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Jacqueline

Hoe verliefd of opgewonden ze ook was, het lukte Jacqueline 

van de Bilt (49) niet om gemeenschap te hebben. Ze bleek 

vaginisme te hebben en werd pas op haar 31e ontmaagd. 

“Ik voelde me geen volwaardige vrouw.”
TEKST SARA LUIJTERS

‘‘Ik werd pas 

ontmaagd’’
op mijn 31e
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“ Waarom lukte het mij niet wat 
mijn vriendinnen zonder enige 
moeite leken te doen?”

mij naar binnen te gaan. Wat we ook 
probeerden, het voelde alsof hij er-
gens tegenaan stootte, alsof het daar 
letterlijk op slot zat. Het deed alleen 
maar heel veel pijn en we gaven het 
op. De volgende ochtend aan het ont-
bijt keek zijn familie ons knipogend 
aan, want ‘het’ was vast gebeurd.  
We speelden het spelletje een beetje 
ongemakkelijk mee.”  

Verkrampt
“Ik had al eerder gemerkt dat er iets 
niet klopte toen ik op mijn vijftiende 
een tampon probeerde in te brengen 
en dit niet lukte. Ik zag het toen voor-
al als een lastig gegeven en verzon 
smoesjes om niet te hoeven zwem-
men als ik menstrueerde. Verder ge-
bruikte ik maandverband, geen punt, 
vond ik. Maar nu het ook niet lukte 
om ontmaagd te worden door mijn 
vriendje wist ik dat er meer aan de 
hand moest zijn. Ik stapte naar mijn 
huisarts, die na een onderzoek con-
cludeerde dat ik leed aan vaginisme, 
waarbij de bekkenbodem zo ver-
krampt is dat penetratie van de va-
gina niet mogelijk is. Ik kreeg een 
boekje mee waarin de ‘pelotte me-
thode’ beschreven stond. Met harde 
kunststof buisjes, oplopend in groot-
te, moest de vagina zich ontspannen. 
Het leek mij vooral heel pijnlijk: als ik 

er niet eens een tampon in kreeg, 
waarom zou dit dan wel lukken?  
En waarom lukte mij niet wat mijn 
vriendinnen zonder enige moeite  
leken te doen? Ik schaamde me en 
werd steeds radelozer. Ik zocht hulp, 
van seksuologen tot hypnotherapeu-
ten en zelfs kwakzalvers. Het zat  
tussen mijn oren, zeiden ze. Maar 
wat had ik aan die wetenschap?  Ik 
voelde me eenzaam en onbegrepen. 
De relatie met mijn eerste vriendje 
was uitgegaan, maar er kwamen 
nieuwe vriendjes. Ik vertelde hen al-
tijd meteen wat er aan de hand was. 
Ze dachten meestal: dat zien we dan 
wel weer, maar uiteindelijk moesten 
ze mij toch gelijk geven. Want ‘het’ 
lukte écht niet. Omdat ik wilde com-
penseren dat we geen gemeenschap 
konden hebben, werd ik heel inven-
tief als het om sex ging. Ik wilde er 
alles over weten en leren. Er zijn vol-
doende manieren om het naar je zin 
te hebben in bed zonder de daad te 
doen, ontdekte ik gaandeweg. Toch 
knaagde er altijd iets als ik in bed lag 
met een vriendje. Ik voelde me geen 
volwaardige vrouw. In films en in 
boeken wordt sex vaak als een heel 
bijzondere, opwindende ervaring 
omschreven, maar dat gevoel werd 
mij ontnomen. Ik wilde ‘normaal’ 
zijn en ook de keuze hebben om ge-
meenschap te hebben. Dat dit keer 
op keer niet lukte, voelde intens  
verdrietig. Ook nu nog, als ik eraan 
terugdenk, voel ik dat verdriet.” 

