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Verantwoording modulaire richtlijn Vulvodynie 
 
 
Leeswijzer: 
Onderstaande teksten/modules worden in de Richtlijnendatabase (www.richtlijnendatabase.nl) 
opgenomen. Er volgt een modulaire weergave.  
 
Methodologie modulaire richtlijnontwikkeling 
Geldigheid 
Voor het beoordelen van de actualiteit van deze richtlijnmodules is de werkgroep niet in stand 
gehouden. Uiterlijk in 2022 bepaalt het bestuur van de NVOG of de modules van deze richtlijn 
nog actueel zijn. Op modulair niveau is een onderhoudsplan beschreven. Bij het opstellen van de 
richtlijn heeft de werkgroep per module een inschatting gemaakt over de maximale termijn 
waarop herbeoordeling moet plaatsvinden en eventuele aandachtspunten geformuleerd die van 
belang zijn bij een toekomstige herziening (update). De geldigheid van de richtlijn komt eerder te 
vervallen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn een herzieningstraject te starten.  
De NVOG is regiehouder van deze modules en eerstverantwoordelijke op het gebied van de 
actualiteitsbeoordeling van de modules. De andere aan deze richtlijn deelnemende 
wetenschappelijke verenigingen of gebruikers van de richtlijn delen de verantwoordelijkheid en 
informeren de regiehouder over relevante ontwikkelingen binnen hun vakgebied.  
 
Initiatief 
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG) 
©2018 
 
Autorisatie 
De richtlijn is geautoriseerd door: 
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG) 
Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS) 
 
Consultatie 
Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) en; 
Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie (NVFB, aangesloten bij KNGF (Koninklijk 
Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). De NVFB onderschrijft deze richtlijn. 
 
Algemene gegevens 
De richtlijnontwikkeling werd ondersteund door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch 
Specialisten (www.kennisinstituut.nl) en werd gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden Medisch 
Specialisten (SKMS). De financier heeft geen enkele invloed gehad op de inhoud van de richtlijn. 
 
Samenstelling werkgroep 
J.R. Dijkstra, voorzitter (Isala Klinieken), Ph.Th.M. Weijenborg (LUMC), M.C. Vos (Elisabeth 
Ziekenhuis), J.W.M. Maas (Maxima MC), W.A. ter Harmsel (Roosevelt kliniek), K. van der Tuuk 
(UMCG), H.M. Knol, (Isala Klinieken (gestart als AIOS)), M.J. Ramakers (namens Nederlandse 
Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS)) en  
S.L. Hamers (AIOS). 
Deze ontwikkeling is tot stand gekomen i.s.m. de NVOG-werkgroep Psychosomatiek in de 
Obstetrie en Gynaecologie (WPOG) en Nederlandse Vereniging voor Vulvapathologie (NVvVP). 
De richtlijnontwikkeling werd ondersteund door dr. E.M.E. den Breejen (senior-adviseur), S. 

http://www.richtlijnendatabase.nl/
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Persoon, MSc (adviseur) en A. Rozeboom, MSc (junior adviseur), namens het Kennisinstituut van 
de Federatie Medisch Specialisten.  
 
Belangenverklaringen 
De KNMG-code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling is 
gevolgd. Alle werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of zij in de laatste drie jaar directe 
financiële belangen (betrekking bij een commercieel bedrijf, persoonlijke financiële belangen, 
onderzoeksfinanciering) of indirecte belangen (persoonlijke relaties, reputatiemanagement, 
kennisvalorisatie) hebben gehad. De ondertekende belangenverklaringen zijn op te vragen bij 
het secretariaat van het Kennisinstituut van Medisch Specialisten. De belangenformulieren zijn 
besproken binnen de betreffende werkgroep en de NVOG cie Kwaliteitsdocumenten, indien van 
toepassing. Geen van de belangen heeft tot een eventuele actie geleid. 
 
Inbreng patiëntenperspectief 
Met de Patiëntenfederatie Nederland en Stichting Bekkenbodem4all heeft gedurende het 
ontwikkelproces contact plaatsgevonden over het patiëntperspectief. De conceptrichtlijn is voor 
commentaar voorgelegd aan de Patiëntenfederatie Nederland en Stichting Bekkenbodem4All. 
De ontvangen commentaren zijn verwerkt.  
 
Implementatie 
In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is rekening gehouden met de 
implementatie van de modules en de praktische uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. Daarbij 
is uitdrukkelijk gelet op factoren die de invoering van de richtlijn in de praktijk kunnen 
bevorderen of belemmeren.  
 
Werkwijze 
AGREE 
Deze richtlijn is opgesteld conform de eisen vermeld in het rapport Medisch Specialistische 
Richtlijnen 2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. Dit rapport is 
gebaseerd op het AGREE II instrument (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II; 
Brouwers, 2010), dat een internationaal breed geaccepteerd instrument is. Voor een stap-voor-
stap beschrijving hoe een evidence-based richtlijn tot stand komt wordt verwezen naar het 
stappenplan Ontwikkeling van Medisch Specialistische Richtlijnen van het Kennisinstituut van 
Medisch Specialisten. 
 
Knelpuntenanalyse 
De pijler gynaecologie inventariseerde de knelpunten, stelde een long list met knelpunten op en 
prioriteerde de knelpunten. 
 
Uitgangsvragen en uitkomstmaten 
Op basis van de uitkomsten van de knelpuntenanalyse zijn door de werkgroep de definitieve 
uitgangsvragen vastgesteld. Vervolgens inventariseerde de werkgroep per uitgangsvraag welke 
uitkomstmaten voor de patiënt relevant zijn, waarbij zowel naar gewenste als ongewenste 
effecten werd gekeken. De werkgroep waardeerde deze uitkomstmaten volgens hun relatieve 
belang bij de besluitvorming rondom aanbevelingen, als kritiek, belangrijk (maar niet kritiek) en 
onbelangrijk. Tevens definieerde de werkgroep tenminste voor de kritieke uitkomstmaten welke 
verschillen zij klinisch (patiënt) relevant vonden.  
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Strategie voor zoeken en selecteren van literatuur 
Er werd voor de afzonderlijke uitgangsvragen aan de hand van specifieke zoektermen gezocht 
naar gepubliceerde wetenschappelijke studies in (verschillende) elektronische databases. Tevens 
werd aanvullend gezocht naar studies aan de hand van de literatuurlijsten van de geselecteerde 
artikelen. In eerste instantie werd gezocht naar studies met de hoogste mate van bewijs. De 
werkgroepleden selecteerden de via de zoekactie gevonden artikelen op basis van vooraf 
opgestelde selectiecriteria. De geselecteerde artikelen werden gebruikt om de uitgangsvraag te 
beantwoorden. De databases waarin is gezocht, de zoekstrategie en de gehanteerde 
selectiecriteria zijn opvraagbaar bij de richtlijnendatabase. 
 
Kwaliteitsbeoordeling individuele studies 
Individuele studies werden systematisch beoordeeld, op basis van op voorhand opgestelde 
methodologische kwaliteitscriteria, om zo het risico op vertekende studieresultaten (risk of bias) 
te kunnen inschatten. Deze beoordelingen kunt u vinden in de Risk of Bias (RoB) -tabellen. De 
Cochrane ROB-tool werd gebruikt, dit is een gevalideerd instrument dat wordt aanbevolen door 
de Cochrane Collaboration. 
 
Samenvatten van de literatuur 
De relevante onderzoeksgegevens van alle geselecteerde artikelen werden overzichtelijk 
weergegeven in evidencetabellen. De belangrijkste bevindingen uit de literatuur werden 
beschreven in de samenvatting van de literatuur.  
 
Beoordelen van de kracht van het wetenschappelijke bewijs voor interventievragen (vragen over 
therapie of screening) 
De kracht van het wetenschappelijke bewijs werd bepaald volgens de GRADE-methode. GRADE 
staat voor ‘Grading Recommendations Assessment, Development and Evaluation’ (zie 
http://www.gradeworkinggroup.org/). 
 
GRADE onderscheidt vier gradaties voor de kwaliteit van het wetenschappelijk bewijs: hoog, 
matig, laag en zeer laag. Deze gradaties verwijzen naar de mate van zekerheid die er bestaat 
over de literatuurconclusie (Schünemann, 2013).   
 
GRADE Definitie 

Hoog  er is hoge zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van 
behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie; 

 het is zeer onwaarschijnlijk dat de literatuurconclusie verandert wanneer er  resultaten van 
nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd. 

Matig  er is matige zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van 
behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie; 

 het is mogelijk dat de conclusie verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig 
onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd. 

Laag  er is lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van 
behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie; 

 er is een reële kans dat de conclusie verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig 
onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd. 

Zeer laag  er is zeer lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van 
behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie; 

 de literatuurconclusie is zeer onzeker. 

 
 
Formuleren van de conclusies 
Voor elke relevante uitkomstmaat werd het wetenschappelijk bewijs samengevat in een of 
meerdere literatuurconclusies waarbij het niveau van bewijs werd bepaald volgens de GRADE-
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methodiek. De werkgroepleden maakten de balans op van elke interventie (overall conclusie). 
Bij het opmaken van de balans werden de gunstige en ongunstige effecten voor de patiënt 
afgewogen. De overall bewijskracht wordt bepaald door de laagste bewijskracht gevonden bij 
een van de kritieke uitkomstmaten. Bij complexe besluitvorming waarin naast de conclusies uit 
de systematische literatuuranalyse vele aanvullende argumenten (overwegingen) een rol spelen, 
werd afgezien van een overall conclusie. In dat geval werden de gunstige en ongunstige effecten 
van de interventies samen met alle aanvullende argumenten gewogen onder het kopje 
'Overwegingen'.  
 
Overwegingen (van bewijs naar aanbeveling) 
Om te komen tot een aanbeveling zijn naast (de kwaliteit van) het wetenschappelijke bewijs ook 
andere aspecten belangrijk en worden meegewogen, zoals de expertise van de werkgroepleden, 
de waarden en voorkeuren van de patiënt (patient values and preferences), kosten, 
beschikbaarheid van voorzieningen en organisatorische zaken. Deze aspecten worden, voor 
zover geen onderdeel van de literatuursamenvatting, vermeld en beoordeeld (gewogen) onder 
het kopje ‘Overwegingen’.  
 
Formuleren van aanbevelingen 
De aanbevelingen geven antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op het beschikbare 
wetenschappelijke bewijs en de belangrijkste overwegingen, en een weging van de gunstige en 
ongunstige effecten van de relevante interventies. De kracht van het wetenschappelijk bewijs en 
het gewicht dat door de werkgroep wordt toegekend aan de overwegingen, bepalen samen de 
sterkte van de aanbeveling. Conform de GRADE-methodiek sluit een lage bewijskracht van 
conclusies in de systematische literatuuranalyse een sterke aanbeveling niet a priori uit, en zijn 
bij een hoge bewijskracht ook zwakke aanbevelingen mogelijk. De sterkte van de aanbeveling 
wordt altijd bepaald door weging van alle relevante argumenten tezamen. 
 
Randvoorwaarden (Organisatie van zorg) 
In de knelpuntenanalyse en bij de ontwikkeling van de richtlijn is expliciet rekening gehouden 
met de organisatie van zorg: alle aspecten die randvoorwaardelijk zijn voor het verlenen van 
zorg (zoals coördinatie, communicatie, (financiële) middelen, menskracht en infrastructuur). 
Randvoorwaarden die relevant zijn voor het beantwoorden van een specifieke uitgangsvraag 
maken onderdeel uit van de overwegingen bij de bewuste uitgangsvraag. 
 
Kennislacunes 
Tijdens de ontwikkeling van deze richtlijn is systematisch gezocht naar onderzoek waarvan de 
resultaten bijdragen aan een antwoord op de uitgangsvragen. Bij elke uitgangsvraag is door de 
werkgroep nagegaan of er (aanvullend) wetenschappelijk onderzoek gewenst is om de 
uitgangsvraag te kunnen beantwoorden. Een overzicht van de onderwerpen waarvoor 
(aanvullend) wetenschappelijk van belang wordt geacht, is als aanbeveling in de bijlage 
Kennislacunes beschreven (onder aanverwante producten). 
 
Commentaar- en autorisatiefase 
De conceptrichtlijn werd aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen en 
(patiënt)organisaties voorgelegd ter commentaar. De commentaren werden verzameld en 
besproken met de werkgroep. Naar aanleiding van de commentaren werd de conceptrichtlijn 
aangepast en definitief vastgesteld door de werkgroep. De definitieve richtlijn werd aan de 
deelnemende (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt)-organisaties voorgelegd voor 
autorisatie en door hen geautoriseerd dan wel geaccordeerd. 
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Module ‘Diagnose’ 
 
Uitgangsvraag 
Welke klinische diagnostische criteria zijn minimaal noodzakelijk om de diagnose vulvodynie te 
stellen? 

 
Inleiding 
In 2000 publiceerde de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) de 
richtlijn vulvodynie. Indertijd werd de term vulvodynie gebruikt om zowel somatisch als niet-
somatisch verklaarde vulvaire pijnklachten mee aan te duiden. Er werden in deze laatste groep 
twee ziektebeelden onderscheiden: vulvair vestibulitissyndroom (VVS) en essentiële vulvodynie. 
Inmiddels is er internationaal consensus om de term vulvodynie te reserveren voor niet-
somatisch verklaarde chronische vulvaire klachten, met een nieuwe subclassificatie van 
vulvodynie (Bornstein et al., 2015). De richtlijn is derhalve toe aan herziening.  
 

Aanbeveling 

Stel als arts de diagnose vulvodynie bij anamnestisch langer dan 3 maanden durende vulvaire 
pijnklachten, en wanneer bij het lichamelijk onderzoek er geen andere bevindingen zijn dan 
pijn bij aanraken. Maak daarbij onderscheid tussen gelokaliseerde provoked vulvodynie en 
spontane gegeneraliseerde vulvodynie.  
 
 
Zoeken en selecteren 

Voor deze deelvragen is geen systematische literatuursearch verricht. Voor de overwegingen 
is gebruikgemaakt van de internationale consensusmeeting (Bornstein et al., 2015; Bornstein 
et al., 2016) en van (gedeelten van) de tekst uit het hoofdstuk vulvodynie (Ramakers en 
Jacobs, 2018). 
 
Overwegingen 
Prevalentie 
Schattingen over prevalentie van genitale pijn lopen uiteen van 14 tot 34% bij jonge vrouwen, en 
van 4,5 tot 45% bij oudere vrouwen (Lankveld et al., 2010). In een recente Amerikaanse 
bevolkingsstudie onder volwassen vrouwen (responspercentage 89,3%) naar vulvodynie - 
omschreven als minstens drie maanden onafgebroken pijnklachten aan de vulva of aan de 
ingang van de vagina -, was de prevalentie 8,3%. De gemiddelde leeftijd bij het begin van de 
klachten was 30,5 jaar, met een mediaan van 30 jaar en een spreiding tussen 6 en 70 jaar. 
Ongeveer vier op de tien vrouwen (41,7%) had pijn bij de eerste coïtus en bijna een kwart 
(23,3%) had pijn bij het inbrengen van de eerste tampon (Reed et al., 2012). 
 
In Nederland is er geen bevolkingsstudie bekend naar het voorkomen van vulvodynie, maar wel 
naar klachten van pijn bij het vrijen. In een recente studie onder jongeren tussen de 12 en 25 
jaar gaf van de circa 8000 ondervraagde meisjes 2% aan “penis of vinger in vagina stoppen lukt 
niet” en 5% heeft “vaak pijn tijdens seks met behoorlijke last” (de Graaff et al., 2017). In een 
Nederlandse bevolkingsstudie onder volwassenen tussen 19 en 69 jaar beantwoordde één op de 
vijf vrouwen (21,4 %) die de afgelopen zes maanden seksueel contact hadden gehad, 
bevestigend op de vraag ‘Heeft u voor, tijdens of na seksueel contact wel eens pijn, jeuk of een 
branderig gevoel in uw geslachtsdelen?’;  één op de 20 vrouwen (4,9%) gaf aan dit probleem 
regelmatig of vaker te hebben (Kedde, 2012). 
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Classificatie van somatisch onverklaarde pijnklachten en van vulvodynie 
Verschillende beroepsgroepen gebruiken verschillende classificatiesystemen en terminologie om 
aan te duiden wanneer patiënten onbegrepen chronische vulvaire pijnklachten hebben. Recent 
is zowel vanuit de psychiatrie als vanuit de gynaecologie op internationaal niveau nieuwe 
terminologie geïntroduceerd.  
 
Classificatie volgens de DSM-5 (APA, 2013)  
De Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) is het classificatiesysteem van 
de American Psychiatric Association (APA).  
 
In de DSM-5 zijn de termen dyspareunie en vaginisme samengenomen, en is de term 
genitopelviene pijn- en penetratiestoornis (GPPPS) geïntroduceerd. Er is sprake van GPPPS 
indien bij een vrouw lichamelijke oorzaken zijn uitgesloten en zij gedurende minimaal drie 
maanden recidiverende of voortdurende problemen ervaart met één of meer van de volgende 
opsommingen (APA, 2014):  

• vaginale penetratie tijdens geslachtsgemeenschap en/of  

• duidelijke pijn in vulva/vagina of buik, en/of  

• duidelijke vrees of angst en/of  

• duidelijke spanning van de bekkenbodemspieren. 

 

De somatisch-symptoomstoornis (SSS) is een nieuwe benaming voor klachten waarbij centraal 
staat dat de somatische symptomen gepaard gaan met abnormale gedachten, gevoelens en 
gedrag, ongeacht de vraag of de somatische klachten gepaard gaan met een gediagnosticeerde 
lichamelijke ziekte (Feltz et al., 2014).  Dit houdt in dat voor vrouwen met voornamelijk vulvaire 
pijn als klacht, dit volgens de DSM-5 geclassificeerd kan worden als SSS indien (APA, 2014): 

• betrokkene eronder lijdt, of die klachten het dagelijks leven in significante mate 

verstoren;  

• er excessieve gedachten, gevoelens of gedragingen zijn samenhangend met de pijn of de 

hiermee gepaard gaande zorgen over de gezondheid, tot uiting komend in minstens één 

van de volgende voorbeelden: 

o disproportionele en persisterende gedachten over de ernst van de klachten 

en/of; 

o persisterende hoge mate van ongerustheid over de gezondheid of de klachten 

en/of; 

o excessief veel tijd en energie besteden aan deze klachten of aan de zorgen over 

de gezondheid.  

• klachten langer dan zes maanden bestaan. 

 
Classificatie van vulvodynie (2015) 
In 2015 vond een meeting plaats met vertegenwoordigers uit verschillende internationale 
organisaties (International Society for the Study of Vulvovaginal Diseases: ISSVD, 
International Society for the Study of Women’s Sexual Health: ISSWSH en de International 
Pelvic Pain Society: IPPS), waarbij consensus werd bereikt over de indeling van persisterende 
vulvaire pijn (Bornstein et al., 2015; Bornstein et al., 2016), te weten: 
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a) vulvaire pijn veroorzaakt door somatische ziekten (zie Tabel 1.A);  
b) vulvodynie: niet-somatisch veroorzaakte vulvaire pijn (zie Tabel 1.B).  

In de onderhavige richtlijn sluiten we aan bij deze indeling. Het is voor de clinicus belangrijk 
zich te realiseren dat beide ziektebeelden tegelijkertijd kunnen voorkomen. 
 

A. Vulvaire pijn veroorzaakt door een specifieke ziekte 

• Infectieus (bijvoorbeeld recidiverende candida, herpes genitalis) 

• Inflammatoir (bijvoorbeeld lichen sclerosus, lichen planus, 

immunobulleuze ziekten) 

• Neoplastisch (bijvoorbeeld Morbus Paget, squameus celcarcinoom) 

• Neurologisch (bijvoorbeeld postherpetische neuralgie, compressie of 

laesie zenuw, neurinoom) 

• Trauma (bijvoorbeeld genitale mutilatie, obstetrisch) 

• Iatrogeen (bijvoorbeeld postoperatief, chemotherapie, bestraling) 

• Hormonale deficiëntie (bijvoorbeeld postmenopauzale vulvovaginale 

atrofie, lactatie amenorroe)   

B. Vulvodynie 

Vulvaire pijn die ten minste drie maanden duurt, zonder duidelijk te 

identificeren oorzaak, met potentieel geassocieerde factoren. 

Subcategorieën/subclassificatie: 

• gelokaliseerd (bijvoorbeeld vestibulodynie, clitorodynie), gegeneraliseerd 

of gemengd naar uitgebreidheid van de lokalisatie; 

• provoked (bijvoorbeeld bij penetratie of insertie), spontaan of gemengd 

naar aard van de pijn oproepende prikkel; 

• primair of secundair naar het begin van de klachten; 

• intermitterend, persisterend, constant, acuut, of geleidelijk naar het 

beloop van de klachten in de tijd. 

Tabel 1.  Indeling persisterende vulvaire pijn (Bornstein et al., 2015).  
 
In de klinische praktijk zijn er twee min of meer af te grenzen ziektebeelden van vulvodynie:  

1. Gelokaliseerde provoked vulvodynie, ook wel afgekort tot PVD.  

Een voornamelijk bij jonge vrouwen (twintigers en dertigers) optredend 

ziektebeeld, waarbij langdurige of recidiverende vulvaire pijn bestaat bij de 

penetratie en er bij onderzoek  gelokaliseerde drukpijnlijke plekjes in de vulva 

worden gevonden. 

PVD werd voorheen ook wel vulvair vestibulitissyndroom, VVS, vulvaire 
vestibulitis of focale vulvitis genoemd en is equivalent aan de genitopelviene pijn- 
en penetratiestoornis (GPPPS) in de DSM-5.  
 

2. Gegeneraliseerde spontane vulvodynie. 

Een vooral bij peri- en postmenopauzale vrouwen optredend ziektebeeld, waarbij 
vulvaire pijnklachten bestaan onafhankelijk van coïtus en/of ander penetrerend 
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contact, en er bij onderzoek gegeneraliseerde drukpijn in de vulva (en vaak ook 
nog erbuiten) wordt gevonden. 
Gegeneraliseerde spontane vulvodynie werd voorheen generalized unprovoked 
vulvodynia of essentiële vulvodynie genoemd en is equivalent aan de somatisch-
symptoomstoornis met (vulvaire of genitale) pijn in DSM-5. 

Het is op dit moment onvoldoende duidelijk of en hoe PVD en gegeneraliseerde spontane 
vulvodynie  met elkaar samenhangen, en of ze in elkaar kunnen overgaan.  
 
Diagnostische criteria voor PVD 
Friedrich (1987) beschreef een drietal criteria die decennia lang gehanteerd werden om de 
diagnose vulvair vestibulitis syndroom (VVS) te stellen: a) meer dan een half jaar 
oppervlakkige dyspareunie, b) bij lichamelijk onderzoek geen andere bevindingen dan 
vestibulaire erytemateuse foci en c) specifieke pijn bij aanraken vestibulum. Dit laatste 
gebeurde met de zogenaamde Q-tip test (Goetsch, 1991) of touchtest (ook wel wattentip 
test of cotton swap test genoemd), en later met de zogenaamde vulvalgesiometer: op 
meerdere plekken wordt circulair kloksgewijs met een natte wattenstok het vestibulum 
aangeraakt en gescoord of er wel (positieve touchtest) of geen drukpijn (negatieve 
touchtest) is. Met de vulvalgesiometer (Pukall et al., 2007) kan de druk die wordt 
uitgeoefend preciezer gedoseerd worden; dit is vooral bij wetenschappelijk onderzoek nuttig 
maar in de klinische praktijk niet nodig.  
De criteria van Friedrich om de diagnose vulvodynie te stellen, zijn verlaten omdat erytheem 
een aspecifieke bevinding is die ook bij gezonde vrouwen zonder klachten aanwezig is (Van 
Beurden et al., 1997) en de touchtest is niet meer dan de objectivering van de 
anamnestische klacht, namelijk pijn bij aanraken van het vestibulum vulvae. 
 
De diagnose PVD kan dus worden gesteld door een gerichte anamnese en door 
gynaecologisch onderzoek. Anamnestisch is het belangrijk dat de vrouw gedurende 
minimaal drie maanden regelmatig last heeft van pijn bij penetratie/coïtus. Bij het 
gynaecologisch onderzoek is het vestibulum bij aanraken pijnlijk. Dit aanraken kan met een 
natte wattenstok worden verricht, de zogenaamde touchtest.  
Het gynaecologisch onderzoek is bij voorkeur niet alleen diagnostisch maar ook bedoeld om 
de vrouw te informeren. Het dient dus rustig te gebeuren waarbij de vrouw de mogelijkheid 
heeft om met een spiegel mee te kijken en uitleg krijgt over de pijnlijke plekjes in de vulva en 
over haar bekkenbodemspieren. Dit wordt ook wel een educatief gynaecologisch 
seksuologisch onderzoek genoemd (Ramakers en Ter Kuile, 2010). 
Anamnestisch kunnen er ook klachten zijn die passen bij het zogenaamde overactief 
bekkenbodemsyndroom: naast de penetratieproblemen ook stoornissen in het defaecatie- 
en mictiegedrag. Een overactieve bekkenbodem en erytheem zijn niet noodzakelijk om de 
diagnose PVD te stellen, maar ondersteunen de diagnose wel. De gremia die deelnamen aan 
de consensusmeeting (Bornstein et al. 2015; Bornstein et al. 2016) benoemen een aantal 
“potentieel geassocieerde factoren”, waarvan onderzocht is, maar niet onomstotelijk vast staat 
of en welke (oorzakelijke) relatie er bestaat met vulvodynie (zie Tabel 2).  
 

Potentieel geassocieerde factoren 

• Comorbiditeit en andere pijnsyndromen (bijvoorbeeld pijnlijk 

blaassyndroom, fibromyalgie, irritable bowel syndrome, 

temporomandibulaire stoornis)  
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• Genetisch  

• Hormonale factoren (bijvoorbeeld pharmacologisch geïnduceerd)  

• Musculoskeletaal (bijvoorbeeld overactiviteit bekkenbodemspier, 

myofasciaal, biomechanisch) 

• Neurologisch mechanisme 

o centraal (wervelkolom, brein)  

o perifeer  

• Neuroproliferatie  

• Ontsteking  

• Psychosociale factoren (bijvoorbeeld stemming, interpersoonlijk, coping, rol, 

seksueel functioneren)  

• Structurele defecten (bijvoorbeeld verzakking)  

 

Tabel 2. Potentieel met vulvodynie geassocieerde factoren (Bornstein et al. 2015; Bornstein et 
al. 2016) 
 
Het stellen van de diagnose PVD is eigenlijk eenvoudiger geworden: minimaal drie maanden 
pijn bij penetratie/coïtus zonder dat er een somatische verklaring is, is voldoende voor de 
diagnose. De nieuwe terminologie geeft de mogelijkheid om potentiële factoren die 
geassocieerd zijn met vulvodynie te beschrijven.  
 

Diagnostische criteria voor  gegeneraliseerde spontane vulvodynie 
Wanneer vulvaire pijn spontaan aanwezig is, dat wil zeggen buiten de seksuele situatie, dan 
wel niet gerelateerd aan seksuele activiteit, dan kan de diagnose  gegeneraliseerde spontane 
vulvodynie gesteld worden. Naast min of meer permanente vulvaire (branderige) pijn, 
rapporteert de vrouw meestal ook andere klachten, bijvoorbeeld moeite met zitten en/of 
kloppende stekende sensaties “alsof er iets beweegt” in de vulva. De klachten kunnen een 
enorme impact op het dagelijks leven hebben. Bij het lichamelijk onderzoek worden aan de 
vulva geen somatische afwijkingen vastgesteld, behoudens (verergering van) pijn bij 
aanraken met een wattentip (positieve touchtest), niet alleen ter plaatse van de vulva maar 
ook daarbuiten bijvoorbeeld op de labia majora of zelfs vaginaal.  
 
Aanbeveling 

Stel als arts de diagnose vulvodynie bij anamnestisch langer dan drie maanden durende 
vulvaire pijnklachten, en wanneer bij het lichamelijk onderzoek er geen andere bevindingen 
zijn dan pijn bij aanraken. Maak daarbij onderscheid tussen gelokaliseerde provoked 
vulvodynie en spontane gegeneraliseerde vulvodynie.  
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Lijst met afkortingen 
APA:    American Psychiatric Association 
DSM:    Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders  
ISSVD:   International Society for the Study of Vulvovaginal Disease 
ISSWSH:  International Society for the Study of Women’s Sexual Health 
IPPS:   International Pelvic Pain Society 
VVS:   Vulvair vestibulitis syndroom 
GPPPS:  Genitopelviene pijn- en penetratiestoornis  
PVD:   Provoked (localized) vulvodynie  
SSS  Somatisch symptoom stoornis
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BIJLAGEN 
 
Implementatie 
Aanbeveling Tijdspad 

voor 
implement
atie:  
<1 jaar, 
1-3 jaar of  
>3 jaar 

Verwa
cht 
effect 
op 
kosten 

Randvoorwaa
rden voor 
implementati
e (binnen 
aangegeven 
tijdspad) 

Mogelijke 
barrières 
voor 
implement
atie1 

Te 
onderneme
n acties 
voor 
implement
atie2 

Verantwoordel
ijken voor 
acties3 

Overige 
opmerkin
gen 

Stel als arts 
de diagnose 
vulvodynie 
bij 
anamnestisc
h langer dan 
3 maanden 
durende 
vulvaire 
pijnklachten, 
en wanneer 
bij het 
lichamelijk 
onderzoek er 
geen andere 
bevindingen 
zijn dan pijn 
bij aanraken. 
Maak daarbij 
onderscheid 
tussen 
gelokaliseerd
e provoked 
vulvodynie 
en spontane 
gegeneralise
erde 
vulvodynie.  
 

< 1 jaar - Implement
atie 
richtlijnmo
dule door 
gynaecolog
en 

- - Zorgverlener - 

2e         

Etc.        
1 Barrières kunnen zich bevinden op het niveau van de professional, op het niveau van de organisatie (het ziekenhuis) of op 
het niveau van het systeem (buiten het ziekenhuis). Denk bijvoorbeeld aan onenigheid in het land met betrekking tot de 
aanbeveling, onvoldoende motivatie of kennis bij de specialist, onvoldoende faciliteiten of personeel, nodige concentratie 
van zorg, kosten, slechte samenwerking tussen disciplines, nodige taakherschikking, etc. 
2 Denk aan acties die noodzakelijk zijn voor implementatie, maar ook acties die mogelijk zijn om de implementatie te 
bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan controleren aanbeveling tijdens kwaliteitsvisitatie, publicatie van de richtlijn, 
ontwikkelen van implementatietools, informeren van ziekenhuisbestuurders, regelen van goede vergoeding voor een 
bepaald type behandeling, maken van samenwerkingsafspraken.  
3 Wie de verantwoordelijkheden draagt voor implementatie van de aanbevelingen, zal tevens afhankelijk zijn van het 
niveau waarop zich barrières bevinden. Barrières op het niveau van de professional zullen vaak opgelost moeten worden 
door de beroepsvereniging.  
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Barrières op het niveau van de organisatie zullen vaak onder verantwoordelijkheid van de ziekenhuisbestuurders vallen. Bij 
het oplossen van barrières op het niveau van het systeem zijn ook andere partijen, zoals de NZA en zorgverzekeraars, van 
belang. 
 
Evidencetabellen 
Niet van toepassing. 
 
Exclusietabel 
Niet van toepassing. 
 
Zoekverantwoording 
Niet van toepassing. 
 
Algemene gegevens  

Korte titel (max 40 tekens) Hier tekst starten … 

Volledige titel (max 100 tekens)  

Versie (eerste versie of herziening van bestaande 
module op de richtlijnendatabase) 

1 

Submodule van: (indien van toepassing)  

Referentie stijl  

Taal (nederlands/engelse vertaling/engels 
geautoriseerd) 

 

Methode (evidence/consensus)  

Autorisatiedatum  

Aanbevolen termijn voor herbeoordeling (jaartal) 
Zie tabel onder Geldigheid en 
Onderhoud 

Tags:  

Zorgproces (Preventie, diagnostiek, behandeling, 
prognose, screening, nazorg) 

 

Symptomen (volgens ICPC)  

Aandoening (volgend ICD10)  

Specialisme (relevant voor welke specialismen)  

Trefwoorden (overige relevante termen, maximaal 
twee) 

 

Koppelingen andere aanbevelingen  

Gerelateerde modules (die geen onderdeel van de 
huidige richtlijn zijn) 

 

Gerelateerde richtlijnen  

Bijlagen  

HTML Bijlagen (welke bijlagen wilt u koppelen, graag 
juiste naam en volgorde doorgeven) 

Denk aan indicatoren, 
kennishiaten 

Hyperlinks (welke hyperlinks wilt u relateren, graag 
juiste naam en volgorde doorgeven) 

Denk aan 
www.kennisinstituut.nl, link 
naar patiëntenorganisatie 

Bijlagen als bestand (bijvoorbeeld Word of Excel) Denk aan stroomschema 

 

http://www.kims.orde.nl/
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Module ‘Bekkenbodemfysiotherapie’ 
 
Uitgangsvraag 
Welke waarde heeft bekkenfysiotherapie als interventie in de behandeling van vulvodynie (lokalized 
provoked vulvodynia en/of generalized unprovoked vulvodynia)? 

 
Inleiding 
Vulvodynie is een veel voorkomend probleem. In Nederland is er geen bevolkingsstudie naar 
vulvodynie, maar wel naar klachten van pijn bij vrijen. In een recente studie onder jongeren 
tussen de 12 en 25 jaar gaf van de circa 8000 ondervraagde meisjes 2% aan “penis of vinger in 
vagina stoppen lukt niet” en 5% heeft “vaak pijn tijdens seks met behoorlijke last” (de Graaf, 
2017). In een Nederlandse bevolkingsstudie onder volwassen vrouwen tussen 19 en 69 jaar 
beantwoordde één op de vijf vrouwen (21,4%) die de afgelopen zes maanden seksueel contact 
hadden gehad bevestigend op de vraag ‘heeft u voor, tijdens of na seksueel contact wel eens 
pijn, jeuk of een branderig gevoel in uw geslachtsdelen?’; één op de 20 vrouwen (4,9%) gaf aan 
dit probleem regelmatig of vaker te hebben (Kedde, 2012). Bij een gedeelte van de vrouwen 
speelt er somatische problematiek, en een gedeelte heeft pijn zonder duidelijke lichamelijke 
afwijkingen. In deze richtlijn is gebruik gemaakt van de volgende termen: lokalized provoked 
vulvodynia ofwel gelokaliseerde provoked vulvodynie (PVD), en gegeneraliseerde spontane 
vulvodynie, zie ook de module ‘Vulvodynie; Prevalentie, Classificatie en Klinische symptomen’.  
 
Diverse behandelopties zijn bekend voor PVD, maar tot op heden is er geen goede bewijsvoering 
welke therapie het beste is. Data van verschillende studies en trials blijven inconclusief. Op basis 
van enkele studies lijkt de rol van bekkenfysiotherapie positief.  
 
Het doel van deze richtlijn is het geven van aanbevelingen voor de behandeling van beide 
vormen van vulvodynie. Aangezien tijdens de literatuursearch voor deze module bleek dat 
vrijwel alle beschikbare literatuur zich richt op de behandeling van PVD en in mindere mate gaat 
over gegeneraliseerde spontane vulvodynie, zullen de overwegingen en aanbevelingen over de 
behandeling van PVD gaan, tenzij anders vermeld. In het vervolg van deze richtlijn zijn, om 
verwarring te voorkomen, de verschillende benamingen die in het verleden gebruikt werden 
(zoals vulvaire vestibulitis, focale vulvitis, burning vulvitis, essentiële vulvodynie) aangepast aan 
de hedendaagse terminologie, en gebruiken we PVD en generaliseerde spontane vulvodynie. 
 
Aanbeveling 
 

 

Start bij voorkeur met conservatieve therapie vanwege de kans op bijwerkingen van 

medicamenteuze of chirurgische therapie. Maak in overleg met de patiënt een keuze tussen 

psychoseksuele cognitieve gedragstherapie of bekkenfysiotherapie. 

 

 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden, is er een systematische literatuuranalyse 
verricht naar de volgende wetenschappelijke vraagstelling:  
“Wat is de effectiviteit van bekkenfysiotherapie ten opzicht van een  
 
1. expectatief beleid, 
2. chirurgische behandeling, 



 

 18 

3. psychoseksuele interventie, of  
4. medicamenteuze behandeling  
op vermindering van pijn, verbetering van kwaliteit van leven, verbetering seksueel 
functioneren/seksuele activiteit, en patiënttevredenheid?”   
 

PICO 1 
P: Patiënten met vulvodynie 
I: Bekkenfysiotherapie 
C:  Expectatief beleid  
O:  Vermindering van pijn, verbetering van kwaliteit van leven, verbetering seksueel 

functioneren/seksuele activiteit, en patiënttevredenheid  
 
PICO 2 
P Patiënten met vulvodynie 
I: Bekkenfysiotherapie 
C:  Chirurgische interventie 
O:  Vermindering van pijn, verbetering van kwaliteit van leven, verbetering seksueel 

functioneren/seksuele activiteit, en patiënttevredenheid  
 
PICO 3 
P Patiënten met vulvodynie 
I: Bekkenfysiotherapie 
C:  Psychoseksuele interventie 
O:  Vermindering van pijn, verbetering van kwaliteit van leven, verbetering seksueel 

functioneren/seksuele activiteit, en patiënttevredenheid  
 
PICO 4 
P Patiënten met vulvodynie 
I: Bekkenfysiotherapie 
C:  Medicamenteuze behandeling 
O:  Vermindering van pijn, verbetering van kwaliteit van leven, verbetering seksueel 

functioneren/seksuele activiteit, en patiënttevredenheid  
 
Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep achtte een vermindering van pijn, ook specifiek bij coïtus, een voor de 
besluitvorming kritieke uitkomstmaat; en verbetering van kwaliteit van leven, verbetering 
seksueel functioneren/activiteit en tevredenheid over de besluitvorming of behandeling zijn 
belangrijke uitkomstmaten. 
 
De werkgroep definieerde niet a priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde de in de 
studies gebruikte definities.  
 
De werkgroep volgde de IMMPACT-aanbevelingen (Dworkin et al., 2008) en definieerde een 
afname van tenminste 30% in pijnklachten op een waarderingsschaal van 0-10 als een klinisch 
relevant verschil. 
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Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline (via OVID), Embase (via Embase.com) en de Cochrane Library (via 
Wiley) is op 30-12-2015 met relevante zoektermen gezocht naar systematische reviews, 
gerandomiseerd gecontroleerde trials en observationeel onderzoek. 
 
De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De 
literatuurzoekactie leverde 204 treffers op. Studies werden geselecteerd op grond van de 
volgende selectiecriteria: Systematische reviews (gezocht in ten minste twee databases, 
gedetailleerde zoekstrategie beschikbaar en risk-of-bias-beoordeling) of gerandomiseerde of 
quasi-gerandomiseerde trials waarin patiënten met vulvodynie participeerden en waarin een 
vergelijking werd gemaakt tussen bekkenfysiotherapie en expectatief beleid of een chirurgische, 
medicamenteuze of psychologische en/of seksuologische interventie. Daarnaast moest ten 
minste één van bovenstaande (relevante) uitkomstmaten zijn geïncludeerd. Op basis van titel en 
abstract werden in eerste instantie 31 artikelen voorgeselecteerd. Na raadpleging van de 
volledige tekst, werden vervolgens 28 artikelen geëxcludeerd (zie exclusietabel onder het 
tabblad Verantwoording), en drie artikelen definitief geselecteerd.  
 
