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Samenvatting
Onder (jong-)volwassenen neemt de vraag naar cosmetische genitale chirurgie toe en gemakkelijk beschikbare pornografie schetst een onrealistisch ideaalbeeld van het genitale uiterlijk. Omdat er veel onduidelijkheid is over het
‘normale’ genitale uiterlijk onderzochten wij de perceptie van verschillende veelvoorkomende variaties van het uitwendige genitaal en de tevredenheid daarmee. In dit cross-sectionele onderzoek vulden festivalbezoekers een anonieme
vragenlijst in. Deze vragenlijst bestond uit drie onderdelen: 1) vragen over demografie en seksualiteit, 2) vragen over
het uiterlijk van het eigen genitaal en de tevredenheid hierover aan de hand van voorbeeldafbeeldingen en 3) dezelfde vragen over het geslachtsdeel van de laatste sekspartner. Via beschrijvende statistiek is de variatie in uiterlijk
beschreven en met een multivariate analyse zijn voorspellende factoren voor (on)tevredenheid geïdentificeerd. In
totaal zijn 1472 deelnemers geïncludeerd waarvan 91% onder de 41 jaar en 61% vrouw. Het merendeel was tevreden
over het uitwendige genitaal (73% van de vrouwen vs. 72% van de mannen). Tevredenheid over het geslachtsdeel
van de partner was hoger: 91% van de mensen met een mannelijke partner was tevreden vs. 89% van de mensen
met een vrouwelijke partner. Mannen zijn het minst tevreden over de lengte van hun penis (55%) en vrouwen over
de grootte van hun binnenste schaamlippen (63%). Mannelijk gender, 20+ sekspartners en een hogere waardering
van het seksleven zijn positief voorspellend voor tevredenheid over het eigen geslachtsdeel. Ondanks de grote variabiliteit in het genitale uiterlijk zijn de meeste deelnemers tevreden over het eigen uitwendige genitaal en nog meer
over dat van hun partners.

