFI), aandacht voor pijn (PVAQ) en pijn catastroferen correleerden niet 

significant met de verschilscore van het negatieve gemoedsverandering, –.22 < r < .12, p > .10. 

 De scores op de meeste vragenlijsten correleerden niet met seksuele opwinding. Er 

werden geen verbanden gevonden tussen de verschillende opwindingsmaten en de FSFI,  –.05 < 

r < .16, p < .10. Er was een positieve correlatie tussen de seksuele excitatie-schaal van de 

SESII-W (SES) en subjectieve opwinding,  r = .31, p < .05, en lichamelijke sensaties,  r = .38, p 

< .10, maar voor gepercipieerde genitale opwinding werd geen significant verband 

teruggevonden,  r = –.13, p > .10. De seksuele inhibitieschaal van de SESII-W (SIS), seksuele 

pijn (pijnsubschaal van de FSFI), de aandacht voor pijn (PVAQ), en het catastroferen van pijn 

(PCS) toonden geen van allen een significante correlatie met subjectieve opwinding, 

gepercipieerde genitale opwinding en lichamelijke sensaties. Ook per conditie bekeken vonden 

we geen individuele verschillen terug, .01 < r < .26, p < .10. Seksuele inhibitie, pijn 

hypervigilantie en catastroferen van pijn hangen in onze steekproef dus niet samen met seksuele 

opwinding. 

Voor het onderzoeken van de samenhang tussen de vragenlijsten en de aandachtstaak 

werden opnieuw de cuevaliditeits-indexen gehanteerd. We vonden geen significante correlaties 

tussen de aandacht voor seksuele prikkels (FSFI) en het seksueel functioneren, seskuele 

excitatie (SES) seksuele inhibitie (SIS), seksuele pijn (subschaal FSFI), de aandacht voor pijn 

(PVAQ) en pijnhypervigilantie (PCS), –.26 < r < .23, p < .10. 
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4. DISCUSSIE 

 

Seksuele pijn is een veelvoorkomend probleem bij vrouwen dat heel wat negatieve 

gevolgen heeft op persoonlijk en interpersoonlijk vlak. Het is echter een ingewikkeld begrip, 

waarvan de etiologische factoren nog niet helemaal achterhaald zijn (Ayling & Ussher, 2008; 

Donaldson & Meana, 2011; Landry & Bergeron, 2011). Naast biologische en interpersoonlijke 

verklaringen, zijn er verschillende psychologische modellen naar voor geschoven over de 

oorzakelijke en instandhoudende factoren van seksuele pijn. Toch blijft er veel onduidelijkheid 

rond bestaan, en daarom is verder onderzoek naar de onderliggende mechanismen noodzakelijk 

om te komen tot een goede oplossing voor het probleem (Bögels & van Oppen, 1999; Meana en 

Binik, 1994). 

In de huidige studie lag de focus op de rol van aandachtsprocessen en de invloed die 

angst voor pijn daarop heeft. Uit eerder onderzoek bleek reeds dat angst interfereert met 

aandacht voor seksuele stimuli, wat resulteert in minder opwinding (e.g. Barlow, 1986; Elliot & 

O'Donohue (1997). Dit mechanisme zou ook bijdragen tot het ontstaan en in stand houden van 

seksuele pijn. Aandacht voor pijn interfereert met aandacht voor seksuele prikkels, waardoor de 

seksueel opwinding minder op gang komt, wat resulteert in pijn tijdens het vrijen. In het huidig 

onderzoek werd het effect van een experimenteel geïnduceerde pijnverwachting op aandacht 

voor seksuele prikkels nagegaan bij vrouwen zonder seksuele pijnklachten. De pijnverwachting 

werd geïnduceerd door het suggereren van elektrische pijnprikkels via een vaginale probe. Het 

effect op aandacht werd gemeten aan de hand van een seksuele variant van de exogene 

cueingtaak. 