Er zijn drie artikelen opgenomen in de literatuuranalyse, die samen twee studies beschreven. De 
belangrijkste studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de evidencetabellen. De 
beoordeling van de individuele studieopzet (risk of bias) is opgenomen in de risk-of-bias- 
tabellen. 
 
Samenvatting literatuur 
 
Zoekvraag 1: Bekkenfysiotherapie versus expectatief beleid  
Beschrijving studies 
Er zijn geen studies gevonden. 
 
Conclusies  
Er is geen conclusie voor deze zoekvraag mogelijk aangezien er geen enkele studie voldeed aan 
de inclusiecriteria voor deze PICO.  
 
Zoekvraag 2 en 3: Bekkenfysiotherapie versus cognitieve gedragstherapie of chirurgische 
behandeling  
Beschrijving studie 
Er is één studie die is beschreven in twee publicaties die zowel zoekvraag twee als zoekvraag 
drie beantwoordt.  
Bergeron et al. (2001) verrichtten een RCT waaraan 87 patiënten met PVD deelnamen. In deze 
studie werden drie vormen van behandeling voor vulvodynie met elkaar vergeleken; EMG- 
biofeedbacktraining van de bekkenbodemspieren, vestibulectomie en cognitieve 
gedragstherapie (groepsbehandeling; CGT). Uitkomstmaten werden voor de behandeling, na de 
behandeling en na zes maanden follow-up bepaald, en waren onder andere pijn, seksueel 
functioneren en tevredenheid. 
De biofeedbacktraining werd gedaan met behulp van een vaginale EMG-sensor, in totaal hadden 
de vrouwen acht behandelsessies van 45 minuten gedurende 12 weken en daarnaast deden ze 
tweemaal daags zelf oefeningen met de vaginale EMG-sensor.  
Pijn werd bepaald met de volgende vier meetinstrumenten: de zelf-gerapporteerde 
pijnintensiteit van de coïtus (score tussen de 0-10); de Pain Rating Index en de Sensory scale van 
the McGill Pain Questionnaire en de vestibular pain index (gemiddelde scores voor de touchtest 
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afgenomen tijdens twee gynaecologische onderzoeken). Ook voor het bepalen van het seksueel 
functioneren werden meerdere meetinstrumenten gebruikt. Met behulp van de  Global Sexual 
Functioning score van de Sexual History Form werden verlangen, opwinding, orgasme, 
frequentie van de seksuele activiteit en de seksuele tevredenheid geëvalueerd. Daarnaast 
werden ook de verschillende factoren van seksueel functioneren en de houding ten opzichte van 
seksualiteit bepaald (Sexual Information scale van de Derogatis Sexual Functioning Inventory) en 
werd de frequentie van de coïtus per maand uitgevraagd. De tevredenheid met de ontvangen 
behandeling werd middels een vraag naar de subjectieve vooruitgang (0=slechter, 5=compleet 
genezen) en een middels vraag naar de tevredenheid van de behandeling (0=compleet 
ontevreden, 10=compleet tevreden) geëvalueerd.  
Van de 87 deelnemers zijn 9 vrouwen direct na randomisatie uitgevallen, meer in de groep 
vrouwen aan wie een vestibulectomie werd toegewezen (7), dan aan de sEMG biofeedback (1) 
en aan de cognitieve gedragstherapie (1). Van de overgebleven 78 patiënten (90%) vielen er 
tijdens de studie nog 13 (17% van 78) uit, drie in de vestibulectomiegroep (allen na zes maanden 
follow-up) en 10 uit de biofeedbackgroep (twee direct na de behandeling, acht na zes maanden 
follow-up). 
 
Bergeron et al. (2008) beschreven de 2,5 jaar follow-up-resultaten van de eerder beschreven 
studie (Bergeron et al., 2001). Aan deze studie namen 51 van de oorspronkelijke 78 patiënten 
deel (69%), 15 van 22 de patiënten die een vestibulectomie hadden ondergaan, 17 van de 28 die 
geparticipeerd hadden in de biofeedbackinterventie en 19 van de 28 patiënten die hadden 
deelgenomen aan de cognitieve gedragstherapie. De ontbrekende waarden van de uitvallers 
werden geïmputeerd en de analyses zijn uitgevoerd op basis van de geïmputeerde database. De 
auteurs rapporteerden dat, wanneer zij op basis van de gegevens van de 51 patiënten waarvan 
de lange-termijn-follow-up beschikbaar waren de analyse uitvoerden, de resultaten eenzelfde 
beeld lieten zien. De Sexual Information Scale van de Derogatis Sexual Functioning Inventory 
werd bij de 2,5 jaar follow-up-studie niet afgenomen. 
 
Resultaten 
 
1. Pijn 
Bergeron (2001) rapporteerde dat de patiënten in de vestibulectomiegroep een grotere 
vermindering in pijn hadden gedurende de looptijd van de studie; de afname van de score op de 
vestibular pain index was bij deze patiënten bijvoorbeeld significant groter (-70,0% score van 
6,34 naar 1,90) dan die van patiënten behandeld met biofeedback (-23,7%; score van 5,79 naar 
4,42, p<0,01). Wanneer de analyses werden gecorrigeerd voor de baseline-waarden 
(MANCOVA), werd er ook een significant verschil tussen de groepen in de pijnintensiteit van een 
coïtus en in de score op de Sensory scale van de McGill Pain Questionnaire gevonden. Patiënten 
behandeld met een vestibulectomie waren op alle vier de pijnscoringsmethoden het meest 
vooruitgegaan. Er werden geen verschillen tussen de groepen met betrekking tot de scores op 
de Pain Rating Index gerapporteerd. 
Na zes maanden follow-up werden er geen significante verschillen meer gevonden in de 
zelfrapportage over pijn tijdens de coïtus.  
Van de geopereerde vrouwen gaf 9% een verergering van pijn aan (op alle pijnscoringslijsten 
behalve op de vestibular pain index), terwijl dit in de biofeedback- en CGT-groep niet voor 
kwam. 
 
Bergeron et al. (2008) rapporteerden dat de patiënten behandeld met vestibulectomie bij de 2,5 
jaar follow-up-meting een lagere pijnscore (vestibular pain index, McGill Pain Questionnaire – 
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Pain rating Index en - Sensory scale) hadden dan de patiënten in de biofeedback-groep (P<.05). 
Ook voor de zelf-gerapporteerde pijn tijdens coïtus scoort de vestibulectomiegroep na 2,5 jaar 
beter dan de biofeedback-groep.  
 
2. Kwaliteit van leven 
Bergeron et al. (2001) en Bergeron et al. (2008) rapporteerden geen data over kwaliteit van 
leven. 
 
3. Seksueel functioneren 
Bergeron (2001) rapporteerde dat er een significante verbetering in seksueel functioneren is in 
iedere behandelgroep, maar dat er geen verschil in seksueel functioneren tussen de groepen 
werd gevonden (geen interactie-effect).  
Bergeron et al. (2008) rapporteerden dat het seksueel functioneren zoals gescoord in de follow-
up-studie na 2,5 jaar na aanvang van de oorspronkelijke behandeling niet verschilde ten opzichte 
van de scores bij zes maanden na aanvang van de behandeling. Er werd geen verschil gevonden 
tussen de behandelgroepen.  
 
4. Tevredenheid 
Bergeron et al. (2001) rapporteerden dat de subjectieve vooruitgang niet verschilde tussen de 
groepen (gemiddelde zes maanden follow-up-scores CGT 3,00, vestibulectomie 3,32 en 
biofeedback 2,69). Patiënten uit de CGT waren wel meer tevreden met de interventie dan 
patiënten uit de biofeedback-groep (gemiddelde zes maanden follow-up-scores 7,07 versus 5,62, 
p<0,05). 
Bergeron et al. (2008) rapporteerden geen data over de tevredenheid. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat pijn is met drie niveaus verlaagd gezien de inclusie van 
één enkele studie met een gering aantal patiënten (imprecisie) en de beperkingen in 
onderzoeksopzet (geen blindering en de grote loss-to-follow-up). De missende waarden werden 
geïmputeerd met behulp van de missing values forward methode, wat soms onrealistische 
resultaten kan geven (Wood et al., 2004). Het uiteindelijke niveau van bewijskracht is zeer laag.  
 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat kwaliteit van leven kan niet worden gegradeerd vanwege 
het ontbreken van data.  
 
De bewijskracht voor de uitkomstmaten seksueel functioneren en tevredenheid is met drie 
niveaus verlaagd gezien de inclusie van een enkele studie met een gering aantal patiënten 
(imprecisie) en de beperkingen in onderzoeksopzet (geen blindering en de grote loss-to-follow-
up). De missende waarden werden geïmputeerd met behulp van de missing values forward 
methode, wat soms onrealistische resultaten kan geven (Wood, et al., 2004). Het uiteindelijke 
niveau van bewijskracht is zeer laag. 
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Conclusies 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk of een EMG-biofeedback-programma de pijn meer of minder 
vermindert dan cognitieve gedragstherapie (groepsbehandeling) of 
vestibulectomie bij vrouwen met vulvodynie. 
Er is geen verschil in de effectiviteit van EMG-biofeedback-therapie en cognitieve 
gedragstherapie met betrekking tot pijnklachten bij vrouwen met vulvodynie. 
 
Bergeron et al. (2001); Bergeron et al. (2008)  

 

  Geen 

GRADE 

Vanwege het ontbreken van data is het niet mogelijk een conclusie te trekken over 
het effect van een EMG-biofeedback-programma vergeleken met cognitieve 
gedragstherapie (groepsbehandeling) of met een vestibulectomie op kwaliteit van 
leven bij vrouwen met vulvodynie. 

  

 Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk of een EMG-biofeedback-programma het seksueel functioneren 
meer of minder verbetert dan cognitieve gedragstherapie (groepsbehandeling) of 
vestibulectomie bij vrouwen met vulvodynie. 
 
Bergeron et al. (2001); Bergeron et al. (2008) 

 

 Zeer laag 

GRADE 

Het is onduidelijk of patiënten na zes maanden meer of minder tevreden zijn over 
een EMG-biofeedback-programma dan over cognitieve gedragstherapie 
(groepsbehandeling) of over een vestibulectomie. 

  
Bergeron et al. (2001); Bergeron et al. (2008) 

 
 
Zoekvraag 4: Bekkenfysiotherapie versus medicamenteuze behandeling  
Beschrijving studie 
Er is één studie gevonden die deze zoekvraag beantwoordt. Danielsson et al. (2006) 
onderzochten in een gerandomiseerde gecontroleerde studie de effectiviteit van vier maanden 
EMG-biofeedback ten opzichte van een lokale lidocaïne-behandeling bij 46 vrouwen met PVD. 
De studie had een follow-up van 12 maanden. De uitkomstmaten waren pijn (vestibular pain 
threshold bepaald met behulp van een vaginale EMG-sensor op twee plaatsen in het vestibulum, 
de bijbehorende pijnintensiteit (VAS) en de gerapporteerde pijn tijdens laatste 
geslachtgemeenschap (VAS)), kwaliteit van leven (36-item short-form; SF-36) en seksueel 
functioneren (studiespecifieke vragenlijst). 
De biofeedback-behandeling bestond uit het driemaal daags doen van oefeningen (10 minuten) 
en een maandelijkse evaluatie van de bekkenbodemspieren met behulp van een vaginale EMG-
sensor. De lidocaïne-behandeling bestond in de eerste twee maanden uit het vijf- tot zevenmaal 
per dag aanbrengen van 2% lidocaïne gel op alle pijnlijke gebieden van het vestibulum. In de 
twee opvolgende maanden werd op eenzelfde wijze 5% lidocaïne zalf gebruikt. Er waren vier 
meetmomenten: Voorafgaand aan de behandeling, aan het eind van de behandeling en 6 en 12 
maanden na de laatste training. 
Geen van de vrouwen heeft driedaags de oefeningen kunnen doen, slechts 56% van de vrouwen 
uit de biofeedback-groep heeft tweemaal daags getraind, het overige gedeelte van de vrouwen 
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trainde slechts eenmaal daags. De compliance was met 95% een stuk hoger in de lidocaïne-
groep. Wel is slechts 50% van de patiënten in deze groep geswitcht van de gel naar de zalf.  
Loss-to-follow-up was 27%. De redenen voor de loss-to-follow-up zijn niet verder gespecificeerd 
naar groep.  
 
Resultaten 
 
2. Pijn 
Danielsson et al. (2006) rapporteerden dat de hoogte van de vestibulaire pijndrempel niet 
verschilden tussen de groepen. Dit gold ook voor de bijbehorende pijnintensiteit (niet expliciet 
genoemd in het artikel). Er werd ook geen significant verschil in de gerapporteerde scores voor 
pijn tijdens de laatste coïtus gevonden (mediaan (interkwartielafstand) biofeedback-baseline: 77 
(60-94), 12 maanden: 65 (28-74), lidocaïne-baseline: 74 (50-87), 12 maanden: 42 (21-72)).  
 
2. Kwaliteit van leven 
Danielsson et al. (2006) hebben geen de data over kwaliteit van leven gerapporteerd. Er wordt 
alleen in de tekst aangegeven dat beide groepen vooruit zijn gegaan, maar dat de vooruitgang 
niet voor alle items significant was. 
 
3. Seksueel functioneren 
Danielsson et al. (2006) rapporteerden dat groepen op 12 maanden niet significant van elkaar 
verschilden in de scores voor seksueel verlangen, seksuele tevredenheid en de frequentie van 
geslachtsgemeenschap.  
 
4. Tevredenheid 
Danielsson et al. (2006) hebben geen data over de tevredenheid gerapporteerd. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat pijn is met drie niveaus verlaagd gezien de afwezigheid 
van de blindering, de loss-to-follow-up (beide risk of bias) en de kleine studiepopulatie 
(imprecisie). Het uiteindelijke niveau is zeer laag. 
  
De bewijskracht voor de uitkomstmaat seksueel functioneren/seksuele activiteit is met drie 
niveaus verlaagd gezien de afwezigheid van blindering, de loss-to-follow-up (beide risk of bias) 
en de kleine studiepopulatie (imprecisie). Het uiteindelijke niveau is zeer laag. 

 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat kwaliteit van leven en tevredenheid kan niet worden 
gegradeerd in verband met de afwezigheid of het onvoldoende weergeven van de data.  
 
Conclusies 

 

zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk of een EMG-biofeedback-programma de pijn meer of minder 
vermindert dan lidocaïne-gel 2% (en zalf 5%). 
 
Danielsson et al. (2006) 
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Geen 
GRADE 

Vanwege het ontbreken van data is het niet mogelijk een conclusie te trekken over 
het effect van een EMG-biofeedback-behandeling ten opzichte van lidocaïne-gel 
2% (en zalf 5%) op kwaliteit van leven en patiënttevredenheid. 
 
Danielsson et al. (2006) 

 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk wat het effect is van een EMG-biofeedback-programma ten 
opzichte van lidocaïne-gel 2% (en zalf 5%) is op het seksueel functioneren of de 
seksueel activiteit. 
 
Danielsson et al. (2006) 

 
Overwegingen 
Er zijn meerdere studies die de rol van fysiotherapie dan wel een EMG-biofeedback-programma 
hebben onderzocht. Er voldeden echter maar drie studies aan onze vraagstelling (Danielsson et 
al. 2006; Bergeron et al. 2001 en Bergeron et al. 2008). Deze laatste twee referenties beschrijven 
eenzelfde studie met respectievelijk een follow-up-duur van zes maanden en 2,5 jaar bij 
patiënten met PVD.  
 
Deze gerandomiseerde studies laten zien dat er mogelijk een positief effect is op het 
verminderen van pijnklachten, het verbeteren van seksueel functioneren en het verbeteren van 
kwaliteit van leven van zowel fysiotherapie (met biofeedback) als ook van lidocaïne-gel, 
chirurgische interventie en cognitieve gedragstherapie. Er is echter een minimaal effect en de 
kwaliteit van de studies is laag, waardoor er geen duidelijke voorkeur uit te spreken valt. 
 
Het gebruik van verschillende meetmethoden voor pijn (touchtest, pijn drempel, 
vulvalgesiometer) maakt het ook zeer lastig om studies met elkaar te vergelijken, laat staan ze 
bij elkaar te voegen. De aantallen zijn klein en de individuele verschillen groot. Ook met de 
verschillen tussen primaire- en secundaire vulvodynie wordt in veel studies geen rekening 
gehouden. Ook ontbreken goede referentiewaarden met betrekking tot normale 
pijndrempelwaarden in gezonde proefpersonen.  
 
Er wordt een grote variatie in fysiotherapeutische behandelingen beschreven in de literatuur 
(Hartmann en Nelson, 2008; Gentilcore-Saulnier et al. 2010). Ook hier ontbreekt een gouden 
standaard of eventuele consensusdocumenten. Hoe lang en hoe vaak moet er bijvoorbeeld 
geoefend worden? Moet men altijd eerst hands-off starten en wanneer wordt dan overgegaan 
op inwendig handelen? Is myofeedback-training altijd noodzakelijk en wat is de rol van het 
gebruik van pelottes bij bekkenfysiotherapie? Uit de hier beschreven studies (Danielson, 2006 en 
Bergeron et al. 2008) blijkt een vrij hoog percentage drop-outs zonder dat duidelijk is waarom 
vrouwen stopten met bekkenfysiotherapie. In elk geval lijkt goede informatie, desnoods in 
geschreven format, over de behandeling en de te verwachten resultaten bij te dragen aan de 
therapietrouw (Danielsson et al., 2006). Naast onduidelijkheid over de effectiviteit van de 
interventies, is er ook onvoldoende duidelijkheid over de optimale opzet van de 
fysiotherapeutische interventie. De werkgroep adviseert te starten met hands-off 
bekkenfysiotherapie bij vulvodynie en een behandeling gericht op bewustwording en 
ontspanning en niet op training en/of rekken van de bekkenbodemspieren. Pelotte-training 
heeft geen voorkeur en is alleen bewezen effectief bij primair vaginisme in een programma van 
begeleide systematische desensitisatie (gebaseerd op de Leidse methode). Pelotte- of ballon- 
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therapie zijn hooguit zinvol in een tweede fase van de behandeling om te helpen bij het 
doorbreken van de angst en de vermijdingscirkel. Verwijs bij voorkeur naar een geregistreerd 
bekkenfysiotherapeut, en laat hierbij het behandelprotocol over aan de fysiotherapeut en de 
patiënt op basis van de klachten en de door de fysiotherapeut uitgevoerde anamnese en het 
onderzoek. 
 
Bovenstaande in acht nemend, en in overeenstemming met de huidige NHG-Standaard Seksuele 
klachten  (NHG-Standaard Seksuele klachten, eerste herziening, 2015), lijkt het aangewezen met 
een conservatieve behandelmethode (psychoseksuele cognitieve gedragstherapie of 
bekkenfysiotherapie) te beginnen. Welke van deze twee behandelopties het meest aangewezen 
is, is onderdeel van de afweging die de behandelaar maakt samen met de patiënt. Wanneer een 
specifieke klacht op de voorgrond staat, lijkt het meest aangewezen met de behandeling 
daarvan te beginnen. Bijvoorbeeld met een seksuologische behandeling als problemen met het 
seksueel functioneren op de voorgrond staan; en met bekkenfysiotherapie als 
bekkenbodemoveractiviteit voor veel klachten zorgt. Een gecombineerde behandeling is 
intensief, ook doordat er meerdere zorgverleners betrokken zijn, en heeft daarom bij de start 
van de behandeling niet de voorkeur. Er zijn echter aanwijzingen dat dit een goed effect kan 
hebben (Lindstrom en Kvist, 2015). 
Vanuit het patiëntperspectief is het belangrijk om rekening te houden met de tijdinvestering en 
mogelijke kosten voor de patiënt. Behandelingen worden niet altijd vergoed. Het is belangrijk 
om de patiënt op de hoogte te brengen van de mogelijk lange duur en kosten die gepaard gaan 
met de behandeling. Het is van belang dat de hulpverlener goed aansluit bij de beleving van de 
patiënt. Kennis bij de verwijzer van degene naar wie verwezen wordt en een gemotiveerde 
verwijzing in overleg met de patiënt zijn van belang om een verwijzing te laten slagen. 
Handvatten hierbij zijn naast een begrijpende, ondersteunende houding, stapsgewijze 
informatie en adviezen (volgens het PLISSIT-model, Annon, 1976). Idealiter werken de 
verschillende behandelaren samen in een team met mogelijkheid tot onderlinge afstemming en 
verwijzing. 
 
Aanbeveling 
 

 

Start bij voorkeur met conservatieve therapie vanwege de kans op bijwerkingen van 

medicamenteuze of chirurgische therapie. Maak in overleg met de patiënt een keuze tussen 

psychoseksuele cognitieve gedragstherapie of bekkenfysiotherapie. 
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BIJLAGEN 
Kennislacunes 
Het is onvoldoende onderzocht of bekkenfysiotherapie bij vrouwen met vulvodynie tot een 
vermindering van pijn, verbetering van kwaliteit van leven, verbetering seksueel 
functioneren/seksuele activiteit, en patiënttevredenheid leidt. Doe daarom onderzoek naar het 
effect van bekkenfysiotherapie in de Nederlandse setting om het succes hiervan in de 
verschillende patiëntengroepen vast te stellen. Ook zou onderzoek naar combinatietherapie 
waardevol kunnen zijn. 
 
 
Implementatie 
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keuze 

tussen 

psychos

eksuele 

cognitie

ve 

gedrags

therapie 

of 

bekkenf

ysiother

apie. 

 
 

1 Barrières kunnen zich bevinden op het niveau van de professional, op het niveau van de organisatie (het ziekenhuis) of op 
het niveau van het systeem (buiten het ziekenhuis). Denk bijvoorbeeld aan onenigheid in het land m.b.t. de aanbeveling, 
onvoldoende motivatie of kennis bij de specialist, onvoldoende faciliteiten of personeel, nodige concentratie van zorg, 
kosten, slechte samenwerking tussen disciplines, nodige taakherschikking, etc. 
2 Denk aan acties die noodzakelijk zijn voor implementatie, maar ook acties die mogelijk zijn om de implementatie te 
bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan controleren aanbeveling tijdens kwaliteitsvisitatie, publicatie van de richtlijn, 
ontwikkelen van implementatietools, informeren van ziekenhuisbestuurders, regelen van goede vergoeding voor een 
bepaald type behandeling, maken van samenwerkingsafspraken.  
3 Wie de verantwoordelijkheden draagt voor implementatie van de aanbevelingen, zal tevens afhankelijk zijn van het 
niveau waarop zich barrières bevinden. Barrières op het niveau van de professional zullen vaak opgelost moeten worden 
door de beroepsvereniging. Barrières op het niveau van de organisatie zullen vaak onder verantwoordelijkheid van de 
ziekenhuisbestuurders vallen. Bij het oplossen van barrières op het niveau van het systeem zijn ook andere partijen, zoals 
de NZA en zorgverzekeraars, van belang. 
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Evidencetabellen 
Study 
reference 

Study characteristics Patient characteristics 2  Intervention (I1) Comparison / control 
(C1) 

Follow-up Outcome measures and 
effect size 4  

Comments 

Bergeron, 
2001 
Bergeron, 
2008 

Type of study: RCT  
 
Setting: patients were 
recruited via 
professional referral 
and local media 
announcements 
 
Country: Canada 
 
Source of funding: 
non-commercial 

Inclusion criteria: 

• Pain during intercourse 
which is subjectively 
distressing, occurs(ed) 
on most intercourse 
attempts and has 
lasted for at least 6 
months. When 
patients stopped 
attempting intercourse 
due to pain, they were 
included if pain could 
be confirmed during 
the gynaecological 
examinations.  

• Pain limited to 
intercourse and other 
activities involving 
vestibular pressure 

• Moderate to severe 
pain in one or more 
locations of the 
vestibule during the 
touchtest - (min 
average pain rating of 
4 on a scale of 0-10).  

 
Exclusion criteria: 

• Pelvic or vulvar pain 
not clearly linked to 
intercourse 

• Presence of major 
medical and/or 
psychiatric illness, 
active infection and/or 
vaginismus 

• Ongoing treatment for 
dyspareunia 

• Pregnancy 

• Age <18 and > 50.  

12 week group-
cognitive-behavioral 
therapy program 
consisting of eight 2h 
group sessions with 7-
8 women per group.  
 
 

Control 1: 
Vestibulectomy, 30 min 
procedure under general 
anaesthesia. “…excision 
of the vestibular area to 
a depts of 2 mm and a 
width of 1 cm, all the 
way up to the urethra, 
with vaginal 
advancement when 
necessary.”  
 
Control 2:  
12 week biofeedback 
program. Patients 
participated in eight 45 
min sessions. 
Furthermore, the 
protocol included two 
daily practice sessions.   

Length of follow-up: 
Bergeron, 2001: 6 months, 
with follow-up 
assessments post-
treatment and at 6 months 
Bergeron, 2005: 2,5 year 
follow-up 
 
Loss-to-follow-up 
Before intervention 
Intervention: 1 (3%) 
Control 1: 7 (24%) 
Control 2: 1 (3%) 
 
Post-treatment 
Intervention: 1 (3%) 
Control 1: 7 (24%) 
Control 2: 3 (10%) 
 
6 months 
Intervention: 1 (3%) 
Control 1: 10 (34%) 
Control 2: 11 (38%) 
 
2.5 year 
Intervention: 10 (34%) 
Control 1: 14 (48%) 
Control 2: 12 (41%) 
 
The reasons for loss-to-
follow-up were not 
reported. 
 
Incomplete outcome data:  
Analyses were performed 
on the data of 78 
participants that 
participants who took part 
in the interventions. For 
the 13 (or 27 (34%) at 2,5 
year follow-up) additional 

1. Pain 
Assessed using 4 pain 
measures. 

 
Vestibular pain index: 
Participants pain ratings 
(0=no point, 10=worst pain 
ever)  during the touchtest 
at six different points in 
the vulvar vestibule. 
 
Average percentage of 
pain reduction (% (score 
pretreatment-6 month)): 
I: 28.6% (5.45 → 3.89) 
C1: 70.0% (6.34→1.90)  
C2: 23.7% (5.79 → 4.42) 

There was a significant 
time x treatment 
interaction effect (p<0.01). 
Patients treated with 
vestibulectomy had 
significant less pain than 
patients in other groups 
(p<0.01).  

At 2,5 year, patients 
treated with 
vestibulectomy had lower 
pain levels than patients in 
the other groups (p<0.01). 

 
Intensity of painful 
intercourse, scale of 0-10 
Average percentage of 
pain reduction (% (score 
pretreatment-6 month)): 
I: 37.5% (7.14→4.46) 
C1: 52.5% (7.18 → 3.41) 

At post-treatment, at 6 
months and at 2,5 year, 5 out 
of 76 patients (7%), 5 out of 
65 (8%) and 17 out of 51 
(33%) patients reported to 
have alleviated their pain 
using other methods. 
 
65% of the patients in the 
intervention group and 57% of 
the patients in control group 2 
were compliant with the 
home exercises (>70% of the 
exercises performed). 
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N total at baseline/after 
randomisation: 87/78 
Intervention: 29/28 
Control 1: 29/22 
Control 2: 29/28 
 
Important prognostic 
factors2: 
For example 
age ± SD: 
I: 27.1 ± 5.0 
C1: 26.2 ± 4.8 
C2: 27.0 ± 6.3 
 
Groups comparable at 
baseline? yes 
 

dropouts, the missing 
values were imputed using 
the carrying values 
forward method. 
 

C2:35.0% (6.93 → 4.50) 
 
MANCOVA (adjusted for 
pre-treatment values) and 
planned comparison: 
There was a treatment 
main effect (p<0.05); 
patients treated with 
vestibulectomie improved 
more than those from the 
intervention group and 
those in control group 2 
(p<0.01).  
 
At 2,5 year, patients 
treated with 
vestibulectomy had 
significant lower pain 
levels than patients 
treated with biofeedback 
(p<0.05), but their scores 
did not differ of those 
treated with cognitive 
behavioural therapy.   
 
Pain Rating Index of the 
McGill Pain Questionnaire  
Average percentage of 
pain reduction (% (score 
pretreatment-6 month)): 
I: 27.7% (28.93→20.93) 
C1: 46.8% (26.82 → 14.27) 
C2: 22.8% (26.46 → 20.43) 
 
The authors report only a 
significant time main 
effect (p<0.01).  
 
At 2,5 year, patients in the 
first control group had 
significant lower pain 
levels than patients in the 
intervention or second 
control group (p<0.05) 

 
Sensory scale of the McGill 
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Pain Questionnaire  
Average percentage of  
pain reduction (% (score 
pretreatment-6 month)): 
I: 20.7% (18.61→14.75) 
C1: 47.1% (17.86 → 9.45) 
C2: 19.0% (17.07 → 13.82) 

 
Only a significant time 
main effect was found 
(p<0.01). MANCOVA: 
patients treated with a 
vestibulectomy had 
improved more (p<0.05) 
than others (p<0.05).  

 
At 2,5 year, patients in the 
first control group had 
significant lower pain 
levels then patients in the 
intervention or second 
control group (p<0.05) 

 
2. Quality of life 
Not reported 

 
3. Sexual 
activity/functioning  
MANOVA: A time main 
effect was found (p<0.01), 
but no interaction effect.  

 
Desire, arousal, orgasm, 
frequency of sexual activity 
and overall sexual 
satisfaction (Global Sexual 
Functioning Score of the 
Sexual History Form) 
 
Mean pre-treatment and 
6-months follow-up scores 
I: 0.51→0.48 
C1: 0.47→ 0.45 
C2: 051 → 0.48 
 
Authors reported only that 
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they found a significant 
time main effect (p<0.01), 
 
2.5 year: authors reported 
that there were no group 
differences.  

 
Sexual knowledge (the 
sexual information scale of 
the Derogatis Sexual 
Functioning Inventory) 
 
Mean pre-treatment and 
6-months follow-up scores 
I: 21.82 →22.25 
C1: 21.68→ 22.46 
C2: 21.46 → 23.36 
 
Authors reported that they 
found a significant time 
main effect (p<0.01). 
 
2.5 years: Not reported 
 
Frequency of intercourse 
per months (self-reported) 
 
Mean pre-treatment and 
6-months follow-up scores 
I: 3.69 →3.92 
C1: 4.61→ 5.74 
C2: 3.38 → 4.04 
There was only a 
significant time main 
effect. 

 
2.5 year: authors reported 
that there were no group 
differences.  

 
4. Satisfaction 

Measured using two 
questions about subjective 
improvement (0=worse, 
5=complete cure) and 
treatment satisfaction 
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(0=completely dissatisfied, 
10=completely satisfied) 
 
Mean 6-months follow-up 
scores for satisfaction 
I0: 7.07 
C1: 7.73 
C2: 5.62 
 
Mean 6-months follow-up 
scores for improvement  
I: 3.00 
C1: 3.32 
C2: 2.69 
 
There was a significant 
time x treatment 
interaction for treatment 
satisfaction (p<0.05). At 6 
months follow-up patients 
who received biofeedback 
were significantly less 
satisfied than patients in 
the other groups (p<0.05). 
 
2.5 years: Not reported 

 

Danielsson, 
2006. 

Type of study: RCT 
  
Setting: Two different 
vulvar clinics in 
Sweden.  
 
Country: 
Sweden 
 
Source of funding: 
The study was 
supported by grants 
from the mid-Sweden 
Research and 
Deveopment Center 
en EXPO 2003, project 
number 0378. 

Inclusion criteria: 

• Introital pain,  

• Severe vestibular 
tenderness to 
pressure from a 
cotton swab,  

• Moderate to 
pronounced pain 
during the most 
intercourse 
attempts, 

• Duration >6 months,  

• Age >18 years 
 
Exclusion criteria: 

• Severe medical, 
psychiatric or 
psychological 

Four months of 
biofeedback 
treatment consisting 
of three daily 10-min 
home training 
exercises and monthly 
computerized 
assessment of the 
pelvic floor muscles. 
 
 
 

Four months lidocaine 
treatment.  
  
First 2 months: applying 
2% lidocaine gel 5-7 
times a day in the 
painful areas of the 
vestibule.  
Succeeding 2 months: 
use of 5% lidocaine 
ointment. If the 
ointment caused pain, 
women continued with 
the gel.  
 
 
There was a one-month 
follow-up.  

Length of follow-up: 
One year, with three 
follow up moments: after 
4 months training, 6 and 
12 months after the last 
training 
 
Loss-to-follow-up: 
End of treatment 
I (EMG): 5 (22%) 
C (lidocaine): 4 (17%) 
 
Reasons were only 
provided for the complete 
group: 
Lack of motivation (n=4), 
infection (n=1), broken 
relation (n=2), moving out 
of the region (n=2) 

1. pain 
vestibular pain threshold 

measured with a vulvar-
algesiometer at two sites 
at the vestibulum: 
anterior (A) and posterior 
(B).   

 
Median pain threshold: 
Baseline site A: 
EMG: 25 
Lidocaine: 30 
 
12 months, site A: 
EMG: 70 
Lidocaine: 50 
 
Baseline site B: 
EMG: 20 

Ten out of 18 women (56%) 
completed two training 
sessions per day while the 
rest only completed one.  
 
95% of the women in the 
lidocaine group had used a≥5 
applications per day. 
Approximately 50% in the 
comparison group switched to 
5% ointment.  
 
Data were analysed using 
Mann-Whitney Tests and Chi-
square tests. Only the results 
for baseline-12 months 
follow-up are presented. 
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disorder 

• Pregnancy,  

• Prior vestibulectomy 
or CBT. 

 
N total at baseline: 
Intervention: 23 
Control:23 
 
Important prognostic 
factors2: 
Mean age (range): 
I: 23.3 (18-30) 
C: 25,8 (19-36) 
 
Duration of symptoms: 
I: 36 (18-60) 
C: 38 (30-20) months 
 
Groups comparable at 
baseline? Yes, only in 
the C group more 
primary vestibulitis (10 
vs 5) 
And the time since last 
intercourse differsin the 
groups (I: 1,5 vs C: 6,5 
month). 
 

 
3 patients dropped-out 
later: sudden death in the 
family (n=1), pregnancy 
(n=1), moving out of the 
region (n=1)  
 
Incomplete outcome data:  
See above 
 
 
 

Lidocaine: 20 
 
12 months, site B: 
EMG: 40 
Lidocaine: 30 
 
No significant difference 

was observed between 
the vestibular pain 
thresholds determined 
for the two treatment 
groups. 

 
VAS pain intensity at the 

point patients reported 
pain.  

VAS for pain intensity was 
unchanged for both 
treatments before and at 
12 months follow up. 

 
Pain at last coitus (VAS) 
Baseline, median (iqr) 
Lidocaine: 74 (50-87) 
EMG: 77 (60-97) 
 
12 months, median (iqr): 
Lidocaine: 42 (21-72) 
EMG: 65 (28-74) 
Difference between the 

groups was NS at 12 
months.  

 
2. Quality of Life  
SF-36 
It is mentioned that both 

groups improved, though 
not significant for all 
items.  

 
3. sexual function 
Study specific 

questionnaire. 
 
No significant differences 

between the groups on 
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sexual desire, sexual 
satisfaction, number of 
coitus, partial 
vaginismus, orgasms last 
4-5 coitus, were found.   

 
4. Satisfaction 
1. Not reported.  

 
Risk of bias table for intervention studies (randomized controlled trials)   

 
1. Randomisation: generation of allocation sequences have to be unpredictable, for example computer generated random-numbers or drawing lots or envelopes. Examples of inadequate procedures are generation of allocation 
sequences by alternation, according to case record number, date of birth or date of admission. 
2. Allocation concealment: refers to the protection (blinding) of the randomisation process. Concealment of allocation sequences is adequate if patients and enrolling investigators cannot foresee assignment, for example central 
randomisation (performed at a site remote from trial location) or sequentially numbered, sealed, opaque envelopes. Inadequate procedures are all procedures based on inadequate randomisation procedures or open allocation schedules.. 
3. Blinding: neither the patient nor the care provider (attending physician) knows which patient is getting the special treatment. Blinding is sometimes impossible, for example when comparing surgical with non-surgical treatments. The 
outcome assessor records the study results. Blinding of those assessing outcomes prevents that the knowledge of patient assignement influences the proces of outcome assessment (detection or information bias). If a study has hard (objective) 
outcome measures, like death,  blinding of outcome assessment is not necessary. If a study has “soft” (subjective) outcome measures, like the assessment of an X-ray, blinding of outcome assessment is necessary. 
4. Results of all predefined outcome measures should be reported; if the protocol is available, then outcomes in the protocol and published report can be compared; if not, then outcomes listed in the methods section of an article can be 
compared with those whose results are reported. 
5. If the percentage of patients lost to follow-up is large, or differs between treatment groups, or the reasons for loss to follow-up differ between treatment groups, bias is likely. If the number of patients lost to follow-up, or the reasons 
why, are not reported, the risk of bias is unclear 
6. Participants included in the analysis are exactly those who were randomized into the trial. If the numbers randomized into each intervention group are not clearly reported, the risk of bias is unclear; an ITT analysis implies that (a) 
participants are kept in the intervention groups to which they were randomized, regardless of the intervention they actually received, (b) outcome data are measured on all participants, and (c) all randomized participants are included in the 
analysis. 

 

Study 
reference 
 
(first 
author, 
publication 
year) 

Describe method of 
randomisation1 

Bias due to inadequate  
concealment of 
allocation?2  
 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to inadequate 
blinding of participants 
to treatment 
allocation?3 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to inadequate 
blinding of care 
providers to treatment 
allocation?3 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to inadequate 
blinding of outcome 
assessors to treatment 
allocation?3 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to selective 
outcome reporting on 
basis of the results?4 
 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to loss to 
follow-up?5 
 
 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to violation of  
intention to treat 
analysis?6 
 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bergeron, 
2001, 2008 

“The remaining 87 
participants having 
provided written 
consent were 
randomized to one of 
the three treatments 
using blocked 
randomisation.” 

Unknown Likely Likely unlikely unlikely Likely Unlikely, although the 
flow chart is missing 

Danielsson, 
2006 

Joint computer-
generated 
randomization list 

Unclear, no further 
information given 

Likely, patients were 
not blinded 

Likely, care providers 
were not blinded 

Unclear, it is not clear 
whether the assessors 
were blinded 

Unlikely  Unclear, the reasons 
for loss to follow-up 
not provided separately 
for each group 

Unclear, not mentioned  
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Exclusietabel 
Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel 

Auteur en jaartal Redenen van exclusie 

Bergeron 2002 Tijdens follow-up kregen patiënten allerlei andere therapie, o.a. een 
vestibulectomie 

Reed 2003 Naast fysiotherapie ook andere therapie, dit werd niet apart omschreven.  

Nappi 2010 Ook patiënten met vaginisme geïncludeerd, groepen werden niet apart 
geanalyseerd. 