E

r is een grote variatie in het uiterlijk van geslachtsdelen. Zo zijn er veel verschillen in bijvoorbeeld de
lengte en kromming van de penis of de grootte
van de schaamlippen en clitoris (Clerico, Lari, Mojallal,
& Boucher, 2017). Hoewel er verschillende onderzoeken
zijn gedaan over de normaliteit van geslachtsdelen, is
hier weinig consensus over. Zo worden er verschillende
definities van labia hypertrofie gehanteerd en zijn er
veel wisselende onderzoeksresultaten over de penislengte (Littara, Melone, Morales-Medina, Iannitti, & Palmieri, 2019). Dit komt onder andere door verschillende
meetmethoden en gebrek aan gedegen vergelijkende
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onderzoeken onder verschillende etniciteiten (Shaeer
& Shaeer, 2012).
In de afgelopen decennia is er een groeiende ontevredenheid over het eigen genitaal ontstaan en hierbij
ook een toenemende vraag naar cosmetische chirurgie
(Lykkebo, Drue, Lam, & Guldberg, 2017). Pornografie
en andere media schetsen een vertekend beeld van
‘normaal’. Zij tonen veelal een eenzijdig beeld van geslachtsdelen, met name een beeld van symmetrische,
kleine schaamlippen en grote penissen (Moran & Lee,
2014). Ook de trend om het schaamhaar te verwijderen
draagt bij aan aandacht hiervoor (Koning, Zeijlmans,
Bouman, & van der Lei, 2009). Het is bekend dat tevredenheid met het genitaal samenhangt met een meer
algemeen positief lichaamsbeeld en een actiever seksleven. Daarentegen is ontevredenheid geassocieerd
met verlaagd zelfvertrouwen en verminderd seksueel
plezier (Ålgars et al., 2011; Schick et al., 2010).
Voorgaand onderzoek is gericht op de genitale perceptie van mannen en vrouwen en zijn er diverse vragenlijsten ontwikkeld die proberen dit te meten (Gaither et al., 2017; Herbenick & Reece, 2010; Herbenick,
Schick, Reece, Sanders, & Fortenberry, 2013; Weber,
Schonbucher, Landolt, & Gobet, 2008). Echter is het
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nog onduidelijk in hoeverre het daadwerkelijke uiterlijk, de perceptie hiervan en de tevredenheid over het
uitwendige genitaal samenhangen. Tevredenheid over
het genitale uiterlijk kan, naast de perceptie hiervan,
ook door andere factoren worden beïnvloed. Dezelfde
anatomie wordt wisselend beoordeeld in verscheidene
culturen en de tevredenheid kan verschillen afhankelijk
van de setting of partner (Fudge & Byers, 2017; Moran
& Lee, 2014). Zo blijken onder andere een hogere leeftijd, mannelijk geslacht en meer seksuele activiteit van
invloed te zijn alsmede de manier waarop men wordt
blootgesteld aan beelden van het genitaal (Laan, Martoredjo, Hesselink, Snijders, & van Lunsen, 2017). Ook
de (veronderstelde) tevredenheid van sekspartners kan
van grote invloed zijn op de eigen tevredenheid. Angst
voor de reactie van de sekspartner blijkt te leiden tot
verminderd seksueel plezier (Schick, Calabrese,Rima,
& Zucker, 2010). Uit eerder onderzoek is gebleken dat
vrouwen hun lichaam met een gefragmenteerde blik
bekijken. Zij zijn geneigd om specifieke lichaamsdelen
apart te evalueren in plaats van naar het geheel te kijken (Fudge & Byers, 2017).
Om een realistisch beeld te krijgen van een ‘normaal’
genitaal is inzicht nodig in de perceptie van en tevredenheid met het genitaal van (jong-) volwassenen. In
dit onderzoek willen we zowel het zelf-waargenomen
uiterlijk van het genitaal als de subjectieve beleving
hiervan beschouwen. Hierdoor kunnen we de relatie
tussen de perceptie en de tevredenheid met het uitwendige genitaal onderzoeken en bepalen welke factoren bijdragen aan de (on)tevredenheid. We achten
het zinvol om ook de perceptie van seksuele partners
te onderzoeken en te zien in hoeverre deze overeenkomt met de eigen perceptie en de specifieke onderdelen van het uitwendig genitaal apart te bevragen. Dit
onderzoek had als doel de volgende vragen te beantwoorden:
• Welke anatomische variaties in het eigen uitwendige genitaal rapporteren deelnemers?
• Welke anatomische variaties rapporteren deelnemers in het uitwendige genitaal van hun laatstesekspartner?
• Hoe tevreden zijn de deelnemers over het uiterlijk
van hun geslachtsdeel en dat van hun eventuele
sekspartner?
Welk verband is er tussen het genitale uiterlijk, de tevredenheid en verschillende persoonskenmerken?
Methode
Om de perceptie van en tevredenheid met het genitaal te onderzoeken, is een vragenlijst ontwikkeld door
een expertgroep van het Difference in Sex Development
(DSD) team uit het Radboud UMC. Zij counselen jongeren en ouders en merken dat er veel vragen zijn
over wat een normaal genitaal uiterlijk is. Deze groep
bestond uit (kinder)urologen, een seksuoloog, een psycholoog, een medisch-ethicus en een student-onderzoeker.

Aan de hand van reeds bestaande en gevalideerde
vragenlijsten (Berman, Berman, Miles, Pollets, & Powell,
2003; Bramwell & Morland, 2009; Herbenick & Reece,
2010; Herbenick et al., 2013; Weber et al., 2008) en de
expert opinion van de teamleden is een vragenlijst
ontwikkeld in samenwerking met een medisch tekenaar (appendix). Hierbij zijn relevante vragen uit voorgaande vragenlijsten vertaald en bestaande hiaten
opgevuld. Deze vragenlijst was zowel in het Engels als
Nederlands beschikbaar en werd afgenomen via afgeschermde tablets om te privacy van deelnemers te garanderen.
Inhoud van de vragenlijst
De vragenlijst is ontwikkeld in het online-programma
Limesurvey en bestond uit drie onderdelen. Het eerste
deel bestond uit demografische vragen en enkele vragen over seksualiteit. Gezien de eventuele invloed op
de tevredenheid is gevraagd naar leeftijd, afkomst, opleidingsniveau alsmede de seksuele oriëntatie, seksuele
activiteit en de manier waarop men wordt blootgesteld
aan beelden van geslachtdelen. Ook werd er naar medische ingrepen aan het genitaal gevraagd alsmede of
men het eigen genitaal bestudeerd had. Aangezien dit
onderzoek plaats vond op een festival is ook de mate
van intoxicatie meegenomen.
Het tweede deel bevatte vragen over het uiterlijk
van en de tevredenheid met het eigen genitaal. Het
derde deel betrof het uiterlijk van en de tevredenheid
met het genitaal van de (eventuele) laatste sekspartner.
Er werd niet gevraagd om de vragen als koppel te beantwoorden.
In deel 2 en 3 kregen deelnemers reeksen van medische tekeningen te zien waarbij verschillende variaties
van aspecten van het genitaal werd getoond (zie voor
twee voorbeelden figuur 1 en 2). De vraag hierbij was
welke afbeelding het beste overeenkwam met het eigen geslachtsdeel resp. dat van zijn/haar laatste sekspartner.
Bij de vulva werd onderscheid gemaakt tussen de
grootte van de binnenste schaamlippen, de verhouding van binnenste en buitenste schaamlippen en de
grootte van de clitoris met clitoriskap. Bij de penis werden de aspecten lengte, dikte, locatie van de uitgang
van de plasbuis, lengte van de voorhuid, de grootte van
de glans, de huid van de schacht in slappe toestand en
de stand in erectie bevraagd. Bij beide geslachten werd
ook gevraagd naar de mate van ontharing. Op een
5-punts-Likertschaal werd gevraagd naar tevredenheid
met en belang van verschillende aspecten van het uitwendig genitaal.