Vervolgens gingen we ook het effect van deze pijndreiging na op de subjectieve 

opwinding. Tot op heden is er weinig onderzoek gebeurd dat deze kant van de seksuele 

opwinding bevroeg. In de huidige studie gingen we na of we een effect van de pijnverwachting 

op de subjectieve opwinding konden terugvinden bij een groep van gezonde 

controleparticipanten. We maten dit aan de hand van een vragenlijst die de vrouwen invulden na 

het bekijken van een erotisch filmfagment. Ook invloed van de pijnverwachting op positief en 

negatief affect werd onderzocht aan de hand van de de gemoedsvragenlijst, die voor en na de 

pijnverwachtingsinductie werd afgenomen.  

 

4.1. Conclusies met betrekking tot het huidige onderzoek en bestaand onderzoek 

Voor de bespreking van conclusies met betrekking tot de resultaten volgden we de 

volgorde van de gestelde hypotheses. De resultaten met betrekking tot de aandachtstaak zijn het 

meest relevant voor ons onderzoek en worden dus eerst besproken. 
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4.1.1. Effect van de pijnverwachting op aandacht voor seksuele informatie 

We stelden de hypothese voorop dat de pijnverwachting een negatief effect zou hebben 

op aandacht voor seksuele prikkels. We verwachtten dus dat de vrouwen in de pijnconditie 

trager zouden reageren op de reactietijdtaak dan de controlegroep, omdat hun aandacht 

weggericht is van de seksuele cues. Op basis van de resultaten konden we deze hypothese echter 

niet bevestigen. Er was enkel een significant effect van het soort foto's; op de seksuele foto's 

werd het traagst gereageerd. We vonden echter geen significant hoofdeffect van conditie en geen 

significante interactie-effecten tussen de conditie, de valentie en de validiteit van de foto's, wat 

er op wijst dat de pijnverwachting geen effect had op de aandacht.  

Een mogelijke verklaring voor het gebrek aan een significante effecten in ons 

onderzoek, is dat de dreiging van seksuele pijnprikkels geen invloed heeft op de aandacht voor 

seksuele informatie. Deze bevindingen zijn echter in strijd met de bevindingen van andere 

onderzoeken, waaruit bleek dat vrouwen met seksuele pijn hun aandacht wegrichten van de 

seksuele prikkels, en dus langere reactietijden vertonen (e.g. Payne et al., 2005). Een mogelijke 

verklaring voor deze tegenstrijdige bevindingen, is het feit dat er in het onderzoek van Payne en 

collega’s (2005) gewerkt werd met een klinische steekproef van vrouwen met seksuele 

pijnklachten, terwijl de huidige studie plaats vond bij een gezonde, klachtvrije groep. We 

induceerden de verwachting bij de proefpersonen dat ze pijn zouden ervaren, maar geen reële 

pijn. Het is dus mogelijk dat we in ons onderzoek geen significant effect vinden, omdat de 

verwachting van pijn een minder grote invloed heeft op aandacht dan de pijn zelf. Om na te 

gaan of dit ook effectief het geval is, is verder onderzoek nodig. 

Een alternatieve verklaring voor de niet-significante effecten is echter dat we te maken 

hebben met een powerprobleem, gezien onze beperkte steekproefgrootte. Ook is verder 

psychometrisch onderzoek naar de validiteit van de seksuele variant van de exogene cueing taak 

nodig. Het is mogelijk dat deze aandachtstaak niet valide was voor onze onderzoeksvraag. We 

zijn dus voorzichtig met het trekken van sluitende conclusies. 

 

4.1.2. Effect van de pijnverwachting op subjectieve seksuele opwinding 

In de studie van Brauer, ter Kuile, Janssen en Laan (2007) werd duidelijk dat het 

belangrijk is om een onderscheid te maken tussen subjectief ervaren opwinding en genitale 

responsen. Zij konden aantonen dat vrouwen met dyspareunie onder bedreiging van een 

pijnprikkel niet verschilden met de gezonde controlepersonen op het vlak van genitale 

responsiviteit, maar dat er wel een effect was van de pijninductie op de subjectieve 

opwindingsmaten. In lijn met deze onderzoeksbevindingen, verwachtten we dat pijn-

gerelateerde angst, geïnduceerd door de dreiging van elektrische shocken, een belemmerend 