Bergeron 2003 Bleek een expert opinion artikel. 

Davis 2003 Veel verschillende therapieën, methode van fysiotherapie en de resultaten 
werden niet apart beschreven. 

de Andres 2016 Geen systematische review. 

de Jong 1995 Interventie: woodruff plastiek. 

Goetsch 2007 Combinatie therapie van woodruff plastiek met fysiotherapie. 

Green 2001 Geen systematische review; niet de juiste interventie. 

Burtrick 2009 Geen systematische review. 

Brotto 2015 Fysiotherapie werd niet apart beschreven en geanalyseerd.  

Bortolami 2015 Vulvodynie groep niet apart beschreven. 

Bohm 2007 Fysiotherapie werd niet apart beschreven en geanalyseerd . 

Baggish 2012 Interventie: vestibulectomie. 

Aydin 2015 Niet de juiste patiëntengroep, geen vulvodynie. 

Zoorob 2015 Niet de juiste patiëntengroep, patiënten met chronische bekkenpijn.  

Sadownik 2012 Fysiotherapie werd niet apart beschreven en geanalyseerd.  

Rosenbaum 2007 Geen systematische review. 

Paavonen  Niet de juiste interventie, abstract van poster. 

Murina 2008 Interventie: vaginale dilatatoren. 

Munday 2008 Interventie: multidisciplinaire aanpak; fysiotherapie niet apart beschreven. 

Morin 2011 Beschrijft alleen de metingen van de maximale kracht etc. in de 
verschillende spiergroepen.  

Morin 2016 Beschrijft alleen het onderzoeksprotocol.  

Jantos 2008 Retrospectieve cohortstudie, er werden geen behandelingen met elkaar 
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vergeleken.  

Forth 2009 Te kleine populatie.  

Glazer 2000 Retrospectieve cohortstudie, er werden geen behandelingen met elkaar 
vergeleken. 

Andrews 2011 Systematic review 

McKay 2001 Observationele cohortstudie, er werden geen behandelingen met elkaar 
vergeleken.  

 
Zoekverantwoording 

Medline 
(OVID) 
 
1980 – 
december 
2015 

exp Vulvodynia/ or exp Dyspareunia/ or exp Vulvitis/ or exp Vulvar Vestibulitis/ or 
Pruritus Vulvae/ or (dyspareunia or 'vagina pain' or 'vaginal pain' or vulvitis or 
(vulvar adj1 (pain or pruritis or dysesthesia or hyperesthesia or hypersensitivity)) or 
(vulval adj1 (pain or pruritis or dysesthesia or hyperesthesia or hypersensitivity)) or 
vulvodyni* or vestibulitis or vestibulodyni* or clitorodyni* or clitoridyni* or 'sexual 
pain' or 'genitopelvic pain' or 'penetration disorder').ab,ti. 
 
AND exp Exercise Therapy/ or (physiotherap* or physical therap* or myofeedback 
or (pelvic adj2 muscle*) or biofeedback).ab,ti. 
 
limit to (yr="1980 -Current" and (dutch or english)) 
 
Gebruikte filters: 
Systematische reviews: (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj 
analy$).tw. or ((systematic* or literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj 
overview$1).tw. or exp "Review Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or 
cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or (psychlit or psyclit).ab. or (cinahl or 
cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or data extraction).ab. and 
"review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ not humans/)) 
 
RCTs: (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as topic/ 
or randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or Double-Blind 
Method/ or Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or clinical trial, phase ii or 
clinical trial, phase iii or clinical trial, phase iv or controlled clinical trial or 
randomized controlled trial or multicenter study or clinical trial).pt. or 
random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or ((singl* or doubl* or treb* or tripl*) adj 
(blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or placebo*.tw.) not (animals/ not humans/) 
 
Observationeel: Epidemiologic studies/ or case control studies/ or exp cohort 
studies/ or Controlled Before-After Studies/ or Case control.tw. or (cohort adj 
(study or studies)).tw. or Cohort analy$.tw. or (Follow up adj (study or studies)).tw. 
or (observational adj (study or studies)).tw. or Longitudinal.tw. or 
Retrospective*.tw. or prospective*.tw. or consecutive*.tw. or Cross sectional.tw. or 
Cross-sectional studies/ or historically controlled study/ or interrupted time series 
analysis/ [Onder exp cohort studies vallen ook longitudinale, prospectieve en 
retrospectieve studies] 
 
= 74 (74 uniek) 

250 
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Embase 
(Elsevier) 

'dyspareunia'/exp OR 'vulvitis'/exp OR 'vagina pain'/exp OR 'vulvar 
vestibulitis'/exp OR dyspareunia:ab,ti OR 'vagina pain':ab,ti OR 'vaginal pain':ab,ti 
OR vulvitis:ab,ti OR (vulvar NEXT/1 (pain OR pruritis OR dysesthesia OR 
hyperesthesia OR hypersensitivity)):ab,ti OR (vulval NEXT/1 (pain OR pruritis OR 
dysesthesia OR hyperesthesia OR hypersensitivity)):ab,ti OR vulvodyni*:ab,ti OR 
vestibulitis:ab,ti OR vestibulodyni*:ab,ti OR clitorodyni*:ab,ti OR clitoridyni*:ab,ti 
OR 'sexual pain':ab,ti OR 'genitopelvic pain':ab,ti OR (penetration NEXT/1 
disorder*):ab,ti 
 
AND 'physiotherapy'/exp OR 'pelvic floor muscle training'/exp OR 
physiotherap*:ab,ti OR myofeedback:ab,ti OR (pelvic NEAR/2 muscle*):ab,ti OR 
biofeedback:ab,ti 
 
AND [1980-2016]/py AND ([dutch]/lim OR [english]/lim) 
 
Gebruikte filters: 
Systematische reviews: ('meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR 
psychlit:ab OR cinahl:ab OR medline:ab OR (systematic NEAR/1 (review OR 
overview)):ab,ti OR (meta NEAR/1 analy*):ab,ti OR metaanalys*:ab,ti OR 'data 
extraction':ab OR cochrane:jt OR 'systematic review'/de) NOT ('animal 
experiment'/exp OR 'animal model'/exp OR 'nonhuman'/exp NOT 'human'/exp)  
 
RCTs: ('clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp 
OR 'double blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 'placebo'/exp 
OR 'prospective study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 'single blind':ab,ti OR 
'randomised controlled trial':ab,ti OR 'randomized controlled trial'/exp OR 
placebo*:ab,ti) NOT 'conference abstract':it)  
 
Observationeel: ('clinical study'/de OR 'case control study'/de OR 'family study'/de 
OR 'longitudinal study'/de OR 'retrospective study'/de OR ('prospective study'/de 
NOT 'randomized controlled trial'/de) OR 'cohort analysis'/de OR (cohort NEAR/1 
(study OR studies)):ab,ti OR (case:ab,ti AND (control NEAR/1 (study OR 
studies)):ab,ti) OR (follow:ab,ti AND (up NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) OR 
(observational NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti OR (epidemiologic NEAR/1 (study 
OR studies)):ab,ti OR ('cross sectional' NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti)),176,30 
Dec 2015 
 
= 176 (174 uniek) 
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Module ‘Psychologische en/of seksuologische behandeling’ 
 
Uitgangsvraag 
Welke waarde heeft een psychologische/seksuologische interventie in de behandeling 
van vulvodynie (gelokaliseerde provoked vulvodynie (PVD) en/of gegeneraliseerde 
spontane vulvodynie)? 
 
Inleiding 
Vulvodynie is een veel voorkomend probleem. In Nederland is er geen bevolkingsstudie 
naar vulvodynie, maar wel naar klachten van pijn bij vrijen. In een recente studie onder 
jongeren tussen de 12 en 25 jaar gaf van de circa 8.000 ondervraagde meisjes 2% aan 
“penis of vinger in vagina stoppen lukt niet” en 5% heeft “vaak pijn tijdens seks met 
behoorlijke last” (de Graaf et al., 2017). In een Nederlandse bevolkingsstudie onder 
volwassenen tussen 19 en 69 jaar beantwoordde één op de vijf vrouwen (21,4%), die de 
afgelopen zes maanden seksueel contact hadden gehad, bevestigend op de vraag ‘heeft 
u voor, tijdens of na seksueel contact wel eens pijn, jeuk of een branderig gevoel in uw 
geslachtsdelen?’; één op de 20 vrouwen (4,9%) gaf aan dit probleem regelmatig of vaker 
te hebben (Kedde, 2012). Bij een gedeelte van de vrouwen speelt er somatische 
problematiek, en een gedeelte heeft pijn zonder duidelijke lichamelijke afwijkingen. In 
deze richtlijn is gebruik gemaakt van de volgende termen: lokalized provoked vulvodynia 
ofwel gelokaliseerde provoked vulvodynie (PVD) en gegeneraliseerde spontane 
vulvodynie, zie ook de module ‘Vulvodynie; Prevalentie, Classificatie en Klinische 
symptomen’. Het doel van deze richtlijn is het geven van aanbevelingen voor de 
behandeling van beide vormen van vulvodynie. Aangezien tijdens de literatuursearch 
bleek dat vrijwel alle beschikbare literatuur zich richt op de behandeling van PVD en in 
mindere mate gaat over gegeneraliseerde spontane vulvodynie, zullen de overwegingen 
en aanbevelingen over de behandeling van PVD gaan, tenzij anders vermeld. In het 
vervolg van deze richtlijn zijn, om verwarring te voorkomen, de verschillende 
benamingen die in het verleden gebruikt werden (zoals vulvaire vestibulitis, focale 
vulvitis, burning vulvitis, essentiële vulvodynie) aangepast aan de hedendaagse 
terminologie, en gebruiken we PVD en generaliseerde spontane vulvodynie. 
 
Aanbeveling 
 

Start bij voorkeur met conservatieve therapie vanwege de kans op bijwerkingen van 

medicamenteuze of chirurgische therapie. Maak in overleg met de patiënt een keuze 

tussen psychoseksuele cognitieve gedragstherapie of bekkenfysiotherapie.  

 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse 
verricht naar de volgende zoekvragen: 
“Wat is de effectiviteit van een psychoseksuele interventie (cognitieve gedragstherapie) 
ten opzichte van  
1. expectatief beleid,  
2. een chirurgische behandeling,  
3. bekkenfysiotherapie, of  
4. medicamenteuze behandeling 
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op vermindering van de pijn, verbetering van kwaliteit van leven, het verbeteren van het 
seksueel functioneren/de seksuele activiteit en (patiënt)tevredenheid bij patiënten met 
vulvodynie?” 
 
PICO 1 
P:  Patiënten met vulvodynie 
I: Psychologische en/of seksuologische behandeling (cognitieve gedragstherapie) 
C: Expectatief beleid 
O: Vermindering van pijn, verbetering van kwaliteit van leven, verbetering seksueel  

functioneren/seksuele activiteit, en patiënttevredenheid  
 
PICO 2 
P:  Patiënten met vulvodynie 
I: Psychologische en/of seksuologische behandeling (cognitieve gedragstherapie) 
C: Chirurgische behandeling 
O: Vermindering van pijn, verbetering van kwaliteit van leven, verbetering seksueel  

functioneren/seksuele activiteit, en patiënttevredenheid  
 
PICO 3 
P:  Patiënten met vulvodynie 
I: Psychologische en/of seksuologische behandeling (cognitieve gedragstherapie) 
C: Bekkenfysiotherapie   
O: Vermindering van pijn, verbetering van kwaliteit van leven, verbetering seksueel  

functioneren/seksuele activiteit, en patiënttevredenheid 
 
PICO 4   
P:  Patiënten met vulvodynie 
I: Psychologische en/of seksuologische behandeling (cognitieve gedragstherapie) 
C: Medicamenteuze behandeling  
O: Vermindering van pijn, verbetering van kwaliteit van leven, verbetering seksueel  

functioneren/seksuele activiteit, en patiënttevredenheid 
 
Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep achtte een vermindering van pijn, ook specifiek bij coïtus, een voor de 
besluitvorming kritieke uitkomstmaat; en een verbetering van kwaliteit van leven, 
verbetering van seksueel functioneren/seksuele activiteit en tevredenheid over de 
behandeling zijn belangrijke uitkomstmaten. 
 
De werkgroep definieerde niet a priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde 
de in de studies gebruikte definities.  
 
De werkgroep volgde de IMMPACT-aanbevelingen (Dworkin et al., 2008) en definieerde 
een afname van ten minste 30% in pijnklachten op een waarderingsschaal van 0-10 als 
een klinisch relevant verschil. 
 
Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline (via OVID), Embase (via Embase.com) en de Cochrane Library 
(via Wiley) is op 9 januari 2016 met relevante zoektermen gezocht naar systematische 
reviews, gerandomiseerde gecontroleerde trials en observationeel onderzoek. De 
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literatuurzoekactie leverde 59 treffers op. Op 19-01-2017 is de zoekstrategie verbreed 
en herhaald, deze literatuurzoekactie leverde 173 aanvullende treffers op. De 
zoekverantwoordingen zijn weergegeven onder het tabblad Verantwoording. 
 
Studies werden geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: systematische 
reviews (gezocht in ten minste twee databases, gedetailleerde zoekstrategie beschikbaar 
en risk-of-bias-beoordeling) of gerandomiseerde of quasi-gerandomiseerde trials waarin 
patiënten met vulvodynie participeerden en waarin een vergelijking werd gemaakt 
tussen een psychoseksuologische behandeling en expectatief beleid, 
bekkenfysiotherapie, chirurgische en/of medicamenteuze behandeling. Daarnaast moest 
ten minste één van bovenstaande (relevante) uitkomstmaten zijn geïncludeerd. Op basis 
van titel en abstract werden in eerste instantie 27 studies voorgeselecteerd. Na 
raadpleging van de volledige tekst, werden vervolgens 23 studies geëxcludeerd (zie 
exclusietabel onder het tabblad Verantwoording), en werden uiteindelijk drie studies 
(waarvan één beschreven in twee publicaties) definitief geselecteerd. Hiernaast is 
aanvullend nog een onderzoek geïncludeerd; deze studie is niet uit de zoekactie voor 
deze module gekomen, maar werd eerder geïncludeerd bij de uitgangsvraag naar de 
effectiviteit van de medicamenteuze behandeling bij patiënten met PVD.  
 
Eén onderzoek dat werd beschreven in twee publicaties en drie afzonderlijke studies zijn 
opgenomen in de literatuuranalyse. De belangrijkste studiekarakteristieken en 
resultaten zijn opgenomen in de evidencetabel. De beoordeling van de studieopzet (risk 
of bias) is opgenomen in de risk-of-bias-tabel. 
 
Samenvatting literatuur 
Zoekvraag 1: Psychologische en/of seksuologische behandeling versus expectatief 
beleid  
Beschrijving studies 
Er zijn geen studies gevonden. 
 
Conclusies  
Er is geen conclusie voor deze zoekvraag mogelijk, aangezien er geen enkele studie 
voldeed aan de inclusiecriteria voor deze zoekvraag.  
 
Zoekvragen 2 en 3: Psychologische en/of seksuologische behandeling versus 
chirurgische interventie of bekkenfysiotherapie 
Er zijn twee studies, waarvan één is beschreven in twee publicaties, gevonden die deze 
zoekvragen beantwoorden. De onderzochte interventies verschilden sterk tussen deze 
studies; er is daarom gekozen om de gemaakte vergelijkingen binnen de studies 
afzonderlijk te beschrijven. 
 
Cognitieve gedragstherapie versus fysiotherapeutische of chirurgische behandeling 
Bergeron et al. (2001) vergeleken in een driearmige gerandomiseerde gecontroleerde 
studie het verschil in effectiviteit van cognitieve gedragstherapie (groepsbehandeling), 
de surface elektromyografische biofeedback (sEMG) en de vestibulectomie op pijn, het 
seksueel functioneren en de tevredenheid bij 87 vrouwen met PVD. Uitkomstmaten 
werden voor de behandeling, na de behandeling en na 6 maanden follow-up bepaald, en 
waren onder andere de pijn, het seksueel functioneren en de patiënttevredenheid. De 
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vergelijking tussen de biofeedbackgroep en de vestibulectomiegroep is voor deze 
uitgangsvraag niet relevant en wordt hier buiten beschouwing gelaten. 
 
Pijn werd bepaald met de volgende vier meetinstrumenten: de zelfgerapporteerde 
pijnintensiteit van coïtus (score tussen de 0-10); de Pain Rating Index en de Sensory scale 
van de McGill Pain Questionnaire, en de vestibular pain index (gemiddelden van scores 
voor de touchtest afgenomen tijdens twee onafhankelijk uitgevoerde gynaecologische 
onderzoeken). Ook voor het bepalen van het seksueel functioneren werden meerdere 
meetinstrumenten gebruikt. Met behulp van de Global Sexual Functioning-score van de 
Sexual History Form werden verlangen, opwinding, orgasme, frequentie van de seksuele 
activiteit en de seksuele tevredenheid geëvalueerd. Daarnaast werden ook de 
verschillende factoren van seksueel functioneren en de houding ten opzichte van 
seksualiteit bepaald (Sexual Information Scale van de Derogatis Sexual Functioning 
Inventory) en werd de frequentie van geslachtsgemeenschap per maand uitgevraagd. De 
tevredenheid over de ontvangen behandeling werd gemeten middels een vraag naar de 
subjectieve vooruitgang (0 = slechter, 5 = compleet genezen) en middels een vraag naar 
de tevredenheid met de behandeling (0 = compleet ontevreden, 10 = compleet 
tevreden).  
Van de 87 deelnemers zijn negen vrouwen direct na randomisatie uitgevallen, meer in 
de groep vrouwen aan wie een vestibulectomie werd toegewezen (7) dan aan de sEMG  
biofeedback (1) en aan de cognitieve gedragstherapie (1). Van de overgebleven 78 
patiënten (90%) vielen er tijdens de studie nog 13 (17% van 78) uit, drie uit de 
vestibulectomiegroep (allen na zes maanden follow-up) en 10 uit de biofeedbackgroep 
(twee direct na de behandeling, acht na zes maanden follow-up). De data werden 
geanalyseerd met behulp van MANOVA’s, MANCOVA’s, univariate analyses, en post-hoc- 
testen.  
Bergeron et al. (2008) beschreven de 2,5 jaar follow-upresultaten van de eerder 
beschreven studie (Bergeron et al., 2001). Aan deze studie namen 51 van de 
oorspronkelijke 78 patiënten deel (69%), 15 van 22 de patiënten die een vestibulectomie 
hadden ondergaan, 17 van de 28 die geparticipeerd hadden in de biofeedback- 
interventie en 19 van de 28 patiënten die hadden deelgenomen aan de cognitieve 
gedragstherapie. De ontbrekende waarden van de uitvallers werden geïmputeerd en de 
analyses zijn uitgevoerd op basis van de geïmputeerde database. De auteurs 
rapporteerden dat, wanneer zij op basis van de gegevens van de 51 patiënten, waarvan 
de lange-termijn-follow-up beschikbaar was, de analyse uitvoerden, de resultaten 
eenzelfde beeld lieten zien. De Derogatis Sexual Functioning Inventory werd bij de 2,5 
jaar follow-upstudie niet afgenomen. 
 
 
Resultaten 
1. Pijn 
Bergeron et al. (2001) rapporteerden dat de patiënten in de vestibulectomiegroep een 
grotere vermindering in pijn hadden gedurende de looptijd van de studie; de afname 
van de score op de vestibular pain index (touchtest) was bij deze patiënten bijvoorbeeld 
significant groter (-70,0% score van 6,34 naar 1,90) dan die van patiënten behandeld 
met cognitieve gedragstherapie (-28,6%; score van 5,45 naar 3,89, p<0.01). Wanneer de 
data niet met een MANOVA werden geanalyseerd, maar er werd gecorrigeerd voor de 
baseline-waarden (MANCOVA), werd er ook een significant verschil tussen de groepen in 
de pijnintensiteit van coïtus en in de score op de sensory scale van de McGill Pain 
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Questionnaire gevonden. Patiënten behandeld met een vestibulectomie waren 
wederom het meest vooruitgegaan. Er werden geen verschillen tussen de groepen met 
betrekking tot de scores op de Pain Rating Index (McGill Pain Questionnaire) 
gerapporteerd.  
Bergeron et al. (2008) rapporteerden dat de patiënten behandeld met vestibulectomie 
bij de 2,5 jaar follow-upmeting een lagere pijnscore (vestibular pain index, McGill Pain 
Questionnaire - Pain rating Index en - Sensory Scale) hadden dan patiënten uit de 
cognitieve gedragstherapiegroep (p<0,05). Er werd geen verschil in zelf gerapporteerde 
pijnintensiteit bij coïtus tussen deze groepen gevonden. 
 
2. Kwaliteit van leven 
Bergeron et al. (2001) en Bergeron et al. (2008), rapporteerden geen data over kwaliteit 
van leven. 
 
3. Seksueel functioneren 
Bergeron et al. (2001) rapporteerden dat er een significante verbetering in seksueel 
functioneren is in iedere behandelgroep, maar geen verschil in effect van behandeling in 
seksueel functioneren tussen de groepen (geen interactie-effect). 
Bergeron et al. (2008) rapporteerden dat het seksueel functioneren zoals gescoord in de 
follow-upstudie na 2,5 jaar na aanvang van de oorspronkelijke behandeling niet 
verschilde ten opzichte van de scores bij 6 maanden na aanvang van de behandeling. Er 
werd geen verschil gevonden tussen de behandelgroepen. 
 
4. Tevredenheid 
Bergeron et al. (2001) rapporteerden dat patiënten uit de cognitieve 
gedragstherapiegroep meer tevreden waren met de interventie dan patiënten uit de 
biofeedbackgroep (gemiddelde zes maanden follow-upscores 7,07 versus 5,62, p<0.05). 
Bergeron et al. (2008) rapporteerden geen data over de tevredenheid. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat pijn is met drie niveaus verlaagd gezien de 
inclusie van een enkele studie met een gering aantal patiënten (imprecisie) en de 
beperkingen in onderzoeksopzet (geen blindering en de grote loss-to-follow-up). De 
missing values werden geïmputeerd met behulp van de missing values forward 
methode, wat soms onrealistische resultaten kan geven (Wood et al., 2004). Het 
uiteindelijke niveau van bewijskracht is zeer laag.  
 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat kwaliteit van leven kan niet worden gegradeerd 
vanwege het ontbreken van data.  
 
De bewijskracht voor de uitkomstmaten seksueel functioneren en tevredenheid is met 
drie niveaus verlaagd gezien de inclusie van een enkele studie met een gering aantal 
patiënten (imprecisie) en de beperkingen in de onderzoeksopzet (geen blindering en de 
grote loss-to-follow-up). De missing values werden geïmputeerd met behulp van de 
missing values forward methode, wat soms onrealistische resultaten kan geven (Wood 
et al., 2004). Het uiteindelijke niveau van bewijskracht is zeer laag. 
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Conclusies 
 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk wat het effect is van psychoseksuele cognitieve 
gedragstherapie (groepsbehandeling) op pijn bij vrouwen met PVD 
ten opzichte van een vestibulectomie. 
 
Bergeron et al. (2001); Bergeron et al. (2008) 

 

Geen 
GRADE 

Vanwege het ontbreken van data is het niet mogelijk een conclusie te 
trekken over het effect van cognitieve gedragstherapie 
(groepsbehandeling) op de kwaliteit van leven bij vrouwen met PVD ten 
opzichte van een vestibulectomie of biofeedback op de kwaliteit van leven 
bij vrouwen met PVD.  

 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk wat het effect is van psychoseksuele cognitieve 
gedragstherapie (groepsbehandeling) op het seksueel functioneren bij 
vrouwen met PVD ten opzichte van een vestibulectomie of biofeedback.  
 
Bergeron et al. (2001); Bergeron et al. (2008) 

 
 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk of patiënten met PVD na zes maanden follow-up meer 
of minder tevreden zijn over psychoseksuele cognitieve gedragstherapie 
(groepsbehandeling) dan over een vestibulectomie of over biofeedback. 
 
Bergeron et al. (2001) 

 
Individuele cognitieve gedragstherapie versus fysiotherapeutische behandeling 
Goldfinger et al. (2016) vergeleken in een pilotstudie (Randomized Controlled Trial; RCT) 
de effecten van een individueel cognitief gedragstherapeutisch oefenprogramma met 
een uitgebreide fysiotherapeutische behandeling bij 20 vrouwen met PVD (10 in iedere 
arm).  
De twee therapieën bestonden elk uit acht 1,5 uur durende sessies (inclusief het leren 
inbrengen van vaginale pelottes) en oefeningen voor thuis, en de duur van de 
behandelingsperiode varieerde tussen 8 en 24 weken. Patiënten werden tot zes 
maanden na het afronden van de studie gevolgd. In overeenstemming met de 
(IMMPACT-) aanbevelingen werden de uitkomstmaten vastgesteld: de primaire 
uitkomstmaat was pijn tijdens de geslachtsgemeenschap (score tussen de 0 en 10) en 
secundair werden onder andere ook de pijn tijdens de touchtest (score tussen de 0 en 
10), pijn gemeten met behulp van de McGill Pain Questionnaire Pain Rating Index, en 
het fysiek (seksueel) functioneren (Female Sexual Function Index-Revised) bepaald. De 
data werden met behulp van ANOVA’s geanalyseerd.  
 
Resultaten 
1. Pijn 
In de RCT uitgevoerd door Goldfinger et al. (2016) zijn meerdere maten voor pijn 
meegenomen. Er werden geen significante interactie-effecten gevonden voor onder 
andere de gemiddelde pijnintensiteit tijdens een geslachtgemeenschap, het percentage 
van pijnlijke coïtus en de scores op de McGill Pain Questionnaire Pain Rating Index.  
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Er werd wel een significant interactie-effect gevonden in de scores van de touchtest 
(p=0,03); patiënten die geloot hadden voor de fysiotherapeutische behandeling 
rapporteerden significant minder pijn na afloop van de behandeling (cognitieve 
gedragstherapie: van 3,94 voor behandeling naar 3,26 na behandeling, 
fysiotherapeutische behandeling van 4,16 voor behandeling naar 1,28 na behandeling). 
In beide behandelgroepen werd een vergelijkbaar percentage vrouwen gevonden, dat 
>30% pijnreductie bij coïtus aangaf.  
 
2. Kwaliteit van leven 
Goldfinger et al. (2016) hebben geen gegevens over kwaliteit van leven gerapporteerd.  
 
3. Seksueel functioneren 
Goldfinger et al. (2016) rapporteerden dat het verloop van de scores voor seksueel 
functioneren gedurende de studie niet verschilde tussen de groepen.  
 
4. Patiënttevredenheid 
Goldfinger et al. (2016) hebben geen gegevens over de tevredenheid van patiënten 
gerapporteerd.  
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaten pijn en seksueel functioneren is met twee 
niveaus verlaagd gezien de beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias, onduidelijke 
methode voor randomisatie, geen blindering) en de inclusie van een enkele studie met 
een zeer gering aantal patiënten (imprecisie). 
 
De bewijskracht voor de uitkomstmaten kwaliteit van leven en patiënttevredenheid 
kunnen niet worden gegradeerd vanwege het ontbreken van data.  
 

Laag GRADE 

Cognitieve gedragstherapie lijkt ten opzichte van een fysiotherapeutische 
behandeling een even groot effect te hebben op de vermindering van 
pijnklachten.  
 
Goldfinger et al. (2016) 

 

Geen 
GRADE 

Vanwege het ontbreken van data is het niet mogelijk een conclusie te 
trekken over het effect van cognitieve gedragstherapie ten opzichte van 
een fysiotherapeutische behandeling op de verbetering van kwaliteit van 
leven en op de patiënttevredenheid. 

 
 

Laag  
GRADE 

Cognitieve gedragstherapie lijkt ten opzichte van een fysiotherapeutische 
behandeling een even groot effect te hebben op verbetering in seksueel 
functioneren.  
 
Goldfinger et al. (2016) 
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Zoekvraag 4: Psychologische en/of seksuologische behandeling versus een 
medicamenteuze behandeling 
Er zijn twee studies gevonden die deze zoekvraag beantwoorden. De onderzochte 
interventies verschilden sterk tussen deze studies; er is daarom gekozen om de 
gemaakte vergelijkingen binnen de studies afzonderlijk te beschrijven. 
 
Cognitieve gedragstherapie versus amitriptyline bij patiënten met PVD of 
gegeneraliseerde spontane vulvodynie  
Brown et al. (2009) onderzochten in een driearmige niet-geblindeerde gerandomiseerde 
studie het effect van dagelijks slikken van amitriptyline met of zonder het aanbrengen 
van triamcinolonacetonidecrème in de vulvaregio versus een zelfmanagement- 
programma bij vrouwen (18-80 jaar) die al zes maanden last hadden van pijn, steken, 
een brandend gevoel of gevoeligheid van de vulva. De patiënten in de amitriptylinegroep 
namen de eerste zes weken dagelijks 10 mg amitriptyline in. Na zes weken werd het 
resultaat geëvalueerd; was er sprake van herstel dan werd deze dosering gecontinueerd, 
zo niet dan werd de dosis opgehoogd tot dagelijks 20 mg. De patiënten in de 
triamcinolonacetonidegroep brachten hiernaast in de eerste zes weken ook dagelijks 
0.1% triamcinolonacetonidecrème aan op de pijnlijke regio’s. De patiënten in de 
zelfmanagementgroep participeerden wekelijks in 2 uur durende groepssessies die 
begeleid werden door een nurse practitioner, psycholoog en/of fysiotherapeut. Er 
werden 76 vrouwen gerandomiseerd die eerder hadden geparticipeerd in een trial 
waarin het effect van twee voedingsinterventies werd vergeleken. Echter, 23 van de 76 
vrouwen zagen na allocatie af van deelname aan de studie. Tijdens de studie vielen nog 
eens 10 van de 53 vrouwen uit (zelfmanagementgroep n=5, amitriptylinegroep n=2, 
amitriptyline en triamcinolonacetonidegroep n=3). De redenen voor de loss-to-follow-up 
zijn niet verder beschreven.  
Het effect van de interventies op de uitkomstmaat pijn werd geëvalueerd met behulp 
van de McGill Pain Questionnaire (Pain rating index en Present Pain index). De Pain 
Rating Index is een kwalitatieve schaal en de Present Paint Index een kwantitatieve 
schaal waar de vrouw tussen de 0 (geen pijn) en 5 (ondragelijke pijn) kan scoren. De data 
werden geanalyseerd met behulp van Kruskal-Wallistesten.  
 
Resultaten: 

1. Pijn 
Brown et al. (2009) rapporteerden dat de verandering in scores op de Present Pain Index 
niet significant verschilde tussen de groepen (amitriptyline: -1,4 (1,6), amitriptyline en 
triamcinolonacetonide: -0,8 (1,9), zelfmanagement: -0,8 (1,6), P>0,05). Er werden ook 
geen significante verschillen tussen de groepen gevonden voor de scores op de Pain 
Rating Index.   
 

2. Kwaliteit van leven 
Brown et al. (2009) hebben geen data over kwaliteit van leven gerapporteerd. 
 

3. Seksueel functioneren/seksuele activiteit 
Brown et al. (2009) hebben geen data over het seksueel functioneren/de seksuele 
activiteit gerapporteerd. 
 

4. Tevredenheid 
Brown et al. (2009) hebben geen data over tevredenheid gerapporteerd.  
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Gradering van de bewijskracht 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat pijn is met drie niveaus verlaagd gezien de 
afwezigheid van blindering, de loss-to-follow-up na randomisatie en na de start van de 
studie (beide risk of bias) en gezien de inclusie van een enkele studie met een kleine 
studiepopulatie (imprecisie). Het uiteindelijke niveau is zeer laag.  
 
De bewijskracht voor de uitkomstmaten de kwaliteit van leven, het seksueel 
functioneren/de seksuele activiteit en de tevredenheid kan niet worden gegradeerd 
vanwege het ontbreken van data.   
 
Conclusies 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk of amitriptyline met of zonder triamcinolonacetonide 
eenzelfde effect heeft op de vermindering van pijn als een 
zelfmanagementprogramma (groepsbehandeling).  
 
Brown et al. (2009) 

 

Geen 
GRADE 

Vanwege het ontbreken van data is het niet mogelijk om een conclusie te 
trekken over het effect van dagelijks amitriptylinegebruik met of zonder 
triamcinolonacetonide ten opzichte van een zelfmanagementprogramma 
(groepsbehandeling) op de verbetering van de kwaliteit van leven, het 
seksueel functioneren/de seksuele activiteit en de patiënttevredenheid.  
 
Brown et al. (2009) 

 
 
Cognitieve gedragstherapie versus corticosteroïdbehandeling 
Bergeron et al. (2016) onderzochten in een gerandomiseerde studie de effectiviteit van 
cognitieve gedragstherapie ten opzichte van een behandeling met hydrocortisoncrème 
bij 97 vrouwen met PVD. De 13 weken durende cognitieve gedragstherapie bestond uit 
tien 2 uur durende groepssessies die werden begeleid door een klinisch psycholoog. De 
corticosteroïdbehandeling bestond uit het twee keer per dag aanbrengen van 1% 
hydrocortisoncrème, educatiematerialen over PVD en de instructie om een glijmiddel op 
waterbasis te gebruiken tijdens geslachtgemeenschap. De behandeling met 
corticosteroïden werd bij geen effect na 8 weken gestaakt. Het effect van de interventies 
werd geëvalueerd na afloop van de behandeling (13 weken) en na zes maanden follow-
up. Loss-to-follow-up was aanzienlijk: 25% bij de cognitieve gedragstherapie en 33% in 
de groep behandeld met hydrocortisoncrème op het meetpunt na afloop van de 
behandeling, en respectievelijk 33% en 36% bij de follow-up na zes maanden. De 
redenen van de loss-to-follow-up worden niet gegeven.  
De uitkomstmaten van de studie waren pijn (tijdens coïtus, bepaald met de Numerical 
Rating Scale afgenomen tijdens een interview, en de Present Pain intensity Scale van de 
McGill Pain Questionnaire), seksueel functioneren/seksuele activiteit (FSFI en zelf-
gerapporteerde frequentie van geslachtgemeenschap per maand), en tevredenheid (1 
vraag op een 0-10 schaal, 0 = compleet ontevreden, 10 = compleet tevreden).  
Helaas is het onduidelijk hoe de variabelen uit het multilevelmodel zijn gecodeerd en 
hoe het model precies is opgebouwd; dit bemoeilijkt de interpretatie van de resultaten.   
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Resultaten 
1. Pijn 

Bergeron et al. (2016) rapporteerden dat de pijn tijdens coïtus niet verschilde tussen de 
groepen tijdens de studie (cognitieve gedragstherapie baseline, mean (SD): 7,29 (2,52), 
eind van de studie: 5,46 (2,75), follow-up: 5,21 (2,87); hydrocortisoncrème baseline: 
7,67 (2,13), eind van de studie: 5,67 (3,32), follow-up: 5,87 (3,07). Wel lijkt de afname 
van pijn gemeten met behulp van de Present Pain Intensity Scale van de McGill Pain 
Questionnaire groter te zijn geweest bij de vrouwen in de cognitieve gedragstherapie 
(baseline: 3,55 (1.33), eind van de studie: 3,02 (1,28), follow-up: 2,65 (1,36); 
hydrocortisoncrème: 3,50 (1,13), eind van de studie: 2,82 (1,30), follow-up: 3,07 (1,29), 
de resultaten van de analyses zijn echter moeilijk te interpreteren).  
 

2. Kwaliteit van leven 
Bergeron et al. (2016) rapporteerden geen data over kwaliteit van leven.  
 

3. Seksueel functioneren/seksuele activiteit 
Bergeron et al. (2016) rapporteerden dat het verloop van de scores van de groepen op 
de FSFI niet significant van elkaar verschilde (cognitieve gedragstherapie baseline, mean 
(SD): 20.04 (5.03), eind van de studie: 23.03 (7.59), follow-up: 22.33 (7.75); 
hydrocortisoncrème baseline: 20.46 (5.18), eind van de studie: 22.53 (7.63), follow-up: 
23.30 (7.20)).    
Bergeron et al. (2016) rapporteerden eveneens dat er geen significante interactie was 
voor de zelf gerapporteerde aantal keer geslachtsgemeenschap per maand (cognitieve 
gedragstherapie, baseline, mean (SD): 4,85 (5,69), eind van de studie: 5,12 (5,67), follow-
up: 6,70 (7,45); hydrocortisoncrème baseline: 2.59 (2.90), eind van de studie: 3,93 
(5,15), follow-up: 4,47 (4,97)).    
 

4. Tevredenheid 
Bergeron et al. (2016) geven aan dat vrouwen in de cognitieve gedragstherapiegroep 
meer tevreden (eind van de behandeling: 7,68 (1,44), follow-up: 7,64 (1,72)) waren met 
hun behandeling dan patiënten behandeld met hydrocortisoncrème (eind van de 
behandeling: 5,32 (3,53), follow-up: 5,26 (3,84)). Het is onduidelijk hoe deze resultaten 
zijn geanalyseerd.  
 
Gradering van de bewijskracht 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat pijn is met drie niveaus verlaagd gezien de grote 
hoeveelheid uitvallers en de onduidelijke statistische analyses (beide risk of bias) en de 
inclusie van een enkele studie met een beperkt aantal patiënten (imprecisie). Het 
uiteindelijke niveau is zeer laag.  
 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat kwaliteit van leven kan niet worden gegradeerd 
vanwege het ontbreken van data.   
 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat seksueel functioneren/seksuele activiteit is met 
drie niveaus verlaagd gezien de grote hoeveelheid uitvallers (beide risk of bias) en de 
inclusie van een enkele studie met een beperkt aantal patiënten en de onduidelijke 
statistische analyses (imprecisie). Het uiteindelijke niveau is zeer laag.  
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De bewijskracht voor de uitkomstmaat tevredenheid is met twee niveaus verlaagd 
gezien de grote hoeveelheid uitvallers (risk of bias) en de inclusie van een enkele studie 
met een kleine hoeveelheid patiënten (imprecisie). Het uiteindelijke niveau is laag.  
 
 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk of cognitieve gedragstherapie (groepsbehandeling) 
eenzelfde effect heeft op de vermindering van pijn als een behandeling 
met hydrocortisoncrème.   
 
Bergeron et al. (2016) 

 

Geen 
GRADE 

Vanwege het ontbreken van data is het niet mogelijk een conclusie te 
trekken over het effect van cognitieve gedragstherapie 
(groepsbehandeling) ten opzichte van de behandeling met 
hydrocortisoncrème op de verbetering van kwaliteit van leven.  
 
Bergeron et al. (2016) 

 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk of cognitieve gedragstherapie (groepsbehandeling) 
eenzelfde effect heeft op het seksueel functioneren/de seksuele activiteit 
als een behandeling met hydrocortisoncrème.  
 
Bergeron et al. (2016) 

 

Laag  
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat patiënten meer tevreden zijn over cognitieve 
gedragstherapie (groepsbehandeling) dan over behandeling met 
hydrocortisoncrème.  
 
Bergeron et al. (2016) 

 
Overwegingen:  
De huidige literatuursearch leverde vijf referenties op (Bergeron et al. 2001; Bergeron et 
al. 2008; Bergeron et al. 2016; Golfinger et al. 2016, en Brown et al. 2009), waarvan twee 
referenties (Bergeron 2001, Bergeron 2008) eenzelfde studie (RCT) beschrijven met 
respectievelijk een follow-up-duur van zes maanden en 2,5 jaar bij patiënten met PVD.  
 