Oomen, de Wall, Rabsztyn, Kortmann, Oerlemans, Perceptie van en tevredenheid met het uitwendig genitaal: een grootschalig cross-sectioneel vragenlijstonderzoek. TvS (2020) 44-3

119

Figuur 1. Voorbeeld van een vraag uit de ‘vulva-vragenlijst’. Deelnemers met een vulva werd gevraagd de verhouding van hun eigen schaamlippen te beoordelen aan de hand
van gestandaardiseerde afbeeldingen.

Hieronder zie je 5 tekeningen van hoe vulva’s er uit kunnen zien. De verhouding tussen binnenste en
buitenste schaamlippen verschilt.
Mijn schaamlippen lijken het meest op

Plaatje 1
Plaatje 2
Plaatje 3
Plaatje 4
Plaatje 5
Weet ik niet

Figuur 1. Voorbeeld van een vraag uit de ‘vulva-vragenlijst’. Deelnemers met een vulva werd gevraagd de verhouding van

Figuur 2. Voorbeeld van een vraag uit de ‘penis-vragenlijst’. Deelnemers met een penis werd gevraagd de voorhuid van hun eigen penis te beoordelen aan de hand van gestanhun eigen
schaamlippen te beoordelen aan de hand van gestandaardiseerde afbeeldingen.
daardiseerde
afbeeldingen

Hieronder zie je 5 voorbeelden van hoe een penis er uit kan zien waarbij de voorhuid verschilt. De
voorhuid van mijn penis in slappe toestand lijkt het meest op.

Plaatje 1
Plaatje 2
Plaatje 3
Plaatje 4
Plaatje 5
Weet ik niet

Figuur 1. Voorbeeld van een vraag uit de ‘penis-vragenlijst’. Deelnemers met een penis werd gevraagd de voorhuid van hun
eigen penis te beoordelen aan de hand van gestandaardiseerde afbeeldingen
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Procedure
Dit cross-sectionele onderzoek werd uitgevoerd op
popfestival Lowlands van 16 t/m 18 augustus 2019. Gedurende drie dagen konden bezoekers van 18 jaar en
ouder op een afgeschermde tablet de vragenlijst anoniem invullen. Dit onderzoek vond plaats op het terrein
van Lowlands Science, waar meerdere onderzoeksgroepen de mogelijkheid hadden wetenschappelijk onderzoek te doen onder de festivalbezoekers. Deelnemers
konden de vragen voor zowel een vulva als een penis
invullen als het eigen geslachtsdeel of dat van de partner kenmerken van beide had. Exclusiecriteria waren
leeftijd onder de 18 jaar en het zodanig onder invloed
zijn dat men niet in staat werd geacht de vragenlijst te
kunnen voltooien. Deelname was vrijwillig en deelnemers werden geworven door mond-op-mondreclame,
(social-) media-aandacht en posters op locatie. Alle
festivalbezoekers hadden gratis toegang tot de onderzoekslocatie. Informed consent werd verkregen nadat
zowel mondeling als op papier uitleg was gegeven over
het onderzoek. Dit onderzoek werd ter toetsing voorgelegd aan de Commissie Mensgebonden Onderzoek
Arnhem-Nijmegen (dossiernummer 2019/5490), die
het onderzoek als niet-WMO-plichtig beoordeelde.
Statistische analyse
Beschrijvende en toetsende statistiek werd uitgevoerd
met Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
versie 25. Voor de toetsende statistiek is de 5-puntsLikertschaal gehercodeerd in 2 categorieën: ontevreden (antwoorden “zeer mee oneens” en “oneens” op
de vraag “ik ben tevreden met hoe mijn … eruitziet”)
en tevreden-neutraal (“neutraal”, “mee eens” en “helemaal mee eens”). Verschillen tussen groepen werden
geanalyseerd met een chi-kwadraattoets en t-test voor
onafhankelijke steekproeven. Logistische regressieanalyses zijn uitgevoerd waarbij de verschillende factoren
getoetst werden in een correlatiematrix en de factoren
met p <0.1 werden meegenomen in het regressie model. Hierna is een regressie-analyse uitgevoerd waarin
de invloed van leeftijd, geaardheid, gender, opleidingsniveau, blootstelling aan porno, seksueel actief in
laatste 3 maanden, aantal sekspartners en tevredenheid met het seksleven op de ontevredenheid over het
eigen en partners genitaal werd getoetst. Verschillen
werden significant verondersteld bij p <0.05, gebaseerd
op tweezijdig toetsen.