Taboe
“Vriendjes accepteerden mijn vagi-
nisme wel; het was meestal geen re-
den om de relatie te beëindigen. Toch 
speelde het bij mij wél een grote rol. 
In gesprekken met vriendinnen en op 
feestjes wilde ik niet laten merken 
dat ik nog maagd was. Ik lachte altijd 
maar een beetje mee. Praten over va-
ginisme deed ik niet, het was een ta-
boe en er was toen nog geen internet 
om het met lotgenoten te kunnen 
delen. Ik bleef therapeuten bezoeken 
die mij uiteindelijk leerden om  
zelfstandiger in het leven te staan en 
voor mezelf op te komen, al gebeur-

“Ik ben opgegroeid in een heel klein 
dorp, in een beschermde omgeving. 
Lange tijd bestond mijn wereld uit 
niet meer dan dat dorp. Ik was een 
heel verlegen meisje. Op school was 
ik een gemiddelde leerling, maar in 
de klas durfde ik mijn mond niet 
open te doen, bang om iets verkeerds 
te zeggen. Ik had last van faalangst 
en dacht snel dat ik niet goed genoeg 
was. Ik ben de jongste van vier en 
mijn ouders waren heel liefdevol, 
maar ze stimuleerden ons niet om 
eropuit te gaan en zelf dingen te ont-
dekken. Alleen met de bus gaan, 
durfde ik niet, ik had geen idee hoe 
dat moest. En over dingen als seksu-
aliteit of de fysieke ontwikkeling 
werd thuis of op school nooit gespro-
ken. Als schuchtere puber vond ik 
het vreselijk om me uit te moeten 
kleden voor en na de gymles. Op mijn 
achttiende was ik nog altijd zo bleu 
dat ik niet eens zelf een drankje durf-
de te bestellen aan de bar. Wat ik over 
sex wist, had ik gezien op tv en dat 
was niet heel positief. Maar tegelij-
kertijd vond ik net als iedere andere 
puber aandacht van jongens stiekem 
wel leuk. En ik werd ook nieuwsgie-
rig naar sex. Op mijn negentiende 
kreeg ik mijn eerste vriendje, hij was 
net als ik nog zo groen als gras. Ik 
was verliefd en met hem wilde ik wel 
naar bed, iets wat veel van mijn 
schoolvriendinnen al eens hadden 
gedaan. Ik vond het heel spannend, 
en op een avond lagen we op zijn ka-
mer in bed en wilden we het allebei 
proberen. Toen we vreeën, merkte ik 
al snel dat het hem niet lukte om bij 
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de er fysiek nog steeds niets. Het 
duurde jaren voor ik het ook be-
spreekbaar durfde te maken in mijn 
vriendinnengroep. Ze gaven me veel 
tips en vertelden over hun seksleven. 
Dat hielp om mijn lichaam stapje 
voor stapje beter te leren kennen. Via 
een Rationele Effectiviteits Training 
(RET) werd geprobeerd om mijn be-
lemmerende gedachten over sex om 
te buigen naar meer positief en effec-
tief gedrag. In die dagen hielden de 
hulpverleners zich voornamelijk  
bezig met het psychologische aspect 
van vaginisme, voor het fysieke was 
nauwelijks aandacht, terwijl ik daar 
juist behoefte aan had. Ik probeerde 
speeltjes uit, zoals een vibrator, maar 
het bleef allemaal heel moeizaam 
gaan.”

Grote opluchting
“Het keerpunt kwam niet lang daar-
na toen ik een heel charmante man 
ontmoette. Hij was heel vrij en open 
en had veel ervaring met sex. Hij gaf 
me het gevoel dat ik de aantrekkelijk-
ste, sexy vrouw was die hij ooit had 
ontmoet en toen we vreeën, kon ik 
hem helemaal toelaten en ging het 
als vanzelf. Het bloedde een beetje, 
maar ik voelde er eigenlijk weinig 
van, zo overweldigd was ik door al-
les. Maar het was gelukt, ik was een 
vrouw als alle anderen, de opluch-
ting die ik ervoer, was enorm. Op 
mijn 31e was ik eindelijk ontmaagd! 
Na mijn ontmaagding ging het nog 
een paar keer goed met deze man. 
Technisch was de gemeenschap ge-
lukt, maar ik kon er nog niet van ge-
nieten. De relatie was van korte duur 
en er volgden andere partners. Ook al 

