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ABSTRACT - Weinig zin in seks en onvermogen tot opwinding zijn veel 
voorkomende klachten en moeilijk te behandelen seksuele problemen bij 
vrouwen. De vraag die in deze scriptie centraal staat is: Wat zijn 
belangrijke psychologische factoren bij het ontstaan en in stand houden 
van de seksuele problemen ‘geen zin’ en ‘onvermogen tot opwinding’ bij 
vrouwen, hoe sluit de diagnostische classificatie van de DSM IV, stoornis 
in het verlangen en opwindingsstoornis, hierop aan en wat zijn de 
psychologische behandelmogelijkheden? Uit de behandelde onderzoeken 
blijkt dat de psychologische factoren die van belang zijn bij verminderd 
verlangen en opwindingsstoornissen opgedeeld kunnen worden in: 
omgevingsfactoren, cognitieve factoren en leerfactoren. De DSM IV lijkt 
voor beide stoornissen niet goed aan te sluiten op de factoren die een rol 
spelen bij het ontstaan en in stand houden van de stoornissen. Daarnaast 
kunnen de stoornis in het verlangen en de opwindingsstoornis, gezien de 
overeenkomende ontstaansfactoren, op dezelfde manier behandeld worden. 
En lijken behandelingen waarin de psychologische factoren: 
omgevingsfactoren, cognitieve factoren en leerfactoren worden 
gecombineerd het meest effectief. 
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1. Inleiding 

 

Te weinig zin in seks is een van de meest voorkomende klachten onder vrouwen, 10 tot 51 

procent van de vrouwen rapporteert deze klacht in verschillende landen (Laumann, Nicolosi & 

Glasser, 2005). Data uit dit onderzoek en andere onderzoeken tonen aan dat ‘weinig zin’ 

meestal samengaat met verminderde opwinding, weinig seksueel plezier, infrequente 

orgasmen en veelal met seksuele ontevredenheid (Hartmann, Philippsohn, Heiser & Ruffer-

Hesse, 2004; Buster, Kingsberg & Aguirre, 2005). Te ‘weinig zin’ en het ‘niet opgewonden 

worden’ van vrouwen is niet alleen een van de meest voorkomende klachten van vrouwen, het 

zijn ook de meest moeilijk te behandelen seksuele problemen. (Hurlbert, Apt, & Hurlbert, 

1995; Leiblum & Rosen, 1988) Voor de behandeling van seksuele problemen is het van belang 

te weten welke factoren van invloed zijn op het ontstaan en het in stand houden van deze 

problemen. Door het kennen van deze factoren kan in de behandeling hier de nadruk op 

worden gelegd en kunnen er nieuwe technieken ontwikkeld worden, waardoor betere 

behandelingsresultaten geboekt kunnen worden.  

  Ook de DSM IV classificatie is van belang voor het behandelen van deze stoornissen. 

De mogelijkheid vrouwen met deze problemen goed te classificeren, komt de betrouwbaarheid 

van de classificatie ten goede. Een betrouwbare classificatie maakt het mogelijk het specifieke 

probleem aan te pakken door middel van behandeling die het meest effectief is gebleken. 

Daarnaast is het classificeren van deze stoornissen belangrijk voor de financiering van de 

behandelingen. Als het seksuele probleem niet geclassificeerd kan worden als DSM IV 

stoornis, kan dit tot gevolg hebben dat vrouwen de kosten voor behandeling niet vergoed 

krijgen. Dit is niet wenselijk gezien de omvang van de problemen en de invloed die het kan 

hebben op de kwaliteit van leven van deze vrouwen en hun omgeving. Om gediagnosticeerd te 

worden met een seksuele stoornis in het seksueel verlangen (hyposexual desire disorder) moet 

volgens de DSM IV sprake zijn van het onderstaande: A. Aanhoudend of recidiverend gebrek 

aan of ontbreken van seksuele fantasieën en verlangen naar seksuele activiteit. Bij de 

beoordeling van het gebrek of het ontbreken wordt rekening gehouden met factoren die van 

invloed zijn op het seksuele functioneren zoals leeftijd, sekse en de levenswijze. B. De 

stoornis veroorzaakt duidelijk lijden of relatieproblemen C. De seksuele disfunctie is niet 

eerder toe te schrijven aan een andere As I stoornis (behalve een andere seksuele disfunctie) en 

is niet uitsluitend het gevolg van de directe fysiologische effecten van een middel 

(bijvoorbeeld drugs, geneesmiddel) of somatische aandoening. Om gediagnosticeerd te 

worden met een seksuele opwindingsstoornis (sexual arousal disorder) moet sprake zijn van: 



  

A. Aanhoudend of recidiverend onvermogen om adequate lubricatie-zwelling respons van 

seksuele opwinding te krijgen of in stand houden tot het eind van de seksuele activiteit. En de 

punten B. en C. die hierboven genoemd worden (DSM IV). 

  De vraag die in deze scriptie centraal staat is: Wat zijn belangrijke psychologische 

factoren bij het ontstaan en in stand houden van de seksuele problemen ‘geen zin’ en 

‘onvermogen tot opwinding’ bij vrouwen, hoe sluit de diagnostische classificatie van de DSM 

IV, stoornis in het verlangen en opwindingsstoornis, hierop aan en wat zijn de psychologische 

behandelmogelijkheden? Om deze vraag te beantwoorden wordt allereerst gekeken naar de 

psychologische factoren die een rol spelen bij verminderd seksueel verlangen, gevolgd door de  

psychologische factoren bij opwindingsstoornissen, de classificatie van de stoornissen en als 

laatste worden de mogelijke psychologische behandelmethoden besproken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. Psychologische factoren bij verminderd  seksueel verlangen. 

 

2.1 Omgevingsfactoren 

Bij ‘geen zin’ gaat het voornamelijk om het ontbreken van iets, een gemis, iets dat op zich wel 

na te streven is. Veel problemen met verminderd seksueel verlangen kunnen relationeel 

worden gedefinieerd. In de praktijk blijkt dat de klacht ‘geen zin’ bij navraag vaak een 

‘verschil in zin’ tussen partners is. Omgevingsfactoren lijken een belangrijke rol te spelen bij 

verminderd seksueel verlangen. De volgende onderzoeken laten zien welke aspecten in de 

omgeving van belang zijn bij verminderd seksueel verlangen.  

  Basson (2002) onderzocht factoren die een rol spelen bij verminderd verlangen bij 47 

vrouwen en maakte hierbij gebruikt van een intimacy- based sex respons cycle. Het model laat 

de volgende cyclus zien: Behoefte aan intimiteit – seksuele stimuli – seksuele opwinding – 

seksuele behoefte om door te gaan - verhoogde intimiteit. Uit de resultaten blijkt dat 

emotionele intimiteit om vrouwen te motiveren om seksuele stimuli te zien en opgewonden te 

raken, in 50 procent van de vrouwen niet aanwezig was. Seksuele stimuli en context waren 

minimaal stimulerend in 53 procent van de vrouwen, psychologische factoren die opwinding 

tegen gaan werden geïdentificeerd in 85 procent van de vrouwen en depressie speelt bij 43 

procent een belangrijke rol. De psychologische factoren die opwinding in de weg staan, met 

een omgevingsaspect zijn: niet voldoende emotionele intimiteit en te weinig seksuele stimuli.  

  Onderzoek toont aan dat de prevalentie van seksuele disfuncties, voornamelijk 

seksueel verlangen en opwindingsstoornissen, toeneemt met leeftijd (Walsh & Berman 2004). 

Er schijnt echter een grote variatie te zijn in het ervaren en functioneren van seks in vrouwen 

van middelbare leeftijd. Er wordt gesuggereerd dat dit meer afhangt van het algeheel welzijn, 

fysieke en mentale gezondheid, kwaliteit van de relatie en de levenssituatie. Hartmann, 

Phillippsohn, Heiser en Ruffel-Hesse (2004) vergeleken 98 vrouwen met een seksuele 

disfunctie met 132 vrouwen zonder seksuele disfunctie. Zij werden onderzocht op 

determinanten van seksuele tevredenheid, persoonlijkheidsfactoren en huidige seksualiteit. De 

resultaten van dit onderzoek laten zien dat bij vrouwen met verminderd seksueel verlangen, 

stressfactoren in het dagelijks leven, contextuele factoren en mentale gezondheidsproblemen 

belangrijke factoren zijn. Behandeling zou zich volgens hen moeten richten op: de contextuele 

factoren, inclusief de kwaliteit van de relatie en de mentale en fysieke gezondheid. De 

bovenstaande onderzoeken laten zien dat de omgeving een belangrijke rol speelt bij 

verminderd seksueel verlangen. Belangrijke aspecten in de omgeving zijn: de relatie, ‘verschil 



  

in zin’ tussen partners, te weinig emotionele intimiteit; de context, te weinig seksuele stimuli, 

stressfactoren in het dagelijks leven en de mentale en fysieke gezondheid. 