Resultaten
Met het oog op de leesbaarheid worden in deze resultaten deelnemers met een penis man en met een
vulva vrouw genoemd. Uiteraard kunnen geslacht en
genderidentiteit van elkaar verschillen; dat was in onze
studie bij 4 deelnemers en 3 partners van deelnemers
het geval.
In totaal hebben 1472 deelnemers de vragenlijst volledig ingevuld. In tabel 1 zijn de demografische gegevens weergegeven evenals de parameters betreffende
seksualiteit.
Van de deelnemers gaven 638 mensen (44%) aan
op dat moment helemaal geen alcohol te hebben gedronken en 90 mensen (6%) hadden meer dan 5 glazen genuttigd. Op moment van invullen waren 80 (5%)
deelnemers onder invloed van drugs. Deze deelnemers
werden allemaal geïncludeerd in de analyses.
De meerderheid had in de afgelopen 3 maanden
seks met een ander gehad (1312; 89%) en 29 (2%) van
de ondervraagden hadden nog nooit een seksuele
partner gehad. Gemiddeld gaf men zijn/haar seksleven
een 7,26 (±1,60) met een range van 1-10.
Daarnaast gaven 110 (8%) deelnemers aan ooit
geopereerd te zijn aan het uitwendige genitaal; het
grootste deel van de ingrepen betrof een circumcisie
of frenulotomie (62; 57%).
Van de mannen gaven 494 deelnemers (87%) aan
porno te kijken, tegenover 482 (54%) van de vrouwen.
De ruime meerderheid van de deelnemers had het eigen genitaal bestudeerd, 456 (80%) mannen en 812
(90%) vrouwen.
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Tabel 1. Deelnemerskarakteristieken

Percentage van totaal (N=1472)
Gender
Man
Vrouw
Anders

39%
61%
0,3%

(569)
(899)
(4)

Leeftijd
18-25 jaar
26-40 jaar
41 jaar of ouder

47%
44%
9%

(692)
(645)
(135)

Opleidingsniveau1
Middelbare school
MBO
HBO/WO bachelor
HBO/WO master

13%
10%
42%
34%

(191)
(151)
(624)
(506)

Etniciteit
Westers
Niet-Westers

97%
3%

(1424)
(48)

Percentage van totaal (N=1468)2
Seksuele geaardheid
Heteroseksueel
Homoseksueel
Biseksueel
Anders

Man
88%
7%
4%
1%

(500)
(38)
(23)
(8)

Vrouw
83%
2%
13%
2%

(749)
(21)
(112)
(17)

Aantal sekspartners
Geen
1-5
6-10
11-20
21 of meer

Man
1%
34%
22%
22%
21%

(8)
(195)
(123)
(123)
(120)

Vrouw
2%
37%
22%
25%
15%

(21)
(329)
(194)
(224)
(131)

(4)
(24)
(69)
(384)
(88)

Vrouw
5%
17%
30%
46%
3%

(41)
(154)
(265)
(411)
(28)

Masturbatiefrequentie
Nooit
Minder dan 1x per maand
1-3 keer per maand
Wekelijks
Dagelijks

Man
1%
4%
12%
68%
16%

MBO, middelbaar beroepsonderwijs; HBO, hoger beroepsonderwijs; WO, wetenschappelijk onderwijs.
Vier van de 1472 deelnemers gaven aan zich geen man of vrouw te voelen; zij zijn bij de parameters “seksuele geaardheid”, “aantal sekspartners” en “masturbatiefrequentie” niet
in het totaal opgenomen.