effect zal hebben op de subjectieve opwinding. Aangezien de aandacht gericht wordt op de niet-

seksuele, pijn-gerelateerde stimuli, in plaats van op de seksuele prikkels, verwachtten we dat de 

subjectieve opwinding in de pijnverwachtingsconditie belemmerd zal worden. In de resultaten 
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van de huidige studie konden we deze hypothese echter niet bevestigen; beide groepen 

verschilden niet wat betreft hun subjectieve en gepercipieerde genitale sensaties, noch wat 

betreft hun gerapporteerde lichamelijke sensaties. In de huidige steekproef bleek de verwachting 

van seksuele pijnprikkels dus geen effect te hebben op de seksuele opwinding. 

Opnieuw schuiven we enkele mogelijke verklaringen voor deze resultaten naar voor. 

Het is mogelijk dat de verwachting van seksuele pijn geen invloed heeft op subjectieve 

opwinding. Dit is echter in strijd met wat er gevonden werd in de studie van Brauer en collega's 

(2007). In tegenstelling tot hen hebben we in het huidige onderzoek geen reële pijn geïnduceerd. 

We wilden nagaan of de pijnverwachting ook een belemmerend effect op de seksuele opwinding 

zou hebben. Onderzoek uit de chronische pijnliteratuur heeft immers al uitgewezen dat de angst 

voor pijn minstens een belemmerend kan werken als de pijn zelf (Crombez, Vlaeyen, Heuts & 

Lysens, 1999). Of dit effect ook geldt voor aandacht voor seksuele informtie en subjectieve 

seksuele opwinding blijft voorlopig onduidelijk, maar de huidige onderzoeksbevindingen 

wijzen niet in die richting. 

Een aannemelijke alternatieve verklaring voor het gebrek aan significante bevindingen 

is dat de pijnverwachting in onze experimentele conditie mogelijk onvoldoende werd 

geïnduceerd. In de studie van Brauer en collega's (2007) werd reële pijn geïnduceerd aan de 

enkel, terwijl wij pijn in het vaginaal gebied zelf wilden suggereren. Mogelijk was de 

verwachting van pijn daardoor te laag, wat het gebrek aan effect op de subjectieve opwinding, 

maar ook op aandacht zou kunnen verklaren. We hebben echter niet getest of onze manipulatie 

gewerkt heeft, in tegenstelling tot Brauer en collega's, die de huidgeleiding en de subjectief 

ervaren dreiging bij hun participanten nagingen. Dit is een grote tekortkoming aan de huidige 

studie, aangezien het nog moeilijker wordt om betrouwbare besluiten te trekken rond de 

gevonden resultaten.  

Daarenboven plaatsen we nog een bedenking bij het gebruik van de VPA-meter voor het 

induceren van de pijnverwachting. Veel van de vrouwen die hoorden dat ze deze zouden moeten 

inbrengen en dat er pijnprikkels door zouden komen, leken meer op te zien tegen het inbrengen 

van het apparaat, dan tegen de verwachte komende pijnervaring. Als deze observatie zou 

kloppen, zou dat betekenen dat de bekomen resultaten een gevolg zijn van gevoelens zoals 

bijvoorbeeld ongemak, afkeer of walging, en niet van de pijnverwachting. 

Ook is een powerprobleem waarschijnlijk, door de beperkte grootte van de gebruikte 

steekproef. Opnieuw is voorzichtigheid met de interpretatie van de resultaten dus geboden 

 

4.1.3. Effect van de pijnverwachting op gemoed 

Bij deze resultaten wordt slechts kort stilgestaan, aangezien ze minder relevant zijn voor 

onze onderzoeksvraag. Passend binnen bestaande onderzoeksbevindingen (e.g. Brauer et al., 