 

2.2 Cognitieve factoren 

Het onderzoek van Hartmann et al. (2004) dat hier boven besproken is, laat zien dat naast 

omgevingsfactoren ook cognitieve factoren van belang zijn bij het verminderd seksueel 

verlangen. De resultaten van dit onderzoek tonen dat vrouwen met verminderd seksueel 

verlangen in vergelijking met vrouwen zonder seksuele disfuncties een kwetsbaarder 

zelfsysteem hadden en verschillende inadequate zelfregulatie mechanismen bezaten. Ook de 

studie van Basson (2002) vindt de volgende cognitieve aspecten: niet-seksuele afleiding, 

mentaal ongemak bij seksuele opwinding en de tendens om te zelfmonitoren bij seksuele 

ervaringen en bij het vermogen de partner seksueel te plezieren.  

  Barry, Mc Carthy, Ginsberg en Fucito (2006) geven weer dat verminderd seksueel 

verlangen multicausaal en multidimentioneel is en gekarakteriseerd wordt door individuele, 

relatie, waarden en culturele verschillen. De onderzoekers maken een onderscheid tussen 

primair verminderd seksueel verlangen, de klacht is gedurende het hele leven aanwezig, en 

secundair verminderd seksueel verlangen, een klacht die na een periode van normaal seksueel 

functioneren plotseling of geleidelijk is ontstaan. Cognitieve factoren die een rol spelen bij 

primair verminderd seksueel verlangen zijn: slecht lichaamsbeeld, seksuele schuld of schaamte 

en het niet openstaan voor zelfexploratie en masturbatie. Cognitieve factoren die een rol 

spelen bij secundair verminderd seksueel verlangen zijn teleurstelling in de man of de relatie, 

maar ook angst en vervreemding kunnen het seksueel verlangen verstoren; Als het seksuele 

verlangen in eerst instantie gebaseerd is op romantische liefde en een geïdealiseerde relatie, 

dan is het niet overgaan naar een intieme en interactieve seksuele stijl vaak een probleem. Dit 

is een veel voorkomende oorzaak van verminderd seksueel verlangen.  

  Hurlbert, Sigh, Menendez, Fertel, Fernandez en Salgodo (2005) onderzochten de 

associatie tussen het seksueel functioneren (seksuele opwindbaarheid, seksuele tevredenheid, 

seksuele stress en seksueel zelfvertrouwen) en psychosociale adaptatie (zelfwaardering, 

seksuele assertiviteit, zelfmotivatie en depressie) en seksuele aanpassing aan het verlangen 

(seksueel verlangen, seksuele fantasie en impact van de relatie). Hiernaast werden ook in het 

onderzoek  fysieke karakteristieken (lichaamsgewicht en Waist to Hip ratio) en relationele 

aspecten (huwelijk tevredenheid, intimiteit, seksuele verenigbaarheid en gevoel van 

verbondenheid) opgenomen. In een Orgasm Consistency Training participeerden 66 koppels, 

waarvan de vrouw een stoornis in het verlangen had. Aan hen werd gevraagd een aantal 



  

zelfrapportage vragenlijsten in te vullen om de professionele therapeut te helpen meer inzicht 

te krijgen in de problematiek van de stoornis in het verlangen. De bevindingen laten een 

veelvuldig aantal correlaties zien. Relevant is de uitkomst dat seksuele stress een belangrijke 

voorspeller is van de seksuele aanpassing aan het verlangen en het psychosociale functioneren. 

Seksuele stress wordt beïnvloed door de zelfachting van de vrouwen en de perceptie van de 

partner van de impact van het probleem. Sociale klasse en lichaamsgewicht waren van invloed 

op de zelfachting van de vrouw. 

  Ackard, Kearney- Cooke en Peterson (2000) onderzochten de relatie tussen het 

lichaamsbeeld en zelfbeeld ten opzichte van het seksueel gedrag van vrouwen. Dit deden zij 

om het effect van het lichaamsbeeld op persoonlijke en seksuele variabelen te bepalen en om 

factoren te identificeren die een bijdrage leveren aan een meer frequent en groter gemak met 

seks. 3627 vrouwen vulden een zelfrapportage vragenlijst, die gepubliceerd was in Shape 

magazine, over dit onderwerp in,. De resultaten laten zien dat vrouwen die meer tevreden zijn 

met hun lichaamsbeeld en zelfbeeld meer seksueel actief zijn, meer orgasmen ervaren en meer 

initiatief nemen tot seks. Daarnaast ontkleden zij zich makkelijker in het bijzijn van hun 

partner, hebben zij seks met het licht aan, proberen zij nieuwe seksuele gedragingen en willen 

zij hun partner seksueel plezieren. De resultaten tonen aan dat algemene zelfbeeld en 

lichaamsbeeld significante predictoren zijn voor seksuele activiteit. 

  Seksuele zelfschema’s zijn cognitieve generalisaties die betrekking hebben op 

seksuele aspecten van het zelf: ze representeren de belangrijkste componenten van iemands 

seksualiteit. (Andersen & Cyranowski 1994). Resultaten uit een onderzoek van Cyranowski en 

Andersen (1998), gehouden onder studenten, laten een relatie zien tussen het seksuele 

zelfbeeld en seksuele gedrag in het verleden en heden. Vrouwen met een positief en een niet 

conflicterend seksueel zelfbeeld beschrijven zichzelf als emotioneel warm en gepassioneerde 

individuen die open staan voor romantische en seksuele relaties. Deze vrouwen zijn vrij in hun 

seksuele attitudes, zijn zelfbewust en laten geen schaamte of seksuele angst zien. Vrouwen 

met een negatief seksueel zelfbeeld daarintegen beschrijven zichzelf als minder romantisch en 

gepassioneerd en meer geremd in hun seksuele en romantische relaties. Deze vrouwen zien 

zichzelf als beschaamd, conservatief en soms angstig als ze worden geconfronteerd met een 

seksuele situatie. Vooronderzoek toont aan dat vrouwen met een negatief seksueel zelfbeeld 

lager base line levels rapporteren op seksuele activiteit, minder seksueel verlangen ervaren, 

hoger scoren op seksuele angst en vaker seksuele opwindingsproblemen ervaren. Er wordt 

verondersteld dat vrouwen met een positief en niet conflicterend seksueel zelfbeeld beter 

immuun zijn met stressoren om te gaan, die relevant zijn op seksueel gebied. En dat vrouwen 



  

met een negatief, conflicterend of zwak seksueel zelfbeeld, kwetsbaar zijn voor seksueel 

relevante stressoren die het begin van een seksuele disfunctie kunnen inluiden. Zij zouden 

wellicht sneller geneigd zijn seksuele problemen te attribueren aan negatieve interne factoren, 

die invloed hebben op het gemoed (depressie en angst) en aandachtsprocessen en daardoor 

seksuele disfuncties in de hand werken. Ook zou dit kunnen komen door slechte communicatie 

over seksuele veranderingen en behoeften in de partnerrelatie. Anderson (1999) onderzocht 

hoe de verschillen in seksuele zelfschema’s predictoren kunnen zijn voor seksuele problemen 

en seksuele disfuncties. In deze studie wordt het seksuele zelfschema bepaald door middel van 

de vrouwelijke versie van de Sexual Selfschema Scale. Deze test bevat twee positieve factoren: 

een tendens om gepassioneerde- romantische gevoelens te ervaren en openheid in gedrag. 

Daarnaast bevat de test een negatieve factor: schaamte of conservatisme, die uitmondt in 

verminderde seksuele expressie. Aan het onderzoek deden 61 vrouwen met gynaecologische 

kanker fase I en II mee om te kijken of het seksuele zelfschema het seksueel functioneren, de 

seksuele responsiviteit en het seksueel gedrag na behandeling zou voorspellen. Er werd 

gevonden dat vrouwen met een negatief seksueel zelfbeeld grotere seksuele morbiditeit lieten 

zien als gevolg van de kanker en lagere seksuele responsiviteit en seksueel gedrag vertoonden. 