1
2
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Tevredenheid uiterlijk uitwendig genitaal
Van de ondervraagden gaf het merendeel aan tevreden
of zeer tevreden te zijn met het eigen genitaal (figuur
3). Er lijkt hierin geen verschil tussen mannen en vrouwen (p=0.59). Wel blijkt dat mannen significant meer
belang hechten aan het uiterlijk van hun penis dan
vrouwen aan hun vulva (OR 1.19, betrouwbaarheidsinterval (BI) 95% 1.08-1.32). Ook is men significant minder
tevreden met het eigen genitaal dan met dat van hun
partner (OR 0.24, BI 95% 0.14-0.40), maar hecht men
meer belang aan het uiterlijk van het eigen genitaal
(OR 2.64, BI 95% 2.13-3.27).

In tabel 2 zijn de resultaten van de multivariate analyse weergegeven, waarbij de invloed van verschillende
factoren op genitale ontevredenheid is getoetst. Factoren die de ontevredenheid over het eigen geslacht
negatief beïnvloeden zijn mannelijk gender, hogere beoordeling van het seksleven en het hebben gehad van
meer dan 20 sekspartners in vergelijking met de andere
3 groepen (appendix 2). Factoren die de ontevredenheid over het genitaal van de laatste sekspartner negatief beïnvloeden zijn vrouwelijk gender, tevredenheid
met het eigen genitaal en een hogere beoordeling van
het seksleven. Andere factoren zoals leeftijd, seksuele
oriëntatie, opleidingsniveau en afkomst waren niet van
invloed op de ontevredenheid.

Tabel 2. Multivariate analyse

Factor		

1

OR

95% betrouwbaarheidsinterval

P-waarde

Ontevredenheid eigen genitaal
Mannelijk gender
Aantal sekspartners
0-5
6-10
11-20
>20
Rapportcijfer seksleven in het algemeen1

.59

(.40 - .86)

2.00
2.25
2.79
Ref.
.86

(1.05-3.83)
(1.08-4.26)
(1.44-5.41)
.78-.95

.003

Ontevredenheid partners genitaal
Mannelijk gender
Tevreden eigen genitaal
Uiterlijk van partners genitaal belangrijk
Seksueel actief in de afgelopen 3 maanden
Rapportcijfer seksleven in het algemeen1

1.82
.20
1.77
3.71
.77

(1.06-3.12)
(.11-.37)
(1.02-3.07)
(1.03-13.41)
(.65-.92)

.029
<.001
.041
.046
.001

.007
.024

Per 1 punt verschil op een 1-10-schaal

Figuur 3. Tevredenheid met het uiterlijk van het eigen genitaal en dat van de laatste sekspartner.

Algehele uiterlijk genitaal
Tevredenheid penis
Tevredenheid vulva
Belang uiterlijk penis
Belang uiterlijk vulva
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Perceptie en tevredenheid vulva
De meeste vrouwen gaven aan dat hun genitaal het
meest op plaatje 2 en 3 lijkt, zowel wat betreft de verhouding tussen de binnenste schaamlippen en buitenste schaamlippen als de grootte van de binnenste
schaamlippen (figuur 4 en 5). De helft van de deelnemers (450) gaf aan dat haar vulva volledig onthaard is,
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terwijl 22 mensen (3%) hun vulva helemaal niet onthaarden. Van de partners zien 287 (52%) de vulva het
liefst volledig onthaard en 169 (31%) deels onthaard.
In het algemeen schatten vrouwen hun binnenste
schaamlippen kleiner dan de partners van de vrouwen
in deze studie dat doen.

Figuur 4. Verhouding tussen de binnenste en buitenste schaamlippen – eigen genitaal en genitaal sekspartner

Verhouding grote en kleine schaamlippen

35%

Binnenste schaamlippen

40%
30%
35%
25%
30%
20%
25%

20%
15%
15%
10%
10%
5%
5%

0%
0%

1

2

33

Eigen
Eigengenitaal
genitaal

44
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weetikikniet
niet
weet

Partners
Partnersgenitaal
genitaal

Figuur 5. Perceptie van de vulva. Perceptie van de grootte van de binnenste schaamlippen. Zowel
voor de eigen vulva als de vulva van de laatste sekspartner
Figuur 4. Perceptie van de vulva. Perceptie van de verhouding tussen de binnenste en
buitenste schaamlippen. Zowel voor de eigen vulva als de vulva van de laatste sekspartner.
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Figuur 5. Grootte van de binnenste schaamlippen – eigen genitaal en genitaal sekspartner