De huidige literatuursearch leverde vrijwel alleen referenties op over PVD, maar er is 
ook een groep, vaak wat oudere patiënten, met gegeneraliseerde spontane vulvodynie. 
De aanbevelingen die hieronder te lezen zijn, raden wij aan voor beide groepen 
patiënten, maar zijn gebaseerd op de uitkomsten van studies waarin alleen vrouwen 
met PVD participeerden. Afhankelijk van het probleem wat op de voorgrond staat, zal 
een behandeling gericht zijn op de seksuele pijn dan wel algemene pijn. Het is 
onduidelijk welke behandeling de voorkeur verdient.  
 
Het is de vraag in hoeverre de resultaten van deze Canadese en Amerikaanse studies te 
generaliseren zijn naar de Nederlandse situatie anno 2018. Het grootste verschil is het 
feit dat in de studies het psychoseksuele cognitieve gedragstherapeutische programma 
in groepen wordt gegeven, terwijl dat in Nederland slechts in enkele centra wordt 
aangeboden en daarnaast vrijwel alleen op individuele basis gebeurt. Tevens wordt over 
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het betrekken van de partner in de therapie niet gesproken in de besproken studies. De 
inhoud van de behandelprogramma’s is ons inziens wel te vergelijken. 
  
De invloed van de behandelingen op kwaliteit van leven wordt in deze studies niet als 
dusdanig gemeten, maar Bergeron et al. hebben in alle drie de studies de patiënten wel 
ondervraagd over psychologisch welbevinden, dat als een onderdeel van kwaliteit van 
leven kan worden gezien. De studies rapporteerden met behulp van de Global Severity 
Index van de Brief Symptom Inventory (BSI-GSI) (Derogatis 1992) over de psychologische 
gevolgen van het pijnprobleem. In de drie onderzoeksgroepen werd een significante 
verbetering gevonden na behandeling in vergelijking met de scores bij aanvang van de 
behandeling. Gemiddeld vielen deze onder het klinische cut-off punt zowel voor als na 
behandeling. Vergelijkbare resultaten werden gevonden in de vervolgstudie.  
Bovenstaande geeft weer dat een gerichte behandeling sowieso een positieve invloed 
heeft op het algemeen welbevinden van de patiënt.  
 
Ondanks deze beperkingen suggereren de referenties een positief effect van zowel 
psychoseksuele cognitieve gedragstherapie als bekkenfysiotherapie met biofeedback op 
pijnklachten bij PVD.  
 
Bergeron et al. (2016) laten zien dat een medicamenteuze behandeling en een 
psychoseksuele cognitieve gedragstherapie in eerste instantie een significant effect op 
de pijnklachten hebben, maar dat het effect van de gedragstherapie bij zes maanden 
follow-up beter lijkt dan het effect van medicamenteuze therapie. De verschillen tussen 
de groepen lijken echter te klein om klinisch relevant te zijn. Daarnaast lijkt 
gedragstherapie een beter effect te hebben op andere aspecten van de klachten van 
PVD (seksueel en psychologisch functioneren).  
 
Het positieve effect van cognitieve gedragstherapie wordt onderstreept door Masheb et 
al. (2009). Dit is een studie die naar voren kwam tijdens de literatuursearch, maar niet 
meegenomen kon worden in de bespreking omdat het effect op PVD van twee 
verschillende vormen van psychotherapie werd vergeleken, wat niet volledig binnen 
onze gestelde PICO paste. In deze studie wordt bij patiënten met PVD cognitieve 
gedragstherapie(groepsbehandeling) vergeleken met een gelijk aantal individuele sessies 
onder begeleiding van een psycholoog waarbij er geen interventies worden uitgevoerd.  
Uit deze studie blijkt de cognitieve gedragstherapie een grotere verbetering te hebben 
op pijn tijdens het gynaecologisch onderzoek (gemeten met de cotton swab test), zelf 
gerapporteerde pijn en seksueel functioneren dan de controle groep. Tevens bleef het 
effect langer aanwezig bij de cognitieve gedragstherapiegroep en waren patiënten meer 
tevreden met hun behandeling. 
 
Gezien de zeer lage bewijskracht en het lage aantal referenties, signaleren we een 
belangrijk kennishiaat. 
 
De inzichten rondom (behandeling van) chronische pijn in het algemeen, zijn sinds de 
periode waarin de studie(s) zijn uitgevoerd, in belangrijke mate veranderd. Volgens de 
meest recente wetenschappelijke inzichten is operatieve behandeling voor chronische 
pijn niet geïndiceerd. Bovendien bestaat er een risico op complicaties bij operatief 
ingrijpen: naast verergering van klachten, ontwikkelt 15% zenuwpijn en 5,3% 
retentiecysten (Baggish, 2012). 
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Bovenstaande in acht nemend en in overeenstemming met de huidige NHG-Standaard 
Seksuele klachten (NHG-Standaard Seksuele klachten, eerste herziening, 2015), lijkt het 
aangewezen met een niet-invasieve behandelmethode (psychoseksuele therapie 
(cognitieve gedragstherapie) of bekkenfysiotherapie) te beginnen. Welke van deze twee 
behandelopties het meest aangewezen is, is onderdeel van de afweging die de 
behandelaar maakt samen met de vrouw. Wanneer één klacht op de voorgrond staat, 
lijkt het het meest aangewezen met de behandeling daarvan te beginnen. Bijvoorbeeld 
met een seksuologische behandeling als problemen met het seksueel functioneren op 
de voorgrond staan; en met bekkenfysiotherapie als bekkenbodemoveractiviteit voor 
veel klachten zorgt. Een gecombineerde behandeling is intensief, ook doordat er 
meerdere zorgverleners betrokken zijn, en heeft daarom bij start van de behandeling 
niet de voorkeur. Er zijn echter aanwijzingen dat een gecombineerde behandeling een 
goed effect heeft (Lindström en Kvist, 2015). 
  
Vanuit het patiëntperspectief is het belangrijk om rekening te houden met de 
tijdinvestering en mogelijke kosten voor de patiënt. Behandelingen worden niet altijd 
vergoed. Het is belangrijk om de patiënt op de hoogte te brengen van de mogelijk lange 
duur en kosten die gepaard gaan met de behandeling. Het is van belang dat de 
hulpverlener goed aansluit bij de beleving van de patiënt. Kennis bij de verwijzer van 
degene naar wie verwezen wordt en gemotiveerde verwijzing in overleg met de patiënt 
is van belang om een verwijzing te laten slagen. Handvatten hierbij zijn naast een 
begrijpende, ondersteunende houding, stapsgewijze informatie en adviezen (volgens het 
PLISSIT-model, Annon 1976). Idealiter werken de verschillende behandelaren samen in 
een team met mogelijkheid tot onderlinge afstemming en verwijzing. 
 
Aanbeveling 
 

Start bij voorkeur met conservatieve therapie vanwege de kans op bijwerkingen van 

medicamenteuze of chirurgische therapie. Maak in overleg met de patiënt een keuze 

tussen psychoseksuele cognitieve gedragstherapie of bekkenfysiotherapie.  
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BIJLAGEN  
 
Kennislacunes 
Het is onvoldoende onderzocht of/en welke psychologische of seksuologische 
behandeling bij vrouwen met vulvodynie tot een blijvende vermindering van pijn, 
verbetering van kwaliteit van leven, verbetering van seksueel functioneren/seksuele 
activiteit en patiënttevredenheid leidt. Doe daarom onderzoek naar het effect van 
bekkenfysiotherapie en psychoseksuele behandeling in de Nederlandse setting om het 
succes hiervan in de verschillende patiëntengroepen vast te stellen. Richt je daarbij ook 
op de combinatie van CGT en bekkenfysiotherapie en eventueel een combinatie met 
medicamenteuze en chirurgische behandeling. 
 
Implementatieplan 

Aanbeveling Tijdspad 
voor 
implem
entatie:  
<1 jaar, 
1-3 jaar 
of  
>3 jaar 

Verw
acht 
effec
t op 
kost
en 

Randvoor
waarden 
voor 
implemen
tatie 
(binnen 
aangegev
en 
tijdspad) 

Mogelij
ke 
barrière
s voor 
implem
entatie1 

Te 
onderne
men 
acties 
voor 
implem
entatie2 

Verantwo
ordelijken 
voor 
acties3 

Overig
e 
opmer
kingen 

Start bij 

voorkeur met 

conservatieve 

therapie 

vanwege de 

kans op 

bijwerkingen 

van 

medicamente

uze of 

chirurgische 

therapie. 

Maak in 

overleg met 

de patiënt 

een keuze 

tussen 

psychoseksue

le cognitieve 

gedragsthera

pie of 

bekkenfysiot

herapie. 

<1 jaar - Implemen
tatie 
richtlijnm
odule 
door 
zorgverle
ner 

- - Zorgverlen
er 

- 
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1 Barrières kunnen zich bevinden op het niveau van de professional, op het niveau van de organisatie 
(het ziekenhuis) of op het niveau van het systeem (buiten het ziekenhuis). Denk bijvoorbeeld aan 
onenigheid in het land met betrekking tot de aanbeveling, onvoldoende motivatie of kennis bij de 
specialist, onvoldoende faciliteiten of personeel, nodige concentratie van zorg, kosten, slechte 
samenwerking tussen disciplines, nodige taakherschikking, etc. 

2 Denk aan acties die noodzakelijk zijn voor implementatie, maar ook acties die mogelijk zijn om de 
implementatie te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan controleren aanbeveling tijdens 
kwaliteitsvisitatie, publicatie van de richtlijn, ontwikkelen van implementatietools, informeren van 
ziekenhuisbestuurders, regelen van goede vergoeding voor een bepaald type behandeling, maken van 
samenwerkingsafspraken.  

3 Wie de verantwoordelijkheden draagt voor implementatie van de aanbevelingen, zal tevens 
afhankelijk zijn van het niveau waarop zich barrières bevinden. Barrières op het niveau van de 
professional zullen vaak opgelost moeten worden door de beroepsvereniging. Barrières op het niveau 
van de organisatie zullen vaak onder verantwoordelijkheid van de ziekenhuisbestuurders vallen. Bij 
het oplossen van barrières op het niveau van het systeem zijn ook andere partijen, zoals de NZA en 
zorgverzekeraars, van belang. 
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Evidencetabellen 
Evidence table for intervention studies (randomized controlled trials and non-randomized observational studies [cohort studies, case-control studies, case 
series])1 
This table is also suitable for diagnostic studies (screening studies)  that compare the effectiveness of two or more tests. This only applies if the test is 
included as part of a test-and-treat strategy – otherwise the evidence table for studies of diagnostic test accuracy should be used. 
 

Research question: 

Study 
referenc
e 

Study 
characteristics 

Patient 
characteristics 2  

Intervention (I1) Comparison / control 
(C1) 

Follow-up Outcome measures and effect size 4  Comments 

Bergeron
, 2001 
Bergeron
, 2008 

Type of study: 
RCT  
 
Setting: 
patients were 
recruited via 
professional 
referral and 
local media 
announcement
s 
 
Country: 
Canada 
 
Source of 
funding: non-
commercial 

Inclusion criteria: 

• Pain during 
intercourse which 
is subjectively 
distressing, 
occurs(ed) on most 
intercourse 
attempts and has 
lasted for at least 6 
months. When 
patients stopped 
attempting 
intercourse due to 
pain, they were 
included if pain 
could be confirmed 
during the 
gynaecological 
examinations.  

• Pain limited to 
intercourse and 
other activities 
involving vestibular 
pressure 

• Moderate to 
severe pain in one 

12 week group-
cognitive-behavioral 
therapy program 
consisting of eight 2h 
group sessions with 7-
8 women per group.  
 
 

Control 1: 
Vestibulectomy, 30 
min procedure under 
general anaesthesia. 
“…excision of the 
vestibular area to a 
depts of 2 mm and a 
width of 1 cm, all the 
way up to the 
urethra, with vaginal 
advancement when 
necessary.”  
 
Control 2:  
12 week biofeedback 
program. Patients 
participated in eight 
45 min sessions. 
Furthermore, the 
protocol included two 
daily practice 
sessions.   

Length of follow-up: 
Bergeron, 2001: 6 
months, with follow-
up assessments post-
treatment and at 6 
months 
Bergeron, 2005: 2,5 
year follow-up 
 
Loss to follow-up 
Before intervention 
Intervention: 1 (3%) 
Control 1: 7 (24%) 
Control 2: 1 (3%) 
 
Post-treatment 
Intervention: 1 (3%) 
Control 1: 7 (24%) 
Control 2: 3 (10%) 
 
6 months 
Intervention: 1 (3%) 
Control 1: 10 (34%) 
Control 2: 11 (38%) 
 
2.5 year 
Intervention: 10 (34%) 

1. Pain 
Assessed using 4 pain measures. 

 
Vestibular pain index: 
Participants pain ratings (0=no point, 
10=worst pain ever)  during the 
touchtest at six different points in the 
vulvar vestibule. 
 
Average percentage of pain reduction 
(% (score pretreatment-6 month)): 
I: 28.6% (5.45  3.89) 
C1: 70.0% (6.34 1.90)  
C2: 23.7% (5.79  4.42) 

There was a significant time x 
treatment interaction effect (p<0.01). 
Patients treated with vestibulectomy 
had significant less pain than patients in 
other groups (p<0.01).  

At 2,5 year, patients treated with 
vestibulectomy had lower pain levels 
than patients in the other groups 
(p<0.01). 

 

At post-treatment, at 6 months 
and at 2,5 year, 5 out of 76 
patients (7%), 5 out of 65 (8%) 
and 17 out of 51 (33%) patients 
reported to have alleviated 
their pain using other methods. 
 
65% of the patients in the 
intervention group and 57% of 
the patients in control group 2 
were compliant with the home 
exercises (>70% of the exercises 
performed). 
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or more locations 
of the vestibule 
during the 
touchtest - (min 
average pain rating 
of 4 on a scale of 0-
10).  

 
Exclusion criteria: 

• Pelvic or vulvar 
pain not clearly 
linked to 
intercourse 

• Presence of major 
medical and/or 
psychiatric illness, 
active infection 
and/or vaginismus 

• Ongoing treatment 
for dyspareunia 

• Pregnancy 

• Age <18 and > 50.  
 
 
N total at 
baseline/after 
randomisation: 
87/78 
Intervention: 29/28 
Control 1: 29/22 
Control 2: 29/28 
 
Important 
prognostic factors2: 
For example 
age ± SD: 
I: 27.1 ± 5.0 
C1: 26.2 ± 4.8 
C2: 27.0 ± 6.3 
 
Groups comparable 
at baseline? yes 

Control 1: 14 (48%) 
Control 2: 12 (41%) 
 
The reasons for loss to 
follow-up were not 
reported. 
 
Incomplete outcome 
data:  
Analyses were 
performed on the data 
of 78 participants that 
participants who took 
part in the 
interventions. For the 
13 (or 27 (34%) at 2,5 
year follow-up) 
additional dropouts, 
the missing values 
were imputed using 
the carrying values 
forward method. 
 

Intensity of painful intercourse, scale of 
0-10 
Average percentage of pain reduction 
(% (score pretreatment-6 month)): 
I: 37.5% (7.14 4.46) 
C1:  52.5% (7.18  3.41) 
C2: 35.0% (6.93  4.50) 
 
MANCOVA (adjusted for pre-treatment 
values) and planned comparison: There 
was a treatment main effect (p<0.05); 
patients treated with vestibulectomie 
improved more than those from the 
intervention group and those in control 
group 2 (p<0.01).  
 
At 2,5 year, patients treated with 
vestibulectomy had significant lower 
pain levels than patients treated with 
biofeedback (p<0.05), but their scores 
did not differ of those treated with 
cognitive behavioural therapy.   
 
Pain Rating Index of the McGill Pain 
Questionnaire  
Average percentage of pain reduction 
(% (score pretreatment-6 month)): 
I: 27.7% (28.93 20.93) 
C1:  46.8% (26.82  14.27) 
C2: 22.8% (26.46  20.43) 
 
The authors report only a significant 
time main effect (p<0.01).  
 
At 2,5 year, patients in the first control 
group had significant lower pain levels 
than patients in the intervention or 
second control group (p<0.05) 

 
Sensory scale of the McGill Pain 
Questionnaire  
Average percentage of  
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 pain reduction (% (score pretreatment-
6 month)): 
I: 20.7% (18.61 14.75) 
C1:  47.1% (17.86  9.45) C2: 19.0% 
(17.07  13.82) 

 
Only a significant time main effect was 
found (p<0.01). MANCOVA:  patients 
treated with a vestibulectomy had 
improved more  (p<0.05) than others 
(p<0.05).  

 
At 2,5 year, patients in the first control 
group had significant lower pain levels 
then patients in the intervention or 
second control group (p<0.05) 

 
2. Quality of life 
Not reported 

 
3. Sexual activity/functioning  
MANOVA: A time main effect was 
found (p<0.01), but no interaction 
effect.  

 
Desire, arousal, orgasm, frequency of 
sexual activity and overall sexual 
satisfaction (Global Sexual Functioning 
Score of the Sexual History Form) 
 
Mean pre-treatment and 6-months 
follow-up scores 
I: 0.51 0.48 
C1: 0.47  0.45 
C2: 051  0.48 
 
Authors reported only that they found 
a significant time main effect (p<0.01), 
 
2.5 year: authors reported that there 
were no group differences.  
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Sexual knowledge (the sexual 
information scale of the Derogatis 
Sexual Functioning Inventory) 
 
Mean pre-treatment and 6-months 
follow-up scores 
I: 21.82 22.25 
C1: 21.68  22.46 
C2: 21.46  23.36 
 
Authors reported that they found a 
significant time main effect (p<0.01). 
 
2.5 years: Not reported 
 
Frequency of intercourse per months 
(self-reported) 
 
Mean pre-treatment and 6-months 
follow-up scores 
I: 3.69 3.92 
C1: 4.61  5.74 
C2: 3.38  4.04 
There was only a significant time main 
effect. 

 
2.5 year: authors reported that there 
were no group differences.  

 
4. Satisfaction 

Measured using two questions about 
subjective improvement (0=worse, 
5=complete cure) and treatment 
satisfaction (0=completely dissatisfied, 
10=completely satisfied) 
 
Mean 6-months follow-up scores for 
satisfaction 
I0: 7.07 
C1: 7.73 
C2: 5.62 
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Mean 6-months follow-up scores for 
improvement  
I: 3.00 
C1: 3.32 
C2: 2.69 
 
There was a significant time x 
treatment interaction for treatment 
satisfaction (p<0.05). At 6 months 
follow-up patients who received 
biofeedback were significantly less 
satisfied than patients in the other 
groups (p<0.05). 
 
2.5 years: Not reported 

 

Bergeron
, 2016 

Type of study: 
RCT 
 
Setting: 
patients were 
recruited 
though referral 
and local 
media 
announcement
.  
 
Country: 
Canada 
 
Source of 
Funding: non-
commercial 
(fonds pour la 
recherche en 
santé du 
Quebec) 

Inclusion criteria: 

• Pain during 
intercourse that 
is subjectively 
destressing, 
occurs on most 
intercourse 
attempts and has 
lasted ≥6 months 
(or pain 
confirmed during 
gynaecological 
examination) 

• Pain limited to 
intercourse and 
other activities 
involving 
vestibular 
pressure (e.g. 
bicycling) 

• Moderate to 
severe pain in 
one or more 
locations of the 
vestibule during 
the touchtest 

GCBT 
10 2hr group sessions 
in 13 weeks, 
supervised by clinical 
psychologists. 

Topical corticosteroid 
treatment: 
- Twice daily 

application of 1% 
hydrocortisone 
cream. If no relief  
discontinuation 
after 8 weeks.  

- Education 
materials about 
provoked 
vestibulodynia and 
its management 

- Instruction to use 
water-based 
lubricant for 
intercourse 

Length of follow-up 
End of treatment, 6-
months follow-up 
 
Loss to follow-up: 
Post-treatment 
GCBT: 13 (25%) 
Steroid: 15 (33%) 
 
6-months follow up 
(cumulative)  
GCBT: 17 (33%) 
Steroid: 16 (36%) 
 
Reasons for loss to 
follow up are not 
reported 
 
Incomplete outcome 
data:  
The results on the FSFI 
of 5 patients were 
excluded from the 
analyses because they 
had not been sexually 
active in the last 4 

1. Pain 
Numerical Rating Scale  
Intensity of painful intercourse on scale 
0-10, mean (SD) 
GCBT 
Pretreatment: 7.29 ( 2.52) 
Posttreatment: 5.46 (2.75) 
Follow-up: 5.21 (2.87) 
 
Steroid 
Pretreatment: 7.67 (2.13) 
Posttreatment: 5.67 (3.32) 
Follow-up: 5.87 (3.07) 
 
There were no significant differences 
between the two groups.   
 
Present Pain Intensity scale of the 
McGill Pain Questionnaire, mean (SD) 
GCBT 
Pretreatment: 3.55 (1.33) 
Posttreatment: 3.02 (1.28) 
Follow-up: 2.65 (1.36) 
 
Steroid 
Pretreatment: 3.50 (1.13) 

Multilevel analyses with time as 
the within subjects variable and 
treatment group as the 
between-subjects variable was 
performed. However, the 
results are difficult to interpret, 
as not all necessary information 
is available about the statistical 
model.  
Also ANCOVA analyses 
controlled for baseline were 
performed.  
 
Missing data handled using full-
information maximum 
likelihood method (multilevel) 
and by imputation (last 
observation carried forward; 
ANCOVA) 
 
Results of the ANCOVA analyses 
not shown.  
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(min. score of 4 
on scale 0-10) 

 
Exclusion criteria: 

• Unprovovked 
pelvic or vulvar 
pain 

• Deep 
dyspareunia 

• Major medical 
and/or 
psychiatric illness 

• Active infection 

• Dermatologic 
lesion 

• Vaginismus 

• Ongoing 
treatment for 
dyspareunia 

• Pregnancy 

• Age <18 or >45.  
 

N total at baseline: 
GCBT: 52 
Steroid: 45 
 
Important 
prognostic factors2: 
Age (mean (SD)) 
GCBT: 27.8 (6.5) 
Steroid: 26.1 (5.5) 
 
Groups comparable 
at baseline? yes 
 

weeks before 
assessment.  
 

Posttreatment: 2.82 (1.30) 
Follow-up: 3.07 (1.29)0 
 
There was a time (t1 to T3) x group 
interaction, GCBT participants had a 
larger pain reduction.  
 
2. Quality of life 
Not reported 
 
3. Sexual functioning/sexual activity 
Female Sexual Function Index (FSFI), , 
mean (SD) 
GCBT 
Pretreatment: 20.04 (5.03) 
Posttreatment: 23.03 (7.59) 
Follow-up: 22.33 (7.75) 
 
Steroid 
Pretreatment: 20.46 (5.18) 
Posttreatment: 22.53 (7.63) 
Follow-up: 23.30 (7.20) 
 
There were no significant time x group 
interactions  between the two groups.   
 
Self-report measure of frequency of 
intercourse per month (structured 
interview), mean (SD) 
GCBT 
Pretreatment: 4.85 (5.69) 
Posttreatment: 5.12 (5.67) 
Follow-up: 6.70 (7.45) 
 
Steroid 
Pretreatment: 2.59 (2.90) 
Posttreatment: 3.93 (5.15) 
Follow-up: 4.47 (4.97) 
 
There were no significant time x group 
interactions  between the two groups.   
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4. Satisfaction, mean (SD) 
One question with 0-10 scale 
(0=completely 
dissatisfied;10=completely satisfied) 
 
GCBT 
Posttreatment: 7.68 (1.44) 
Follow-up: 7.64 (1.72) 
 
Steroid 
Posttreatment: 5.32 (3.53) 
Follow-up: 5.26 (3.84) 
 
The authors mention that women in 
the GCBT group were more satisfied 
with their treatment than patients in 
the steroid group. However, not clear 
which statistical test had been 
performed.  

 

Goldfing
er, 2016 

Type of study: 
RCT  
 
Setting: 
University 
hospital 
 
Country: 
Canada 
 
Source of 
funding: no 
conflict of 
interest 
reported 

Inclusion criteria: 

• >18 years old 

• Vulvar pain at 
attempted vaginal 
penetration for ≥6 
months 

• Pain limited to the 
vulvar vestibule 
during the study 
gynecologic 
examination 

• No identifiable 
reason for the pain 

 
Exclusion criteria: 

• Other serious 
medical, 
psychiatric, or 
other pain 
conditions that 
significantly 
affected daily or 

Individual cognitive-
behavioral therapy, 
eight 1,5 hour 
sessions in 8-24 
weeks.  

Individual 
physiotherapy 
intervention, eight 1,5 
hour sessions in 8-24 
weeks.  

Length of follow up: 
6 months after 
treatment completion 
 
Loss to follow-up 
None 
 
Incomplete outcome 
data:  
Post-treatment and 
follow-up interview 
and questionnaires: 
completed 
 
Gynecological exam  
Post-treatment:  
I: n=2 
C: n=3 
 
Follow-up 
I: n=0 
C: n=1 

1. Pain 
Defined as the:  
Intercourse pain (0-10), mean (SD) 
I: 
Pre-treatment: 5.2 (1.4) 
Post-treatment: 2.6 (1.4) 
Follow-up: 2.1 (1.4) 
 
C: 
Pre-treatment: 5.1 (1.9) 
Post-treatment: 2.7 (2.4) 
Follow-up: 2.4 (2.6 
 
The interaction effect was non-
significant.  
 
Percentage painful intercourse, mean 
(SD)  
I: 
Pre-treatment: 94 (9.9) 
Post-treatment: 67.1 (32.0) 
Follow-up: 41.0 (37.3) 
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sexual functioning 

• Generalized 
vulvodynia and/or 
significant 
vaginismus 

• Current pregnancy 

• Breastfeeding or <6 
months 
postpartum 

• Unwillingness to 
abstain from other 
treatments for 
provoked 
vestibulodynia 
 

N total: 20 
I: 10 
C: 10 
 
Important 
prognostic factors2: 
age ± SD: 
I: 27.4 ± 11.1 
C: 25.5 ± 6.45 
 
Pain duration, years 
± SD 
I: 4.3 ± 2.87 
C: 5.23 ± 3.73 
 
Professionals 
consulted, n ± sd 
I: 2.1 ± 1.5 
C: 1.6 ± 2.4 
 
Groups comparable 
at baseline? yes 
 

 

  
C: 
Pre-treatment: 87.5 (27.2) 
Post-treatment: 60.5 (42.9) 
Follow-up: 29.5 (35.5) 
 
The interaction effect was non-
significant.  
 
McGill Pain Questionnaire Pain Rating 
Index – sensory, mean (SD) 
I: 
Pre-treatment: 19.0 (6.7) 
Post-treatment: 11.7 (7.6) 
Follow-up: 11.9 (7.5) 
 
C: 
Pre-treatment: 17.7 (7.9) 
Post-treatment: 10.1 (7.0) 
Follow-up: 11.1 (9.4) 
 
The interaction effect was non-
significant.  
 
 
McGill Pain Questionnaire Pain Rating 
Index – affective, mean (SD) 
I: 
Pre-treatment: 3.1 (3.0) 
Post-treatment: 1.4 (1.5) 
Follow-up: 1.0 (2.07) 
 
C: 
Pre-treatment: 2.7 (1.7)  
Post-treatment: 1.3 (2.1) 
Follow-up: 1.1 (2.2) 
 
The interaction effect was non-
significant.  
 
touchtest (0-10), mean (SD) 
I: 
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Pre-treatment: 3.9 (2.3) 
Post-treatment: 3.3 (2.7) 
Follow-up: 2.6 (2.9) 
 
C: 
Pre-treatment: 4.2 (1.5) 
Post-treatment: 1.3 (1.1) 
Follow-up: 1.9 (2.2) 
The interaction effect was significant 
(p=0.03). After treatment, patients who 
participated in physical therapy had 
lower pain scores.  
 
2. Quality of life 
Not reported 
 
3. Sexual activity/functioning  
Assessed using the Female Sexual 
Functioning Index-revised, total score, 
mean (SD) 
I: 
Pre-treatment: 22.3 (5.6) 
Post-treatment: 27.4 (4.6) 
Follow-up: 29.7 (5.1) 
 
C: 
Pre-treatment: 22.6 (7.2) 
Post-treatment: 27.1 (4.3)  
Follow-up: 24.3 (7.2) 
 
The interaction effect was non-
significant.  
 
4. Satisfaction 
Not reported 
 
 

Brown, 
2009 

Type of study: 
RCT 
 
Setting: 
Academic 

Inclusion criteria: 

• Aged 18-80 

• Reported pain, 
itching, burning 
or tenderness of 

Amitriptyline: 
10mg daily until 
assessment at 6 
weeks. 
No relief or minimal 

Self-management: 
Group (n=6) 
cognitive-behavioural 
therapy including 12 
weekly 2 hour weekly 

Length of follow-up 
12 weeks 
 
Loss to follow-up: 
Randomization 

1. Pain 
Measured using the McGill Pain 
Questionnaire  
A higher score denotes a higher level of 
pain.  

Analyses were performed using 
Kruskal-wallis tests.  
 
8 patients reported adverse 
events  
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medical center 
 
Country: USA 
 
Source of 
Funding: non-
commercial 

the vulva that 
was subjectively 
distressing for≥ 6 
months 

 
Exclusion criteria: 

• Major medical or 
psychiatric illness 

• Active 
vulvovaginal 
infection 

• Abnormal Pap 
smear 

• Unwillingness to 
discontinue 
current 
treatment for 
vulvar symptoms 

• Pregnancy or 
refusal to use 
contraception if 
at risk for 
pregnancy 

• Drug or alcohol 
abuse 
 

N total at baseline: 
Self-management:  
26 
Amitriptyline: 13 
Amitriptyline and 
triamcinolone: 14 
 
However, 76 
patients 
randomized; 12 
patients from the 
self-management 
group, 5 from the 
amitriptyline and 6 
from the 
amitriptyline and 

relief  20mg daily at 
bed time 
Relief from 10mg  
continue on 10 mg.  
 
Triamcinolone:  
0.1%topical 
triamcinolone 
acetonide applied to 
the affected vulvar 
area at bedtime. 
Treatment was 
discontinued at 6-
weeks.  

sessions. Therapy was 
delivered by a nurse 
practitioner, 
psychologist and 
physical therapist.  

Amitriptyline: 5 
Amitriptyline and 
triamcinolone: 6 
Self-management: 12 
 
12 weeks follow-up 
Amitriptyline: 2 
Amitriptyline and 
triamcinolone: 3 
Self-management: 5 
 
Reasons for loss to 
follow-up are not 
reported 
 
Incomplete outcome 
data:  
unknown 
 

Pain rating index  qualitative 
component, total score: 
 
Baseline, mean (SD): 
Amitriptyline: 22.1 (13.4) 
Amitriptyline and triamcinolone: 23.0 
(13.9) 
Self-management: 18.0 (14.8) 
 
End of study, mean (SD): 
Amitriptyline:23.1 (18.3) 
Amitriptyline and triamcinolone: 13.9 
(9.2) 
Self-management: 14.0 (10.9)  
 
There were no significant changes from 
baseline between the groups were 
found.  
 
Present Pain index (PPI)  quantitative 
component, 6 point scale (0=no paint, 
5=excruciating pain).  
 
Mean change from baseline (SD) 
Amitriptyline: -1.4 (1.6) 
Amitriptyline and triamcinolone: -0.8 
(1.9) 
Self-management: -0.8 (1.6)  
 
There were no significant differences 
between the changes scores on the PPI 
between the groups. 
 
2. Quality of life 
Not reported 
 
3. Sexual functioning/sexual activity 
Not reported 
 
4. Satisfaction 
Not reported 

Amitriptyline: n=3 
Amitriptyline and 
triamcinolone: n= 5 
Self-management: n=0 
 
The participants were recruited 
from another trial and had 
previously participated in a 12-
week dietary protocol.  
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triamcinolone group 
declined 
participation after 
randomization 
 
Important 
prognostic factors2: 
Age (mean (SD)) 
 
Self-management:  
51.1 (19.2) 
Amitriptyline: 52.2 
(19.0) 
Amitriptyline and 
triamcinolone: 41.7 
(11.7) 
 
 
Groups comparable 
at baseline? yes 
 

 
Notes: 

1. Prognostic balance between treatment groups is usually guaranteed in randomized studies, but non-randomized (observational) studies require matching of patients between treatment groups (case-control 

studies) or multivariate adjustment for prognostic factors (confounders) (cohort studies); the evidence table should contain sufficient details on these procedures  
2. Provide data per treatment group on the most important prognostic factors [(potential) confounders] 

3. For case-control studies, provide sufficient detail on the procedure used to match cases and controls  
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Risk of bias table for intervention studies (randomized controlled trials)   
 

Research question: 

Study 
reference 
 
(first 
author, 
publication 
year) 

Describe method of 
randomisation1 

Bias due to inadequate  
concealment of 
allocation?2  
 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to inadequate 
blinding of participants 
to treatment 
allocation?3 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to inadequate 
blinding of care 
providers to treatment 
allocation?3 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to inadequate 
blinding of outcome 
assessors to treatment 
allocation?3 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to selective 
outcome reporting on 
basis of the results?4 
 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to loss to 
follow-up?5 
 
 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to violation of  
intention to treat 
analysis?6 
 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bergeron, 
2001, 2008 

“The remaining 87 
participants having 
provided written 
consent were 
randomized to one of 
the three treatments 
using blocked 
randomisation.” 

Unknown Likely Likely unlikely unlikely Likely Unlikely, although the 
flow chart is missing 

Bergeron, 
2016 

Randomization 
software, block 
randomisation 
stratified for language 

Unlikely Likely Likely Unlikely Unlikely Likely 
Loss to follow-up was 
substantial, no  
reasons provided 

Unlikely 

Brown, 
2012 

“subjects were 
randomly assigned in a 
2:1:1 ratio to one of 
three treatment 
groups”. They used 
concealed envelopes 
and the allocation 
sequence was 
generated using a 
computer program  

Unclear.  
 
No mentioned whether 
the envelopes were 
numbered and opaque.  

Likely Likely Likely Unlikely  
 

Likely. Loss to follow-up 
is nearly 20%, reasons 
for loss to follow-up are 
not provided. 
Furthermore, 23 
patients decline 
participation after 
being randomized, no 
reasons provided.  

unlikely 

Goldfinger, 
2016 

Not described Unknown  Likely Likely Likely Unlikely Unlikely  Unlikely 

 

 
1. Randomisation: generation of allocation sequences have to be unpredictable, for example computer generated random-numbers or drawing lots or envelopes. Examples of inadequate procedures are generation of allocation sequences by 

alternation, according to case record number, date of birth or date of admission. 
2. Allocation concealment: refers to the protection (blinding) of the randomisation process. Concealment of allocation sequences is adequate if patients and enrolling investigators cannot foresee assignment, for example central randomisation 

(performed at a site remote from trial location) or sequentially numbered, sealed, opaque envelopes. Inadequate procedures are all procedures based on inadequate randomisation procedures or open allocation schedules.. 



 

68 

3. Blinding: neither the patient nor the care provider (attending physician) knows which patient is getting the special treatment. Blinding is sometimes impossible, for example when comparing surgical with non-surgical treatments. The outcome 
assessor records the study results. Blinding of those assessing outcomes prevents that the knowledge of patient assignement influences the proces of outcome assessment (detection or information bias). If a study has hard (objective) outcome 
measures, like death,  blinding of outcome assessment is not necessary. If a study has “soft” (subjective) outcome measures, like the assessment of an X-ray, blinding of outcome assessment is necessary. 

4. Results of all predefined outcome measures should be reported; if the protocol is available, then outcomes in the protocol and published report can be compared; if not, then outcomes listed in the methods section of an article can be compared 
with those whose results are reported. 

5. If the percentage of patients lost to follow-up is large, or differs between treatment groups, or the reasons for loss to follow-up differ between treatment groups, bias is likely. If the number of patients lost to follow-up, or the reasons why, are 
not reported, the risk of bias is unclear 

6. Participants included in the analysis are exactly those who were randomized into the trial. If the numbers randomized into each intervention group are not clearly reported, the risk of bias is unclear; an ITT analysis implies that (a) participants are 
kept in the intervention groups to which they were randomized, regardless of the intervention they actually received, (b) outcome data are measured on all participants, and (c) all randomized participants are included in the analysis. 
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Exclusietabel 
 
Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel 

Auteur en jaartal Redenen van exclusie 

De Andres, 2016 Review, individuele studiekarakteristieken onvoldoende weergegeven 

Al-Abbadey, 
2016 

Review, onderzoeksvraag is breder dan wij hebben onderzocht.  

Lindstrom, 2015 Geen controlegroep 

Bonham, 2015 Review, niet systematisch 

Simonelli, 2014 Review, niet systematisch 

Davis, 2013 Prospectieve cohort, vergelijking tussen verschillende therapieën die de 
patiënten uit zich zelf hebben ondernomen.   