wist ik nu dat er niets mis was met 
mij, toch bleef ik last houden van 
faalangst. En het lukte me weer niet 
om gemeenschap te hebben. Ik kop-
pelde die geslaagde keren aan die ene 
man, niet aan mezelf. Na al die jaren 
overheerste het negatieve. Terugkij-
kend had ik moeite om in bed de 
controle te verliezen. Ik voelde de 
druk om, nu het me wel gelukt was, 
het vanaf nu altijd goed te doen. En 
na al die mislukte pogingen kon ik 
me eigenlijk nauwelijks voorstellen 
dat ik het ooit echt lekker of leuk zou 
kunnen gaan vinden. Mijn vaginisme 
is ontstaan doordat ik moeite had 
om ruimte in te nemen in relaties, 
om mijn grenzen aan te geven. Ik 
ging voorbij aan mijn eigen wensen 
en verlangens en nam niet de tijd om 
mijn eigen lichaam beter te leren 
kennen. Ter compensatie leerde ik 
wel allerlei trucjes om het leuk te 
hebben in bed, maar ik focuste me 
daarbij vooral op het plezier van de 
ander, niet op wat ik zélf fijn vond.” 

Op en top vrouw
“Toen ik vijftien jaar geleden via een 
datingsite Marco leerde kennen, ver-
anderde alles. Marco is een man die 
met beide benen op de grond staat, 
dat vond ik meteen heel aantrekke-
lijk aan hem. Ik vertelde hem over 
mijn vaginisme, zoals ik dat ook aan 
andere partners had verteld. Hij rea-
geerde anders dan de rest, hij bena-
derde het als een uitdaging: ‘Wat 
kunnen wij er samen aan doen om 
dit te verhelpen?’ ‘Wat heb jij nodig?’ 
Hij zag het als ons probleem, niet als 
mijn probleem. Marco voelt mijn  
lichaam heel goed aan, hij weet wan-
neer ik opgewonden ben en er klaar 
voor ben. Waarom het met hem wel 
lukt? Zijn verklaring is heel simpel: 
‘Omdat ik van je hou.’ Omdat ik me-
zelf meer tijd gun om te ontspannen 
tijdens het vrijen, lukt het me einde-
lijk om écht opgewonden te raken. 
Mijn man en ik hebben oprecht en 
intiem contact met elkaar. Gemeen-
schap hebben, zie ik nu als onderdeel 
van het vrijen; het moét niet altijd, 
de druk is weg. Het is een lange, pijn-

lijke, schaamtevolle en verdrietige 
weg geweest. Het idee om te falen 
op seksueel gebied had impact op 
allerlei andere aspecten in mijn 
leven. Sinds elf jaar heb ik mijn va-
ginisme voorgoed achter me kun-
nen laten, ik kan nu volledig van 
sex genieten en mijn bekkenbo-
dem verkrampt nooit meer. Ik voel 
me nu op-en-top vrouw; ik draag 
graag mooie lingerie, kleed me 
vrouwelijk en ik zit op zumba dan-
sen. Op mijn 31e werd ik technisch 
ontmaagd, maar pas op mijn 38e 
had ik het gevoel dat ik volledig 
van mijn vaginisme af was.” 

Ps
Eén op de tien vrouwen in Nederland 
lijdt volgens de officiële cijfers aan 
vaginisme. Jacqueline van de Bilt 
begeleidt vrouwen met vaginisme en 
pijn bij het vrijen in haar coaching-
praktijk Sunniva (sunniva.nl) en ze 
schreef het zelfhulpboek Overwin je 
vaginisme (€ 22,95).

“ IK KAN NU  
VOLLEDIG  
VAN SEX  
GENIETEN   
EN VOEL ME  
OP-EN-TOP 
VROUW”  
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