2007) verwachtten we dat de proefpersonen in de experimentele conditie minder positief affect 

en meer negatief affect zullen rapporteren na de pijnverwachting, in vergelijking met de 
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controlegroep. Er werd opnieuw echter geen significant effect van de conditie gevonden. Er 

werd inderdaad een negatieve gemoedsverandering waargenomen, maar deze stijging in 

negatief affect was zowel te zien bij de experimentele als bij de controleconditie. Er was ook 

een verandering in het positief affect voor beide groepen, maar deze verliep in onverwachte 

richting: in beide condities werd meer positief affect gerapporteerd. Een waarschijnlijke 

verklaring voor deze tegenstrijdige bevindingen is dat de tweede gemoedsmeting plaatsvond na 

het bekijken van het pornografisch filmpje. Aangezien we geen meting hebben uitgevoerd na het 

induceren van de pijnverwachting, is het niet mogelijk om het directe effect ervan op gemoed na 

te gaan. Mogelijk spelen er andere factoren dan enkel angst voor de pijnprikkel mee, zoals 

bijvoorbeeld meer positieve gevoelens die gepaard gingen met het bekijken van het filmpje. Als 

ook zou blijken dat de pijnverwachting onvoldoende geïnduceerd werd, kunnen we niet veel 

gewicht geven aan de gevonden resultaten. 

 

4.1.4. Correlaties tussen vragenlijsten en gemoed, opwinding en aandacht 

In de huidige steekproef bleek er geen verband te zijn tussen de mate van aandacht die 

geschonken werd aan seksuele foto's en de subjectieve seksuele opwinding. Het was dus niet zo 

dat hoe meer de aandacht weggericht werd van seksuele foto's, hoe minder subjectieve 

opwinding de deelneemsters ervoeren, of hoe meer opgewonden ze zijn, hoe meer ze hun 

aandacht voor seksuele prikkels richten. Ook met de verandering in positief en negatief affect 

werd er geen significant verband met aandacht teruggevonden, wat erop wijst dat deze 

variabelen onafhankelijk van elkaar variëren. 

Na de reactietijdtaak werden enkele vragenlijsten afgenomen de peilden naar seksueel 

functioneren en de omgang met pijn. Hieruit bleek dat de gerapporteerde seksuele pijn 

(pijnsubschaal van de FSFI) niet samenhing met de aandacht voor seksuele informatie. Een 

aannemelijke verklaring hiervoor is dat de resultaten mee te maken hebben met het feit dat er in 

de huidige studie gewerkt werd met gezonde proefpersonen. Er kan verwacht worden dat zij 

lage pijnscores rapporteren, en dat dit het gebrek aan significante correlaties mee verklaart. 

In lijn met het informatiefverwerkingsmodel van seksuele pijn (Janssen et al., 2000) 

zouden we een omgekeerd verband kunnen verwachten tussen hypervigilantie voor pijn en de 

aandacht voor seksuele stimuli. Volgens hun model zorgt hypervigilantie voor pijn-gerelateerde 

informatie ervoor dat de aandacht voornamelijk gericht wordt naar het opsporen van 

bedreigende informatie in de context, waardoor er minder aandachtscapaciteit overblijft voor 

seksuele informatie. Hierdoor zou vervolgens ook de opwinding belemmerd worden (Janssen et 

al., 2000; Meana & Binik, 1994; Dewitte et al., 2011). Er werd in de huidige steekproef echter 

geen significante samenhang gevonden tussen de gerapporteerde hypervigilantie voor pijn 

(PVAQ) en de reactietijden op de exogene cueing taak. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat 

deze variabelen los staan van elkaar. Anderzijds kan het ook zijn dat deze metingen 

verschillende constructen meten, of dat deze onafhankelijk van elkaar variëren in de 
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verschillende verwerkingsstadia (Payne et al., 2005). Ook zou het catastroferen van pijn 

samenhangen met een aandachtsbias voor pijn-gerelateerde informatie (Janssen et al., 2000), en 

met dus ook met een verlaagde subjectieve, seksuele opwinding. Deze verwachtingen konden 

echter niet bevestigd worden in onze steekproef. Opnieuw verwijzen we naar het gebruik van 

een gezonde groep van proefpersonen in de huidige studie, als mogelijke verklaring voor deze 

resultaten.. 