Gunzler, 2012 Review, overgrote gedeelte van de geïncludeerde studies voldoet niet 
aan de PICO 

Andrews, 2011 Review, overgrote gedeelte van de geïncludeerde studies voldoet niet 
aan de PICO 

Haugstad, 2010 Abstract, congres 

Damsted-
Petersen, 2009 

Review, niet systematisch 

Frank, 2009 Correctie 

Ter Kuile, 2006 Geen controlegroep 

Granot, 2004 Patiënten mochten zelf hun behandeling kiezen. Alle niet chirurgische 
behandelingen zijn samengenomen 

Reed, 2003 Cross-sectioneel, niet specifiek psychologische/seksuologische 
interventies 

Vittrup, 2016 Abstract 

Goldstein, 2016 Review/guideline, geen duidelijke methodologie, breder dan onze PICO 

Flanagan, 2015 Review, breder dan onze PICO 

Landry, 2008 Systematische review, maar breder dan onze PICO 

McKay, 1985 Geen vergelijkende studie of systematische review 

Brotto, 2015 Geen controlegroep 

Sadownik, 2012 Kwalitatieve studie, geen controlegroep 

Paavonen, 2012  Geen goede vergelijking 

 
 
Zoekverantwoording eerste literatuurzoekactie 

Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 
 
1980-jan. 
2016 
 
Engels, 
Nederlands, 
Duits, 
Frans 

1     Vulvodynia/ (214) 
2     vulvitis/ or vulvar vestibulitis/ (751) 
3     Vulvovaginitis/ or Dyspareunia/px, rh, su, th (1395) 
4     (vulvodyn* or vestibulodyn* or vulvovagin* or (vulvar adj3 
pain) or vestibuli*).tw. or dyspareun*.ti. (4247) 
5     (vulvodyn* or vestibulodyn* or vulvovagin* or (vulvar adj3 
pain) or vestibuli* or dyspareun*).kf. (437) 
6     Dyspareunia/ (1618) 
7     Pruritus Vulvae/ (320) 
8     (dyspareunia or (vagina? adj pain) or vulvitis or (vulva? adj1 
(pain or pruritis or dysesthesi* or hyperesthesi* or 
hypersensitiv*))).tw. (3484) 
9     (vulvodyni* or vestibilitis or vestibulodyn* or clitoridyn* or 
(sexual adj3 pain) or (genitopelvic adj3 pain) or (penetration 
adj3 disorder?)).tw. (1295) 
10     (dyspareunia or (vagina? adj pain) or vulvitis or (vulva? 
adj1 (pain or pruritis or dysesthesi* or hyperesthesi* or 
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hypersensitiv*))).kf. (228) 
11     (vulvodyni* or vestibilitis or vestibulodyn* or clitoridyn* or 
(sexual adj3 pain) or (genitopelvic adj3 pain) or (penetration 
adj3 disorder?)).kf. (86) 
12     or/1-11 (9031) 
13     "P vulvodynie confomr vraag bekkenbodem 
fysiotherapie".ti. (0) 
14     "andres*$".fc_auts. and "vulvodynia*".fc_titl. and 
"2015".fc_pubyr. (0) 
15     "evidence?based literature review".fc_titl. and 
"2015".fc_pubyr. (0) 
16     "vulvodynia*".fc_titl. and "pain practice $".fc_jour. (0) 
20     from 18 keep 2 (1) 
21     12 and 20 (1) 
22     th.fs. (1575376) 
23     exp Cognitive Therapy/ (19281) 
24     ((cognitive or cognition or psycho*) adj3 therap*).tw. 
(22863) 
25     ((cognitive or cognition or psycho*) adj3 therap*).kf. 
(3838) 
26     cbt.ti,kf. (806) 
27     counseling/ or sex counseling/ (30909) 
28     counseling.tw. (49183) 
29     counseling.kf. (2359) 
30     (therapeutic adj3 (proposals or succes* or procedur*)).tw. 
(13757) 
31     (therapeutic adj3 (proposals or succes* or procedur*)).kf. 
(5) 
32     exp Psychotherapy, Group/ (23981) 
33     (group adj3 therap*).tw. (21634) 
34     (group adj3 therap*).kf. (124) 
35     or/22-34 (1683903) 
36     or/23-34 (154792) 
37     exp Physical Therapy Modalities/ (137416) 
38     Biofeedback, Psychology/ (6582) 
39     (physiothera* or (pelvic adj3 floor adj3 (train* or 
exercis*)) or biofeedback).tw. (23864) 
40     (physiothera* or (pelvic adj3 floor adj3 (train* or 
exercis*)) or biofeedback).kf. (831) 
41     or/37-40 (155299) 
42     (dutch or german or french or english).la. (22846945) 
43     12 and 42 (8047) 
44     43 (8047) 
45     limit 44 to yr="1980 -Current" (7040) P + talen 
46     36 and 41 and 45 (22) 
47     45 and 36 (232) 
48     "sensitief filter voor RCT's van Cochrane".ti. (0) 
49     randomized controlled trial.pt. (422861) 
50     controlled clinical trial.pt. (92650) 
51     (randomized or randomised).ab. (414227) 
52     placebo.ab. (172068) 
53     drug therapy.fs. (1879021) 
54     randomly.ab. (248445) 
55     trial.ab. (360004) 
56     groups.ab. (1543710) 
57     or/49-56 (3763184) 
58     57 not (exp animals/ not humans/) (3239698) 
59     "filter rct cochrane sensitief".ti. (0) 
60     "filter systematic reviews".ti. (0) 
61     meta analysis.pt. (64464) 
62     (meta-anal$ or metaanal$).af. (113081) 
63     (quantitativ$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (5622) 
64     (systematic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (87552) 
65     (methodologic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (7512) 
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66     medline.tw. and review.pt. (52049) 
67     (pooled adj3 analy*).tw. (10993) 
68     or/61-67 (202655) 
69     "filter systematic reviews".ti. (0) 
70     "cochrane$".fc_jour. (12552) 
71     68 or 70 (204017) 
72     47 and (71 or 58) (80) 
73     (physical adj3 (therap* or train*)).tw. (24622) 
74     (physical adj3 (therap* or train*)).kf. (3779) 
75     41 or 73 or 74 (170673) 
76     72 and 75 (12) 
77     "filter  medline observationele studies".ti. (0) 
78     epidemiologic studies/ (6520) 
79     exp case-control studies/ (777119) 
80     exp cohort studies/ (1536383) 
81     cross-sectional studies/ (212740) 
82     (case adj3 control).af. (250238) 
83     (cohort adj5 (study or studies or analy$)).af. (284336) 
84     (cohort adj5 (study or studies or analy$)).af. (284336) 
85     (follow-up adj5 (study or studies)).af. (582512) 
86     (longitudinal or retrospective or prospective or (cross adj5 
sectional)).af. (1645540) 
87     (observational adj5 (study or studies)).af. (88971) 
88     or/78-87 (2337227) 
89     "filter observationele studies einde".ti. (0) 
90     Comparative Study/ (1762056) 
91     (47 and (88 or 90) and 75) not 76 (5) 

Embase 
(OVID) 

1     Vulvodynia/ (965) 
2     vulvitis/ or vulvar vestibulitis/ (1251) 
3     Vulvovaginitis/ or Dyspareunia/px, rh, su, th (2062) 
4     (vulvodyn* or vestibulodyn* or vulvovagin* or (vulvar adj3 
pain) or vestibuli*).tw. or dyspareun*.ti. (5472) 
5     Dyspareunia/ (6807) 
6     Pruritus Vulvae/ (681) 
7     (dyspareunia or (vagina? adj pain) or vulvitis or (vulva? adj1 
(pain or pruritis or dysesthesi* or hyperesthesi* or 
hypersensitiv*))).tw. (5723) 
8     (vulvodyni* or vestibilitis or vestibulodyn* or clitoridyn* or 
(sexual adj3 pain) or (genitopelvic adj3 pain) or (penetration 
adj3 disorder?)).tw. (2089) 
9     "P vulvodynie confomr vraag bekkenbodem 
fysiotherapie".ti. (0) 
13     (vulvodyn* or vestibulodyn* or vulvovagin* or (vulvar adj3 
pain) or vestibuli* or dyspareun*).kw. (1716) 
14     (dyspareunia or (vagina? adj pain) or vulvitis or (vulva? 
adj1 (pain or pruritis or dysesthesi* or hyperesthesi* or 
hypersensitiv*))).kw. (803) 
15     (vulvodyni* or vestibilitis or vestibulodyn* or clitoridyn* or 
(sexual adj3 pain) or (genitopelvic adj3 pain) or (penetration 
adj3 disorder?)).kw. (432) 
16     1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 13 or 14 or 15 (15637) 
17     (dutch or german or french or english).la. (24857089) 
18     16 and 17 (14175) 
19     exp cognitive therapy/ or psychotherapy/ (110894) 
20     ((cognitive or cognition or psycho*) adj3 therap*).tw. 
(33268) 
21     ((cognitive or cognition or psycho*) adj3 therap*).kw. 
(6350) 
22     cbt.ti,kw. (1864) 
23     sexual counseling/ or counseling/ (46765) 
24     counseling.tw. (60170) 
25     counseling.kw. (4860) 
26     (therapeutic adj3 (proposals or succes* or procedur*)).tw. 
(18254) 
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27     (therapeutic adj3 (proposals or succes* or procedur*)).kw. 
(65) 
28     group therapy/ (17133) 
29     (group adj3 therap*).tw. (30627) 
30     (group adj3 therap*).kw. (808) 
31     or/19-30 (261963) 
32     exp physiotherapy/ (63847) 
33     feedback system/ (66551) 
34     (physiothera* or (pelvic adj3 floor adj3 (train* or 
exercis*)) or biofeedback).tw. (36760) 
35     (physiothera* or (pelvic adj3 floor adj3 (train* or 
exercis*)) or biofeedback).kw. (5302) 
36     (physical adj3 (therap* or train*)).tw. (33157) 
37     (physical adj3 (therap* or train*)).kw. (4302) 
38     or/32-37 (164734) 
39     18 and 31 and 38 (143) 
40     "filter systematic reviews & meta-analyses Embase".ti. (0) 
41     meta analysis/ (102469) 
42     "systematic review"/ (99825) 
43     (meta-analy$ or metaanaly$).tw. (111648) 
44     (systematic$ adj4 (review$ or overview$)).tw. (103664) 
45     (quantitativ$ adj5 (review? or overview?)).tw. (3145) 
46     (methodologic adj5 (overview? or review?)).tw. (295) 
47     (review$ adj3 (database? or medline or embase or 
cinahl)).tw. (15553) 
48     (pooled adj3 analy$).tw. (15584) 
49     (extensive adj3 review$ adj3 literature).tw. (2459) 
50     (meta or synthesis or (literature adj8 database?) or 
extraction).tw. (1033782) 
51     review.pt. (2097650) 
52     50 and 51 (95994) 
53     or/41-49,52 (308212) 
54     "einde filter systrev meta analysis embase".ti. (0) 
55     "filter rct embase".ti. (0) 
56     controlled clinical trial/ or randomized controlled trial/ 
(528103) 
57     randomization/ (68687) 
58     Major Clinical Study/ (2067384) 
59     random$.tw. (1031111) 
60     Double Blind Procedure/ (125001) 
61     or/56-60 (3046686) 
62     "einde filter rct embase".ti. (0) 
63     "filter observationele studies embase".ti. (0) 
64     Clinical study/ (72718) 
65     Case control study/ (99859) 
66     Family study/ (11036) 
67     Longitudinal study/ (83258) 
68     Retrospective study/ (438724) 
69     Prospective study/ (316483) 
70     Randomized controlled trials/ (88389) 
71     69 not 70 (313986) 
72     Cohort analysis/ (226162) 
73     (Cohort adj (study or studies)).mp. (154365) 
74     (Case control adj (study or studies)).tw. (89926) 
75     (follow up adj (study or studies)).tw. (48328) 
76     (observational adj (study or studies)).tw. (84967) 
77     (epidemiologic$ adj (study or studies)).tw. (81346) 
78     (cross sectional adj (study or studies)).tw. (111572) 
79     or/63-68,71-77 (1345587) 
80     "einde filter observationele studies embase volgens 
SIGN".ti. (0) 
81     39 and (53 or 61) (36) – 27 uniek 
82     (39 and 79) not 81 (8) – 6 uniek 

Cochrane #1 MeSH descriptor: [Vulvodynia] explode all trees  
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(Wiley) #2 MeSH descriptor: [Vulvitis] explode all trees 
#3 MeSH descriptor: [Vulvar Vestibulitis] explode all trees 
#4 MeSH descriptor: [Dyspareunia] explode all trees 
#5 MeSH descriptor: [Pruritus Vulvae] this term only 
#6 (vulvodyn* or vestibulodyn* or vulvovagin* or (vulvar 
near/3 pain) or vestibuli*):ti or dyspareun*:ti  
#7 (dyspareunia or (vagina? adj pain) or vulvitis or (vulva? 
near/1 (pain or pruritis or dysesthesi* or hyperesthesi* or 
hypersensitiv*))):ti  
#8 (vulvodyni* or vestibilitis or vestibulodyn* or clitoridyn* 
or (sexual adj3 pain) or (genitopelvic near/3 pain) or 
(penetration near/3 disorder?)):ti  
#9 #1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7 or #8 (9) 
 
 

 
 

 
Zoekverantwoording tweede literatuurzoekactie 

Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 
 
1980-jan. 
2016 
 
Engels, 
Nederlands, 
Duits, 
Frans 

1     Vulvodynia/ (297) 
2     vulvitis/ or vulvar vestibulitis/ (819) 
3     Vulvovaginitis/ or Dyspareunia/px, rh, su, th (2062) 
4     (vulvodyn* or vestibulodyn* or vulvovagin* or (vulvar adj3 
pain) or vestibuli*).tw. or dyspareun*.ti. (4887) 
5     (vulvodyn* or vestibulodyn* or vulvovagin* or (vulvar adj3 
pain) or vestibuli* or dyspareun*).kf. (636) 
6     Dyspareunia/ (1882) 
7     Pruritus Vulvae/ (461) 
8     (dyspareunia or (vagina? adj pain) or vulvitis or (vulva? adj1 
(pain or pruritis or dysesthesi* or hyperesthesi* or 
hypersensitiv*))).tw. (4044) 
9     (vulvodyni* or vestibilitis or vestibulodyn* or clitoridyn* or 
(sexual adj3 pain) or (genitopelvic adj3 pain) or (penetration 
adj3 disorder?)).tw. (1584) 
10     (dyspareunia or (vagina? adj pain) or vulvitis or (vulva? 
adj1 (pain or pruritis or dysesthesi* or hyperesthesi* or 
hypersensitiv*))).kf. (321) 
11     (vulvodyni* or vestibilitis or vestibulodyn* or clitoridyn* or 
(sexual adj3 pain) or (genitopelvic adj3 pain) or (penetration 
adj3 disorder?)).kf. (142) 
12     or/1-11 (10981) 
22     th.fs. (1783096) 
23     exp Cognitive Therapy/ (25278) 
24     ((cognitive or cognition or psycho*) adj3 therap*).tw. 
(29020) 
25     ((cognitive or cognition or psycho*) adj3 therap*).kf. 
(5102) 
26     cbt.ti,kf. (1331) 
27     counseling/ or sex counseling/ (36571) 
28     counseling.tw. (59968) 
29     counseling.kf. (3202) 
30     (therapeutic adj3 (proposals or succes* or procedur*)).tw. 
(15896) 
31     (therapeutic adj3 (proposals or succes* or procedur*)).kf. 
(4) 
32     exp Psychotherapy, Group/ (26495) 
33     (group adj3 therap*).tw. (25283) 

 

Uitgangsvraag:  Masterplan Groot - UV 14 Vulvodynia  

Database(s): Medline, Embase, 
Cochrane  

Datum:  19-01-2017 

Periode: 1980 ? – heden Talen: E N D F 
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34     (group adj3 therap*).kf. (249) 
35     or/22-34 (1912105) 
36     or/23-34 (184602) 
42     (dutch or german or french or english).la. (26644467) 
43     12 and 42 (9637) 
44     43 (9637) 
45     limit 44 to yr="1980 -Current" (8248) 
47     45 and 36 (279) 
48     "sensitief filter voor RCT's van Cochrane".ti. (0) 
49     randomized controlled trial.pt. (507989) 
50     controlled clinical trial.pt. (98199) 
51     (randomized or randomised).ab. (524336) 
52     placebo.ab. (204792) 
53     drug therapy.fs. (2135690) 
54     randomly.ab. (298856) 
55     trial.ab. (471164) 
56     groups.ab. (1834116) 
57     or/49-56 (4397593) 
58     57 not (exp animals/ not humans/) (3797029) 
59     "filter rct cochrane sensitief".ti. (0) 
60     "filter systematic reviews".ti. (0) 
61     meta analysis.pt. (86589) 
62     (meta-anal$ or metaanal$).af. (151615) 
63     (quantitativ$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (7338) 
64     (systematic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (122017) 
65     (methodologic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (9719) 
66     medline.tw. and review.pt. (68229) 
67     (pooled adj3 analy*).tw. (15304) 
68     or/61-67 (267677) 
69     "filter systematic reviews".ti. (0) 
70     "cochrane$".fc_jour. (17334) 
71     68 or 70 (269382) 
72     47 and (71 or 58) (102) 
73     (physical adj3 (therap* or train*)).tw. (29031) 
74     (physical adj3 (therap* or train*)).kf. (4425) 
75     41 or 73 or 74 (182181) 
76     72 and 75 (17) 
77     "filter  medline observationele studies".ti. (0) 
78     epidemiologic studies/ (8197) 
79     exp case-control studies/ (919215) 
80     exp cohort studies/ (1807637) 
81     cross-sectional studies/ (267530) 
82     (case adj3 control).af. (305303) 
83     (cohort adj5 (study or studies or analy$)).af. (367901) 
84     (cohort adj5 (study or studies or analy$)).af. (367901) 
85     (follow-up adj5 (study or studies)).af. (673168) 
86     (longitudinal or retrospective or prospective or (cross adj5 
sectional)).af. (1999338) 
87     (observational adj5 (study or studies)).af. (123965) 
88     or/78-87 (2820396) 
89     "filter observationele studies einde".ti. (0) 
95     45 and 36 and (58 or 71) (102) > 90 uniek  
(83 nieuw t.o.v. oude search) 
96    (45 and 36 and 88) not 95 (35) > 34 uniek  
(29 nieuw t.o.v. oude search) 
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Embase 
(OVID) 

1     Vulvodynia/ (1210) 
2     vulvitis/ or vulvar vestibulitis/ (1435) 
3     Vulvovaginitis/ or Dyspareunia/px, rh, su, th (2531) 
4     (vulvodyn* or vestibulodyn* or vulvovagin* or (vulvar adj3 
pain) or vestibuli*).tw. or dyspareun*.ti. (6206) 
5     Dyspareunia/ (8311) 
6     Pruritus Vulvae/ (806) 
7     (dyspareunia or (vagina? adj pain) or vulvitis or (vulva? adj1 
(pain or pruritis or dysesthesi* or hyperesthesi* or 
hypersensitiv*))).tw. (6573) 
8     (vulvodyni* or vestibilitis or vestibulodyn* or clitoridyn* or 
(sexual adj3 pain) or (genitopelvic adj3 pain) or (penetration 
adj3 disorder?)).tw. (2427) 
13     (vulvodyn* or vestibulodyn* or vulvovagin* or (vulvar adj3 
pain) or vestibuli* or dyspareun*).kw. (2007) 
14     (dyspareunia or (vagina? adj pain) or vulvitis or (vulva? 
adj1 (pain or pruritis or dysesthesi* or hyperesthesi* or 
hypersensitiv*))).kw. (932) 
15     (vulvodyni* or vestibilitis or vestibulodyn* or clitoridyn* or 
(sexual adj3 pain) or (genitopelvic adj3 pain) or (penetration 
adj3 disorder?)).kw. (523) 
16     1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 13 or 14 or 15 (18003) 
17     (dutch or german or french or english).la. (27286407) 
18     16 and 17 (16431) 
19     exp cognitive therapy/ or psychotherapy/ (120596) 
20     ((cognitive or cognition or psycho*) adj3 therap*).tw. 
(37597) 
21     ((cognitive or cognition or psycho*) adj3 therap*).kw. 
(7542) 
22     cbt.ti,kw. (2247) 
23     sexual counseling/ or counseling/ (74483) 
24     counseling.tw. (68802) 
25     counseling.kw. (5653) 
26     (therapeutic adj3 (proposals or succes* or procedur*)).tw. 
(20742) 
27     (therapeutic adj3 (proposals or succes* or procedur*)).kw. 
(71) 
28     group therapy/ (20553) 
29     (group adj3 therap*).tw. (34724) 
30     (group adj3 therap*).kw. (897) 
31     or/19-30 (297746) 
40     "filter systematic reviews & meta-analyses Embase".ti. (0) 
41     meta analysis/ (156613) 
42     "systematic review"/ (151549) 
43     (meta-analy$ or metaanaly$).tw. (139302) 
44     (systematic$ adj4 (review$ or overview$)).tw. (132312) 
45     (quantitativ$ adj5 (review? or overview?)).tw. (3673) 
46     (methodologic adj5 (overview? or review?)).tw. (319) 
47     (review$ adj3 (database? or medline or embase or 
cinahl)).tw. (18680) 
48     (pooled adj3 analy$).tw. (19348) 
49     (extensive adj3 review$ adj3 literature).tw. (2846) 
50     (meta or synthesis or (literature adj8 database?) or 
extraction).tw. (1175439) 
51     review.pt. (2230030) 
52     50 and 51 (108960) 
53     or/41-49,52 (369799) 
54     "einde filter systrev meta analysis embase".ti. (0) 
55     "filter rct embase".ti. (0) 
56     controlled clinical trial/ or randomized controlled trial/ 
(642507) 
57     randomization/ (84343) 
58     Major Clinical Study/ (2756240) 
59     random$.tw. (1170019) 
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60     Double Blind Procedure/ (139999) 
61     or/56-60 (3847723) 
62     "einde filter rct embase".ti. (0) 
63     "filter observationele studies embase".ti. (0) 
64     Clinical study/ (267887) 
65     Case control study/ (124707) 
66     Family study/ (31742) 
67     Longitudinal study/ (107768) 
68     Retrospective study/ (527671) 
69     Prospective study/ (394941) 
70     Randomized controlled trials/ (129449) 
71     69 not 70 (390019) 
72     Cohort analysis/ (310650) 
73     (Cohort adj (study or studies)).mp. (189262) 
74     (Case control adj (study or studies)).tw. (102514) 
75     (follow up adj (study or studies)).tw. (54190) 
76     (observational adj (study or studies)).tw. (103974) 
77     (epidemiologic$ adj (study or studies)).tw. (90068) 
78     (cross sectional adj (study or studies)).tw. (134670) 
79     or/63-68,71-77 (1783404) 
80     "einde filter observationele studies embase volgens 
SIGN".ti. (0) 
85     18 and 31 and (53 or 71) (53) – 33 uniek  
(25 nieuw t.o.v. oude search) 
86     (18 and 31 and 79) not 85 (53) – 40 uniek 
(33 nieuw t.o.v. oude search) 
 

Cochrane 
(Wiley) 

#1 MeSH descriptor: [Vulvodynia] explode all trees 
#2 MeSH descriptor: [Vulvitis] explode all trees 
#3 MeSH descriptor: [Vulvar Vestibulitis] explode all trees 
#4 MeSH descriptor: [Dyspareunia] explode all trees 
#5 MeSH descriptor: [Pruritus Vulvae] this term only 
#6 (vulvodyn* or vestibulodyn* or vulvovagin* or (vulvar 
near/3 pain) or vestibuli*):ti or dyspareun*:ti  
#7 (dyspareunia or (vagina? adj pain) or vulvitis or (vulva? 
near/1 (pain or pruritis or dysesthesi* or hyperesthesi* or 
hypersensitiv*))):ti  
#8 (vulvodyni* or vestibilitis or vestibulodyn* or clitoridyn* 
or (sexual adj3 pain) or (genitopelvic near/3 pain) or 
(penetration near/3 disorder?)):ti  
#9 #1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7 or #8 (9) 
(0 nieuw t.o.v. oude search) 
 
 

 

 
 
Algemene gegevens  

Korte titel (max 40 tekens) Hier tekst starten … 
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Zorgproces (Preventie, diagnostiek, behandeling, 
prognose, screening, nazorg) 

 

Symptomen (volgens ICPC)  

Aandoening (volgend ICD10)  

Specialisme (relevant voor welke specialismen)  

Trefwoorden (overige relevante termen, maximaal 
twee) 

 

Koppelingen andere aanbevelingen  

Gerelateerde modules (die geen onderdeel van de 
huidige richtlijn zijn) 

 

Gerelateerde richtlijnen  

Bijlagen  

HTML Bijlagen (welke bijlagen wilt u koppelen, graag 
juiste naam en volgorde doorgeven) 

Denk aan indicatoren, 
kennishiaten 

Hyperlinks (welke hyperlinks wilt u relateren, graag 
juiste naam en volgorde doorgeven) 

Denk aan www.kennisinstituut.nl, 
link naar patiëntenorganisatie 

Bijlagen als bestand (bijvoorbeeld Word of Excel) Denk aan stroomschema 

 

http://www.kims.orde.nl/
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Module ‘Medicamenteuze behandeling’ 
 
Uitgangsvraag 
Welke waarde heeft een medicamenteuze interventie in de behandeling van vulvodynie 
(gelokaliseerde provoked vulvodynie (PVD) en/of gegeneraliseerde spontane 
vulvodynie)? 
 
Inleiding 
Vulvodynie is een veel voorkomend probleem. In Nederland is er geen bevolkingsstudie 
naar vulvodynie uitgevoerd, maar wel naar klachten van pijn bij vrijen. In een recente 
studie onder jongeren tussen de 12 en 25 jaar gaf van de circa 8000 ondervraagde 
meisjes 2% aan “penis of vinger in vagina stoppen lukt niet” en 5% heeft “vaak pijn 
tijdens seks met behoorlijke last” (de Graaf et al., 2017). In een Nederlandse 
bevolkingsstudie onder volwassen tussen 19 en 69 jaar beantwoordde één op de vijf 
vrouwen (21,4%) die de afgelopen zes maanden seksueel contact hadden gehad, 
bevestigend op de vraag ‘heeft u voor, tijdens of na seksueel contact wel eens pijn, jeuk 
of een branderig gevoel in uw geslachtsdelen?’; één op de 20 vrouwen (4,9%) gaf aan dit 
probleem regelmatig of vaker te hebben (Kedde, 2012). Bij een gedeelte van de vrouwen 
speelt er somatische problematiek, en een gedeelte heeft pijn zonder duidelijke 
lichamelijke afwijkingen. In deze richtlijn is gebruikgemaakt van de volgende termen: 
lokalized provoked vulvodynia ofwel gelokaliseerde provoked vulvodynie (PVD) en 
gegeneraliseerde spontane vulvodynie, zie ook de module ‘Vulvodynie; Prevalentie, 
Classificatie en Klinische symptomen’. Het doel van deze richtlijn is het geven van 
aanbevelingen voor de behandeling van beide vormen van vulvodynie. Aangezien tijdens 
de literatuursearch bleek dat vrijwel alle beschikbare literatuur zich richt op de 
behandeling van PVD en in mindere mate gaat over gegeneraliseerde spontane 
vulvodynie, zullen de overwegingen en aanbevelingen over de behandeling van PVD 
gaan, tenzij anders vermeld. In het vervolg van deze richtlijn zijn, om verwarring te 
voorkomen, de verschillende benamingen die in het verleden gebruikt werden (zoals 
vulvaire vestibulitis, focale vulvitis, burning vulvitis, essentiële vulvodynie) aangepast 
aan de hedendaagse terminologie, en gebruiken we PVD en generaliseerde spontane 
vulvodynie. 
 

Aanbevelingen 
 

Overweeg smeren met een indifferente zalf of crème ter desensitisatie, aangezien dit 
pijnreductie kan geven. 

 

Wees terughoudend met medicamenteuze behandeling bij PVD. Overweeg deze alleen 
als andere behandelopties niet effectief zijn gebleken of in combinatie met een andere 
behandeling en bij voorkeur in een onderzoekssetting. 

 

Overweeg bij gegeneraliseerde spontane vulvodynie amitriptyline in lage dosering als 
systemisch middel gericht op centrale desensitisatie. 
 

Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse 
verricht naar de volgende zoekvraag (vragen): 
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“Wat is de effectiviteit van medicamenteuze (lokale/systemische) behandeling ten 
opzichte van een: 
1. placebobehandeling,  
2. psychologische/seksuologische behandeling, 
3. Bekkenfysiotherapie, of  
4. Chirurgische behandeling  
op pijn, verbetering van kwaliteit van leven, verbeteren van seksueel 
functioneren/seksuele activiteit en patiënttevredenheid bij patiënten met vulvodynie?”  
 
PICO 1 
P:   Patiënten met vulvodynie 
I:  Medicamenteuze (lokale of systemische) behandeling 
C: Placebobehandeling 
O:  Vermindering van pijn, verbeteren van kwaliteit van leven, verbeteren 

seksueel functioneren/seksuele activiteit, en patiënttevredenheid.  
 
PICO 2 
P:   Patiënten met vulvodynie 
I:  Medicamenteuze (lokale of systemische) behandeling 
C: Psychologische/seksuologische behandeling 
O:   Vermindering van pijn, verbeteren van kwaliteit van leven, verbeteren 

seksueel functioneren/seksuele activiteit, en patiënttevredenheid.  
 
PICO 3 
P:   Patiënten met vulvodynie 
I:  Medicamenteuze (lokale of systemische) behandeling 
C: Bekkenfysiotherapie 
O:   Vermindering van pijn, verbeteren van kwaliteit van leven, verbeteren 

seksueel functioneren/seksuele activiteit, en patiënttevredenheid.  
 
PICO 4 
P:   Patiënten met vulvodynie 
I:  Medicamenteuze (lokale of systemische) behandeling 
C: Chirurgische behandeling 
O:   Vermindering van pijn, verbeteren van kwaliteit van leven, verbeteren 

seksueel functioneren/seksuele activiteit, en patiënttevredenheid.  
 
Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep achtte een vermindering van pijn, ook specifiek bij de coïtus, een voor de 
besluitvorming kritieke uitkomstmaat; en verbetering van kwaliteit van leven, 
verbetering seksueel functioneren/activiteit en tevredenheid over de behandeling 
belangrijke uitkomstmaten. 
 
De werkgroep achtte het van belang dat de uitkomstmaat vermindering van pijn was 
bepaald met behulp van een VAS-schaal of met een gevalideerd meetinstrument.  
 
De werkgroep definieerde voor de overige uitkomstmaten niet a priori de genoemde 
uitkomstmaten, maar hanteerde de in de studies gebruikte definities.  
 



 

80 

De werkgroep volgde de IMMPACT-aanbevelingen (Dworkin et al., 2008) en definieerde 
een afname van ten minste 30% in pijnklachten op een 0-10 numerical rating scale als 
een klinisch relevant verschil. 
 
Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline (via OVID) en Embase (via Embase.com) is op 13-10-2016 met 
relevante zoektermen gezocht naar systematische reviews en gerandomiseerd 
gecontroleerde trials. De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad 
Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde 650 treffers op. Studies werden 
geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: systematische reviews (gezocht 
in ten minste twee databases, gedetailleerde zoekstrategie beschikbaar en risk-of-bias- 
beoordeling) of gerandomiseerde of quasi-gerandomiseerde trials waarin patiënten met 
vulvodynie participeerden en waarin een vergelijking werd gemaakt tussen 
medicamenteuze behandeling en expectatief beleid, bekkenfysiotherapie of een 
chirurgische, psychologische/seksuologische of placebobehandeling. Daarnaast moest 
ten minste één van bovenstaande uitkomstmaten zijn geïncludeerd. Gesponseerde 
studies waarbij één of meerdere farmaceutische bedrijven invloed hadden op de 
analyses en/of het schrijven van het artikel zijn geëxcludeerd.  
 
Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 38 studies voorgeselecteerd. Na 
raadpleging van de volledige tekst, werden vervolgens 32 studies geëxcludeerd (zie 
exclusietabel onder het tabblad Verantwoording) en zes studies definitief geselecteerd.  
 
Deze zes studies zijn opgenomen in de literatuuranalyse. De belangrijkste 
studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de evidencetabellen. De 
beoordeling van de individuele studieopzet (risk of bias) is opgenomen in de risk-of-bias- 
tabellen. 
 
Samenvatting literatuur 
Er zijn zes studies die het effect van een medicamenteuze behandeling versus 
bekkenfysiotherapie of een psychologische/seksuologische of placebobehandeling 
hebben onderzocht bij vrouwen met vulvodynie. In totaal namen 331 (30-97) vrouwen 
deel aan deze studies. In vier studies participeerden alleen vrouwen met PVD, in de 

vijfde studie werden zowel vrouwen met PVD als met gegeneraliseerde spontane 
vulvodynie geïncludeerd. De studies zijn per zoekvraag beschreven.  
 
Zoekvraag 1: Medicamenteuze behandeling versus placebobehandeling  
Beschrijving studies 
Er zijn drie studies gevonden die deze zoekvraag beantwoorden. De onderzochte 
interventies verschilden sterk tussen deze studies; er is daarom gekozen om de 
gemaakte vergelijkingen binnen de studies afzonderlijk te beschrijven. 
 
Enoxaparine versus placebo 
Farajun et al. (2012) onderzochten in een dubbelblind gerandomiseerd gecontroleerd 
onderzoek bij 40 vrouwen (18-50 jaar) met ernstige PVD de effectiviteit van een 
dagelijkse injectie in de buikregio van 40 mg enoxaparine (anti-heparanase medicament) 
ten opzichte van eenzelfde injectie met een placebo. De gedachte hierachter kwam 
voort uit een eerder onderzoek van deze groep waarbij in biopten van patiënten met 
PVD een toename werd gezien van Mast-cellen en heparanase activiteit. Alle vrouwen 
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werden geïnstrueerd om een laag oxalaat dieet met calciumcitraatsupplementen aan te 
houden. Na de interventieperiode van 90 dagen werden de deelnemers nog drie 
maanden gevolgd. De uitkomsten van de studie waren onder andere de vermindering in 
pijn tijdens de touchtest (score 0-10) en de vermindering van pijn tijdens bepaalde 
situaties (bijv. penetratie, geslachtsgemeenschap, fietsen, inbrengen van een tampon).  
Farajun et al. (2012) rapporteerden dat er geen significante bijwerkingen waren geweest 
en dat de compliance in beide groepen hoog was (>96%). De baseline-karakteristieken 
zijn niet gerapporteerd en ook de gemiddelden en standaarddeviaties voor de 
uitkomstmaten zijn niet of minimaal gerapporteerd.  
 
Resultaten 

1. Pijn 
Farajun et al. (2012) rapporteerden dat de score op de touchtest bij vrouwen uit de 
enoxaparine-groep ten opzichte van de vrouwen uit de placebogroep aan het eind van 
de behandeling en na drie maanden follow-up statistisch significant was afgenomen 
(eind van de interventieperiode: enoxaparine: 24%, placebo: 13.1%, p=0,02, follow-up: 
enoxaparine: 29,6%, placebo: 11,2%, p=0,004). De reducties in gerapporteerde pijn bij 
penetratie, tijdens de coïtus, na de coïtus, bij het aanraken van de vestibulum met een 
vinger, bij het inbrengen van een tampon, bij het dragen van een strakke broek, tijdens 
het fietsen, bij het kruisen van de benen tijdens zitten, tijdens het plassen, en specifiek 
tijdens plassen na coïtus verschilden niet tussen de groepen.  
 

2. Kwaliteit van leven 
Farajun et al. (2012) hebben geen data gerapporteerd over kwaliteit van leven. 
 

3. Seksueel functioneren/seksuele activiteit 
Farajun et al. (2012) hebben geen data gerapporteerd over seksueel 
functioneren/seksuele activiteit.  
 

4. Tevredenheid 
Farajun et al. (2012) hebben geen data gerapporteerd over de tevredenheid.  
 
Gradering van de bewijskracht 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat pijn is met drie niveaus verlaagd gezien de 
beperkte weergave van de data (risk of bias), de kleine hoeveelheid patiënten 
(imprecisie) en de tegenstrijdigheid in resultaten (inconsistentie). Het uiteindelijke 
niveau is zeer laag.  
De bewijskracht voor de uitkomstmaten kwaliteit van leven, seksueel 
functioneren/seksuele activiteit en tevredenheid kan niet worden gegradeerd vanwege 
het ontbreken van data. 
 
Conclusies 
 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk of een dagelijkse injectie van 40 mg enoxaparine de pijn 
meer vermindert dan een dagelijkse injectie met een placebo.  
 
Farajun et al. (2012) 
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Geen 
GRADE 

Vanwege het ontbreken van data is het niet mogelijk een conclusie te 
trekken over het effect van dagelijkse injectie van 40mg enoxaparine 
vergeleken met een dagelijkse injectie van een placebo op de verbetering 
van kwaliteit van leven, seksueel functioneren/seksuele activiteit en de 
patiënttevredenheid.  
 
Farajun et al. (2012) 

 
Botulinum Toxin A versus Placebo 
Damsted Petersen et al. (2009) onderzochten in een dubbelblind gerandomiseerd 
gecontroleerde trial de effectiviteit van een injectie in de m. bulbospongiosus met 20 
units botulinum Toxin A verdund in 0,5 ml fysiologische zoutoplossing ten opzicht van 
een injectie met 0,5 ml fysiologische zoutoplossing. In totaal werden binnen deze studie 
65 vrouwen die langer dan zes maanden symptomen van vestibulodynie hadden 
gerandomiseerd. Eén deelnemer gerandomiseerd naar de interventiegroep werd na 
randomisatie geëxcludeerd in verband met een infectie. De looptijd van de studie was 
12 maanden, echter worden in het artikel alleen de resultaten van drie en zes maanden 
follow-up gepresenteerd. De uitkomsten van de studie waren pijn (VAS-schaal, 0-10), 
kwaliteit van leven (36-item short-form; SF-36) en seksueel functioneren (Female Sexual 
Function Index; FSFI). Het is niet geheel duidelijk welke analysemethode werd gebruikt. 
De resultaten voor de SF-36 zijn niet gerapporteerd. De studie werd gefinancierd met 
behulp van commerciële en non-commerciële fondsen.  
 
Resultaten  

1. Pijn 
Damsted Petersen et al. (2009) rapporteerden dat er zowel bij de baseline- als bij de zes 
maanden follow-up-meting geen verschillen werden gevonden tussen de gemiddelde 
pijnscores van de groepen (Botulinum Toxin A baseline: 7,5 en na 6 maanden: 5,1; 
zoutoplossing baseline: 7,6 en na 6 maanden: 5,1). 
 

2. Kwaliteit van leven 
Damsted Petersen et al. (2009) rapporteerden dat de scores op de SF-36 bij follow-up 
niet verschilden tussen de groepen. De resultaten zijn niet weergegeven.  
 

3. Seksueel functioneren/seksuele activiteit 
Damsted Petersen et al. (2009) rapporteerden dat de scores op de totale schaal van de 
FSFI niet significant verschilden tussen de groepen (Botulinum Toxin A baseline, mean 
(SD): 16,8 (8,3), na drie maanden: 17,9 (8,1), na zes maanden: 18,5 (9,3); zoutoplossing 
baseline: 15,2 (6,6), na drie maanden: 9,2 (6,9), na zes maanden: 20,3 (6,7)).  
 

4. Tevredenheid 
Damsted Petersen et al. (2009) hebben geen data over tevredenheid gerapporteerd.  
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat pijn is met twee niveaus verlaagd gezien de 
onduidelijkheid over de gebruikte analysemethode (risk of bias) en de inclusie van één 
enkele studie met een gering aantal patiënten (imprecisie). De uiteindelijke bewijskracht 
is laag.  
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De bewijskracht voor de uitkomstmaten kwaliteit van leven en tevredenheid kan niet 
worden gegradeerd vanwege het onvoldoende weergeven van data. 
 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat seksueel functioneren/seksuele activiteit is met 
twee niveaus verlaagd gezien de onduidelijkheid over de gebruikte analysemethode en 
de inclusie van één enkele studie met een gering aantal patiënten (imprecisie). De 
uiteindelijke bewijskracht is laag. 
 
Conclusies 
 

Laag  
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat een injectie van 20 units botulinum Toxin A 
verdund in 0,5 ml fysiologische zoutoplossing in de m. bulbospongiosus 
een even groot effect heeft op pijn als een injectie met alleen 
fysiologische zoutoplossing.  
 
Damsted Petersen et al. (2009) 

 

Geen 
GRADE 

Vanwege het ontbreken of onvoldoende weergeven van data is het niet 
mogelijk een conclusie te trekken over het effect van een injectie van 20 
units botulinum Toxin A verdund in 0,5 ml fysiologische zoutoplossing in 
de m. bulbospongiosus op de kwaliteit van leven en tevredenheid.  
 
Damsted Petersen et al. (2009) 

 

Laag  
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat een injectie van 20 units botulinum Toxin A 
verdund in 0,5 ml fysiologische zoutoplossing in de m. bulbospongiosus 
een even groot effect heeft op seksueel functioneren als een injectie met 
alleen fysiologische zoutoplossing.  
 