Zij waren minder in staat nieuwe seksuele activiteiten te proberen en hadden meer negatieve 

cognities en gevoelens zoals schaamte en angst. De onderzoekers concluderen dat 

disfunctionele patronen, negatieve zelfschema’s, gekarakteriseerd worden door lage 

opwinding, verminderd seksueel gedrag en negativiteit. 

  Om de effecten van lichaamsverandering op seksuele gezondheid te onderzoeken 

deden Selwell en Edwards (1980) een studie die vrouwen onderzochten die een gehele 

vulvectomy, Wertheim hysterectomy of een anterior, posterior of totale exenteration hadden 

ondergaan. Zij vonden dat de vrouwen in de hysterectomy groep, wiens operatie veel minder 

ingrijpende veranderingen representeert, in vergelijking met de exenteration of de vulvectomy 

meer negatieve veranderingen in lichaamsbeeld, seksueel functioneren en intieme relaties 

lieten zien. Deze bevindingen tonen aan dat genitale veranderingen niet dramatisch hoeven te 

zijn, om een significant effect te hebben op de seksuele gezondheid van vrouwen. Berman, 

Berman, Miles, Polles en Powell (2003) lieten 31 patiënten de Genital Self Image Scale, 

Female Sexual Function index, Sexual distress scale, perceived stress scale, Golombok Rust 

Inventory of Maritalstate Questionaire en de Beck’s Depression Inventory invullen. De 

resultaten uit de genitale zelfbeeldschaal laten zien dat positieve genitale zelfschema’s negatief 

correleren met de hoeveelheid sexual distress en depressie, maar niet met de gezondheid van 

de relatie, ontvangen stress, en algemeen seksueel functioneren. Echter in de FSFI categorieën 



  

van seksueel functioneren, werd een positief genitaal zelfbeeld geassocieerd met meer zin in 

seks maar niet met opwinding, lubricatie, orgasme, tevredenheid en het niet hebben van pijn. 

Zij concluderen dat een positief genitaal zelfbeeld negatief correleert met sexual distress en 

depressie en positief correleert met zin in seks. De onderzoeken laten zien dat de cognitieve 

factoren een belangrijke rol spelen bij verminderd verlangen. Belangrijke cognitieve aspecten 

zijn: kwetsbaar zelfsysteem, inadequate zelfregulatie mechanismen, zelfbeeld, genitaal 

zelfbeeld, lichaamsbeeld, seksuele schuld of schaamte, het niet open staan voor zelfexploratie 

en masturbatie, teleurstelling in de man of in de relatie, angst en vervreemding en seksuele 

stress. 

 

2.3 Leerfactoren 

Barry at al. (2006) geven in hun studie aan dat de seksuele socialisatie van jonge mannen en 

vrouwen een gezonde seksuele relatie kan ondermijnen, in het bijzonder seksualiteit binnen 

het huwelijk. Zij stellen dat de meeste mannen als zij 14 jaar zijn, ervaring hebben met 

masturberen en orgasme. Jonge mannen leren dat seksueel functioneren snel, voorspelbaar en 

genitaal gericht is. In vroege seksuele relaties, heeft de man geen stimulatie van de ander 

nodig om verlangen, opwinding en orgasmen te beleven. Mannelijke adolescenten waarderen 

seksuele prestaties en hebben over het algemeen geen twijfels of vragen over seks. Seks wordt 

vaker gezien als iets bewijzen naar zichzelf of naar andere mannelijke leeftijdsgenoten, dan 

een betekenisvolle verbinding met een partner. De traditionele seksuele socialisatie van 

adolescenten en jongvolwassen vrouwen bevat conflicterende boodschappen. Hen wordt 

verteld affectie en begeerlijkheid te waarderen en te waarderen dat ze jonge mannen opwinden. 

Aan de andere kant worden de negatieve consequenties van seks, zoals ongeplande 

zwangerschap, seksueel overdraagbare aandoeningen, seksueel geweld of verkrachting en een 

verworven negatieve reputatie, sterk benadrukt. Van vrouwen wordt over het algemeen 

verwacht dat zij de rol aannemen van seksuele poortwachter. Voor veel vrouwen is de 

opdracht om controle te houden en negatieve consequenties van seks te vermijden. De impact 

van deze traditionele socialisatie is volgens de onderzoekers dat mannen de prestatie en 

frequentie meer waarderen dan intimiteit en plezier en dat vrouwen intimiteit en affectie 

waarderen ten koste van erotisme. Zij laten een aantal leeraspecten zien die van belang zijn bij 

verminderd verlangen: slechte voorbeelden van volwassen seksualiteit, negatieve of 

traumatische seksuele ervaringen, gebrek aan seksuele educatie en negatieve culturele normen 

over vrouwelijke seksualiteit. Een vrouw met primair verminderd seksueel verlangen heeft 

volgens hen de volgende basiselementen voor een gezonde seksuele gezondheid niet geleerd 



  

namelijk: seks is een goed onderdeel in het leven, seksualiteit is een geïntegreerd onderdeel 

van haar leven, seksualiteit kan worden geuit op een manier die haar welzijn vergroot en haar 

relatie verbeterd. Bij secundair verminderd verlangen kunnen andere seksuele frustraties en 

disfuncties, orgasme en pijnstoornissen aspecten van leerfactoren zijn.  

  Basson (2002) laat zien dat een geschiedenis met dyspareunie een leeraspect kan zijn 

en Hartmann et al. (2004) tonen aan dat seksualiteit in het verleden en seksuele opvoeding een 

belangrijke rol speelt bij verminderd seksueel verlangen. De onderzoeken laten zien dat 

leerfactoren een belangrijke rol kunnen spelen bij verminderd verlangen. De volgende 

aspecten worden door de onderzoeken ondersteund: seksuele socialisatie, slechte voorbeelden 

van volwassen seksualiteit, negatieve of traumatische seksuele ervaringen, gebrek aan 

seksuele educatie, negatieve culturele normen over vrouwelijke seksualiteit, andere seksuele 

frustraties en disfuncties, geschiedenis met dysparunie en seksualiteit in het verleden. 

  Bovenstaande onderzoeken laten zien dat de psychologische factoren die van belang 

zijn bij verminderd verlangen opgedeeld kunnen worden in: omgevingsfactoren, cognitieve 

factoren en leerfactoren. Allen kunnen bijdragen aan het ontstaan en in stand houden van de 

seksuele stoornis in het verlangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. Psychologische factoren bij ‘onvermogen tot opwinding’ 

 

3.1 Omgevingsfactoren 

Bancroft, Loftus en Long (2003) onderzochten welke seksuele problemen daadwerkelijk 

samenhangen met de persoonlijk ervaren hinder, de personal sexual distress. Zij deden een 

random steekproef onder een groep heteroseksuele, seksueel actieve Amerikaanse vrouwen 

van 20 tot 65 jaar. Zij vonden dat hoe meer emotionele en relationele problemen een vrouw 

rapporteerde hoe meer sexual distress zij ervoer. Sexual distress hing niet samen met de 

fysieke aspecten van de seksuele respons, zoals lubricatie en orgasme. Een van de 

belangrijkste voorspellers van sexual distress bij vrouwen lijkt dus de emotionele relatie met 

de partner te zijn. Hier zien we weer dat omgevingsfactoren een belangrijke rol spelen bij  het 

ontstaan en in stand houden van seksuele disfucties. Het volgende laboratoriumonderzoek van 

Laan, van Driel en van Lunsen (2003) laat zien dat dit ook het geval is bij de 

opwindingsstoornis. In deze studie hebben zij de vaginale doorbloeding van 29 streng 

geselecteerde vrouwen met een opwindingsstoornis vergeleken met die van 30 vrouwen die 

vrij waren van enige seksuele disfuncties. Alle vrouwen kregen een 15 minuten durend 

filmfragment te zien met voorspel, orale seks en geslachtsgemeenschap. De fysieke maat voor 

de vaginale doorbloeding, de vaginale puls amplitude (VPA), werd gemeten met behulp van 

een fotoplethysmograaf. Een gemiddelde toename in vaginale doorbloeding tijdens dit 

fragment werd berekend ten opzichte van een baseline en de hoogste toename. Direct na de 

seksuele stimulus werd een vragenlijst afgenomen over seksuele gevoelens en affect en 

werden de deelnemers gevraagd een seksuele lubricatieschatting te maken. De resultaten laten 

zien dat vrouwen met opwindingsstoornis met even sterke vaginale doorbloeding reageerden 

op erotische filmfragmenten als vrouwen zonder seksuele problemen. Er bleek dus geen 

sprake van afwezige of sterk verminderde genitale responsiviteit, terwijl de vrouwen juist 

hierop streng waren geselecteerd. Bij de vrouwen met een opwindingsstoornis bestond geen 

enkel verband tussen de VPA en gerapporteerde seksuele opwinding. De vrouwen ervoeren 

geen seksuele opwinding, maar hun lichaam reageerde wel op de erotisch aangeboden stimuli. 