 

4.2. Limitaties van de huidige studie 

Zoals reeds bleek uit het voorgaande, verschillen de huidige resultaten sterk van de 

onderzoeksbevindingen uit de andere studies. We konden geen van onze hypotheses bevestigen, 

aangezien we nauwelijks significante resultaten bekwamen. Bij het bieden van mogelijke 

verklaringen hiervoor, worden ook meteen de limitaties van de huidige studie duidelijk. Het is 

uiteraard mogelijk dat de verwachting van genitale pijnprikkels inderdaad geen effect heeft op 

de aandacht voor seksuele informatie, de subjectieve opwinding en het gemoed. Dit spreekt 

echter veel andere belangrijke onderzoeken tegen, wat de conclusie onwaarschijnlijk maakt. 

Als alternatieve verklaring voor het gebrek aan significante resultaten, haalden we reeds 

aan dat het gebruik van de seksuele variant van de aandachtstaak in het kader van de huidige 

onderzoeksvraag nog verder onderzocht zou moeten worden. Daarenboven stelden we dat het 

waarschijnlijk is dat we in de huidige studie te maken hebben met het probleem van een te lage 

power door het beperkt aantal proefpersonen. Dit maakt het moeilijk om al te sterke conclusies 

te trekken. Bovendien ging het om een zeer homogene groep, aangezien de meeste 

proefpersonen universiteitsstudenten waren. Hierdoor zijn de bevindingen niet zomaar te 

veralgemenen naar de algemene populatie.  

Ook een onvoldoende geïnduceerde pijnverwachting werd aangehaald als mogelijke 

verklaring van de resultaten. In het huidig onderzoek werd na de inductie van de 

pijnverwachting aan de vrouwen in de experimentele conditie gevraagd om te beoordelen hoe 

onaangenaam en bedreigend ze de komende pijnprikkel vonden, hoeveel angst ze ervoor 

ervoeren en hoeveel pijn ze verwachtten te ervaren tijdens het experiment. Mogelijk werden de 

proefpersonen gerustgesteld door de veilige context van de onderzoeksruimte en gingen ze er 

van uit dat de pijn wel zou meevallen. Ook konden andere gevoelens meespelen, zoals ongemak 

voor de verwachting dat ze de VPA-meter zouden moeten inbrengen. Aangezien we echter geen 

meting van pijnverwachting bij de controlegroep konden uitvoeren, door het feit dat zij de 

pijnverwachtingsinductie niet kregen, is niet mogelijk om de scores hiermee te vergelijken. Dit 

is een grote beperking aan ons onderzoek, aangezien de conclusies die we trekken gebaseerd 

zijn op de assumptie dat de pijnverwachting wel voldoende geïnduceerd werd, en we dus niet 

met zekerheid weten of deze valide zijn. 
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Bepaalde eigenschappen van onze doelgroep kunnen mogelijk ook mee aan de basis 

liggen van de gevonden resultaten. We haalden reeds aan dat het ging om een niet-klinische 

sample, dus om vrouwen die een lage pijnscore rapporteerden. Het is mogelijk dat we bij een 

groep van vrouwen met dyspareunie wel effecten van de pijnverwachting zouden terugvinden. 

Daarnaast ging het ook om vrouwen die zich op vrijwillige basis opgaven om mee te doen aan 

een onderzoek rond seks, wat doet vermoeden dat de meeste deelneemsters een open attitude 

rond seksualiteit hebben. Dit maakt het aannemelijk dat onze resultaten niet zomaar te 

veralgemenen zijn naar de populatie. 

 

4.3. Suggesties voor toekomstig onderzoek 

Voor toekomstige studies kan het interessant zijn om naast gezonde proefpersonen ook 

vrouwen met dyspareunie te onderzoeken. Op die manier kan de invloed van pijnverwachting 

op aandacht naar seksuele informatie en op seksuele opwinding nagegaan worden bij vrouwen 

die echt pijn ervaren. Mogelijk kunnen er bij hen andere resultaten gevonden worden. Een 

meting van de fysieke opwinding naast die van de subjectief ervaren seksuele opwinding kan 

ook interessant zijn. Aan de hand daarvan kan er nagegaan worden of de verwachting van pijn 

een vergelijkbaar negatief effect heeft op de genitale opwinding, als de pijninductie had in de 

studie van Brauer en collega’s (2007). 