Damsted Petersen et al. (2009) 

 
Nifedipine versus placebo 
Bornstein et al. (2010) onderzochten in een dubbelblind placebo gecontroleerde studie 
de effectiviteit van het zes weken lang viermaal daags toedienen van nifedipine-crème 
(0,2% of 0,4%) versus placebo op pijn gemeten op een 100-puntsschaal tijdens de 
touchtest, tijdens insertie van een klein speculum en tijdens coïtus. Verder werden ook 
de tevredenheid met de behandeling (goed of excellent versus laag) en de capaciteit tot 
coïtus ondanks de pijn (ja/nee) in kaart gebracht. Er waren 50 vrouwen met PVD die 
deelnamen aan de studie en zij werden verdeeld over de drie interventies. Echter, 20 
patiënten hebben de studie niet afgemaakt; en de gegevens van 30 patiënten (10 
patiënten in elk van de drie groepen) werden gerapporteerd in het artikel. Helaas zijn er 
alleen gepaarde analyses uitgevoerd. 
 
Resultaten  

1. Pijn 
Bornstein et al. (2010) rapporteerden dat de gemiddelde pijn afnam gedurende de 
studie.  
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Zo daalde de pijn tijdens de touchtest in de placebogroep van 91,5 voor behandeling 
naar 53,4 na behandeling; in de 0,2% nifedipine-groep van 86,0 voor behandeling naar 
56,2 na behandeling en in de 0,4% nifedipine-groep: van 87,0 voor behandeling naar 
63,5 na behandeling.  
 

2. Kwaliteit van leven 
Bornstein et al. (2010) hebben geen gegevens over kwaliteit van leven gerapporteerd.  
 

3. Seksueel functioneren /seksuele activiteit 
Bornstein et al. (2010) hebben wel gerapporteerd hoeveel patiënten ten minste één 
keer coïtus hadden per week en hoeveel patiënten in staat waren om coïtus te hebben 
ondanks de pijn, maar er zijn verder geen statistische analyses uitgevoerd.  
 

4. Tevredenheid 
Bornstein et al. (2010) rapporteerden dat ongeveer de helft van de patiënten uit de 
placebogroep en uit de 0,2% nifedipine-groep de behandeling als goed of excellent 
beoordeelden. Dit was beduidend minder in de 0,4% nifedipine-groep (drie versus zes 
posttreatment en twee versus acht na drie maanden follow-up). Er zijn geen statistische 
analyses uitgevoerd.  
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaten pijn, kwaliteit van leven, seksueel functioneren/ 
seksuele activiteit en tevredenheid kon niet worden gegradeerd, aangezien er geen 
statistische analyses zijn uitgevoerd. 
 
Conclusie 
 

Geen 
GRADE 

Aangezien er geen vergelijking is gemaakt tussen de groepen middels 
statistische analyses, is het niet mogelijk om een conclusie te trekken over 
de effectiviteit van nifedipine-crème ten opzichte van een placebocrème 
op pijn, kwaliteit van leven, seksueel functioneren en tevredenheid met 
de behandeling bij vrouwen met PVD.  
 
Bornstein et al. (2010) 

 
Zoekvraag 2: Medicamenteuze behandeling versus psychologische/seksuologische  
behandeling 
 
Beschrijving studies 
Er zijn twee studies gevonden die deze zoekvraag beantwoorden. De onderzochte 
interventies verschilden sterk tussen deze studies; er is daarom gekozen om de 
gemaakte vergelijkingen binnen de studies afzonderlijk te beschrijven. 
 
Amitriptyline versus cognitieve gedragstherapie. 
Brown et al. (2009) voerden uit een driearmige niet-geblindeerde gerandomiseerde 
studie naar het effect van dagelijks slikken van amitriptyline met of zonder het 
aanbrengen van triamcinoloneacetonide-crème in de vulvaregio versus een 
zelfmanagementprogramma bij vrouwen (18-80 jaar) die minimaal zes maanden last 
hadden van pijn, steken, een brandend gevoel of gevoeligheid van de vulva. De 
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patiënten in de amitriptyline-groep namen de eerste zes weken dagelijks 10 mg 
amitriptyline in. Na zes weken werd het resultaat geëvalueerd; was er sprake van herstel 
dan werd deze dosering gecontinueerd, zo niet dan werd de dosis opgehoogd tot 
dagelijks 20 mg. De patiënten in de triamcinoloneacetonide-groep brachten hiernaast in 
de eerste zes weken ook dagelijks 0.1% triamcinolineacetonide-crème aan op de pijnlijke 
regio’s. De patiënten in de zelfmanagementgroep participeerden wekelijks in een twee 
uur durende groepssessie die begeleid werd door een nurse practitioner, psycholoog 
en/of fysiotherapeut. Er werden vrouwen gerandomiseerd die eerder hadden 
geparticipeerd in een trial waarin het effect van twee voedingsinterventies werd 
vergeleken. Echter, 23 van de 76 vrouwen zagen na allocatie af van deelname aan de 
studie. Tijdens de studie vielen nog eens 10 vrouwen van de 53 vrouwen uit 
(zelfmanagementgroep n=5, amitriptyline-groep n=2, amitriptyline en 
triamcinolineacetonide-groep n=3). De redenen voor de loss-to-follow-up zijn niet 
verder beschreven.  
Het effect van de interventies op de uitkomstmaat pijn werd geëvalueerd met behulp 
van de McGill Pain Questionnaire (Pain Rating Index en Present Pain Index). De Pain 
Rating Index is een kwalitatieve schaal en de Present Paint Index een kwantitatieve 
schaal waarop de vrouw tussen de 0 (geen pijn) en 5 (ondraaglijke pijn) kan scoren.  
 
Resultaten 

1. Pijn 
Brown et al. (2009) rapporteerden dat de verandering in scores op de Present Pain Index 
niet significant verschilden tussen de groepen (amitriptyline, mean (SD): -1,4 (1,6), 
amitriptyline en triamcinolineacetonide: -0,8 (1,9), zelfmanagement: -0,7 (1,6), P>0,05). 
Er werden ook geen significante verschillen tussen de groepen gevonden voor de scores 
op de Pain Rating Index. 
 

2. Kwaliteit van leven 
Brown et al. (2009) hebben geen data over kwaliteit van leven gerapporteerd. 
 

3. Seksueel functioneren/seksuele activiteit 
Brown et al. (2009) hebben geen data over seksueel functioneren/seksuele activiteit 
gerapporteerd. 
 

4. tevredenheid 
Brown et al. (2009) hebben geen data over tevredenheid gerapporteerd.  
 
Gradering van de bewijskracht 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat pijn is met drie niveaus verlaagd gezien de 
afwezigheid van blindering, de loss-to-follow-up na randomisatie en na de start van de 
studie (beide risk of bias) en gezien de inclusie van één enkele studie met een kleine 
studiepopulatie (imprecisie). Het uiteindelijke niveau is zeer laag.  
 
De bewijskracht voor de uitkomstmaten kwaliteit van leven, seksueel 
functioneren/seksuele activiteit en tevredenheid kan niet worden gegradeerd vanwege 
het ontbreken van data.  
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Conclusies 
 

Geen 
GRADE 

Vanwege het ontbreken van data is het niet mogelijk een conclusie te 
trekken over het effect van dagelijks amitriptyline oraal met of zonder 
lokaal triamcinolineacetonide-crème ten opzichte van een 
zelfmanagementprogramma (groepsbehandeling) op de verbetering van 
kwaliteit van leven, het seksueel functioneren/de seksuele activiteit en de 
patiënttevredenheid.  
 
Brown et al. (2009) 

 
 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk of amitriptyline met of zonder triamcinolineacetonide 
eenzelfde effect heeft op de vermindering van pijn als een 
zelfmanagementprogramma (groepsbehandeling).  
 
Brown et al. (2009) 

 
Corticosteroïdbehandeling versus cognitieve gedragstherapie 
Bergeron et al. (2016) onderzochten in een gerandomiseerde gecontroleerde studie de 
effectiviteit van cognitieve gedragstherapie ten opzichte van een behandeling met 
hydrocortison-crème bij 97 vrouwen met PVD. De 13 weken durende cognitieve 
gedragstherapie bestond uit tien 2 uur durende groepssessies die werden begeleid door 
een klinisch psycholoog. De corticosteroïdbehandeling bestond uit het twee keer per 
dag aanbrengen van 1% hydrocortison-crème, educatiematerialen over PVD en de 
instructie om een glijmiddel op waterbasis te gebruiken tijdens coïtus. De behandeling 
met corticosteroïden werd bij geen effect na acht weken gestaakt. Het effect van de 
interventies werd geëvalueerd na afloop van de behandeling (13 weken) en na zes 
maanden follow-up. Loss-to-follow-up was aanzienlijk: 25% bij de cognitieve 
gedragstherapie en 33% in de groep behandeld met hydrocortison-crème na afloop van 
de behandeling, en respectievelijk 33% en 36% bij de zes maanden follow-up. De 
redenen van de loss-to-follow-up worden niet gegeven.  
De uitkomstmaten van de studie waren pijn (tijdens coïtus, bepaald met de Numerical 
Rating Scale afgenomen tijdens een interview, en de Present Pain intensity Scale van de 
McGill Pain Questionnaire), seksueel functioneren/seksuele activiteit (FSFI en zelf-
gerapporteerde frequentie van coïtus per maand), en tevredenheid (1 vraag op een 0-10 
schaal, 0=compleet ontevreden, 10=compleet tevreden).  
Helaas is het onduidelijk hoe de variabelen uit het multilevelmodel zijn gecodeerd en 
hoe het model precies is opgebouwd, dit bemoeilijkt de interpretatie van de resultaten.   
 
Resultaten 

1. Pijn 
Bergeron et al. (2016) rapporteerden dat de pijn tijdens een coïtus niet verschilde tussen 
de groepen tijdens de studie (cognitieve gedragstherapie baseline, mean (SD): 7,29 
(2,52), eind van de studie: 5,46 (2,75), follow-up: 5,21 (2,87); hydrocortison-crème 
baseline: 7.67 (2.13), eind van de studie: 5,67 (3,32), follow-up: 5,87 (3,07). Wel lijkt de 
afname van pijn gemeten met behulp van de Present Pain Intensity Scale van de McGill 
Pain Questionnaire groter te zijn geweest bij de vrouwen behandeld met cognitieve 
gedragstherapie (baseline: 3,55 (1,33), eind van de studie: 3,02 (1,28), follow-up: 2,65 
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(1,36); hydrocortison-crème: 3,50 (1,13), eind van de studie: 2,82 (1,30), follow-up: 3,07 
(1,29)), de resultaten van de analyses zijn echter wat moeilijk te interpreteren. 
 

2. Kwaliteit van leven 
Bergeron et al. (2016) rapporteerden geen data over kwaliteit van leven.  
 

3. Seksueel functioneren/seksuele activiteit 
Bergeron et al. (2016) rapporteerden dat het verloop van de scores van de groepen op 
de FSFI niet significant van elkaar verschilden (cognitieve gedragstherapie baseline, 
mean (SD): 20,04 (5,03), eind van de studie: 23,03 (7,59), follow-up: 22,33 (7,75); 
hydrocortison-crème baseline: 20,46 (5,18), eind van de studie: 22,53 (7,63), follow-up: 
23,30 (7,20)). 
Bergeron et al. (2016) rapporteerden eveneens dat er geen significante interactie was 
voor de zelfgerapporteerde aantal keer coïtus per maand (cognitieve gedragstherapie 
baseline: 4,85 (5,69), eind van de studie: 5,12 (5,67), follow-up: 6,70 (7,45); 
hydrocortison-crème baseline: 2,59 (2,90), eind van de studie: 3,93 (5,15), follow-up: 
4,47 (4,97).    
 

4. Tevredenheid 
Bergeron et al. (2016) geven aan dat vrouwen in de cognitieve gedragstherapiegroep 
meer tevreden (eind van de behandeling, mean (SD): 7,68 (1,44), follow-up: 7,64 (1,72)) 
waren met hun behandeling dan patiënten behandeld met hydrocortison-crème (eind 
van de behandeling: 5,32 (3,53), follow-up: 5,26 (3,84)). Het is onduidelijk hoe deze 
resultaten zijn geanalyseerd.  
 
Gradering van de bewijskracht 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat pijn is met drie niveaus verlaagd gezien de grote 
hoeveelheid uitvallers en de onduidelijke statistische analyses (risk of bias) en de kleine 
hoeveelheid patiënten (imprecisie). Het uiteindelijke niveau is zeer laag.  
 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat kwaliteit van leven kan niet worden gegradeerd 
vanwege het ontbreken van data. 
 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat seksueel functioneren/seksuele activiteit is met 
drie niveaus verlaagd gezien de grote hoeveelheid uitvallers en de onduidelijke 
statistische analyses (risk of bias) en de inclusie van een enkele studie met een kleine 
hoeveelheid patiënten (imprecisie). Het uiteindelijke niveau is zeer laag.  
 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat tevredenheid is met twee niveaus verlaagd 
gezien de grote hoeveelheid uitvallers (risk of bias) en de inclusie van een enkele studie 
met een kleine hoeveelheid patiënten (imprecisie). Het uiteindelijke niveau is laag.  
 
Conclusies 
 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk of een behandeling met hydrocortison-crème eenzelfde 
effect heeft op de vermindering van pijn als cognitieve gedragstherapie 
(groepsbehandeling).   
 
Bergeron et al. (2016) 
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Geen 
GRADE 

Vanwege het ontbreken van data is het niet mogelijk een conclusie te 
trekken over het effect van een behandeling met hydrocortison-crème 
ten opzichte van cognitieve gedragstherapie (groepsbehandeling) op de 
verbetering van kwaliteit van leven.  
 
Bergeron et al. (2016) 

 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk of een behandeling met hydrocortison-crème een 
eenzelfde effect heeft op de verbetering in het seksueel functioneren/de 
seksuele activiteit als cognitieve gedragstherapie (groepsbehandeling).  
 
Bergeron et al. (2016) 

 

Laag GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat patiënten minder tevreden zijn over een 
behandeling met hydrocortison-crème dan over cognitieve 
gedragstherapie (groepsbehandeling).  
 
Bergeron et al. (2016) 

 
 

Zoekvraag 3: Medicamenteuze behandeling versus bekkenfysiotherapie  
Beschrijving studies 
Er is één studie gevonden die deze zoekvraag beantwoordt.  
Danielsson et al. (2006) onderzochten in een gerandomiseerde gecontroleerde studie de 
effectiviteit van vier maanden EMG-biofeedback ten opzichte van een lidocaïne- 
behandeling bij 46 vrouwen met PVD. De biofeedback-behandeling bestond uit het 
driemaal daags doen van oefeningen (10 minuten) en een maandelijkse evaluatie van de 
bekkenbodemspieren met behulp van een vaginale EMG-sensor. De lidocaïne- 
behandeling bestond in de eerste twee maanden uit het vijf- tot zevenmaal per dag 
aanbrengen van 2% lidocaïne-gel op alle pijnlijke gebieden van het vestibulum. In de 
twee opeenvolgende maanden werd op eenzelfde wijze 5% lidocaïne-zalf gebruikt. Er 
waren vier meetmomenten: voorafgaand aan de behandeling, aan het eind van de 
behandeling en 6 en 12 maanden na de laatste training.  
Slechts 56% van de vrouwen uit de biofeedback-groep heeft tweemaal daags getraind, 
het overige gedeelte van de vrouwen trainde één keer per dag. De compliance was met 
95% een stuk hoger in de lidocaïne-groep; wel is slechts 50% van de patiënten in deze 
groep geswitcht van de 2% gel naar de 5% zalf.  
Loss-to-follow-up was 27%. De redenen voor de loss-to-follow-up zijn niet verder 
gespecificeerd naar groep. De uitkomstmaten waren pijn (vestibular pain threshold 
bepaald met behulp van een vulvalgesiometer op twee plaatsen in het vestibulum, de 
bijbehorende pijnintensiteit (VAS) en de gerapporteerde pijn tijdens laatste coïtus 
(VAS)), kwaliteit van leven (SF-36) en seksueel functioneren (studiespecifieke 
vragenlijst). Alleen de resultaten van baseline en de 12 maanden follow-up zijn 
weergegeven.  
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Resultaten 
1. Pijn 

Danielsson et al. (2006) rapporteerden dat de hoogte van de vestibulaire pijndrempel 
niet verschilde tussen de groepen. Dit gold waarschijnlijk ook voor de bijbehorende 
pijnintensiteit (wordt niet expliciet zo benoemd in het artikel). Er werd geen verschil in 
de gerapporteerde scores voor pijn tijdens de laatste coïtus gevonden (mediaan 
(interkwartielafstand), lidocaïne baseline: 74 (50-87), na 12 maanden: 42 (21-72); 
biofeedback baseline: 77 (60-94), na 12 maanden: 65 (28-74), niet significant).  
 

2. Kwaliteit van leven 
Danielsson et al. (2006) hebben geen data over kwaliteit van leven gerapporteerd. Er 
wordt alleen in de tekst aangegeven dat beide groepen vooruit zijn gegaan, maar dat de 
vooruitgang niet voor alle items significant was.  
 

3. Seksueel functioneren/seksuele activiteit 
Danielsson et al. (2006) rapporteerden dat de groepen op 12 maanden niet significant 
van elkaar verschilden in de scores voor seksueel verlangen, seksuele tevredenheid en 
de frequentie van coïtus. 
 

4. Tevredenheid 
Danielsson et al. (2006) hebben geen data over de tevredenheid gerapporteerd. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat pijn is met drie niveaus verlaagd gezien de 
afwezigheid van de blindering, de loss-to-follow-up (beide risk of bias) en de kleine 
studiepopulatie (imprecisie). Het uiteindelijke niveau is zeer laag. 
 
De bewijskracht voor de uitkomstmaten, kwaliteit van leven en tevredenheid konden 
niet worden gegradeerd in verband met de afwezigheid of het onvoldoende weergeven 
van de data.  
 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat seksueel functioneren/seksuele activiteit is met 
drie niveaus verlaagd gezien de afwezigheid van blindering, de loss-to-follow-up (beide 
risk of bias) en de kleine studiepopulatie (imprecisie). Het uiteindelijke niveau is zeer 
laag.  
 
Conclusies 
 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk of lidocaïne 2% gel (en 5% zalf) de pijn meer of minder 
vermindert dan een EMG-biofeedback-programma.  
 
Danielsson et al. (2006) 

 

Geen 
GRADE 

Vanwege het ontbreken van data is het niet mogelijk een conclusie te 
trekken over het effect van lidocaïne 2% gel (en 5% zalf) ten opzichte van 
een EMG-biofeedback-behandeling op de kwaliteit van leven en 
tevredenheid.  
 
Danielsson et al. (2006) 
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Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk wat het effect is van lidocaïne 2% gel (en 5% zalf) ten 
opzichte van het EMG-biofeedback-programma op het seksueel 
functioneren of de seksuele activiteit. 
  
Danielsson et al. (2006) 

 
 
Zoekvraag 4: Medicamenteuze behandeling versus chirurgische behandeling  
Beschrijving studies 
Er zijn geen studies gevonden. 
 
Conclusies  
Er is geen conclusie voor deze zoekvraag mogelijk, aangezien er geen enkele studie 
voldeed aan de inclusiecriteria voor deze PICO.  
 
Overwegingen 
Er zijn veel artikelen die medicamenteuze behandelingen beschrijven bij vulvaire 
pijnklachten, echter slechts een zeer klein gedeelte voldeed aan onze selectiecriteria en 
slechts zes studies werden definitief geselecteerd. Deze zes studies hebben het effect 
van een medicamenteuze behandeling versus expectatief beleid, bekkenfysiotherapie of 
een psychologische, seksuologische, chirurgische of placebobehandeling onderzocht bij 
vrouwen met vulvodynie. Deze studies beschrijven geen verschil tussen zowel 
Enoxaparine als Botulinum en placebo. Eveneens wordt er geen verschil gezien tussen 
Amitriptyline en cognitieve gedragstherapie of tussen Lidocaïne-gel versus biofeedback. 
De bewijskracht van al deze studies blijkt uiteindelijk zeer laag om verschillende 
redenen. Daarnaast beschrijven de auteurs geen van allen (of geven de resultaten niet 
weer) het effect op kwaliteit van leven en/of seksueel functioneren en de 
patiënttevredenheid. 
 
De uitvoering van een studie naar het effect van verschillende medicamenteuze 
behandelingen is erg lastig. Er zijn veel mogelijke medicamenteuze behandelingen, er is 
onvoldoende literatuur die deze mogelijkheden met een expectatief beleid of placebo 
vergelijkt of met andere behandelmogelijkheden zoals bekkenfysiotherapie, 
chirurgische, psychologische en/of seksuologische behandeling.  
Gezien de lage bewijskracht kunnen we medicamenteuze behandelingen niet 
aanbevelen dan wel ordenen in effectiviteit. Er is mogelijk een plaats voor 
medicamenteuze behandeling als andere behandelingen niet succesvol zijn of in 
combinatie met een andere behandeling. Men dient bij de keuze voor medicamenteuze 
behandeling rekening te houden met mogelijke bijwerkingen. Zoals reeds eerder 
beschreven zijn er geen studies verricht bij een selectie patiënten met unprovoked 
vulvodynie. Op basis van theoretische gronden en expert opinion achten wij 
amitriptyline (als systemisch middel tegen onbegrepen pijn) in lage dosering (20-50mg) 
een behandeling om te overwegen bij deze patiëntengroep. In overeenstemming met de 
huidige NHG-Standaard Seksuele klachten (NHG-Standaard Seksuele klachten, eerste 
herziening, 2015) is de werkgroep ook van mening dat het smeren van een indifferente 
crème ter desensitisatie en bescherming van het gebied zinvol kan zijn (expert opinion).  
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Aanbevelingen 
 

Overweeg smeren met een indifferente zalf of crème ter desensitisatie, aangezien dit 
pijnreductie kan geven. 

 

Wees terughoudend met medicamenteuze behandeling bij PVD. Overweeg deze alleen 
als andere behandelopties niet effectief zijn gebleken of in combinatie met een andere 
behandeling en bij voorkeur in een onderzoekssetting. 

 

Overweeg bij gegeneraliseerde spontane vulvodynie amitriptyline in lage dosering als 
systemisch middel gericht op centrale desensitisatie. 

 
 
 



 

92 

Literatuur 

 

Bergeron S, Khalife S, Dupuis MJ, McDuff P. A randomized clinical trial comparing group 
cognitive-behavioral therapy and a topical steroid for women with dyspareunia. J Consult 
Clin Psychol. 2016;84(3):259-68. 
 

Bornstein J, Tuma R, Farajun Y, Azran A, Zarfati D. Topical nifedipine for the treatment of 

localized provoked vulvodynia: a placebo-controlled study. J Pain. 2010;11(12):1403-9. 

Brown CS, Wan J, Bachmann G, Rosen R. Self-management, amitriptyline, and 
amitripyline plus triamcinolone in the management of vulvodynia. J Womens Health  
(Larchmt). 2009 Feb;18(2):163-9. doi: 10.1089/jwh.2007.0676. PubMed PMID: 
19183087; PubMed Central PMCID: PMC2945720. 
 

Danielsson I, Torstensson T, Brodda-Jansen G, Bohm-Starke N. EMG biofeedback 
versus topical lidocaine gel: a randomized study for the treatment of women with  
vulvar vestibulitis. Acta Obstet Gynecol Scand. 2006;85(11):1360-7. PubMed PMID:  
17091418. 
 

Damsted-Petersen C, Boyer SC, Pukall CF. Current perspectives in vulvodynia. 
Womens Health (Lond). 2009 Jul;5(4):423-36. doi: 10.2217/whe.09.30. Review. 
PubMed PMID: 19586434. 
 

Graaf, H. de, Van den Borne, M., Nikkelen, S., Twisk, D., & Meijer, S. (in press). Seks onder je 
25e: Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2017. Delft: Eburon. 

Farajun Y, Zarfati D, Abramov L, Livoff A, Bornstein J. Enoxaparin treatment 
for vulvodynia: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol. 2012 
Sep;120(3):565-72. doi: 10.1097/AOG.0b013e3182657de6. PubMed PMID: 22914465. 
 

Nederlands Huisartsen Genootschap. (2015).  NHG-Standaard Seksuele klachten (eerste 
herziening). Utrecht: NHG. 
Kedde H. Seksuele disfuncties in Nederland: prevalentie en samenhangende factoren. 
Tijdschrift voor Seksuologie. 2012;36-2:98-108. 



 

93 

BIJLAGEN bij hoofdstuk Medicamenteuze interventie in de behandeling van  
vulvodynie 
 
Kennislacunes 
Het is onvoldoende onderzocht of/en welke medicamenteuze behandeling bij vrouwen 
met vulvodynie tot een blijvende vermindering van pijn, verbetering van kwaliteit van 
leven, verbetering van seksueel functioneren en patiënttevredenheid leidt. Voorstel zou 
kunnen zijn om dit beter/uitgebreider te onderzoeken. Dit kan middels grotere groepen 
waar medicamenteuze behandelingen met elkaar of met placebo/expectatief beleid 
worden vergeleken. Ook zou onderzoek naar combinatietherapie waardevol kunnen zijn. 
 
Implementatieplan 
Aanbeveling Tijdspad 

voor 
implemen
tatie:  
<1 jaar, 
1-3 jaar of  
>3 jaar 

Verwa
cht 
effect 
op 
koste
n 

Randvoorwa
arden voor 
implementat
ie (binnen 
aangegeven 
tijdspad) 

Mogelijke 
barrières 
voor 
implemen
tatie1 

Te 
ondernem
en acties 
voor 
implemen
tatie2 

Verantwoord
elijken voor 
acties3 

Overige 
opmerki
ngen 

Overweeg 

bij PVD 

medicamen

teuze 

behandelin

g als andere 

behandelop

ties niet 

effectief 

zijn 

gebleken of 

in 

combinatie 

met een 

andere 

behandelin

g. 

<1 jaar - Implementat
ie 
richtlijnmod
ule door 
zorgverlener 

- - Zorgverlener 

 

- 

Overweeg 

bij 

unprovoked 

vulvodynie 

amitriptylin

e in lage 

dosering als 

systemisch 

middel 

tegen pijn. 

<1 jaar - Implementat
ie 
richtlijnmod
ule door 
zorgverlener 

- - Zorgverlener 

 

- 
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Overweeg 

smeren met 

een 

(indifferente

) crème ter 

desensitisati

e, aangezien 

dit ook 

pijnreductie 

kan geven. 

<1 jaar - Implementat
ie 
richtlijnmod
ule door 
zorgverlener 

- - Zorgverlener 

 

- 

1 Barrières kunnen zich bevinden op het niveau van de professional, op het niveau van de organisatie (het 
ziekenhuis) of op het niveau van het systeem (buiten het ziekenhuis). Denk bijvoorbeeld aan onenigheid in het 
land met betrekking tot de aanbeveling, onvoldoende motivatie of kennis bij de specialist, onvoldoende 
faciliteiten of personeel, nodige concentratie van zorg, kosten, slechte samenwerking tussen disciplines, nodige 
taakherschikking, etc. 
2 Denk aan acties die noodzakelijk zijn voor implementatie, maar ook acties die mogelijk zijn om de 
implementatie te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan controleren aanbeveling tijdens kwaliteitsvisitatie, 
publicatie van de richtlijn, ontwikkelen van implementatietools, informeren van ziekenhuisbestuurders, regelen 
van goede vergoeding voor een bepaald type behandeling, maken van samenwerkingsafspraken.  
3 Wie de verantwoordelijkheden draagt voor implementatie van de aanbevelingen, zal tevens afhankelijk zijn van 
het niveau waarop zich barrières bevinden. Barrières op het niveau van de professional zullen vaak opgelost 
moeten worden door de beroepsvereniging. Barrières op het niveau van de organisatie zullen vaak onder 
verantwoordelijkheid van de ziekenhuisbestuurders vallen. Bij het oplossen van barrières op het niveau van het 
systeem zijn ook andere partijen, zoals de NZA en zorgverzekeraars, van belang. 
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Risk of bias table for intervention studies (randomized controlled trials)   
 
Research question: 

Study 
reference 
 
(first 
author, 
publication 
year) 

Describe method of 
randomisation1 

Bias due to inadequate  
concealment of 
allocation?2  
 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to inadequate 
blinding of participants 
to treatment 
allocation?3 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to inadequate 
blinding of care 
providers to treatment 
allocation?3 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to inadequate 
blinding of outcome 
assessors to treatment 
allocation?3 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to selective 
outcome reporting on 
basis of the results?4 
 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to loss to 
follow-up?5 
 
 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to violation of  
intention to treat 
analysis?6 
 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bergeron, 
2016 

Randomization 
software, block 
randomisation 
stratified for language 

Unlikely Likely Likely Unlikely Unlikely Likely 
Loss to follow-up was 
substantial, no reasons 
provided 

Unlikely 

Bornstein, 
2010 

“We used the 
alternating assignment 
method because the 
sample size was small, 
and we wanted to 
maintain equal sized 
groups throughout the 
study”.  

Unclear Unlikely Unlikely Unlikely Unlikely Likely.  
Twenty of the 50 
assigned patients 
discontinued the study. 
Reasons per group not 
provided.  

Unclear 

Brown, 
2012 

“subjects were 
randomly assigned in a 
2:1:1 ratio to one of 
three treatment 
groups”. They used 
concealed envelopes 
and the allocation 
sequence was 
generated using a 
computer program  

Unclear.  
 
Where the envelopes 
were opaque and 
numbered? 

Likely Likely Likely Unlikely  
 

Likely. Loss-to-follow-
up is nearly 20%, 
reasons for loss-to-
follow-up are not 
provided. Furthermore, 
23 patients decline 
participation after 
being randomized, no 
reasons provided.  

unlikely 

Damsted 
Petersen, 
2009 

Double-blinded block 
randomization 

unlikely Unlikely  Unlikely  unlikely Unlikely, although, the 
mean scores (SDs) were 
not provided for the SF-
36 and only partly for 
the VAS score.  

Unlikely, although the 
reasons for loss to 
follow-up were not 
specified separately for 
the two different 
groups.  

Unlikely 

Farajun, 
2012 

“They were randomly 
and blindly assigned 
into one of two groups 
to receive either 

Unclear.  
 
Where the envelopes 
were opaque and 

Unlikely Unlikely Unlikely  Unclear 
 
Not clear whether all 
results were reported. 

Unlikely. Loss to follow-
up was minimal.  

Unlikely  
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enoxaparin or placebo. 
The allocation 
sequence was 
generated at random 
without restrictions by 
an uninvolved assistant 
and kept in sealed 
envelopes.  

numbered? Pain only described per 
situation.  
The mean scores (SDs) 
were not provided. 

Danielsson, 
2006 

Joint computer-
generated 
randomization list 

Unclear, no further 
information given 

Likely, patients were 
not blinded 

Likely, care providers 
were not blinded 

Unclear, it is not clear 
whether the assessors 
were blinded 

Unlikely  Unclear, the reasons 
for loss to follow-up 
not provided separately 
for each group 

Unclear, not mentioned  

 
 

7. Randomisation: generation of allocation sequences have to be unpredictable, for example computer generated random-numbers or drawing lots or envelopes. Examples of inadequate procedures are generation of allocation sequences by alternation, 
according to case record number, date of birth or date of admission. 

8. Allocation concealment: refers to the protection (blinding) of the randomisation process. Concealment of allocation sequences is adequate if patients and enrolling investigators cannot foresee assignment, for example central randomisation (performed 
at a site remote from trial location) or sequentially numbered, sealed, opaque envelopes. Inadequate procedures are all procedures based on inadequate randomisation procedures or open allocation schedules.. 

9. Blinding: neither the patient nor the care provider (attending physician) knows which patient is getting the special treatment. Blinding is sometimes impossible, for example when comparing surgical with non-surgical treatments. The outcome assessor 
records the study results. Blinding of those assessing outcomes prevents that the knowledge of patient assignement influences the proces of outcome assessment (detection or information bias). If a study has hard (objective) outcome measures, like 
death,  blinding of outcome assessment is not necessary. If a study has “soft” (subjective) outcome measures, like the assessment of an X-ray, blinding of outcome assessment is necessary. 

10. Results of all predefined outcome measures should be reported; if the protocol is available, then outcomes in the protocol and published report can be compared; if not, then outcomes listed in the methods section of an article can be compared 
with those whose results are reported. 

11. If the percentage of patients lost to follow-up is large, or differs between treatment groups, or the reasons for loss to follow-up differ between treatment groups, bias is likely. If the number of patients lost to follow-up, or the reasons why, are 
not reported, the risk of bias is unclear 

12. Participants included in the analysis are exactly those who were randomized into the trial. If the numbers randomized into each intervention group are not clearly reported, the risk of bias is unclear; an ITT analysis implies that (a) participants are 
kept in the intervention groups to which they were randomized, regardless of the intervention they actually received, (b) outcome data are measured on all participants, and (c) all randomized participants are included in the analysis. 
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Evidence table for intervention studies (randomized controlled trials and non-randomized observational studies [cohort studies, case-control studies, case series])1 

This table is also suitable for diagnostic studies (screening studies)  that compare the effectiveness of two or more tests. This only applies if the test is included as part of a test-and-treat strategy – otherwise the 
evidence table for studies of diagnostic test accuracy should be used. 
 
Research question: 

Study 
reference 

Study 
characteristics 

Patient 
characteristics 2  

Intervention (I) Comparison / control (C) 3 

 
Follow-up Outcome measures and 

effect size 4  
Comments 

Bergeron, 
2016 

Type of study: 
RCT 
 
Setting: patients 
were recruited 
though referral 
and local media 
announcement.  
 
Country: 
Canada 
 
Source of 
Funding: non-
commercial 
(fonds pour la 
recherche en 
santé du 
Quebec) 

Inclusion criteria: 

• Pain during 
intercourse that 
is subjectively 
destressing, 
occurs on most 
intercourse 
attempts and 
has lasted ≥6 
months (or pain 
confirmed 
during 
gynaecological 
examination) 

• Pain limited to 
intercourse and 
other activities 
involving 
vestibular 
pressure (e.g. 
bicycling) 

• Moderate to 
severe pain in 
one or more 
locations of the 
vestibule during 
the touchtest 
(min. score of 4 
on scale 0-10) 

 

GCBT 
10 2hr group sessions in 
13 weeks, supervised by 
clinical psychologists. 

Topical corticosteroid 
treatment: 
- Twice daily application 

of 1% hydrocortisone 
cream. If no relief → 
discontinuation after 8 
weeks.  

- Education materials 
about provoked 
vestibulodynia and its 
management 

Instruction to use water-
based lubricant for 
intercourse 

Length of follow-up 
End of treatment, 6-months 
follow-up 
 
Loss to follow-up: 
Post-treatment 
GCBT: 13 (25%) 
Steroid: 15 (33%) 
 
6-months follow up 
(cumulative)  
GCBT: 17 (33%) 
Steroid: 16 (36%) 
 
Reasons for loss-to-follow-up 
are not reported 
 
Incomplete outcome data:  
The results on the FSFI of 5 
patients were excluded from 
the analyses because they 
had not been sexually active 
in the last 4 weeks before 
assessment.  
 

1. Pain 
Numerical Rating Scale  
Intensity of painful 
intercourse on scale 0-10, 
mean (SD) 
GCBT 
Pretreatment: 7.29 ( 2.52) 
Posttreatment: 5.46 (2.75) 
Follow-up: 5.21 (2.87) 
 
Steroid 
Pretreatment: 7.67 (2.13) 
Posttreatment: 5.67 (3.32) 
Follow-up: 5.87 (3.07) 
 
There were no significant 
differences between the two 
groups.   
 
Present Pain Intensity scale 
of the McGill Pain 
Questionnaire, mean (SD) 
GCBT 
Pretreatment: 3.55 (1.33) 
Posttreatment: 3.02 (1.28) 
Follow-up: 2.65 (1.36) 
 
Steroid 
Pretreatment: 3.50 (1.13) 
Posttreatment: 2.82 (1.30) 

Multilevel analyses with time 
as the within subjects 
variable and treatment group 
as the between-subjects 
variable was performed. 
However, the results are 
difficult to interpret, as not 
all necessary information is 
available about the statistical 
model.  
Also ANCOVA analyses 
controlled for baseline were 
performed.  
 
Missing data handled using 
full-information maximum 
likelihood method 
(multilevel) and by 
imputation (last observation 
carried forward; ANCOVA) 
 
Results of the ANCOVA 
analyses not shown.  
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Exclusion criteria: 

• Unprovovked 
pelvic or vulvar 
pain 

• Deep 
dyspareunia 

• Major medical 
and/or 
psychiatric 
illness 

• Active infection 

• Dermatologic 
lesion 

• Vaginismus 

• Ongoing 
treatment for 
dyspareunia 

• Pregnancy 

• Age <18 or >45.  
 

N total at baseline: 
GCBT: 52 
Steroid: 45 
 
Important 
prognostic factors2: 
Age (mean (SD)) 
GCBT: 27.8 (6.5) 
Steroid: 26.1 (5.5) 
 
Groups comparable 
at baseline? yes 
 

Follow-up: 3.07 (1.29)0 
 
There was a time (t1 to T3) x 
group interaction, GCBT 
participants had a larger pain 
reduction.  
 
2. Quality of life 
Not reported 
 
3. Sexual 

functioning/sexual 
activity 

Female Sexual Function Index 
(FSFI), mean (SD) 
GCBT 
Pretreatment: 20.04 (5.03) 
Posttreatment: 23.03 (7.59) 
Follow-up: 22.33 (7.75) 
 
Steroid 
Pretreatment: 20.46 (5.18) 
Posttreatment: 22.53 (7.63) 
Follow-up: 23.30 (7.20) 
 
There were no significant 
time x group interactions  
between the two groups.   
 
Self-report measure of 
frequency of intercourse per 
month (structured 
interview), mean (SD) 
GCBT 
Pretreatment: 4.85 (5.69) 
Posttreatment: 5.12 (5.67) 
Follow-up: 6.70 (7.45) 
 
Steroid 
Pretreatment: 2.59 (2.90) 
Posttreatment: 3.93 (5.15) 
Follow-up: 4.47 (4.97) 
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There were no significant 
time x group interactions  
between the two groups.   
 
4. Satisfaction 
One question with 0-10 scale 
(0=completely 
dissatisfied;10=completely 
satisfied), mean (SD) 
 
GCBT 
Posttreatment: 7.68 (1.44) 
Follow-up: 7.64 (1.72) 
 
Steroid 
Posttreatment: 5.32 (3.53) 
Follow-up: 5.26 (3.84) 
 
The authors mention that 
women in the GCBT group 
were more satisfied with 
their treatment than patients 
in the steroid group. 
However, not clear which 
statistical test had been 
performed.  
2.  

Bornstein, 
2010 

Type of study:  
Double blind 
placebo 
controlled study 
(no 
randomisation) 
  
Setting: Vulvar 
clinic 
 
Country: Israel 
 
Source of 
funding: no 

Inclusion criteria: 

• Suffering >6 
months 
localized 
provoked 
vulvodynia 
according to 
Friedrich’s first 
2 criteria 

• 18-45 years of 
age 

• Not pregnant 

• Use of 
contraception 

Topical application of 
nifedipine, 4x per day for 6 
weeks.  
 