De onderzoekers concluderen, dat er weinig samenhang is tussen de subjectieve opwinding en 

de mate van genitale respons tijdens seksuele stimulatie. Vrouwen maken voornamelijk 

gebruik van situationele of stimulus informatie om de mate van hun subjectieve seksuele 

opwinding te bepalen. 

  Bancroft en Janssen (2000) ontwikkelden het dual control model of sexual respons. 

Dit model gaat ervan uit dat in het centraal zenuwstelsel, verschillende en relatief 



  

onafhankelijke opwindbare en inhiberende systemen zijn. Het is de balans tussen deze 

systemen die bepaalt of seksuele opwinding zich uit in een bepaalde situatie. Het model laat 

ook zien dat mensen variëren in hun neiging voor opwindbaarheid en seksuele inhibitie. De 

resultaten uit de studie van Carpenter, Janssen & Graham (2004) laten zien dat vrouwen lager 

scoren op opwindbaarheid en hogere seksuele inhibitie in vergelijking met mannen, met een 

normale variatie tussen vrouwen op de twee factoren. Bjorklund & Kipp (1996) verklaren dit 

aan de hand van typische vrouwelijke factoren als menstruatiecyclus en zwangerschap of het 

belang van een goede reputatie, dat belangrijker lijkt te zijn voor vrouwen dan voor mannen. I

  In het volgend onderzoek laten Graham, Sanders, Milhausen en Mc Bride (2004) de 

vrouwen zelf aan het woord om de factoren die bij hen van belang zijn aan te geven. Hier 

hebben zij 80 vrouwen op basis van leeftijd verdeeld over negen focus groepen. Zij lieten deze 

vrouwen onder begeleiding discusseren over de volgende onderwerpen: Seksuele opwinding 

en de componenten, seksuele interesses en seksuele opwinding en factoren die seksuele 

opwinding vergroten of verkleinen. De nadruk werd op het laatste onderwerp gelegd. De 

vrouwen beschreven een groot aantal aanwijzingen voor seksuele opwinding: Fysieke 

(genitaal en niet genitaal), cognitieve (aanleiding, anticipatie, zenuwachtigheid en verhoogd 

bewustzijn) en gedragsmatige (smachten naar en betreuren) indicatoren. Seksuele interesses en 

seksuele opwinding waren voor de vrouwen moeilijk te onderscheiden. De vrouwen gaven de 

volgende omgevingsfactoren aan die van belang zijn bij seksuele opwinding: 1. Reputatie, de 

dubbele standaard voor mannen en vrouwen heeft een negatieve impact. 2. Ongewenste 

zwangerschap en conceptie. 3. Gevoelens begeerd te worden versus gebruikt te worden door 

partner. 4. Geaccepteerd worden door partner. 5. Stijl van benaderen en timing, verrast worden 

door de partner, genoeg tijd nemen voor het voorspel, het enthousiasme van de partner tijdens 

gemeenschap en het rekening houden met de behoeften van de vrouw door de partner wordt 

als faciliterend gezien. Het beleefd vragen om seks, snel klaarkomen en het ontbreken van 

wederkerigheid tijdens gemeenschap heeft een negatieve impact. Opvallend was dat de 

mogelijkheid door een ander gehoord of gezien te worden tijdens seks voor sommige vrouwen 

als inhiberend werden genoemd terwijl andere vrouwen deze factoren benoemden als 

opwindend. Naast de individuele verschillen waren de context en de timing zeer van belang. 

De onderzoeken laten zien dat de omgeving een belangrijke rol speelt bij onvermogen tot 

opwinding. Van belangzijnde aspecten in de omgeving zijn: de emotionele relatie met de 

partner, de situationele en stimulus informatie, reputatie, ongewenste zwangerschap en 

conceptie, begeerd worden versus gebruikt worden door partner, geaccepteerd worden door  

de partner en stijl van benadering en timing. 



  

3.2. Cognitieve factoren 

Naast de omgevingsfactoren die in bovenstaande onderzoeken worden genoemd, blijken ook 

cognitieve factoren een belangrijke rol te spelen bij opwinding. Het onderzoek van Laan et al. 

(2003) laat naast dat bij vrouwen met een opwindingsstoornis geen verband bestond tussen de 

VPA en gerapporteerde seksuele opwinding zien, dat er wel een verband was met negatief 

effect. Hoe hoger de VPA toenam, hoe meer negatieve gevoelens deze vrouwen rapporteerden. 

Bij vrouwen zonder seksuele problemen hing VPA samen met gevoelens van fysieke 

opwinding, fysieke reactie, met tintelend en kloppend gevoel in de vagina en met vaginale 

lubricatie. Bij vrouwen met opwindingsstoornissen daarentegen hing VPA samen met angst, 

met zorgen en met walging. De fysieke opwinding wordt negatief bestempeld, waardoor geen 

subjectieve opwinding wordt ervaren. Daarnaast blijkt uit de lubricatieschatting dat vrouwen 

met een opwindingsstoornis aangaven minder vochtig te zijn na erotische stimulatie dan 

vrouwen zonder opwindingsproblemen, ook al was dit niet het geval. Dit sluit aan bij de 

bevindingen van Leiblum (1998) dat veel vrouwen geen idee lijken te hebben of in seksuele 

situaties de lubricatie bij hen adequaat is. Ook het bovenstaande onderzoek van Graham et al. 

(2004) laat naast omgevingsfactoren, cognitieve factoren zien. De vrouwen uit het onderzoek 

noemden de volgende cognitieve aspecten, die van belang zijn bij seksuele opwinding: 

1.Gevoelens over eigen lichaam, zich zelfverzekerd voelen, een positief zelfbeeld en de 

acceptatie van de partner van het lichaam van de vrouw zijn faciliterend. 2. Op de rem trappen: 

vrouwen lijken makkelijk de knop om te kunnen draaien om niet meer opgewonden te zijn, 

bijvoorbeeld in niet geaccepteerde omstandigheden. 3. Negatieve stemming werd door 

sommige vrouwen als inhiberend genoemd terwijl andere vrouwen dit aspect benoemden als 

opwindend. Dit was ook het geval bij angst, angst kan of inhiberend of opwindend werken. 

  Een ander cognitief aspect is aandacht. Laboratoriumonderzoek van Dove & 

Wiederman (2000) laat zien dat cognitieve afleiding seksuele opwinding kan doen afnemen. 

Een andere studie van Korff & Geer (1983) onderzocht de seksuele consequenties van 

zelfgerichte aandacht op de seksuele respons bij vrouwen. In de ene groep werden vrouwen 

geïnstrueerd te letten op genitale sensaties terwijl zij een erotische film te zien kregen, de 

andere groep vrouwen kreeg geen instructies. De onderzoekers vonden hogere correlaties 

tussen genitale opwinding en zelf gerapporteerde seksuele opwinding in vrouwen die 

geïnstrueerd waren te focussen op de genitale activiteit. Deze bevindingen ondersteunen de 

notie dat privé zelfbewustzijn, focussen op interne aanwijzingen, de overeenstemming 

verhoogt tussen subjectieve en fysiologische seksuele responsen.  



  

  Toestand zelfgerichte aandacht zou het seksueel responderen van vrouwen 

verminderen. Vrouwen met een seksuele disfunctie zouden minder responsiviteit laten zien 

dan vrouwen zonder seksuele disfunctie. Vrouwen met een geschiedenis van seksuele 

opwindingsproblemen hebben vaker een negatieve prestatie gerelateerd aan cognitie dan 

vrouwen met positieve seksuele ervaringen. Focussen op zichzelf in een seksuele situatie zou 

deze cognities triggeren, Barlow’s model van seksueel functioneren zou minder responsiviteit 

voorspellen bij disfunctionerende vrouwen door het groter negatieve affect. Buss (2001) laat 

zien dat mensen met een hoog zelfbewustzijn meer intens responderen op emotionele 

manipulaties, meer bewust zijn van hun eigen lichaam en interne gemoedstoestand en een 

hogere overeenstemming laten zien tussen zelfrapportage en gedragsmetingen. Privé 

zelfbewustzijn heeft een positief relatie met het seksueel functioneren. Gegeven dat mensen 

met een hoog privé zelfbewustzijn meer gefocused zijn op interne lichaamssensaties en 

genitale sensaties wordt verondersteld dat de seksuele responsiviteit wordt verhoogd. 