Als er gewerkt wordt met inductie van pijnverwachting, is het belangrijk om te 

controleren of de manipulatie ook effectief gewerkt heeft. Dit kan gebeuren door een bevraging 

van de subjectief ervaren dreiging van de pijn of door objectieve maten die lichamelijke 

angstreacties kunnen nagaan, zoals bijvoorbeeld een meting van de huidgeleiding zoals in de 

studie van Brauer en collega’s gebeurde. Er kunnen ook andere vormen van pijninductie worden 

gebruikt. Als we zeker zijn dat de inductie van de pijnverwachting gewerkt heeft, kunnen we 

met meer zekerheid stellen dat de resultaten ook effectief daaraan te wijten zijn.  

Om de invloed van seksuele pijn op de aandacht naar seksuele prikkels verder te 

onderzoeken, is het zeker ook interessant om te kijken wat het effect is van reële vaginale 

pijninductie op de aandacht. Tot nu toe werd er nog in geen enkele studie gebruik gemaakt van 

genitale pijnprikkels om het effect op aandacht of opwinding te onderzoeken. Bij Brauer en 

collega’s (2007) gebeurde de pijninductie aan de enkel. 

Tenslotte kan het gebruik van andere soorten aandachtsparadigma’s meer duidelijkheid 

scheppen het precieze onderliggende aandachtsmechanisme bij seksuele pijn en 

pijnverwachting. Zo kan er bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van eye-tracking 

methodologie, waarmee de oogbewegingen nagegeaan kunnen worden, bijvoorbeeld bij het 

bekijken van een erotisch filmfragment. Hiermee kan de visuele aandacht naar seksuele stimuli 

in kaart gebracht worden (e.g. Lykins, Meana & Minimi, 2011). 
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4.4. Klinische implicaties 

De limitaties van het huidig onderzoek maken het moeilijk om op basis hiervan 

klinische implicaties te formulieren. Op basis van bestaand onderzoek kunnen we echter wel 

enkele uitspraken doen. 

Aangezien seksuele pijn een multi-dimensioneel begrip is met verschillende oorzakelij-

ke factoren, moeten we bij de behandeling op de verschillende aspecten ervan inspelen. Be-

staande psychologische behandelingen van seksuele stoornissen omvatten verschillende tech-

nieken, zoals communicatietraining, relaxatie, systematische desensitisatie, oefeningen om el-

kaar beter te kunnen bevredigen en training van seksuele skills. De componenten kunnen bin-

nen verschillende behandelingen verschillen, maar het voornaamste doel van alle behandeling  

is het verminderen van de angst voor de seksuele pijn (Beck & Barlow, 1984). Ook in de alge-

mene chronische pijnliteratuur konden we lezen dat de angst voor pijn meespeelt in het negatief 

effect op seksuele opwinding (Payne et al., 2005). Deze angst voor pijn kan geblokkeerd wor-

den door het aangaan van andere activiteiten, zoals relaxatie en behavioral assertation (Beck & 

Barlow, 1984). Hierdoor kan de aandacht afgeleid worden van pijn-gerelateerde informatie.  

Vaak doen vrouwen zelf pogingen om de pijn te verzachten. Naast meer belang hechten 

aan seksuele activiteiten zonder penetratie, glijmiddelen gebruiken of andere seksuele posities 

uitproberen, maken sommige vrouwen reeds gebruik aandachtsafleiding als middel om hun pijn 

te verlichten. (Bergeron et al., 2001). We zagen reeds dat als de aandacht afgeleid is, er minder 

cognitieve capaciteit over is om aandacht te richten naar de pijn. Het is nu duidelijk waarom 

aandachtsafleiding een effect kan hebben in behandelingen (Donaldson & Meana, 2011). 

De bestaande onderzoeksbevindingen rond aandacht voor seksuele informatie hebben 

een grote relevantie voor de behandeling van seksuele pijnstoornissen. Naast het behandelen 

van de pijn zelf, moet ook angst worden aangepakt in therapie.   
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