I-1: 0.2% nifedipine 
I-2: 0.4% nifedipine 
 
No treatment during 
Menses.  

Placebo, applied topically 
4x per day for 6 weeks.  
 
- No treatment during 

Menses. 

Length of follow-up: 
6 weeks, 3 months later.  
 
Loss-to-follow-up: 
20 patients discontinued the 
study, predominantly due to 
the security situation. These 
patients were not included in 
the analyses.  
 
Incomplete outcome data:  
Not reported (except for 
satisfaction and sexual 
functioning outcome 

1. Pain 
Assessed by Q-tipped cotton 
test, 100-point scale, mean 
(SD) 
I-1:  
Pre-treatment: 86.0 (24.9 
Post-treatment: 56.2 (35.5) 
3-months follow up: 47.0 
(37.7) 
  
I-2: 10 
Pre-treatment: 87.0 (12.5) 
Post-treatment: 63.5 (34.2) 
3-months follow up: 73.5 

No between-group analyses 
were performed.  
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conflict of 
interest 

• Desire not to 
become 
pregnant during 
the study 
period 

• Severe degree 
of vulvodynia 
according to 
Marinoff.  

 
Exclusion criteria: 

• Allergy to 
nifedipine 

• Vestibulectomie 

• Active vaginal 
or pelvic 
infection 

• Diabetes 
Mellitus 

• Immune 
suppression 

 
 

N total at baseline: 
I-1: 10  
I-2: 10 
C: 10 
 
Important 
prognostic factors2: 
Age, mean (SD): 
I-1: 24.4 (3.5) 
I-2: 25.1 (2.1) 
C: 24.5 (2.8) 
 
Groups comparable 
at baseline? Likely, 
although there 
were small 
differences in for 
number using oral 
contraceptives.  

measures, see the next 
column). 

(29.4) 
 
C: 10 
Pre-treatment: 91.5 (10.0) 
Post-treatment: 53.4 (35.4) 
3-months follow up: 52.7 
(46.6) 
 
Assessed by speculum 
insertion, 100-point scale 
I-1:  
Pre-treatment: 84.5 (18.0) 
Post-treatment: 50.1 (40.5) 
3-months follow up:  43.5 
(38.7) 
  
I-2: 10 
Pre-treatment: 88.3 (6.3)  
Post-treatment: 70.9 (31.7) 
3-months follow up: 71.0 
(29.2) 
 
C: 10 
Pre-treatment: 83.5 (18.6) 
Post-treatment: 63.2 (42.7 
3-months follow up: 66.1 
(43.2) 
 
Defined as reported pain 
during sexual intercourse, 
100-point scale 
I-1:  
Pre-treatment: 90.5 (9.0) 
Post-treatment: 61.9 (34.2) 
3-months follow up:  51.5 
(36.1) 
  
I-2: 10 
Pre-treatment: 92.5 (7.2) 
Post-treatment: 72.5 (27.6) 
3-months follow up: 69.7 
(36.6) 
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C: 10 
Pre-treatment: 88.0 (12.9) 
Post-treatment: 48.1 (42.8) 
3-months follow up: 57.6 
(40.4) 
 
2. Quality of life 
Not reported 
 
3. Sexual functioning 
Defined as the capability to 
complete intercourse, nr. of 
patients (yes/no) 
 
I-1:  
Pre-treatment: 4/6 
Post-treatment: 6/2 
3-months follow up: 4/4   
  
I-2: 10 
Pre-treatment: 2/8 
Post-treatment: 6/2 
3-months follow up: 4/5  
 
C: 10 
Pre-treatment: 5/5 
Post-treatment: 6/2 
3-months follow up: 6/3  
 
 
Frequency of intercourse, nr. 
of patients at least once a 
weak (yes/no) 
I-1:  
Pre-treatment: 4/6 
Post-treatment: 6/3 
3-months follow up: 7/3   
  
I-2: 10 
Pre-treatment: 2/5 
Post-treatment: 5/2 
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3-months follow up: 6/4  
 
C: 10 
Pre-treatment: 8/2 
Post-treatment: 7/1 
3-months follow up: 6/3  
 
4. Satisfaction 
Nr of patients (good or 
excellent /low) 
post-treatment 
I-1: 4/5 
I-2: 3/6 
C: 4/5 
 
3-months follow-up 
I-1: 6/4 
I-2: 2/8 
C: 6/4 
 

 

Brown, 
2009 

Type of study: 
RCT 
 
Setting: 
Academic 
medical center 
 
Country: USA 
 
Source of 
Funding: non-
commercial 

Inclusion criteria: 

• Aged 18-80 

• Reported pain, 
itching, burning 
or tenderness 
of the vulva 
that was 
subjectively 
distressing for≥ 
6 months 

 
Exclusion criteria: 

• Major medical 
or psychiatric 
illness 

• Active 
vulvovaginal 
infection 

• Abnormal Pap 
smear 

• Unwillingness 

Amitriptyline: 
10mg daily until 
assessment at 6 weeks. 
No relief or minimal relief 
→ 20mg daily at bed time 
Relief from 10mg→ 
continue on 10 mg.  
 
Triamcinolone:  
0.1%topical triamcinolone 
acetonide applied to the 
affected vulvar area at 
bedtime. Treatment was 
discontinued at 6-weeks.  

Self-management: 
Group (n=6) cognitive-
behavioural therapy, 
including 12 weekly 2 hour 
sessions. Therapy was 
delivered by a nurse 
practitioner, psychologist 
and physical therapist.  

Length of follow-up 
12 weeks 
 
Loss to follow-up: 
Randomization 
Amitriptyline: 5 
Amitriptyline and 
triamcinolone: 6 
Self-management: 12 
 
12 weeks follow-up 
Amitriptyline: 2 
Amitriptyline and 
triamcinolone: 3 
Self-management: 5 
 
Reasons for loss-to-follow-up 
are not reported 
 
Incomplete outcome data:  
unknown 

1. Pain 
McGill Pain Questionnaire  
A higher score denotes a 
higher level of pain.  
Pain rating index → 
qualitative component, total 
score: 
 
Baseline, mean (SD): 
Amitriptyline: 22.1 (13.4) 
Amitriptyline and 
triamcinolone: 23.0 (13.9) 
Self-management: 18.0 
(14.8) 
 
End of study, mean (SD): 
Amitriptyline:23.1 (18.3) 
Amitriptyline and 
triamcinolone: 13.9 (9.2) 
Self-management: 14.0 
(10.9)  

Analyses were performed 
using Kruskal-wallis tests.  
 
8 patients reported adverse 
events  
Amitriptyline: n=3 
Amitriptyline and 
triamcinolone: n= 5 
Self-management: n=0 
 
The participants were 
recruited from another trial 
and had previously 
participated in a 12-week 
dietary protocol.  
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to discontinue 
current 
treatment for 
vulvar 
symptoms 

• Pregnancy or 
refusal to use 
contraception if 
at risk for 
pregnancy 

• Drug or alcohol 
abuse 
 

N total at baseline: 
Self-management:  
26 
Amitriptyline: 13 
Amitriptyline and 
triamcinolone: 14 
 
However, 76 
patients 
randomized; 12 
patients from the 
self-management 
group, 5 from the 
amitriptyline and 6 
from the 
amitriptyline and 
triamcinolone 
group declined 
participation after 
randomization 
 
Important 
prognostic factors2: 
Age (mean (SD)) 
 
Self-management:  
51.1 (19.2) 
Amitriptyline: 52.2 
(19.0) 

  
There were no significant 
changes from baseline 
between the groups were 
found.  
 
Present Pain index (PPI) → 
quantitative component, 6 
point scale (0=no paint, 
5=excruciating pain).  
 
Mean change from baseline 
(SD) 
Amitriptyline: -1.4 (1.6) 
Amitriptyline and 
triamcinolone: -0.8 (1.9) 
Self-management: -0.7 (1.6)  
 
There were no significant 
differences between the 
changes scores on the PPI 
between the groups. 
 
2. Quality of life 
Not reported 
 
3. Sexual 

functioning/sexual 
activity 

Not reported 
 
4. Satisfaction 
Not reported 
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Amitriptyline and 
triamcinolone: 41.7 
(11.7) 
 
 
Groups comparable 
at baseline? yes 
 

Damsted 
Petersen, 
2009 

Type of study: 
RCT 
 
Setting: 
Outpatient 
department, 
university 
hospital.  
 
Country: 
Denmark 
 
Source of 
funding: 
commercial 
(“an 
educational 
unrestricted 
grant was 
granted by 
Allergan®”) and 
non-
commercial. 
The botox vials 
were provided 
by Allergan® 
and the EMG 
needles by 
Medtronics ®  

Inclusion criteria: 

• Symptoms of 
vestibulodynia 
for more than 6 
months 

• Diagnosis of 
provoked 
vestibulodynia 
according to 
Friedrisch 
criteria 

• Ability to read 
and understand 
Danish 
language 

• Use of safe 
contraception 

 
Exclusion criteria: 

• Previous 
treatment with 
Botox in the 
genitalia 

• Ongoing 
infection in the 
vulva or pelvis 

• Skin disease in 
the vulva 

• Pregnancy 

• Major medical 
or psychiatric 
illness 

• Peripheral 

Injection of 20 units of 
Botulinum toxin A in 0.5 
mL diluted, unpreserved 
saline in the m. 
bulbospongiosus lateral to 
the meatus of the 
Bartholins duct.  
 

Injection of 0.5 mL placebo 
in the m. bulbospongiosus 
lateral to the meatus of the 
Bartolins duct.  
 

Length of follow-up: 
12 months (visits at 3, 6, 9 
and 12 months) 
 
Loss to follow-up 
(cumulative): 
3 months 
Intervention: 3 (9%) 
Control: 0 (0%) 
 
6 months (cumulative)  
Intervention: 4 (12%) 
Control: 1 (3%) 
 
Reasons for loss to follow-up: 
3 months, intervention group 
N=1 vulvar infection on the 
day of randomisation 
N=2 violation of protocol 
(use of topical lidocaine),  
 
6 months, group unknown: 
N=1 unknown 
N=1 pregnant 
  
Incomplete outcome data:  
See above 
 
 

3. Pain 
VAS scale (0-10) 
Baseline, mean  
Botox= 7.5 
Placebo=7.6 
6 months:  
Botox=5.1 
Placebo=5.1 
There was no statistical 
significant difference 
between the groups at 
baseline and at follow-up, 
p>0.05 
 
Equal numbers of patients in 
the groups experienced a 
two-point reduction, p=0.9. 
 
4. Quality of life 
SF-36 
No statistical significant 
differences were observed 
between the groups. Results 
not shown. 
 
5. Sexual 

functioning/sexual 
activity 

Female Sexual Function 
Index, full scale. Higher 
scores indicate no 
dysfunction. Mean (SD)  
 
Botox 

9 and 12 months follow-up 
results not shown.  
 
Missing data in VAS scores 
were replaced by Last 
observation carried forward 
or excluded from analyses. 
 
Data were analysed using t-
tests, Mann-Whitney tests 
and ANOVA’s (SF-36). 
 
There were no severe side 
effects reported. 
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motor 
neurological 
disease 

• Diabetes 

• Use of calcium-
antagonists, 
aminoglycoside
s, magnesium 
sulphate, or 
systemic or 
topical steroids 

• Concurrent 
medical, 
physical, 
psychological or 
sexual therapy 
within the first 
6 months of 
participation 

• Age<18.  
 
N total at baseline: 
Intervention:  33 
(32 received the 
intervention) 
Control: 32 
 
Important 
prognostic factors2: 
For example 
age ± SD: 
I: 30.5± 7.7 
C:29.5±4.7 
 
Possible difference 
in Gravida cannot 
be determined, 
mistake in table?  
 
More patients 
(46.2%) in 
Intervention group 

Baseline: 16.8 (8.3) n=28 
3 months: 17.9 (8.1) n=25 
6 months: 18.5 (9.3), n=24 
 
Placebo: 
Baseline: 15.2 (6.6) n=26 
3 months: 9.2 (6.9) n=25 
6 months: 20.3 (6.7), n=21 
 
Differences between the 
groups, as determined using 
unpaired t-tests: not 
significant 
 
6. Satisfaction 
5. Not reported 
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had an 
income>54.000 
euro (Control: 
16.7%) 
 
 
Groups comparable 
at baseline? 
Probably yes 
 

Danielsson, 
2006. 

Type of study: 
RCT 
  
Setting: Two 
different vulvar 
clinics in 
Sweden.  
 
Country: 
Sweden 
 
Source of 
funding: 
The study was 
supported by 
grants from the 
mid-Sweden 
Research and 
Deveopment 
Center en EXPO 
2003, project 
number 0378. 

Inclusion criteria: 

• Introital pain,  

• Severe 
vestibular 
tenderness to 
pressure from a 
cotton swab,  

• Moderate to 
pronounced 
pain during the 
most 
intercourse 
attempts, 

• Duration >6 
months,  

• Age >18 years 
 
Exclusion criteria: 

• Severe medical, 
psychiatric or 
psychological 
disorder 

• Pregnancy,  

• Prior 
vestibulectomy 
or CBT. 

 
N total at baseline: 
Intervention: 23 
Control:23 
 
Important 

Four months of 
biofeedback treatment 
consisting of three daily 
10-min home training 
exercises and monthly 
computerized assessment 
of the pelvic floor muscles. 
 
 
 

Four months lidocaine 
treatment.  
  
First 2 months: applying 2% 
lidocaine gel 5-7 times a 
day in the painful areas of 
the vestibule.  
Succeeding 2 months: use 
of 5% lidocaine ointment. If 
the ointment caused pain, 
women continued with the 
gel.  
 
 
There was a one-month 
follow-up.  

Length of follow-up: 
One year, with three follow 
up moments: after 4 months 
training, 6 and 12 months 
after the last training 
 
Loss-to-follow-up: 
End of treatment 
I (EMG): 5 (22%) 
C (lidocaine): 4 (17%) 
 
Reasons were only provided 
for the complete group: 
Lack of motivation (n=4), 
infection (n=1), broken 
relation (n=2), moving out of 
the region (n=2) 
 
3 patients dropped-out later: 
sudden death in the family 
(n=1), pregnancy (n=1), 
moving out of the region 
(n=1)  
 
Incomplete outcome data:  
See above 
 
 
 

1. pain 
vestibular pain threshold 
measured with a vulvar-
algesiometer at two sites at 
the vestibulum: anterior (A) 
and posterior (B).   
 
Median pain threshold: 
Baseline site A: 
EMG: 25 
Lidocaine: 30 
 
12 months, site A: 
EMG: 70 
Lidocaine: 50 
 
Baseline site B: 
EMG: 20 
Lidocaine: 20 
 
12 months, site B: 
EMG: 40 
Lidocaine: 30 
 
No significant difference was 
observed between the 
vestibular pain thresholds 
determined for the two 
treatment groups. 
 
VAS pain intensity at the 
point patients reported pain.  

Ten out of 18 women (56%) 
completed two training 
sessions per day while the 
rest only completed one.  
 
95% of the women in the 
lidocaine group had used a≥5 
applications per day. 
Approximately 50% in the 
comparison group switched 
to 5% ointment.  
 
Data were analysed using 
Mann-Whitney Tests and 
Chi-square tests. Only the 
results for baseline-12 
months follow-up are 
presented. 
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prognostic factors2: 
Mean age (range): 
I: 23.3 (18-30) 
C: 25,8 (19-36) 
 
Duration of 
symptoms: 
I: 36 (18-60) 
C: 38 (30-20) 
months 
 
Groups comparable 
at baseline? Yes, 
only in the C group 
more primary 
vestibulitis (10 vs 5) 
And the time since 
last intercourse 
differsin the groups 
(I: 1,5 vs C: 6,5 
month). 
 

VAS for pain intensity was 
unchanged for both 
treatments before and at 12 
months follow up. 
 
Pain at last coitus (VAS) 
Baseline, median (iqr) 
Lidocaine: 74 (50-87) 
EMG: 77 (60-97) 
 
12 months, median (iqr): 
Lidocaine: 42 (21-72) 
EMG: 65 (28-74) 
Difference between the 
groups was NS at 12 months.  
 
2. Quality of Life  
SF-36 
It is mentioned that both 
groups improved, though not 
significant for all items.  
 
3. sexual function 
Study specific questionnaire. 
 
No significant differences 
between the groups on 
sexual desire, sexual 
satisfaction, number of 
coitus, partial vaginismus, 
orgasms last 4-5 coitus, were 
found.   
 
4. Satisfaction 
7. Not reported.  

Farajun, 
2012 

Type of study: 
RCT 
 
Setting: 
Western Galilee 
Hospital 
 

Inclusion criteria: 

• Aged 18-50 

• Desired vaginal 
intercourse 

• Had an 
available sexual 
partner 

Daily self-administration 
of 40 mg enoxaparin in the 
abdominal region for 90 
days.  
 
All women were 
instructed to consume a 

Daily self-administration of 
saline subcutaneously in 
the abdominal region for 
90 days. 
 
All women were instructed 
to consume a low oxalate 

Length of follow-up 
3 months after the end of the 
study.  
 
Loss to follow-up: 
End of treatment 
Enoxaparin: 0 

1. Pain 
Q-tip test (score 0-10)  
Enoxaparin: 
Baseline: 8.2 
End of treatment: 6.3 
(reduction of 24%) 
Follow-up: 5.8 (reduction of 

The authors report that there 
were no significant side 
effects. 
 
Compliance: 
Enoxaparin: 98.2% 
Placebo: 96.6% 
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Country: Israel 
 
Source of 
Funding: non-
commercial 
(a.o. NVA 
Marinoff’s 
carreer 
development 
program) 

• Met Friedrich’s 
first two criteria 
(severe pain in 
the vulvar 
vestibule on 
touch or 
attempted 
vaginal entry 
and tenderness 
to pressure 
localized within 
the vulvar 
vestibule) or 
suffered from 
levels II or III 
dyspareunia 
according to 
Marinoff 

“enrolment was 
limited to women 
using effective form 
of contraception, 
women who were 
postmenopausal or 
had ben surgically 
sterilized”  
 
Exclusion criteria: 

• Generalized 
vulvodynia 

• Hypersensitivity 
to heparin or 
enoxaparin 

• Positive 
pregnancy test, 
pregnant of 
lactating, or 
planned to 
become 
pregnant during 
the study 
period 

low oxalate diet with 
calcium citrate 
supplements. 

diet with calcium citrate 
supplements. 

Placebo: 1, reason not given 
 
3 months follow-up 
Enoxaparin: n=0 
(questionnaire), n=1 (clinical 
examination) 
Placebo: n=0 (questionnaire), 
n=1 (clinical examination 
 
Incomplete outcome data:  
See above 
 

29.6%) 
 
Placebo: 
Baseline: 7.5  
End of treatment: 6.6 
(reduction of 13.1%) 
Follow-up:  6.8 (reduction of 
11.2%) 
 
Difference between groups: 
end of treatment p=0.018 
Follow-up p=0.004 
 
Pain during penetration 
(questionnaire),  
End of study, % reduction 
Enoxaparin: 15.1 
Placebo:12.6  
Difference between groups: 
p=0.2 
 
Pain during intercourse 
(questionnaire) 
End of study, % reduction 
Enoxaparin: 28.9  
Placebo:4.4 
Difference between groups: 
p=0.06 
 
47% of the patients from the 
intervention group and 25% 
of the patients from the 
placebo group improvement 
of pain during intercourse, 
p=0.156 
 
Mean (sd) values were not 
provided. 
 
Pain during other occasions 
No significant differences 
were found between the 

 
Only t-test and Wilcoxon 
rank sum tests were 
performed, no longitudinal 
data-analysis.  
 
The Brief Pain inventory, 
short form McGill Pain 
Questionnaire, International 
Society for the Study of 
Vulvovaginal Disease 
vulvodynia questionnaire 
were used to assess pain, 
however, results are not 
presented per questionnaire.  
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• Chronic 
narcotic usage 

• Hepatic 
disease/clinicall
y significant 
abnormal liver 
function tests 

• Not being 
available for the 
entire duration 

• Other 
coexisting 
medical 
condition that 
likely would 
interfere with 
study 
procedures 

• Scheduled to 
undergo 
invasive surgical 
procedures 

• History of 
gastrointestinal 
or any bleeding, 
abnormal 
coagulation 
studies  

• Blood 
pressure>180 
mmHg or <90 at 
screening  
 

N total at baseline: 
Intervention:  20 
Control: 20 
 
Important 
prognostic factors2: 
Information not 
provided. The 
authors state that 

reductions in pain after 
intercourse, with vestibular 
touch with a finger, tampon 
insertion, wearing tight 
pants, riding a bike, crossed 
legs sitting, voiding without 
intercourse and voiding after 
intercourse between the 
groups  
 
2. Quality of life 
Not reported 
 
3. Sexual 

functioning/sexual 
activity 

Not reported 
 
4. Satisfaction 
Not reported 
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the groups did 
were comparable in 
terms of age, 
marital status, 
intimate relations, 
living with a 
partner, sexual 
activity, pain at first 
intercourse and 
vulvodynia 
symptoms at 
baseline.  
 
More women in de 
control group had 
level III dyspareunia 
(36.8 vs 15%, NS) 
 
Groups comparable 
at baseline? 
Unknown  
 

Notes: 
1. Prognostic balance between treatment groups is usually guaranteed in randomized studies, but non-randomized (observational) studies require matching of patients between treatment groups (case-

control studies) or multivariate adjustment for prognostic factors (confounders) (cohort studies); the evidence table should contain sufficient details on these procedures  
2. Provide data per treatment group on the most important prognostic factors [(potential) confounders] 
3. For case-control studies, provide sufficient detail on the procedure used to match cases and controls  
4. For cohort studies, provide sufficient detail on the (multivariate) analyses used to adjust for (potential) confounders 
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Exclusietabel 
Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel 

Auteur en jaartal Redenen van exclusie 

De Andes, 2016 Individuele studiekarakteristieken onvoldoende weergegeven. Search wat onduidelijk 

Ghazanfarpour, 2015 Review waarin slechts 2 RCT’s zijn geïncludeerd, in één studie werd een vergelijking gemaakt 
tussen twee medicamenteuze behandelingen, een andere studie focuste op de uitkomst 
‘vaginale droogheid’ 

Rahn, 2014 Individuele studiekarakteristieken onvoldoende weergegeven. Risk of bias niet uitgeschreven per 
studie 

Cui, 2014 Twee RCT’s geïncludeerd voor de hier belangrijke uitkomstmaat. De betreffende RCTs (Bachman 
en Portland) zijn beide sterk gesponsord door de farmacie 

Barnes, 2014 Risk of bias niet beoordeeld? Komt qua onderwerp overeen met Cui, 2014 

Spoelstra, 2013 Geen RCT’s geïncludeerd 

Leo, 2013 Drie RCTs geïncludeerd. In één werd een vergelijking gemaakt tussen twee medicamenteuze 
behandelingen, één was alleen een abstract, het andere artikel is afzonderlijk geïncludeerd 
(Brown, 2009) 

Leo, 2013 Geen RCT’s geïncludeerd 

Tan, 2012 Review, niet systematisch 

Krychman, 2011 Review, niet systematisch 

Landry, 2008 Geen Risk of bias beoordeling, studiekarakteristieken onvoldoende weergegeven 

Goldstein, 2008 Review, niet systematisch 

Bertolasi, 2008 Artikel niet gevonden 

Rosenman, 2002 Artikel niet gevonden 

Bondi, 2016 Review, geen methodesectie, geen risk of bias beoordeling 

Stute, 2015 Gericht op atrofie 

Serati, 2015 Vergelijkt twee type medicamenteuze behandelingen.   

Pinkerton, 2015 Review, geen methodesectie, search niet verder beschreven 

Nappi, 2015 Artikelen waren al beschreven in eerdere reviews (Ciu, 2014) 

Labrie, 2015 Studie gesponsord door de industrie, en sponsor heeft invloed gehad op het studie design, de 
data-analyse en het artikel 

Constantine, 2015 Studie en analyses gesponsord door een farmaceutisch bedrijf, artikel geschreven door een 
bedrijf dat hiervoor gesponsord werd door een ander farmaceutisch bedrijf 

Archer, 2015 Zelfde studie als bij Labrie, 2015 

Portman, 2014 Focus op vaginale droogheid 

Lima, 2014 Geen gevalideerde vragenlijst gebruikt 

Labrie, 2014 Gericht op zin, opwinding, orgasme 

Wheeler, 2013 Geen artikel 

Murina, 2013 Past niet bij PICO 

Donders, 2012 Product niet te verkrijgen in Nederland 
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Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 

1     Vulvodynia/ or vulvitis/ or vulvar vestibulitis/ or Vulvovaginitis/ or 
Dyspareunia/px, rh, dt, th or (vulvodyn* or vestibulodyn* or vulvovagin* or 
(vulvar adj3 pain) or vestibuli*).tw. or dyspareun*.ti. or (vulvodyn* or 
vestibulodyn* or vulvovagin* or (vulvar adj3 pain) or vestibuli* or dyspareun*).kf. 
(6268) 
12     exp "Anticonvulsants"/ or exp "Analgesics"/ or "Vulvodynia"/th, dt or 
vulvitis/th, dt or vulvar vestibulitis/th, dt or Vulvovaginitis/th, dt or 
"Administration, Intravaginal"/ or "Administration, Oral"/ or "Lidocaine"/ or 
"Administration, Topical"/ or exp "Anesthetics, Local"/ or exp "Anti-Inflammatory 
Agents"/ or "Glucocorticoids"/ or "Methylprednisolone"/ or exp "Injections, 
Subcutaneous"/ or Skin Cream/ or exp Dermatologic Agents/ or Ointments/ or 
Prilocaine/ or exp Adrenal Cortex Hormones/ or exp Prednisolone/ or exp 
Betamethasone/ or drug effects.fs. or exp analgesics/ or Capsaicin/ or exp 
Botulinum Toxins/ or exp Interferons/ or Cromolyn Sodium/ or exp Estrogens/ or 
exp Testosterone/ or exp Antidepressive Agents, Tricyclic/ or Honey/ or 
polyethylene glycols/ or cetomacrogol/ or Pregabalin/ (3788887) 
13     (injection* or cream* or ointment* or lidocaine or prilocaine or 
corticosteroid* or prednisolone or methylprednisolone or betamethasone or 
topical or anti-nociceptive agents or an?esthetic* or capsaicin* or botulinum* or 
btx or interferon* or cromolyn or lysate or estradiol or estrogen* or testosterone 
or "tricyclic antidepressant*" or lamotrigine or gabapentin or honey or oculentum 
or cetomacrogol or lanette or lyrica).ti,ab,kf. (1164692) 
14     12 or 13 (4309012) 
15     1 and 14 (1837) 
16     limit 15 to (yr="1980 -Current" and (dutch or english)) (1342) 
17     (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or 
((systematic* or literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj overview$1).tw. 
or exp "Review Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or cochrane.jw. or 
embase.ab. or medline.ab. or (psychlit or psyclit).ab. or (cinahl or cinhal).ab. or 
cancerlit.ab. or ((selection criteria or data extraction).ab. and "review"/)) not 
(Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ not humans/)) (292597) 
18     16 and 17 (57) 
19     (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as 
topic/ or randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or Double-
Blind Method/ or Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or clinical trial, 
phase ii or clinical trial, phase iii or clinical trial, phase iv or controlled clinical trial 
or randomized controlled trial or multicenter study or clinical trial).pt. or 
random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or ((singl* or doubl* or treb* or tripl*) adj 
(blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or placebo*.tw.) not (animals/ not 
humans/) (1602823) 
20     16 and 19 (354) 
21     18 or 20 (377) 
28     20 not 18 (320) 
 

650 

Embase 
(Elsevier) 

'vulvovaginitis'/exp/mj OR 'dyspareunia'/exp/mj OR 'vulvar vestibulitis'/exp/mj OR 
'vulvitis'/exp/mj OR vulvodyn*:ti,ab OR vestibulodyn*:ti,ab OR vulvovagin*:ti,ab 
OR (vulvar NEAR/1 pain):ti,ab OR vestibuli*:ti,ab OR dyspareun*:ti,ab  
 
AND (injection*:ti,ab OR cream*:ti,ab OR ointment*:ti,ab OR lidocaine:ti,ab OR 
prilocaine:ti,ab OR corticosteroid*:ti,ab OR prednisolone:ti,ab OR 
methylprednisolone:ti,ab OR betamethasone:ti,ab OR topical:ti,ab OR 'anti 
nociceptive agents':ti,ab OR anaesthetic*:ti,ab OR anesthetic*:ti,ab OR 
capsaicin*:ti,ab OR botulinum*:ti,ab OR btx:ti,ab OR interferon*:ti,ab OR 
cromolyn:ti,ab OR lysate:ti,ab OR estradiol:ti,ab OR estrogen*:ti,ab OR 
testosterone:ti,ab OR 'tricyclic antidepress*':ti,ab OR lamotrigine:ti,ab OR 
gabapentin:ti,ab OR honey:ti,ab OR oculentum:ti,ab OR cetomacrogol:ti,ab OR 
lanette:ti,ab OR lyrica:ti,ab OR 'royal jelly':ti,ab OR 'anticonvulsive agent'/exp/mj 
OR 'intravaginal drug administration'/exp OR 'topical drug administration'/exp OR 
'oral drug administration'/exp OR 'lidocaine'/exp/mj OR 'local anesthetic 
agent'/exp/mj OR 'antiinflammatory agent'/exp/mj OR 'glucocorticoid'/exp/mj OR 
'prednisolone'/exp/mj OR 'methylprednisolone'/exp/mj OR 'subcutaneous drug 
administration'/exp OR 'skin cream'/exp/mj OR 'ointment'/exp/mj OR 
'dermatological agent'/exp/mj OR 'prilocaine'/exp/mj OR 'corticosteroid'/exp/mj 
OR 'betamethasone'/exp/mj OR 'analgesic agent'/exp/mj OR 'capsaicin'/exp/mj 
OR 'botulinum toxin'/exp/mj OR 'interferon'/exp/mj OR 'cromoglycate 
disodium'/exp/mj OR 'estrogen'/exp/mj OR 'testosterone'/exp/mj OR 'tricyclic 
antidepressant agent'/exp/mj OR 'honey'/exp/mj OR 'macrogol derivative'/mj OR 
'cetomacrogol'/exp/mj OR 'pregabalin'/exp/mj)  
 
AND ([dutch]/lim OR [english]/lim) AND [1980-2016]/py  
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AND 'meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR psycinfo:ab OR 
cinahl:ab OR medline:ab OR (systematic NEAR/1 (review OR overview)):ab,ti OR 
(meta NEAR/1 analy*):ab,ti OR metaanalys*:ab,ti OR 'data extraction':ab OR 
cochrane:jt OR 'systematic review'/de NOT ('animal experiment'/exp OR 'animal 
model'/exp OR 'nonhuman'/exp NOT 'human'/exp)) (68) – 37 uniek  
 
AND ('clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp 
OR 'double blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 'placebo'/exp 
OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 'single blind':ab,ti OR 'randomised controlled 
trial':ab,ti OR 'randomized controlled trial'/exp OR placebo*:ti,ab) NOT 
'conference abstract':it (431) – 249 uniek 

 
Algemene gegevens  

Korte titel (max 40 tekens) Hier tekst starten … 

Volledige titel (max 100 tekens)  

Versie (eerste versie of herziening van bestaande 
module op de richtlijnendatabase) 

1 

Submodule van: (indien van toepassing)  

Referentie stijl  

Taal (nederlands/engelse vertaling/engels 
geautoriseerd) 

 

Methode (evidence/consensus)  

Autorisatiedatum  

Aanbevolen termijn voor herbeoordeling (jaartal) 
Zie tabel onder Geldigheid en 
Onderhoud 

Tags:  

Zorgproces (Preventie, diagnostiek, behandeling, 
prognose, screening, nazorg) 

 

Symptomen (volgens ICPC)  

Aandoening (volgend ICD10)  

Specialisme (relevant voor welke specialismen)  

Trefwoorden (overige relevante termen, maximaal 2)  

Koppelingen andere aanbevelingen  

Gerelateerde modules (die geen onderdeel van de 
huidige richtlijn zijn) 

 

Gerelateerde richtlijnen  

Bijlagen  

HTML Bijlagen (welke bijlagen wilt u koppelen, graag 
juiste naam en volgorde doorgeven) 

Denk aan indicatoren, kennishiaten 

Hyperlinks (welke hyperlinks wilt u relateren, graag 
juiste naam en volgorde doorgeven) 

Denk aan www.kennisinstituut.nl, 
link naar patiëntenorganisatie 

Bijlagen als bestand (bijvoorbeeld Word of Excel) Denk aan stroomschema 

 

http://www.kims.orde.nl/
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Module ‘Chirurgische interventie’ 
 
Uitgangsvraag 
Welke waarde heeft een chirurgische interventie in de behandeling van vulvodynie 
(gelokaliseerde provoked vulvodynie (PVD) en/of gegeneraliseerde spontane vulvodynie)? 
 
Inleiding 
Vulvodynie is een veel voorkomend probleem. In Nederland is er geen bevolkingsstudie naar 
vulvodynie, maar wel naar klachten van pijn bij vrijen. In een recente studie onder jongeren 
tussen de 12 en 25 jaar gaf van de circa 8000 ondervraagde meisjes 2% aan “penis of vinger in 
vagina stoppen lukt niet” en 5% heeft “vaak pijn tijdens seks met behoorlijke last” (de Graaf et 
al., 2017). In een Nederlandse bevolkingsstudie onder volwassenen tussen 19 en 69 jaar 
beantwoordde één op de vijf vrouwen (21,4%) die de afgelopen zes maanden seksueel contact 
hadden gehad, bevestigend op de vraag ‘heeft u voor, tijdens of na seksueel contact wel eens 
pijn, jeuk of een branderig gevoel in uw geslachtsdelen?’; 1 op de 20 vrouwen (4,9%) gaf aan dit 
probleem regelmatig of vaker te hebben (Kedde, 2012). Bij een gedeelte van de vrouwen speelt 
er somatische problematiek, en een gedeelte heeft pijn zonder duidelijke lichamelijke 
afwijkingen. In deze richtlijn is gebruikgemaakt van de volgende termen: lokalized provoked 
vulvodynia ofwel gelokaliseerde provoked vulvodynie (PVD), en gegeneraliseerde spontane 
vulvodynie, zie ook de module ‘Vulvodynie; Prevalentie, Classificatie en Klinische symptomen’. 
Het doel van deze modulaire richtlijn is het geven van aanbevelingen voor de behandeling van 
beide vormen van vulvodynie. Aangezien tijdens de literatuursearch bleek dat vrijwel alle 
beschikbare literatuur zich richt op de behandeling van PVD en het in mindere mate gaat over 
gegeneraliseerde spontane vulvodynie, zullen de overwegingen en aanbevelingen over de 
behandeling van PVD gaan, tenzij anders vermeld. In het vervolg van deze richtlijn zijn, om 
verwarring te voorkomen, de verschillende benamingen die in het verleden gebruikt werden 
(zoals vulvaire vestibulitis, focale vulvitis, burning vulvitis, essentiële vulvodynie) aangepast aan 
de hedendaagse terminologie, en gebruiken we PVD en generaliseerde spontane vulvodynie. 
 
Aanbeveling 
 

Overweeg een chirurgische interventie alleen als andere minder invasieve behandelopties niet 
effectief zijn gebleken. De chirurgische interventie, die ook kan leiden tot complicaties, dient 
verricht te worden door iemand met ervaring. 

 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht 
naar de volgende zoekvragen: 
 
“Wat is de effectiviteit van een chirurgische behandeling ten opzichte van:  
1. expectatief beleid  
2. psychoseksuele interventie (cognitieve gedragstherapie)  
3. bekkenfysiotherapie, of  
4. medicamenteuze behandeling,  
op vermindering van de pijn, verbeteren van kwaliteit van leven, verbetering van seksueel 
functioneren/seksuele activiteit en (patiënt)tevredenheid bij patiënten met vulvodynie?” 
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PICO 1 
P: Patiënten met vulvodynie 
I: Chirurgische interventie 
C:  Expectatief beleid  
O:  Vermindering van pijn, verbetering van kwaliteit van leven, verbetering seksueel 

functioneren/seksuele activiteit, en patiënttevredenheid  
 
PICO 2 
P: Patiënten met vulvodynie 
I: Chirurgische interventie 
C:  Psychologische en/of seksuologische behandeling 
O:  Vermindering van pijn, verbetering van kwaliteit van leven, verbetering seksueel 

functioneren/seksuele activiteit, en patiënttevredenheid  
 
PICO 3 
P Patiënten met vulvodynie 
I: Chirurgische interventie 
C:  Bekkenfysiotherapie 
O:  Vermindering van pijn, verbetering van kwaliteit van leven, verbetering seksueel 

functioneren/seksuele activiteit, en patiënttevredenheid  
 
PICO 4 
P Patiënten met vulvodynie 
I: Chirurgische interventie 
C:  Medicamenteuze behandeling 
O:  Vermindering van pijn, verbetering van kwaliteit van leven, verbetering seksueel 

functioneren/seksuele activiteit, en patiënttevredenheid  
 
Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep achtte een vermindering van vulvaire pijn, ook specifiek bij coïtus, een voor de 
besluitvorming kritieke uitkomstmaat; en een verbetering van kwaliteit van leven, verbetering 
seksueel functioneren/seksuele activiteit en tevredenheid over behandeling belangrijke 
uitkomstmaten. 
 
De werkgroep definieerde niet a priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde de in de 
studies gebruikte definities.  
 
De werkgroep volgde de IMMPACT-aanbevelingen (Dworkin et al., 2008) en definieerde een 
afname van ten minste 30% in pijnklachten op een waarderingsschaal van 0-10 als een klinisch 
relevant verschil. 
 
Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline, Embase en de Cochrane Library is met relevante zoektermen gezocht 
naar systematische reviews, randomized controlled trials (RCT’s) en observationele studies vanaf 
1990 tot december 2015. De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad 
Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde 205 treffers op.  
Studies werden geselecteerd op grond van de volgende inclusiecriteria:  

- Patiënten met vulvodynie (PVD en/of gegeneraliseerde spontane vulvodynie); 
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- Vergelijking tussen een chirurgische interventie en expectatief beleid, 
bekkenfysiotherapie, psychologische en/of seksuologische of medicamenteuze 
behandeling; 

- Inclusie van ten minste één van bovenstaande (relevante) uitkomstmaten. 
Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 33 publicaties voorgeselecteerd. Na 
raadpleging van de volledige tekst, werden vervolgens 31 publicaties geëxcludeerd (zie 
exclusietabel onder het tabblad Verantwoording) en twee publicaties definitief geselecteerd.  
 
Eén onderzoek dat werd beschreven in twee publicaties is opgenomen in de literatuuranalyse. 
Aan dit onderzoek hebben alleen vrouwen met PVD deelgenomen. De belangrijkste 
studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de evidencetabel. De beoordeling van de 
studieopzet (risk of bias) is opgenomen in de risk-of-bias-tabel.  
 
Samenvatting literatuur  
Zoekvraag 1: Chirurgische interventie versus expectatief beleid  
Beschrijving studies 
Er zijn geen studies gevonden. 
 