Binnenste schaamlippen
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weet ik niet

Partners genitaal

Figuur 5. Perceptie van
de vulva. Perceptie van de grootte van de binnenste schaamlippen. Zowel
Figuur 6. Tevredenheid met verschillende aspecten van de vulva – eigen genitaal en genitaal sekspartner
voor de eigen vulva als de vulva van de laatste sekspartner

Tevredenheid over aspecten vulva

Algemeen
Clitoris
Binnenste schaamlippen
Schaamlippen
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20%
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80%
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Percentage deelnemers dat tevreden is (tevreden of zeer
tevreden)
Eigen genitaal

Partners genitaal

Figuur 6. Tevredenheid over het verschillende aspecten van de eigen vulva en die van de
laatste sekspartner.
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Perceptie en tevredenheid penis
Het merendeel van de mannen gaf aan dat zijn penis
van gemiddelde lengte en dikte is, evenals de grootte
van zijn glans. Dit wordt ook door de partners zo gezien
(figuur 7).
Over de locatie van de uitgang van de plasbuis gaven
531 (94%) van de deelnemers aan dat deze op de punt
van de penis zit, 737 (84%) partners gaven dit ook aan,
waarbij 98 deelnemers (11%) aanduidden dit niet te
weten over hun laatste sekspartner.

In figuur 8 valt op dat partners vaker plaatje 3, 4 of 5
kiezen dan mannen zelf.
Verder gaven 452 (80%) mannen aan hun geslachtsdeel
gedeeltelijk of volledig te ontharen en zien 618 (70%)
partners de schaamstreek het liefst gedeeltelijk of volledig onthaard.
Ten slotte hebben 284 (50%) mannelijke deelnemers
een kromming in erectie (160 (28%) in het horizontale
vlak, 87 (15%) verticaal en 37 (7%) beide) en 310 (35%)
partners rapporteerden een kromming bij hun laatste
sekspartner.

Figuur 7. Lengte en omtrek van de penis en grootte van de glans – eigen genitaal en genitaal sekspartner
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Figuur 7. Perceptie van de penis. Perceptie van de lengte en omtrek van de penis en de
grootte van de glans. Zowel perceptie van de eigen penis als die van de laatste sekspartner