Dispositionele privé zelfbewustzijn blijkt een heilzame trek op het gebied van seksueel 

functioneren. In welke mate publiek zelfbewustzijn impact heeft op het seksueel responderen 

heeft waarschijnlijk meer te maken met de evaluatie van hoe men door anderen wordt gezien. 

In andere woorden als het oordeel van vrouwen op hoe ze door haar seksuele partner wordt 

gezien positief is, zou het publieke zelfbewustzijn een positieve impact kunnen hebben op haar 

seksuele respons. Als haar oordeel negatief is zou dit haar seksuele respons negatief kunnen 

beïnvloeden. Meston (2006) onderzocht de effecten van toestand zelfgerichte aandacht op 

seksuele opwinding en continu zelfbewustzijn op seksuele opwinding en functioneren in 

seksueel functionerende vrouwen en disfunctionerende vrouwen. In deze studie werd de 

zelfgerichte aandacht gemanipuleerd door het gebruik van een 50% reflecterend 

televisiescherm in een van de twee studies, waarin een zelfrapportage werd afgenomen en de 

fysiologische respons werd gemeten bij het zien van een erotische film. De resultaten laten 

zien dat zelfgerichte aandacht de VPA doet verminderen bij seksueel functionerende vrouwen 

maar niet bij disfunctionerende vrouwen. Zelfgerichte aandacht verlaagde de correlaties tussen 

zelfrapportage en de VPA meting van seksuele opwinding, maar had geen significante impact 

op de subjectieve seksuele opwinding in seksueel functionerende en disfunctionerende 

vrouwen. Privé zelfbewustzijn was positief gerelateerd aan seksueel verlangen, orgasme, 

verenigbaarheid en seksuele tevredenheid. Publiek zelfbewustzijn was gecorreleerd aan 

seksuele pijn. Deze resultaten ondersteunen de conclusies uit voorgaande onderzoeken niet. 

Reden hiervoor zou de methode die gebruikt is kunnen zijn. Zelfgerichte aandacht werd 

aangeboden door middel van een reflecterend televisiescherm, terwijl dit in de andere 



  

onderzoeken expliciet gevraagd was te doen. Het reflecterende televisiescherm zou een te 

zwakke manipulatie kunnen zijn, om zelfgerichte aandacht tot stand te brengen. De studies 

naar cognitieve factoren bij opwindingsstoornissen laat de volgende belangrijke aspecten zien: 

negatief effect; bestaand uit angst, zorgen en walging, gevoelens over eigen lichaam, de 

mogelijkheid om op de rem te trappen, negatieve stemming, privé en publieke zelf gerichte 

aandacht en zelfbewustzijn.  

  Uit bovenstaande onderzoeken blijkt dat net als bij verminderd verlangen 

voornamelijk omgevingsfactoren en cognitieve factoren een rol spelen bij 

opwindingsstoornissen. Leerfactoren komen in deze studies niet erg naar voren, behalve bij 

het onderzoek van Laan et al. (2003), waaruit blijkt dat vrouwen met een opwindingsstoornis 

minder seksueel ervaren zijn dan de vrouwen zonder seksuele problemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. Classificatie 

 

4.1 Classificatie van de stoornis in het verlangen 

In 1977 introduceerde Kaplan de fase van ‘verlangen’. Deze fase werd op haar verzoek 

toegevoegd aan de drie andere disfuncties, afgeleid van de seksuele responscyclus van Masters 

en Johnsen (1970). Door de drie fasen van opwinding, orgasme en herstel te laten voorgaan 

door de fase van verlangen, werd het hebben van verlangen een soort voorwaarden voor het 

krijgen van opwinding. De vier categorieën primaire disfuncties van de DSM IV zijn van deze 

fasen van het seksuele responssysteem afgeleid. Dit responssysteem is in eerste instantie 

opgesteld voor mannen, de seksuele disfuncties van vrouwen zijn hier echter ook van afgeleid. 

Moderne motivatietechnieken benadrukken echter dat verlangen het resultaat is van een 

samenspel tussen de gevoeligheid van het responssysteem en prikkels die in de omgeving 

aanwezig zijn. Verlangen is volgens deze incentive- motivatiemodellen het resultaat van een 

affectieve reactie op bepaalde prikkels. Hieruit volgt dat verlangen in seksualiteit niet 

voorafgaat aan opwinding, maar het gevolg is van of samen gaat met opwinding. Met andere 

woorden: Je krijgt zin omdat je met seks bezig bent. Door Laan en Everaerd (1995) wordt 

seksuele motivatie niet gezien als iets dat je hebt, maar iets dat zich manifesteert als aan 

bepaalde voorwaarden is voldaan. Er moet sprake zijn van een intact seksueel systeem, er 

moeten seksuele stimuli en een seksuele partner aanwezig zijn. Door Basson (2000) is een 

specifiek seksueel responsmodel ontworpen voor vrouwen. In de eerste versie van haar model 

nam ze de behoefte aan intimiteit van vrouwen als het enige uitgangspunt voor seksueel 

gedrag. Deze behoefte geeft de mogelijkheid om in een seksueel neutrale situatie open te staan 

voor seksuele prikkels. Wanneer een vrouw seksueel wordt geprikkeld, kan dit resulteren in 

‘zin in seks’. In haar recentere versie van het seksueel responsmodel voor vrouwen zijn naast 

behoefte aan intimiteit ook andere uitgangspunten voor seksueel gedrag mogelijk. Seksuele 

stimuli en context bepalen in dit laatste model een groot deel de seksuele respons (Basson 

2001). Zin in seks blijkt niet uit de lucht te komen vallen. Zin kan alleen ontstaan als het 

lichamelijke systeem geactiveerd is en bij vrouwen worden seksuele gevoelens meer bepaald 

door de situatie, de betekenisgeving van de prikkel. Het seksuele verlangen kan beter 

gedefinieerd worden als het resultaat van de cognitieve verwerking van de bewustwording van 

de ingang gezette seksuele respons. Deze cognitieve elaboratie kan zowel remmend als 

stimulerend zijn, afhankelijk van hoe het individu de in gang gezette respons waardeert. De 

classificatie van de stoornis in het verlangen in de DSM IV lijkt niet goed aan te sluiten op de 

factoren die van belang zijn bij het ontstaan en in stand houden van verminderd verlangen. De 



  

DSM IV gaat ervan uit dat ‘verlangen’, zin in seks van nature aanwezig is. Zij houdt geen 

rekening met de omgevings, cognitieve en leerfactoren die een grote rol spelen bij verminderd 

verlangen. 

 

4.2 Classificatie van de opwindingsstoornis 

Bij de classificatie van de opwindingsstoornis doen zich ook problemen voor. Als seksuele 

stimulatie ooit wel heeft gewerkt maar nu niet meer, betekent dat dan dat er sprake is van een 

opwindingsstoornis of betekent het dat de stimulatie niet meer effectief is en dat dat gezien 

moet worden als een normaal fenomeen? Onderzoek van Laan et al. (2003) waarin de 

doorbloeding van vrouwen met een opwindingsstoornis werd vergeleken met vrouwen die vrij 

waren van enige seksuele disfuncties, laat zien dat vrouwen met opwindingsstoornis met even 

sterke vaginale doorbloeding reageerden op erotische filmfragmenten als vrouwen zonder 

seksuele problemen. Er bleek dus geen sprake van afwezige of sterk verminderde genitale 

responsiviteit, terwijl de vrouwen juist hierop streng waren geselecteerd. Voor bijna de helft 

van deze vrouwen waren genitale sensaties tijdens seksuele activiteit al lange tijd sterk 

verminderd en werd dat daadwerkelijk als probleem ervaren. Op grond van deze en eerdere 

studies (Meston & Gorzalka, 1996; Morokoff & Heiman, 1980: Wouda et al., 1998) kan 

geconcludeerd worden dat verminderde genitale responsiviteit onder condities van visuele 

seksuele stimulatie bij somatische gezonde vrouwen geen goed criterium lijkt te zijn. Seksuele 

opwindingsproblemen hoeven dus niet als tijd samen te gaan met verminderde genitale 

responsiviteit, maar verminderde responsiviteit is ook niet altijd een indicatie voor seksuele 

opwindingsproblemen. Dit laatste blijkt uit de bevinding van Laan et al. (2003) dat 

postmenopausale vrouwen zonder seksuele problemen een significant lagere VPA respons 

vertoonden op seksuele stimuli dan de premenopausale vrouwen uit dezelfde groep. Om te 

onderzoeken of verminderde responsiviteit inderdaad niet altijd een indicatie voor seksuele 

opwindingsproblemen hoeft te zijn onderzochten Maas, ter Kuile, Laan, Tuijnman, 

Weijenborg, Trimbos en Kenter (2004) de VPA respons op seksuele stimuli gemeten bij 

gezonde vrouwen, bij vrouwen met een simpel vaginale hysterectomie en bij vrouwen die een 

radicale hysrectomie hadden ondergaan vanwege baarmoederhalskanker. De vrouwen met 

hysterectonie vertoonden significant lagere VPA respons op visuele seksuele stimuli dan 

gezonde vrouwen. Ze rapporteerden echter minder seksuele problemen dan vrouwen met een 

simpel hysterectomie, die een VPA respons vertoonden die niet verschilden van die van 

gezonde vrouwen. De verstoorde VPA respons bij de vrouwen met een radicale hyserectomie, 

mogelijk als gevolg van beschadiging van de zenuwen die bloedtoevoer naar de vagina 