Conclusies  
Er is geen conclusie voor deze zoekvraag mogelijk aangezien er geen enkele studie voldeed aan 
de inclusiecriteria voor deze zoekvraag.  
 
Zoekvraag 2 en 3: Chirurgische interventie versus psychologische en/of seksuologische 
behandeling of chirurgische interventie versus bekkenfysiotherapie 
Beschrijving studies 
Bergeron et al. (2001) vergeleken in een driearmige gerandomiseerde gecontroleerde studie het 
verschil in effectiviteit van cognitieve gedragstherapie (groepsbehandeling), surface 
elektromyografische biofeedback (sEMG) en vestibulectomie op pijn, seksueel functioneren en 
tevredenheid bij 87 vrouwen met PVD. Uitkomstmaten werden voor de behandeling, na de 
behandeling en zes maanden na start van de behandeling bepaald. De vergelijking tussen de 
biofeedbackgroep en de cognitieve gedragstherapie is voor deze uitgangsvraag niet relevant, en 
wordt hier buiten beschouwing gelaten. 
Pijn werd bepaald met de volgende vier meetinstrumenten: de zelf-gerapporteerde 
pijnintensiteit van coïtus (score tussen de 0-10); de Pain Rating Index; de Sensory scale van de 
McGill Pain Questionnaire en de vestibular pain index (gemiddelde van scores voor de touchtest 
afgenomen tijdens twee onafhankelijk uitgevoerde gynaecologische onderzoeken). Ook voor het 
bepalen van het seksueel functioneren werden meerdere meetinstrumenten gebruikt. Met 
behulp van de Global Sexual Functioning score van de Sexual History Form werden verlangen, 
opwinding, orgasme, frequentie van de seksuele activiteit en de seksuele tevredenheid 
geëvalueerd. Daarnaast werden ook de verschillende factoren van seksueel functioneren en de 
houding ten opzichte van seksualiteit bepaald (Sexual Information Scale van de Derogatis Sexual 
Functioning Inventory) en werd de frequentie van de geslachtsgemeenschap per maand 
uitgevraagd. De tevredenheid met de ontvangen behandeling werd gemeten middels een vraag 
naar de subjectieve vooruitgang (0=slechter, 5=compleet genezen) en middels een vraag naar de 
tevredenheid van de behandeling (0=compleet ontevreden, 10=compleet tevreden).  
Van de 87 deelnemers zijn negen vrouwen direct na randomisatie uitgevallen, meer in de groep 
vrouwen aan wie een vestibulectomie werd toegewezen (7), dan aan de sEMG biofeedback (1) 
en aan de cognitieve gedragstherapie (1). Van de overgebleven 78 patiënten (90%) vielen er 
tijdens de studie nog 13 (17% van 78) uit, drie in de vestibulectomiegroep (allen na zes maanden 
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follow-up) en 10 uit de biofeedbackgroep (twee direct na de behandeling, acht na zes maanden 
follow-up). De data werden geanalyseerd met behulp van MANOVA’s, MANCOVA’s, univariate 
analyses en post-hoc-testen.  

 
Bergeron et al. (2008) beschreven de 2,5 jaar follow-up-resultaten van de hierboven beschreven 
studie (Bergeron et al., 2001). Aan deze studie namen 51 van de oorspronkelijke 78 patiënten 
deel (69%), 15 van de 22 patiënten die een vestibulectomie hadden ondergaan, 17 van de 28 die 
geparticipeerd hadden in de biofeedback-interventie en 19 van de 28 patiënten die hadden 
deelgenomen aan de cognitieve gedragstherapie. De ontbrekende waarden van de uitvallers 
werden geïmputeerd en de analyses zijn uitgevoerd op basis van de geïmputeerde database. De 
auteurs rapporteerden dat, wanneer zij op basis van de gegevens van de 51 patiënten waarvan 
de lange-termijn-follow-up gegevens beschikbaar waren de analyse uitvoerden, de resultaten 
eenzelfde beeld lieten zien. De Sexual Information Scale van de Derogatis Sexual Functioning 
Inventory werd bij de 2,5 jaar follow-up niet afgenomen. 
 
Resultaten 

1. Pijn  
Bergeron et al. (2001) rapporteerden dat de patiënten in de vestibulectomiegroep een grotere 
vermindering in pijn hadden gedurende de looptijd van de studie; de afname van de score op de 
vestibular pain index (touchtest) was bij deze patiënten bijvoorbeeld significant groter (-70,0% 
score van 6,34 naar 1,90) dan die van patiënten behandeld met gedragstherapie (-28,6%; score 
van 5,45 naar 3,89, p<0.01), alsmede van de patiënten behandeld met biofeedback (-25%; score 
van 5,79 naar 2,63, p<0,01). Wanneer de data niet met een MANOVA werden geanalyseerd, 
maar er werd gecorrigeerd voor de baseline-waarden (MANCOVA), werd er ook een significant 
verschil tussen de groepen in de pijnintensiteit van coïtus en in de score op de Sensory scale van 
de McGill Pain Questionnaire gevonden. Patiënten behandeld met een vestibulectomie waren 
wederom het meest vooruitgegaan. Er werden tussen de groepen geen verschillen 
gerapporteerd met betrekking tot de scores op de Pain Rating Index (McGill Pain Questionnaire).  
Bergeron et al. (2008) rapporteerden dat de patiënten behandeld met vestibulectomie bij de 2,5 
jaar follow-up-meting een lagere pijnscore (vestibular pain index, McGill Pain Questionnaire – 
Pain Rating Index en Sensory scale) hadden dan patiënten uit de cognitieve 
gedragstherapiegroep en de biofeedback-groep (p<0,05). Patiënten hadden na een 
vestibulectomie ook minder pijn tijdens coïtus dan de patiënten die waren behandeld met 
biofeedback (F(2,75)=3,50; p<0,05).  
 
2. Kwaliteit van leven 
Bergeron et al. (2001) en Bergeron et al. (2008) rapporteerden geen data over kwaliteit van 
leven.  
 
3. Seksueel functioneren 
Bergeron et al. (2001) rapporteerden een significante verbetering in seksueel functioneren in 
iedere behandelgroep bij een follow-up van zes maanden, maar geen verschil in seksueel 
functioneren tussen de groepen (geen interactie-effect).  
Bergeron et al. (2008) rapporteerden dat de groepen met betrekking tot seksueel functioneren 
niet van elkaar verschilden. 
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4. Patiënttevredenheid 
Bergeron et al. (2001) rapporteerden dat vrouwen behandeld met vestibulectomie na zes 
maanden follow-up meer tevreden waren met de interventie dan patiënten uit de 
biofeedbackgroep (gemiddelde zes maanden follow-up-scores 7,73 versus 5,62 (p<0.05)). 
Bergeron et al. (2008) rapporteerden geen data over de tevredenheid. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat pijn is met drie niveaus verlaagd gezien de inclusie van 
één enkele studie met een gering aantal patiënten (imprecisie) en de beperkingen in 
onderzoeksopzet (geen blindering en de grote loss-to-follow-up). De missing values werden 
geïmputeerd met behulp van de missing values forward methode, wat soms onrealistische 
resultaten kan geven (Wood et al., 2004). Het uiteindelijke niveau van bewijskracht is zeer laag.  
 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat kwaliteit van leven kan niet worden gegradeerd vanwege 
het ontbreken van data.  
 
De bewijskracht voor de uitkomstmaten seksueel functioneren en tevredenheid is met drie 
niveaus verlaagd gezien de inclusie van één enkele studie met een gering aantal patiënten 
(imprecisie) en de beperkingen in onderzoeksopzet (geen blindering en de grote loss-to-follow-
up). De missing values werden geïmputeerd met behulp van de missing values forward methode, 
wat soms onrealistische resultaten kan geven (Wood et al., 2004). Het uiteindelijke niveau van 
bewijskracht is zeer laag.  
 
Conclusies 
 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk wat het effect is van een vestibulectomie ten opzichte 
van cognitieve gedragstherapie (groepsbehandeling) of biofeedback op pijn 
bij vrouwen met PVD.  
 
Bergeron et al. (2001), Bergeron et al. (2008)  

 

Geen 
GRADE 

Vanwege het ontbreken van data is het niet mogelijk een conclusie te 
trekken over het effect van vestibulectomie ten opzichte van cognitieve 
gedragstherapie (groepsbehandeling) of biofeedback op kwaliteit van leven 
bij vrouwen met PVD. 

 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk wat het effect is van een vestibulectomie ten opzichte 
van cognitieve gedragstherapie (groepsbehandeling) of biofeedback op 
seksueel functioneren bij vrouwen met PVD.  
 
Bergeron et al. (2001), Bergeron et al. (2008) 

 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk of patiënten na zes maanden meer of minder tevreden 
zijn over een vestibulectomie dan over cognitieve gedragstherapie 
(groepsbehandeling) of over biofeedback.  
 
Bergeron et al. (2001) 
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Samenvatting literatuur 
Zoekvraag 4: Chirurgische interventie versus medicamenteuze behandeling 
Beschrijving studies 
Er zijn geen studies gevonden. 
 
Conclusies  
Er is geen conclusie voor deze zoekvraag mogelijk aangezien er geen enkele studie voldeed aan 
de inclusiecriteria voor deze zoekvraag.  
 
Overwegingen 
Er is maar één RCT die chirurgische interventie, te weten vestibulectomie, vergelijkt met 
biofeedback en cognitieve gedragstherapie (groepsbehandeling). Deze studie laat zien dat 
chirurgische interventie een grotere pijnreductie geeft dan biofeedback en cognitieve 
gedragstherapie in een groep. Er is echter géén verschil in seksueel functioneren. Een belangrijke 
beperking van deze studie is dat al voor de start van de behandeling er negen drop-outs waren, 
zeven vrouwen uit de vestibulectomiegroep en in de andere twee groepen elk één. De 
onderzoekers beschrijven dan ook dat de resultaten derhalve met de nodige omzichtigheid 
moeten worden geïnterpreteerd.  
In twee andere geselecteerde studies (Baggish, 2012 en Lambert, 2012), die niet meegenomen 
konden worden in de literatuuranalyse (het waren geen vergelijkende studies), werd chirurgie 
pas toegepast na een andere therapie zoals medicatie, fysiotherapie of gedragstherapie. Het 
effect van chirurgie alleen konden we aan de hand van deze resultaten dus niet vaststellen. 
Baggish (2012) liet wel zien dat als voorafgaande therapie geen effect had, vestibulectomie 
weliswaar met verwijdering van de klieren van Bartholin in bijna de helft van de patiënten 
succesvol was. Bij een chirurgische interventie zijn natuurlijk ook de complicaties van belang: 
zenuwpijn (15%) en retentiecysten (5,3 %) (Baggish, 2012).  
De uitvoering van een studie met een chirurgische interventie is erg lastig. Er is veel variatie in 
techniek, chirurgische vaardigheid en ervaring. Dit zal ook één van de redenen zijn dat er maar 
één RCT beschikbaar is. 
Gezien de lage bewijskracht en de mogelijkheid tot complicaties bevelen we een chirurgische 
interventie als voorkeursbehandeling voor reductie van vulvodynie niet aan. Er is mogelijk wel 
een plaats voor chirurgische behandeling nadat andere minder invasieve behandelingen niet 
succesvol zijn. Er worden in de literatuur verschillende technieken beschreven. De voorkeur lijkt 
uit te gaan naar de Woodruffplastiek. Deze ingreep dient wel uitgevoerd te worden door iemand 
die hier ervaring mee heeft. Echter de expertise hiervoor verdwijnt steeds meer aangezien 
chirurgische interventie voor deze klacht steeds minder wordt toegepast. 
 
Aanbeveling 
 

Overweeg een chirurgische interventie alleen als andere minder invasieve behandelopties niet 
effectief zijn gebleken. De chirurgische interventie, die ook kan leiden tot complicaties, dient 
verricht te worden door iemand met ervaring. 
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BIJLAGEN 
 
Kennislacunes 
Het is onvoldoende onderzocht of een chirurgische interventie bij vrouwen met vulvodynie tot 
een grotere vermindering van pijn leidt.  
 
Implementatie 
 
Aanbeveli
ng 

Tijdspad 
voor 
implemen
tatie:  
<1 jaar, 
1-3 jaar of  
>3 jaar 

Verwa
cht 
effect 
op 
koste
n 

Randvoorwa
arden voor 
implementa
tie (binnen 
aangegeven 
tijdspad) 

Mogelijke 
barrières 
voor 
implemen
tatie1 

Te 
ondernem
en acties 
voor 
implemen
tatie2 

Verantwoord
elijken voor 
acties3 

Overige 
opmerki
ngen 

Overweeg 
een 
chirurgisc
he 
interventi
e alleen 
als andere 
minder 
invasieve 
behandelo
pties niet 
effectief 
zijn 
gebleken. 
De 
chirurgisc
he 
interventi
e, die ook 
kan leiden 
tot 
complicati
es, dient 
verricht te 
worden 
door 
iemand 
met 
ervaring. 
 

<1 jaar - Implementa
tie 
richtlijnmod
ule door 
gynaecologe
n 

- - Gynaecoloog 

 

- 

 

1 Barrières kunnen zich bevinden op het niveau van de professional, op het niveau van de organisatie (het 
ziekenhuis) of op het niveau van het systeem (buiten het ziekenhuis). Denk bijvoorbeeld aan onenigheid in het 
land m.b.t. de aanbeveling, onvoldoende motivatie of kennis bij de specialist, onvoldoende faciliteiten of 
personeel, nodige concentratie van zorg, kosten, slechte samenwerking tussen disciplines, nodige 
taakherschikking, etc. 
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2 Denk aan acties die noodzakelijk zijn voor implementatie, maar ook acties die mogelijk zijn om de 
implementatie te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan controleren aanbeveling tijdens kwaliteitsvisitatie, 
publicatie van de richtlijn, ontwikkelen van implementatietools, informeren van ziekenhuisbestuurders, regelen 
van goede vergoeding voor een bepaald type behandeling, maken van samenwerkingsafspraken.  
3 Wie de verantwoordelijkheden draagt voor implementatie van de aanbevelingen, zal tevens afhankelijk zijn 
van het niveau waarop zich barrières bevinden. Barrières op het niveau van de professional zullen vaak 
opgelost moeten worden door de beroepsvereniging. Barrières op het niveau van de organisatie zullen vaak 
onder verantwoordelijkheid van de ziekenhuisbestuurders vallen. Bij het oplossen van barrières op het niveau 
van het systeem zijn ook andere partijen, zoals de NZA en zorgverzekeraars, van belang. 
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Risk of bias table for intervention studies (randomized controlled trials)   
Study 
reference 
 
(first 
author, 
publicatio
n year) 

Describe 
method of 
randomisation1 

Bias due to 
inadequate  
concealment of 
allocation?2  
 
 
(unlikely/likely/unclear
) 

Bias due to 
inadequate blinding of 
participants to 
treatment allocation?3 
 
(unlikely/likely/unclear
) 

Bias due to 
inadequate blinding of 
care providers to 
treatment allocation?3 
 
(unlikely/likely/unclear
) 

Bias due to 
inadequate blinding of 
outcome assessors to 
treatment allocation?3 
 
(unlikely/likely/unclear
) 

Bias due to selective 
outcome reporting on 
basis of the results?4 
 
 
(unlikely/likely/unclear
) 

Bias due to loss to 
follow-up?5 
 
 
 
(unlikely/likely/unclear
) 

Bias due to violation 
of  
intention to treat 
analysis?6 
 
 
(unlikely/likely/unclear
) 

Bergeron, 
2001, 
2008 

“The remaining 
87 participants 
having 
provided 
written 
consent were 
randomized to 
one of the 
three 
treatments 
using blocked 
randomisation.
” 

Unknown Likely Likely unlikely unlikely Likely Unlikely, although the 
flow chart is missing 

13. Randomisation: generation of allocation sequences have to be unpredictable, for example computer generated random-numbers or drawing lots or envelopes. Examples of inadequate procedures are generation of allocation sequences by 
alternation, according to case record number, date of birth or date of admission. 

14. Allocation concealment: refers to the protection (blinding) of the randomisation process. Concealment of allocation sequences is adequate if patients and enrolling investigators cannot foresee assignment, for example central randomisation 
(performed at a site remote from trial location) or sequentially numbered, sealed, opaque envelopes. Inadequate procedures are all procedures based on inadequate randomisation procedures or open allocation schedules.. 

15. Blinding: neither the patient nor the care provider (attending physician) knows which patient is getting the special treatment. Blinding is sometimes impossible, for example when comparing surgical with non-surgical treatments. The outcome 
assessor records the study results. Blinding of those assessing outcomes prevents that the knowledge of patient assignement influences the proces of outcome assessment (detection or information bias). If a study has hard (objective) outcome measures, 
like death,  blinding of outcome assessment is not necessary. If a study has “soft” (subjective) outcome measures, like the assessment of an X-ray, blinding of outcome assessment is necessary. 

16. Results of all predefined outcome measures should be reported; if the protocol is available, then outcomes in the protocol and published report can be compared; if not, then outcomes listed in the methods section of an article can be compared 
with those whose results are reported. 

17. If the percentage of patients lost to follow-up is large, or differs between treatment groups, or the reasons for loss to follow-up differ between treatment groups, bias is likely. If the number of patients lost to follow-up, or the reasons why, are not 
reported, the risk of bias is unclear 

18. Participants included in the analysis are exactly those who were randomized into the trial. If the numbers randomized into each intervention group are not clearly reported, the risk of bias is unclear; an ITT analysis implies that (a) participants are 
kept in the intervention groups to which they were randomized, regardless of the intervention they actually received, (b) outcome data are measured on all participants, and (c) all randomized participants are included in the analysis. 
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Evidencetabellen 
Evidence table for intervention studies (randomized controlled trials and non-randomized observational studies [cohort studies, case-control studies, case series])1 
This table is also suitable for diagnostic studies (screening studies)  that compare the effectiveness of two or more tests. This only applies if the test is included as part of a test-and-treat strategy – otherwise the 

evidence table for studies of diagnostic test accuracy should be used. 

Study 
reference 

Study 
characteristics 

Patient 
characteristics 2  

Intervention (I1) Comparison / control 
(C1) 

Follow-up Outcome measures and effect size 4  Comments 

Bergeron, 
2001 
Bergeron, 
2008 

Type of study: 
RCT  
 
Setting: 
patients were 
recruited via 
professional 
referral and 
local media 
announcements 
 
Country: 
Canada 
 
Source of 
funding: non-
commercial 

Inclusion criteria: 

• Pain during 
intercourse 
which is 
subjectively 
distressing, 
occurs(ed) on 
most 
intercourse 
attempts and 
has lasted for at 
least 6 months. 
When patients 
stopped 
attempting 
intercourse due 
to pain, they 
were included if 
pain could be 
confirmed 
during the 
gynaecological 
examinations.  

• Pain limited to 
intercourse and 
other activities 
involving 
vestibular 
pressure 

• Moderate to 
severe pain in 
one or more 
locations of the 
vestibule during 
the cotton-swab 
test (min 

12 week group-
cognitive-behavioral 
therapy program 
consisting of eight 2h 
group sessions with 7-
8 women per group.  
 
 

Control 1: 
Vestibulectomy, 30 
min procedure under 
general anaesthesia. 
“…excision of the 
vestibular area to a 
depts of 2 mm and a 
width of 1 cm, all the 
way up to the 
urethra, with vaginal 
advancement when 
necessary.”  
 
Control 2:  
12 week biofeedback 
program. Patients 
participated in eight 
45 min sessions. 
Furthermore, the 
protocol included two 
daily practice 
sessions.   

Length of follow-up: 
Bergeron, 2001: 6 
months, with follow-
up assessments post-
treatment and at 6 
months 
Bergeron, 2005: 2,5 
year follow-up 
 
Loss-to-follow-up 
Before intervention 
Intervention: 1 (3%) 
Control 1: 7 (24%) 
Control 2: 1 (3%) 
 
Post-treatment 
Intervention: 1 (3%) 
Control 1: 7 (24%) 
Control 2: 3 (10%) 
 
6 months 
Intervention: 1 (3%) 
Control 1: 10 (34%) 
Control 2: 11 (38%) 
 
2.5 year 
Intervention: 10 (34%) 
Control 1: 14 (48%) 
Control 2: 12 (41%) 
 
The reasons for loss-
to-follow-up were not 
reported. 
 
Incomplete outcome 
data:  

2. Pain 
Assessed using 4 pain measures. 

 
Vestibular pain index: 
Participants pain ratings (0=no point, 
10=worst pain ever)  during the cotton-
swab test at six different points in the 
vulvar vestibule. 
 
Average percentage of pain reduction 
(% (score pretreatment-6 month)): 
I: 28.6% (5.45 → 3.89) 
C1: 70.0% (6.34→1.90)  
C2: 23.7% (5.79 → 4.42) 

There was a significant time x 
treatment interaction effect (p<0.01). 
Patients treated with vestibulectomy 
had significant less pain than patients in 
other groups (p<0.01).  

At 2,5 year, patients treated with 
vestibulectomy had lower pain levels 
than patients in the other groups 
(p<0.01). 

 
Intensity of painful intercourse, scale of 
0-10 
Average percentage of pain reduction 
(% (score pretreatment-6 month)): 
I: 37.5% (7.14→4.46) 
C1:  52.5% (7.18 → 3.41) 
C2: 35.0% (6.93 → 4.50) 
 
MANCOVA (adjusted for pre-treatment 
values) and planned comparison: There 

At post-treatment, at 6 months 
and at 2,5 year, 5 out of 76 
patients (7%), 5 out of 65 (8%) 
and 17 out of 51 (33%) patients 
reported to have alleviated 
their pain using other methods. 
 
65% of the patients in the 
intervention group and 57% of 
the patients in control group 2 
were compliant with the home 
exercises (>70% of the exercises 
performed). 
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average pain 
rating of 4 on a 
scale of 0-10).  

 
Exclusion criteria: 

• Pelvic or vulvar 
pain not clearly 
linked to 
intercourse 

• Presence of 
major medical 
and/or 
psychiatric 
illness, active 
infection and/or 
vaginismus 

• Ongoing 
treatment for 
dyspareunia 

• Pregnancy 

• Age <18 and > 
50.  

 
 
N total at 
baseline/after 
randomisation: 
87/78 
Intervention: 
29/28 
Control 1: 29/22 
Control 2: 29/28 
 
Important 
prognostic 
factors2: 
For example 
age ± SD: 
I: 27.1 ± 5.0 
C1: 26.2 ± 4.8 
C2: 27.0 ± 6.3 
 
Groups 
comparable at 
baseline? yes 
 

Analyses were 
performed on the data 
of 78 participants that 
participants who took 
part in the 
interventions. For the 
13 (or 27 (34%) at 2,5 
year follow-up) 
additional dropouts, 
the missing values 
were imputed using 
the carrying values 
forward method. 
 

was a treatment main effect (p<0.05); 
patients treated with vestibulectomie 
improved more than those from the 
intervention group and those in control 
group 2 (p<0.01).  
 
At 2,5 year, patients treated with 
vestibulectomy had significant lower 
pain levels than patients treated with 
biofeedback (p<0.05), but their scores 
did not differ of those treated with 
cognitive behavioural therapy.   
 
Pain Rating Index of the McGill Pain 
Questionnaire  
Average percentage of pain reduction 
(% (score pretreatment-6 month)): 
I: 27.7% (28.93→20.93) 
C1:  46.8% (26.82 → 14.27) 
C2: 22.8% (26.46 → 20.43) 
 
The authors report only a significant 
time main effect (p<0.01).  
 
At 2,5 year, patients in the first control 
group had significant lower pain levels 
than patients in the intervention or 
second control group (p<0.05) 

 
Sensory scale of the McGill Pain 
Questionnaire  
Average percentage of  
pain reduction (% (score pretreatment-
6 month)): 
I: 20.7% (18.61→14.75) 
C1:  47.1% (17.86 → 9.45) C2: 19.0% 
(17.07 → 13.82) 

 
Only a significant time main effect was 
found (p<0.01). MANCOVA:  patients 
treated with a vestibulectomy had 
improved more  (p<0.05) than others 
(p<0.05).  

 
At 2,5 year, patients in the first control 
group had significant lower pain levels 
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then patients in the intervention or 
second control group (p<0.05) 

 
2. Quality of life 
Not reported 

 
3. Sexual activity/functioning  
MANOVA: A time main effect was 
found (p<0.01), but no interaction 
effect.  

 
Desire, arousal, orgasm, frequency of 
sexual activity and overall sexual 
satisfaction (Global Sexual Functioning 
Score of the Sexual History Form) 
 
Mean pre-treatment and 6-months 
follow-up scores 
I: 0.51→0.48 
C1: 0.47→ 0.45 
C2: 051 → 0.48 
 
Authors reported only that they found 
a significant time main effect (p<0.01), 
 
2.5 year: authors reported that there 
were no group differences.  

 
Sexual knowledge (the sexual 
information scale of the Derogatis 
Sexual Functioning Inventory) 
 
Mean pre-treatment and 6-months 
follow-up scores 
I: 21.82 →22.25 
C1: 21.68→ 22.46 
C2: 21.46 → 23.36 
 
Authors reported that they found a 
significant time main effect (p<0.01). 
 
2.5 years: Not reported 
 
Frequency of intercourse per months 
(self-reported) 
 



 

127 
 

Mean pre-treatment and 6-months 
follow-up scores 
I: 3.69 →3.92 
C1: 4.61→ 5.74 
C2: 3.38 → 4.04 
There was only a significant time main 
effect. 

 
2.5 year: authors reported that there 
were no group differences.  

 
4. Satisfaction 

Measured using two questions about 
subjective improvement (0=worse, 
5=complete cure) and treatment 
satisfaction (0=completely dissatisfied, 
10=completely satisfied) 
 
Mean 6-months follow-up scores for 
satisfaction 
I0: 7.07 
C1: 7.73 
C2: 5.62 
 
Mean 6-months follow-up scores for 
improvement  
I: 3.00 
C1: 3.32 
C2: 2.69 
 
There was a significant time x 
treatment interaction for treatment 
satisfaction (p<0.05). At 6 months 
follow-up patients who received 
biofeedback were significantly less 
satisfied than patients in the other 
groups (p<0.05). 
 
2.5 years: Not reported 

 

Notes: 
5. Prognostic balance between treatment groups is usually guaranteed in randomized studies, but non-randomized (observational) studies require matching of patients between treatment groups (case-

control studies) or multivariate adjustment for prognostic factors (confounders) (cohort studies); the evidence table should contain sufficient details on these procedures  
6. Provide data per treatment group on the most important prognostic factors [(potential) confounders] 
7. For case-control studies, provide sufficient detail on the procedure used to match cases and controls  
8. For cohort studies, provide sufficient detail on the (multivariate) analyses used to adjust for (potential) confounders 
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Exclusietabel 
 
Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel 

Auteur en jaartal Redenen van exclusie 

Andrews, 2011 Alleen Bergeron, 2001 en Bergeron 2008 sluiten aan op de 
uitgangsvraag en zijn geschikte studies uit de review.  

Baggish, 2012 Geen vergelijkende studie 

Bonham, 2015 Geen systematische review 

Bergeron, 2001 Geïncludeerd in review Andrews, 2011 

Bornstein, 2001 Sluit niet aan op de uitgangsvraag 

Bornstein, 1995 Geïncludeerd in review Andrews, 2011 

Bornstein, 1997a Geïncludeerd in review Andrews, 2011 

Bornstein, 1997b Geïncludeerd in review Andrews, 2011 

Davis, 2013 Geen vergelijkende studie 

Damsted-
Petersen, 2009 

Sluit niet aan op de uitgangsvraag 

Donders, 2012 Geen vergelijkende studie 

Farage, 2005 Geen systematische review 

Foster, 1995 Sluit niet aan op de uitgangsvraag 

Gaunt, 2003 Geen vergelijkende studie 

Goetsch, 2007 Case-serie 

Granot, 2004 Geen vergelijkende studie 

Green, 2001 Sluit niet aan op de uitgangsvraag 

Groysman, 2010 Geen systematische review 

Kehoe, 1999 Sluit niet aan op de uitgangsvraag 

Lambert, 2012 Geen vergelijkende studie 

Landry, 2008 Geïncludeerd in review Andrews, 2011 

Ledger, 1996 Sluit niet aan op de uitgangsvraag  

Pagano, 1999 Sluit niet aan op de uitgangsvraag 

Pukall, 2007 Sluit niet aan op de uitgangsvraag 

Rosenman, 2002 Geen systematische review 

Tommola, 2010 Geen systematische review 

Tommola, 2012 Geen vergelijkende studie  

Van der Werf, 
2004 

Expert opinion 

Weijmar, 1996 Sluit niet aan op de uitgangsvraag 

 
 

Zoekverantwoording 

Database Zoektermen Totaal 

Medline 
 
1990 – 
december 
2015 

 
1     "vulvodynie masterplan UV12".ti. (0)  
2     "Behavioral approach with or without surgical intervention to the vulvar 
vestibulitis syndrome".fc_titl. and "1996".fc_pubyr. (1)  
3     "Surgical and behavioral treatments for vestibulodynia".fc_titl. and 
"2008".fc_pubyr. (1)  
4     "electromyographic biofeedback, and vestibulectomy in the treatment of 
dyspareunia resulting from vulvar vestibulitis".fc_titl. and "2001".fc_pubyr. (1)  
5     or/2-4 (3)  
6     Vulvodynia/ (208)  
7     vulvitis/ or vulvar vestibulitis/ (751)  
8     Vulvovaginitis/ or Dyspareunia/px, rh, su, th (1390)  
9     (vulvodyn* or vestibulodyn* or vulvovagin* or (vulvar adj3 pain) or 

205 
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vestibuli*).tw. or dyspareun*.ti. (4228)  
10     (vulvodyn* or vestibulodyn* or vulvovagin* or (vulvar adj3 pain) or 
vestibuli* or dyspareun*).kf. (433)  
11     or/6-10 (5515)=P  
12     "concept P".ti. (1)  
13     Vulvodynia/su (8)  
14     vulvitis/su or vulvar vestibulitis/su (58)  
15     Vulvovaginitis/su (7)  
16     su.fs. (1715501)  
17     (surg* or treat*).tw. (5103548)  
18     (surg* or treat*).kf. (154727)  
19     Vulvodynia/th (53)  
20     vulvitis/th or vulvar vestibulitis/th (109)  
21     Vulvovaginitis/th (96)  
22     vestibulec*.tw. (55)  
23     vestibulec*.kf. (1)  
24     or/13-23 (5880206)  
25     11 and 24 (2518)  
26     surg*.tw. (1484811)  
27     treat*.tw. (4217235)  
28     surg*.kf. (128729)  
29     treat*.kf. (29388)  
30     13 or 14 or 15 or 16 or 22 or 23 or 26 or 28 (2499182)= surgery  
31     19 or 20 or 21 or 27 or 29 (4224321)  
32     th.fs. (1571695)  
33     31 or 32 (5107706)= overage interventies  
34     11 and 30 and 33 (403)  
35     "filter  medline observationele studies".ti. (0)  
36     epidemiologic studies/ (6503)  
37     exp case-control studies/ (773963)  
38     exp cohort studies/ (1531264)  
39     cross-sectional studies/ (211570)  
40     (case adj3 control).af. (249337)  
41     (cohort adj5 (study or studies or analy$)).af. (283011)  
42     (cohort adj5 (study or studies or analy$)).af. (283011)  
43     (follow-up adj5 (study or studies)).af. (581258)  
44     (longitudinal or retrospective or prospective or (cross adj5 sectional)).af. 
(1639552)  
45     (observational adj5 (study or studies)).af. (88361)  
46     or/36-45 (2329476)= filter observationele studies  
47     "filter observationele studies einde".ti. (0)  
48     "sensitief filter voor RCT's van Cochrane".ti. (0)  
49     randomized controlled trial.pt. (421915)  
50     controlled clinical trial.pt. (92576)  
51     (randomized or randomised).ab. (412933)  
52     placebo.ab. (171754)  
53     drug therapy.fs. (1874785)  
54     randomly.ab. (247730)  
55     trial.ab. (358829)  
56     groups.ab. (1539363)  
57     or/49-56 (3753838)  
58     57 not (exp animals/ not humans/) (3231542)=rct filter  
59     "filter rct cochrane sensitief".ti. (0)  
60     "filter systematic reviews".ti. (0)  
61     meta analysis.pt. (64135)  
62     (meta-anal$ or metaanal$).af. (112541)  
63     (quantitativ$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (5600)  
64     (systematic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (87011)  
65     (methodologic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (7496)  
66     medline.tw. and review.pt. (51718)  
67     (pooled adj3 analy*).tw. (10919)  
68     or/61-67 (201657)  
69     "filter systematic reviews".ti. (0)  
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70     "cochrane$".fc_jour. (12436)  
71     68 or 70 (203002)=systrev filter  
72     11 and (30 or 33) (2697)  
73     72 and 71 (72)  
74     73 (72)  
75     limit 74 to yr="1990 -Current" (72)  
76     (dutch or english or german).la. (22108420)  
77     75 and 76 (64)  
78     34 and 58 (95)  
79     34 and (58 or 71) and 76 (86)  
80     79 (86)  
81     limit 80 to yr="1990 -Current" (84) med20151223 vulvodynie systrev of 
rct  
82     34 and 46 and 76 (112)  
83     82 (112)  
84     limit 83 to yr="1990 -Current" (103)  
85     84 not 81 (63)  
 
= 84 

Embase 1     "vulvodynie masterplan UV12".ti. (0)  
2     "Behavioral approach with or without surgical intervention to the vulvar 
vestibulitis syndrome".fc_titl. and "1996".fc_pubyr. (1)  
3     "Surgical and behavioral treatments for vestibulodynia".fc_titl. and 
"2008".fc_pubyr. (1)  
4     "electromyographic biofeedback, and vestibulectomy in the treatment of 
dyspareunia resulting from vulvar vestibulitis".fc_titl. and "2001".fc_pubyr. (1)  
5     or/2-4 (3)  
6     Vulvodynia/ (960)  
7     Vulvovaginitis/ (2036)  
8     (vulvodyn* or vestibulodyn* or vulvovagin* or (vulvar adj3 pain) or 
vestibuli*).tw. (5231)  
9     dyspareunia/ (6884)  
10     vulvar vestibulitis/ (381)  
11     vulvitis/ (993)  
12     dyspareun*.tw,kw. (5177)  
13     (vulvodyn* or vestibulodyn* or vulvovagin* or (vulvar adj3 pain) or 
vestibuli*).kw. (1193)  
14     or/6-13 (14593)  
15     exp gynecologic surgery/ (150359)  
16     exp surgical technique/ (1177376)  
17     surg*.tw. (1926027)  
18     surg*.kw. (166240)  
19     cognitive therapy/ (39132)  
20     behavior therapy/ (39040)  
21     th.fs. (1389906)  
22     su.fs. (1820189)  
23     (therap* or intervent*).tw. (3466613)  
24     (therap* or intervent*).kw. (278304)  
25     19 or 20 or 21 or 23 or 24 (4457672)  
26     15 or 16 or 17 or 18 or 22 (3469753)  
27     14 and 25 and 26 (1886)  
28     "filter systematic reviews & meta-analyses Embase".ti. (0)  
29     meta analysis/ (102022)  
30     "systematic review"/ (99224)  
31     (meta-analy$ or metaanaly$).tw. (110924)  
32     (systematic$ adj4 (review$ or overview$)).tw. (103010)  
33     (quantitativ$ adj5 (review? or overview?)).tw. (3147)  
34     (methodologic adj5 (overview? or review?)).tw. (297)  
35     (review$ adj3 (database? or medline or embase or cinahl)).tw. (15491)  
36     (pooled adj3 analy$).tw. (15520)  
37     (extensive adj3 review$ adj3 literature).tw. (2533)  
38     (meta or synthesis or (literature adj8 database?) or extraction).tw. 
(1082957)  
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39     review.pt. (2109829)  
40     38 and 39 (96337)  
41     or/29-37,40 (307627)  
42     "einde filter systrev meta analysis embase".ti. (0)  
43     "filter rct embase".ti. (0)  
44     controlled clinical trial/ or randomized controlled trial/ (529161)  
45     randomization/ (68538)  
46     Major Clinical Study/ (2422143)  
47     random$.tw. (1040406)  
48     Double Blind Procedure/ (127188)  
49     or/44-48 (3408379)  
50     "einde filter rct embase".ti. (0)  
51     41 or 49 (3613516)  
52     27 and 51 (485)  
53     *dyspareunia/ (925)  
54     dyspareun*.ti,kw. (1029)  
55     6 or 7 or 8 or 10 or 11 or 13 or 53 or 54 (8477)  
56     27 and 55 and 51 (137)  
57     (dutch or german or english).la. (25199786)  
58     56 and 57 (131)  
59     58 (131)  
60     limit 59 to yr="1990 -Current" (122) emb20151222 vulvodynie systrev of 
rct  
 
= 122 

Cochrane 
(Systematic 
Reviews + 
Central) 

#1 MeSH descriptor: [Vulvodynia] explode all trees and with qualifier(s): 
[Surgery - SU, Therapy - TH]  
#2 MeSH descriptor: [Vulvitis] explode all trees and with qualifier(s): [Surgery - 
SU, Therapy - TH]  
#3 MeSH descriptor: [Vulvovaginitis] explode all trees and with qualifier(s): 
[Surgery - SU, Therapy - TH]  
#4 (vulvodyn* or vestibulodyn* or vulvovagin* or (vulvar near/3 pain) or 
vestibuli*):ti,ab   
#5 #1 or #2 or #3   
#6 (surg* or therap* or intervent*) ;ti,ab   
#7 #4 and #6   
#8 #5 or #7   
#9 MeSH descriptor: [Dyspareunia] explode all trees and with qualifier(s): 
[Psychology - PX, Rehabilitation - RH, Surgery - SU, Therapy - TH]  
#10 #8 or #9  
 
= 4 + 29 
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Algemene gegevens  

 

Korte titel (max 40 tekens) Hier tekst starten … 

Volledige titel (max 100 tekens)  

Versie (eerste versie of herziening van bestaande 
module op de richtlijnendatabase) 

1 

Submodule van: (indien van toepassing)  

Referentie stijl  

Taal (nederlands/engelse vertaling/engels 
geautoriseerd) 

 

Methode (evidence/consensus)  

Autorisatiedatum  

Aanbevolen termijn voor herbeoordeling (jaartal) 
 

Tags:  

Zorgproces (Preventie, diagnostiek, behandeling, 
prognose, screening, nazorg) 

 

Symptomen (volgens ICPC)  

Aandoening (volgend ICD10)  

Specialisme (relevant voor welke specialismen)  

Trefwoorden (overige relevante termen, maximaal 2)  

Koppelingen andere aanbevelingen  

Gerelateerde modules (die geen onderdeel van de 
huidige richtlijn zijn) 

 

Gerelateerde richtlijnen  

Bijlagen  

HTML Bijlagen (welke bijlagen wilt u koppelen, graag 
juiste naam en volgorde doorgeven) 

Denk aan indicatoren, 
kennishiaten 

Hyperlinks (welke hyperlinks wilt u relateren, graag 
juiste naam en volgorde doorgeven) 

Denk aan 
www.kennisinstituut.nl, link 
naar patiëntenorganisatie 

Bijlagen als bestand (bijv. word of excel) Denk aan stroomschema 
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