126

www.tijdschriftvoorseksuologie.nl

Figuur 8. Lengte van de voorhuid van de penis – eigen genitaal en genitaal sekspartner
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Figuur 9. Tevredenheid met verschillende aspecten van de penis – eigen genitaal en genitaal sekspartner
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Figuur 9. Tevredenheid over het verschillende aspecten van de eigen
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Discussie
In dit cross-sectionele onderzoek onder 1472 festivalbezoekers is gekeken naar de perceptie van en de tevredenheid over het uitwendige genitaal. Er blijkt een
grote variatie te bestaan in de perceptie van het uiterlijk van geslachtsdelen.
Perceptie van het genitaal
In onze populatie zien we een ruime variatie in zelf-gerapporteerde anatomie, waarbij de meeste deelnemers
het eigen genitaal goed hadden bestudeerd. Dit is in
overeenstemming met eerder onderzoek onder Nederlandse vrouwen (Koning et al., 2009). Er werd geen associatie gevonden tussen het bekijken van het eigen
genitaal en de perceptie en tevredenheid. In eerdere
studies varieerde de grootte van binnenste schaamlippen tussen de 7 mm en 5 cm, met een gemiddelde van
2 cm (Clerico et al., 2017). In deze studie gaf het grootste deel van de vrouwen aan in staande positie zichtbare binnenste schaamlippen te hebben. Sekspartners
percipieerden de lengte van de binnenste schaamlippen als groter dan vrouwen zelf, waarschijnlijk heeft
dit met de gezichtshoek te maken en het feit dat deze
vaker door partners in opgewonden toestand worden
gezien. De meeste mannen gaven aan hun eigen penis van gemiddelde lengte en dikte te vinden. In WestEuropa is 6-20% van de mannen besneden, hetgeen
overeenkomt met onze cijfers. Er werd geen verschil
gevonden in de geobserveerde variatie van het eigen
geslacht en dat van de laatste sekspartner, wat er op
zou kunnen wijzen dat men een realistisch beeld heeft
van het eigen genitaal. Tachtig procent van de mannen
en 90% van de vrouwen onthaarde het genitaal deels
of volledig. Het merendeel ziet bij sekspartners het
liefst een onthaard genitaal en dit is in lijn met de trend
om het schaamhaar te verwijderen (Butler, Smith, Collazo, Caltabiano, & Herbenick, 2015).
Eigen versus partnertevredenheid
In dit onderzoek toonden we aan dat ruim 70% van de
mensen tevreden is over het eigen geslachtsdeel. In de
literatuur variëren deze cijfers sterk, tussen de 51% en
de 92% (Ålgars et al., 2011; Gaither et al., 2017; Truong,
Amaya, & Yazdany, 2017; Yurteri-Kaplan et al., 2012).
Hoewel de meerderheid van de deelnemers tevreden is
over het uiterlijk van het eigen geslachtsdeel blijkt men
kritischer te zijn over het eigen genitaal dan dat van de
laatste sekspartner. Dit is in lijn met eerder onderzoek
waarin meer dan 90% tevreden was met het genitaal
van de partner (Horrocks et al., 2016). Het meer kritisch
zijn over het eigen genitaal en het meer belang hechten aan het uiterlijk hiervan zou deels verklaard kunnen
worden door de zelf-objectiveringstheorie. Deze theorie wijst op het bekijken van het eigen lichaam vanuit
het perspectief van een derde en het internaliseren van
dit perspectief. Hierbij schrijft men de partner andere
verwachtingen toe dan deze in werkelijkheid heeft (Ålgars et al., 2011). Dit hangt vaak samen met het con-
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stant bewust zijn van het eigen lichaam (Vandenbosch
& Eggermont, 2012). Waar vroeger werd aangenomen
dat dit alleen voor vrouwen gold, is er tegenwoordig
ook aandacht voor zelf-objectivering onder mannen
(van den Brink et al., 2018).
Deel versus geheel
In de literatuur over genitale tevredenheid is bij mannen vooral de lengte van de penis onderzocht (Gaither
et al., 2017; Herbenick et al., 2013). Het blijkt echter
dat onder partners de lengte van de penis niet als belangrijkste aspect wordt gezien en dat genitale tevredenheid ook bij mannen uit meer bestaat dan penislengte alleen (Francken et al., 2002; Gaither et al., 2017;
Ruppen-Greeff, Weber, Gobet, & Landolt, 2015). Ook in
ons onderzoek bleek de lengte van de penis minder
belangrijk voor de partners dan alle andere aspecten.
Mannen zijn hier echter zelf het minst tevreden over.
Dit zou verklaard kunnen worden doordat in de maatschappij een grote penis geassocieerd wordt met mannelijkheid en de gemiddelde penislengte over het algemeen overschat wordt (Ozer & Grift, 2014; Wylie &
Eardley, 2007). De tevredenheid over de afzonderlijke
aspecten van de penis komt overeen met eerder onderzoek onder Amerikaanse mannen (Gaither et al., 2017).
Vrouwen zijn het meest ontevreden over de lengte
van hun binnenste schaamlippen. Dit is in overeenstemming met de literatuur. Labiareductie is de populairste ingreep wat betreft genitale cosmetische chirurgie en de belangrijkste reden om dit te overwegen
blijkt esthetiek te zijn (Rouzier, Louis-Sylvestre, Paniel,
& Haddad, 2000). Ook is de laatste jaren een opkomst