  

faciliteren, leidt derhalve niet tot noodzakelijke seksuele problemen. Een verminderde 

responsiviteit hoeft dus geen indicatie te zijn voor een seksuele opwindingsstoornis. De 

genitale signalen alleen zijn dus onvoldoende om te besluiten dat een vrouw seksueel 

opgewonden is en weinig seksuele gevoelens in een seksuele situatie betekent niet zonder 

meer een gestoorde genitale respons. Op basis van de bevindingen in deze studies kan 

geconcludeerd worden dat vrouwen met opwindingsstoornissen niet disfunctioneel waren 

volgens de definitie van een opwindingsstoornis in de DSM IV, waarin subjectieve ervaring 

immers geen criterium is.  

  De hierboven beschreven onderzoeken tonen dat het gebrek aan adequate stimulatie de 

meest waarschijnlijke oorzaak is van de seksuele opwindingsproblemen van somatisch 

gezonde vrouwen. De rapportage van de cliënt over de stimulatie die tijdens seksuele activiteit 

aanwezig is, is het enige middel dat de behandelaar heeft tijdens de hulpverlening. Het is goed 

mogelijk dat vrouwen niet weten welke stimulatie adequaat is of effectiever zou zijn dan 

hetgeen dat geboden wordt. Het is niet uitgesloten dat juist vrouwen met klachten over 

opwinding mogelijk effectieve stimulatie vermijden. Het enige criterium in de DSM IV is de 

afwezigheid of verminderde genitale respons, de zogenaamde lubricatiezwelling. Veel 

vrouwen lijken er echter geen idee van te hebben of de lubricatie in seksuele situaties bij hen 

adequaat is (Leiblum 1998) en verminderde genitale responsiviteit kan niet worden vastgesteld 

op basis van een diagnostisch interview. Maar zelfs als vrouwen wel goed lubricatie kunnen 

waarnemen dan lijkt het nog een onbruikbaar criterium, omdat elk laboratoriumonderzoek 

waarin vrouwen met en zonder seksuele stoornissen met elkaar vergeleken zijn tot nu toe 

uitwees dat er bij vrouwen met seksuele stoornissen helemaal geen sprake is van een 

verminderde genitale respons. Daarnaast is gebleken dat verminderde vaginale lubricatie bij 

vrouwen, niet hoeft te leiden tot opwindingsstoornissen. De classificatie van de DSM IV 

betreffende de opwindingsstoornis lijkt dus niet goed aan te sluiten op de factoren die van 

belang zijn bij het ontstaan en in stand houden van deze problemen.  

  De DSM IV zou in de volgende uitgave een aantal aanpassingen in de criteria kunnen 

aanbrengen, om beter aan te sluiten op de factoren die van belang zijn bij de stoornis in het 

verlangen en de opwindingsstoornis. ‘Zin in seks’ zou niet gezien moeten worden als eerste 

fase in de responscyclus, aangezien dit doet vermoeden dat ‘zin’ van nature aanwezig is. 

Terwijl gebleken is dat de stimulatie vanuit de omgeving en andere contextuele, cognitieve en 

leerfactoren van belang zijn. Hiernaast zou het objectieve criterium, onvermogen om adequate 

lubricatiezwelling respons van seksuele opwinding te krijgen, vervangen moeten worden door 



  

een subjectief criterium. Zodat het niet opgewonden voelen zonder nadere specificatie 

voldoende is om gediagnosticeerd te worden met een opwindingsstoornis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5. Behandeling  

 

5.1 Behandeling bij verminderd seksueel verlangen 

Bij vrouwen met weinig zin in seks kan een enkel gesprek, waarin zij haar zorgen uitspreekt 

en vragen kan stellen over de mate waarin zij afwijkend is, voldoende zijn. Voorlichting over 

de gewone variatie bij vrouwen en variaties binnen relaties kan irreële verwachtingen 

corrigeren. Een enkel gesprek kan ook voldoende zijn voor vrouwen die komen met 

verminderd verlangen als gevolg van ziekte, depressieve stoornis en stressvolle 

levensgebeurtenissen. Voor vrouwen met een duidelijke stoornis in het verlangen, is de 

behandeling minder eenvoudig, het blijkt een moeilijk te behandelen seksuele stoornis. 

Behandeling richt zich al snel op de psychologische factoren die van invloed zijn op de klacht. 

Er is weinig onderzoek gedaan naar het effect van psychologisch- seksuologische therapie bij 

verminderd verlangen. De meeste behandelvormen worden in de context van een partnerrelatie 

beschreven. (Seksuologie, 2004) 

  Het behandelmodel van Masters en Johnson voor seksuele problemen is, ondanks de 

vele variaties die in de loop van de tijd werden bedacht, nog steeds erg bruikbaar (Masters & 

Johnson 1970). Deze traditionele sekstherapie richt zich op de leerfactoren en de cognitieve 

factoren; een restrictieve seksuele opvoeding, seksuele remmingen en angsten en een gebrek 

aan kennis over seksualiteit kunnen leiden tot een niet adequate seksuele respons. Het paar 

komt langzaam in een vicieuze cirkel van faalangst en vermijding terecht, waardoor het niet 

meer stilstaat bij de eigen lichaamssensaties. Beide zijn beland in de toeschouwerrol, waardoor 

het genieten van de eigen seksuele gevoelens wordt verhinderd. De behandeling bevat een 

aantal vaststaande ingrediënten: De sensate focus oefeningen, de partners krijgen de opdracht 

mee om thuis streeloefeningen uit te voeren die erop gericht zijn te leren stilstaan bij de eigen 

lichaamssensaties. De huiswerkopdrachten worden tijdens de behandeling besproken en 

aangevuld met informatie over het menselijk seksueel functioneren. Door de hiërarchische 

opbouw van de opdrachten, leert het paar weer seksueel actief te zijn zonder dat hierbij enige 

druk wordt uitgeoefend. Verschillende auteurs stellen echter dat een eenvoudige sekstherapie 

volgens Masters en Johnsen echter onvoldoende effectief is voor paren met verminderd 

verlangen. 

  Om te kijken of een algemene relatietherapie effectief is bij het behandelen van de 

stoornis in het verlangen hebben MacPhee, Johnson, van der Veer (1995) 49 paren onderzocht, 

waarvan de vrouw gediagnosticeerd was met de stoornis in het verlangen. De paren ontvingen 

Emotionally Focusses Therapy (EFT) of werden toegewezen aan een wachtlijst conditie. Er 



  

werden maar kleine verschillen gevonden tussen de behandelingsgroep en de wachtlijstgroep. 

Hieruit werd geconcludeerd dat een algemene relatietherapie alleen, waar binnen niet expliciet 

ook aandacht is voor de seksuele relatie, onvoldoende effectief is voor problemen met 

seksueel verlangen.  

  In een review laten O’Donohue, Dopke en Swingen (1997) zien dat wanneer een 

orgasmentraining wordt toegevoegd aan de behandeling van Lo Piccolo en Friedman (1988), 

die zich richt op de omgevingsfactoren en cognitieve factoren, vrouwen zowel op de korte als 

op de lange termijn meer zin in seks hadden, meer opwinding ervoeren tijdens seksueel 

contact en tevredener waren over de algehele seksuele relatie, dan vrouwen die alleen de 

basisbehandeling hadden ondergaan. De basisbehandeling is multi factoriele behandelmethode, 

waarin een grote verscheidenheid aan technieken wordt gebruikt om tot een verandering in het 

verlangen te komen. De technieken zijn afkomstig uit de gestalttherapie en de gedragstherapie: 

bewustwording, cognitieve herstructurering en gedragsinterventies gericht op seksualiteit. De 

behandeling bevat ook interventies op niet-seksueel gedrag, zoals communicatie en 

assertiviteitstraining. Binnen de orgasmentraining werden de volgende technieken gebruikt: 

masturbatietraining, sensate focus oefeningen en instructies voor een goede houding en 

adequate stimulatie bij coïtus. Deze orgasmentraining bleek effectiever wanneer de 

behandeling in een groep en samen met de partner werd uitgevoerd dan alleen. Hieruit werd 

geconcludeerd dat bij de behandeling van vrouwen met verminderd verlangen en naast 

aandacht voor de verschillende aspecten van de seksuele relatie, ook expliciet aandacht moet 

zijn voor adequate seksuele stimulatie. 

  Trudel, Marchand, Ravart, Aubin, Turgeon en Fortier (2001) deden onderzoek naar de 

effectiviteit van een multi modaal cognitief gedragstherapeutisch groepsprogramma, waaraan 

74 paren deelnamen. Van deze paren was de vrouw gediagnosticeerd met de stoornis in het 

verlangen. Het groepsprogramma, twaalfwekelijkse zittingen van elk twee uur, is opgebouwd 

uit de volgende componenten: het in kaart brengen van individuele onderhoudende factoren, 

emotionele communicatieoefeningen, aandacht voor onderlinge bekrachtiging en meer 

specifiek gericht op seksualiteit, zoals voorlichting, sensate focus oefeningen, verandering van 

inadequate seksuele cognities en training in seksueel fantaseren. Omgevingsfactoren, 

cognitieve factoren en leerfactoren komen allen in deze training aan bod. Na het programma 

was 74 procent van de vrouwen aanzienlijk verbeterd of genezen en na drie maanden en na 

een jaar was dit 64 procent van de vrouwen. Het percentage van vrouwen dat zichzelf 

beschouwde als symptoom vrij liep op van 28 procent direct na behandeling, 31 procent na 

drie maanden en 38 procent na een jaar. De resultaten laten zien dat een relatief kortdurend 



  

multi modaal cognitief gedragstherapeutisch groepsprogramma voor paren effectiever is dan 

een wachtlijst controle groep. Vrouwen die deelgenomen hadden aan dit groepsprogramma 

rapporteerden zowel op de korte als de langere termijn meer zin in seks en waren tevredener 

over de seksuele relatie in het algemeen, dan vrouwen die op een wachtlijst stonden. Ook 

verbeterden zij op een aantal punten, die van belang zijn bij gezond seksueel functioneren: 

verhoogde seksuele achting, seksuele opwinding, interne seksuele controle en seksuele 

assertiviteit. Veel disfunctionele en negatieve cognities geassocieerd met seksuele en 

huwelijksfunctioneren veranderden na de behandeling: Minder perfectionistisch, minder rigide 

seksuele rollen, meer positieve attitudes ten opzichte van seksualiteit en minder twijfels aan 

zichzelf en aan de partner. Over het algemeen werden alle technieken door de proefpersonen 

als erg goed tot gemiddeld goed beschouwd. Als meest helpend werd door de mannen en de 

vrouwen aangegeven de sensate focus oefeningen en de communicatietraining. De training in 

het seksueel fantaseren werd als minst effectief beschouwd. Concluderend kan gezegd worden 

dat de behandeling effectief gebleken is. Niet alleen om de symptomen van de stoornis in het 

verlangen te doen verminderen, maar het verbetert ook cognitief, gedragsmatig en 

huwelijksfunctioneren wat geassocieerd is met dit seksuele probleem. Het is echter moeilijk te 

bepalen welke ingrediënten van deze therapie werkzaam zijn. 

  De momenteel meest toegepaste behandelvormen bij seksuele disfucties, sensate 

focustherapie en cognitieve gedragstherapie, richten zich vooral impliciet op het versterken 

van de aandachtsfocus op seksuele zelfinformatie op een welwillende, niet-prestatiegerichte  

wijze. De sensate focus oefeningen richten de aandacht op de privésensaties van de 

ontvangende partner en worden zodanig ingericht, met stapsgewijze opbouw, dat ze slechts 

weinig eisen stellen als prestatiedruk ervaren zou worden. De gevonden interactie tussen 

stimulering van zelffocus en de al aanwezige persoonlijkheidstrek van geneigdheid tot het 

richten van de aandacht op het zelf, impliceren echter een noodzaak tot differentiatie in de 

therapie. Van Lankveld & van den Hout (2005) stellen voor dat afhankelijk van de te 

diagnosticeren zelfbewustheidstrekken van de cliënt, de therapie wellicht meer gericht zou 

moeten worden op het stimuleren van de aandacht voor het zelf (sensate focus opdrachten) bij 

laagbewusten, of meer op externe seksuele prikkels bij hoogbewusten, bijvoorbeeld in de 

vorm van taakconcentratietraining (Bogels, Mulkens & de Jong 1997). De onderzoekers 

richten zich in deze therapie dus voornamelijk op de cognitieve factoren. In deze training leert 

men de aandacht te blijven richten op relevante aspecten van de te verrichten taak. Bij de 

‘taak’ om seksueel opgewonden te worden zijn erotische prikkels, zoals het lichaam of 

opwinding van de partner, de eigen seksuele fantasie, extra erotische prikkels als seksplaatjes 



  

en dergelijke, de relevante aspecten. De training onderscheidt concentratie, interne verbalisatie 

van waargenomen prikkels en herhaling. Ook zou bij de laatste groep getracht kunnen worden 

de aandacht meer op de interne seksuele prikkels te leren richten met behulp van seksuele 

fantasietraining (Lankveld 1999). Deze noodzaak tot differentiatie in de therapie is echter nog 

niet empirisch onderzocht, over de effectiviteit ervan valt dus nog niets te zeggen.  

 

5.2 Behandeling bij opwindingsstoornissen 

 Er zijn geen gecontroleerde interventiestudies bekend, waarbij de opwindingsstoornis als 

geïsoleerde stoornis wordt behandeld. Vaak onderzoekt men deze stoornis samen met de 

stoornis in het verlangen. Dit is ook niet zo vreemd, gezien de factoren die van belang zijn bij 

het ontstaan en in stand houden van beide stoornissen op veel punten overeenkomen. De 

aanbevolen behandelingen voor de stoornis in het verlangen zouden ook effectief moeten zijn 

voor de opwindingsstoornis. Wel zijn er farmacologische interventiestudies bekend. In 

experimentele studies is aangetoond dat het middel Sildenafil bij vrouwen, net als bij mannen 

de genitale doorbloeding verhoogt. Deze verandering wordt echt door vrouwen niet subjectief 

opgemerkt, waardoor Sildenafil in de meeste gevallen niet effectiever is dan placebo (Laan & 

van Lunsen, 2002). Dit is niet verwonderlijk, gezien de uitkomsten van de onderzoeken die 

laten zien dat seksuele opwindingsproblemen niet samen hoeven te gaan met verminderde 

genitale responsiviteit. 

  Samenvattend kan worden gezegd dat de stoornis in het verlangen en de 

opwindingsstoornis op dezelfde manier behandeld kunnen worden, gezien de overeenkomende 

ontstaansfactoren. Behandelingen waarin de psychologische factoren: omgevingsfactoren, 

cognitieve factoren en leerfactoren worden gecombineerd lijken het meest effectief, 

bijvoorbeeld het multi modaal cognitief gedragstherapeutisch groepsprogramma van Trudel et 

al. (2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6. Conclusie 

 

Bovenstaande onderzoeken laten zien dat de psychologische factoren die van belang zijn bij 

verminderd verlangen opgedeeld kunnen worden in: omgevingsfactoren, cognitieve factoren 

en leerfactoren. Allen kunnen bijdragen aan het ontstaan en in stand houden van de stoornis in 

het verlangen. Belangrijke aspecten in de omgeving zijn: de relatie, ‘verschil in zin’ tussen 

partners, te weinig emotionele intimiteit; de context, te weinig seksuele stimuli, stressfactoren 

in het dagelijks leven; en mentale en fysieke gezondheid. Cognitieve aspecten zijn: kwetsbaar 

zelfsysteem, inadequate zelfregulatie mechanismen, zelfbeeld, genitaal zelfbeeld en 

lichaamsbeeld, seksuele schuld of schaamte en het niet open staan voor zelfexploratie en 

masturbatie, teleurstelling in de man of in de relatie, angst en vervreemding en seksuele stress. 

De volgende leeraspecten worden door de onderzoeken ondersteund: traditionele seksuele 

socialisatie, slechte voorbeelden van volwassen seksualiteit, negatieve of traumatische 

seksuele ervaringen, gebrek aan seksuele educatie, negatieve culturele normen over 

vrouwelijke seksualiteit, andere seksuele frustraties en disfuncties, geschiedenis met 

diepbruine en seksualiteit in het verleden. 

  Uit de studies naar opwindingsstoornissen, blijkt dat omgevingsfactoren en cognitieve 

factoren ook hier een belangrijke rol spelen. Leerfactoren komen in deze studies niet erg naar 

voren, behalve dan dat vrouwen met een opwindingsstoornis minder seksueel ervaren zijn dan 

de vrouwen zonder seksuele problemen. Van belangzijnde aspecten in de omgeving zijn: de 

emotionele relatie met de partner, de situationele en stimulus informatie, reputatie, ongewenste 

zwangerschap en conceptie, begeerd worden versus gebruikt worden door partner, 

geaccepteerd worden door partner en stijl van benadering en timing. Cognitieve aspecten zijn: 

negatief effect, bestaande uit angst, zorgen en walging, gevoelens over eigen lichaam, de 

mogelijkheid om op de rem te trappen, negatieve stemming, privé en publieke zelfgerichte 

aandacht en zelfbewustzijn.  

   De DSM IV lijkt voor de stoornis in het verlangen en de opwindingsstoornis niet goed 

aan te sluiten op de factoren die een rol spelen bij het ontstaan en in stand houden van de 

stoornissen. ‘Zin in seks’ zou in de DSM IV niet gezien moeten worden als eerste fase in de 

responscyclus, aangezien dit doet vermoeden dat ‘zin’ op elk moment aanwezig kan zijn. 

Terwijl gebleken is dat de stimulatie vanuit de omgeving en andere contextuele, cognitieve en 

leerfactoren van belang zijn. Ook het objectieve criterium van de opwindingsstoornis, 

onvermogen om adequate lubricatiezwelling respons van seksuele opwinding te krijgen, sluit 

niet aan en zou vervangen moeten worden door een subjectief criterium. Zodat het niet 



  

opgewonden voelen zonder nadere specificatie voldoende is om gediagnosticeerd te worden 

met een opwindingsstoornis. 

  Wat de behandeling betreft lijken de stoornis in het verlangen en de 

opwindingsstoornis gezien de overeenkomende ontstaansfactoren op dezelfde manier 

behandeld te kunnen worden. Behandelingen waarin de psychologische factoren: 

omgevingsfactoren, cognitieve factoren en leerfactoren worden gecombineerd lijken het meest 

effectief.  

  In de studie van Barry et al. (2006) wordt weergegeven dat de seksuele socialisatie van 

jonge mannen en vrouwen een gezonde seksuele relatie kan ondermijnen. Zij schetsen de 

verschillen tussen jonge mannen en vrouwen in hun seksuele socialisatie. De standpunten die 

zij innemen en de verschillende attitudes, laten een conservatief beeld zien. Zij concluderen 

dat de impact van de traditionele socialisatie is, dat mannen de prestatie en frequentie meer 

waarderen dan intimiteit en plezier en dat vrouwen intimiteit en affectie waarderen ten koste 

van erotisme. Deze conclusie lijkt erg kort door de bocht en geeft mijns inziens niet het beeld 

weer van de huidige attitudes ten opzichte van seksualiteit. Er moet hierbij echter rekening 

worden gehouden met het feit dat het een Amerikaanse studie betreft. Deze normen en 

waarden kunnen niet zonder meer vergeleken worden met die in Nederland. Amerika staat wat 

betreft de seksuele normen en waarden bekent als zijnde conservatief. De studie van Hartmann 

et al. (2004) toont echter ook dat seksualiteit in het verleden en seksuele opvoeding een 

belangrijke rol speelt bij verminderd verlangen. Daarnaast noemen ook Masters en Johnson 

(1970) een restrictieve seksuele opvoeding als ontstaansfactor en komt voorlichting over 

seksualiteit in verscheidene behandelingen terug. Socialisatie en opvoeding lijken dus wel 

belangrijke factoren. 

Graham, Sanders, Milhausen en Mc Bride (2004) laten in hun studie vrouwen zelf aan 

het woord om factoren aan te geven. Zij hebben hierbij gebruik gemaakt van kwalitatief 

onderzoek, focusgroepen, waarin onder begeleiding gediscuseerd werd over seksuele 

onderwerpen. De vraag die hier gesteld kan worden is of vrouwen in staat zijn aan te geven 

wat de belangrijkste factoren bij seksuele opwinding zijn: zijn zij zich hier bewust van? 

Daarnaast is het ook de vraag of er binnen de focusgroepen voldoende ruimte en vrijheid was, 

deze persoonlijke onderwerpen te bespreken. De onderwerpen die echter genoemd worden, 

negatieve consequenties van seksualiteit, zelfbeeld, relatie en context, zijn wel de 

onderwerpen die in de anderen kwantitatieve onderzoeken ook naar voren komen. 

  Aangezien er nog weinig onderzoek gedaan is naar effectieve therapieën bij de 

stoornis in het verlangen en de opwindingsstoornis, lijkt het goed dat hier meer aandacht aan 



  

wordt besteed. Daarnaast zou de ontwikkeling van nieuwe methoden een aandachtspunt 

moeten zijn. Bij deze ontwikkeling zou rekening gehouden moeten worden met de 

psychologische factoren die een belangrijke rol spelen bij het ontstaan en het in stand houden 

van deze stoornissen. Bij de omgevingsfactoren lijken de emotionele relatie met de partner en 

de seksuele context, situationele en stimulus informatie, de belangrijkste aspecten. Methoden 

zullen ontwikkeld moeten worden om problemen op deze gebieden bij cliënten helder te 

krijgen en te verbeteren. Bij de cognitieve factoren lijken negatieve attituden over het zelf en 

seksualiteit een belangrijke rol te spelen. Er zouden technieken ontwikkeld moeten worden om 

het seksuele zelfconcept te verhogen, om vrouwen strategieën te bieden om opwinding te 

verhogen, het seksuele gedragsmatige repertoire te vergroten en negatieve affecten als 

seksuele angst en schaamte te verkleinen. Deze technieken zouden goed aansluiten op de 

traditionele relationele en gedragsmatige strategieën. Bij de leerfactoren lijken de seksuele 

socialisatie en traumatische seksuele ervaringen de meest belangrijke aspecten. Seksuele 

educatie en onderwerpen als verschillen in seksuele normen en waarden zouden goed 

aansluiten bij een problematische seksuele socialisatie. Als er sprake blijkt van een seksuele 

traumatische ervaring, zal verwerking van deze ervaring op de voorgrond moeten staan. Als de 

psychologische factoren: omgevingsfactoren, cognitieve factoren en leerfactoren 

gecombineerd worden in de therapie zal dit een volledig programma kunnen vormen voor 

behandeling van de stoornis in het verlangen en de opwindingsstoornis. Dit programma zou 

goed toegepast kunnen worden in groepstherapie, gezien een aantal onderzoeken laat zien dat 

groepstherapie gericht op deze problematiek effectiever is dan individuele therapie. Voor de 

individuele therapie lijkt het effectiever te bepalen welk van de factoren: omgeving, cognitieve 

en leerfactoren de grootste invloed heeft op de persoon, waarna de behandeling hier op gericht 

kan worden.  

  Betere classificatiemogelijkheden van de stoornis in het verlangen en de 

opwindingsstoornis lijkt van belang. De huidige classificatie sluit niet goed aan op de 

belangrijke factoren voor het ontstaan en in stand houden van de problemen. Door middel van 

betere classificatiemogelijkheden zal de financiering en behandeling van seksuele problemen 

beter kunnen verlopen. Het ontwikkelen van nieuwe technieken, waarbij rekening wordt 

gehouden met de belangrijkste ontstaansfactoren van seksuele problemen en het onderzoeken 

van hun effectiviteit is hierbij echter van groot belang. Gezien de omvang van de problemen 

en de invloed die het kan hebben op de kwaliteit van leven van mensen is het wenselijk dat 

hier meer aandacht voor komt.  
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