van de ‘designer’-vulva geobserveerd: kleinere binnenste schaamlippen die niet verder dan de buitenste
schaamlippen uitsteken (Sharp, Tiggemann, & Mattiske,
2014). Westerse vrouwen vinden een vulva ‘normaal’ als
de binnenste schaamlippen en de clitoriskap niet voorbij de buitenste schaamlippen komen (Yurteri-Kaplan
et al., 2012). Wanneer mannen hun “ideale vulva” moeten beschrijven zijn de afmetingen van de binnenste
schaamlippen groter dan wanneer dezelfde vraag aan
vrouwen wordt gesteld. (Slief B, 2018). In een studie onder Australische mannen bleek de meerderheid geen
voorkeur te hebben voor grote of kleine binnenste
schaamlippen (Horrocks et al., 2016). Ook valt op dat
de deelnemers de afzonderlijke aspecten van het geslachtsdeel relatief onbelangrijk vinden (11%-24%), terwijl het algehele uiterlijk van het geslachtsdeel van hun
partner wel van belang is. Dit zou verklaard kunnen
worden doordat men eerder naar het geheel kijkt en
minder tijd en aandacht heeft voor de aparte aspecten.
Validiteit en betrouwbaarheid
Dit is het eerste Nederlandse onderzoek naar dit onderwerp in een grote groep mensen. Doordat het onderzoek anoniem was en het invullen afgeschermd
en individueel gebeurde, verwachten we het risico
op sociaalwenselijke antwoorden te hebben gemini-
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maliseerd. Door het gebruik van gestandaardiseerde
afbeeldingen kon de perceptie van het uiterlijk goed
geobjectiveerd worden.
In deze steekproef gaf 85% van de deelnemers aan
heteroseksueel te zijn, in grootschalig onderzoek in de
Nederlandse populatie gaf 92% aan zichzelf heteroseksueel te noemen (Graaf, 2017). Slechts 0,2% van de
deelnemers gaf aan zich niet te identificeren als man
of vrouw, wat ook overeenkomt met eerder onderzoek
{Graaf, 2017 #24}. In vergelijking met eerder onderzoek
in de Nederlandse populatie is ons cohort seksueel
actiever, masturbeert vaker en heeft meer sekspartners gehad (Graaf, 2017). Dit zou verklaard kunnen
worden door de relatief lage leeftijd van onze groep,
mensen onder de 40 jaar hebben over het algemeen
vaker (solo) seks (Beutel, Stobel-Richter, & Brahler, 2008;
Graaf, 2017; Kontula & Haavio-Mannila, 2009). Ook zou
dit een relatief gezonde populatie zijn en zijn mensen
die weinig seksueel actief zijn misschien minder bereid
aan ons onderzoek mee te doen. Gemiddeld gaf men
het seksleven een 7,26 (±1,60), wat overeenkomt met
eerder onderzoek in de Nederlandse bevolking (Graaf,
2017).
Een mogelijke zwakte van het onderzoek is de vertekening die kan zijn opgetreden in de deelnemersteekproef. Hoewel er niet actief geselecteerd is, zal slechts
een deel van de Nederlandse bevolking bereid zijn om
vragen over onderwerpen als seksualiteit en genitaal
te beantwoorden en is het gemiddelde festivalpubliek
geen afspiegeling van de algemene Nederlandse populatie. Analyse van de deelnemerskarakteristieken laat
echter een redelijke spreiding in leeftijd, opleidingsniveau en seksualiteit zien.
Omdat het onderzoek op een festival plaatsvond is
ook de invloed van geestverruimende middelen uitgevraagd. Alleen deelnemers die de volledige vragenlijst
hebben afgerond werden geïncludeerd. Aangezien het
invullen ruim 10 minuten concentratie vereiste, gaan
we ervan uit dat mensen die sterk onder invloed waren, de vragenlijst niet af kon maken en zijn ze dus niet
geïncludeerd. Ook bleek uit de analyse dat het gebruik
van alcohol of drugs in deze populatie geen impact had
op de tevredenheid.
Klinische relevantie
Tijdens het uitvoeren van dit onderzoek kwam het belang van het bespreken van dit onderwerp duidelijk
naar voren. Deelnemers bleken opvallend geïnteresseerd in het onderwerp en ook na het onderzoek was
er veel behoefte aan napraten en uitleg. Er is nog veel
onwetendheid en misverstanden over het uiterlijke
genitaal en er zijn veel uiteenlopende ideeën over normaliteit. De resultaten van dit onderzoek kunnen in de
spreekkamer handvaten bieden om het gesprek over
ontevredenheid aan te gaan, te benadrukken dat sekspartners veelal tevreden zijn en weinig belang hechten
aan het uiterlijk van het genitaal en voorlichting te geven over de bestaande variëteit.

Hoewel een groot deel van de deelnemers aangeeft
tevreden te zijn, is er ook een substantieel deel ontevreden of zeer ontevreden. Mannelijk gender en een
hoger aantal sekspartners blijken hierop van invloed te
zijn, maar de andere demografische en seksuele kenmerken hadden weinig prognostische waarde. Naar de
reden van die ontevredenheid zou middels diepgaande
interviews nader onderzoek gedaan kunnen worden.
Ook de gevolgen van het ontevreden zijn over het genitaal en de invloed hiervan op de seksuele beleving en
zelfbeeld, kunnen met dit onderzoek onvoldoende beschreven worden. Meer onderzoek is nodig om te achterhalen waarover men ontevreden is en welke prognostische factoren bepalen dat men meer risico loopt
op ontevredenheid.
De deelnemersgroep betreft een volwassen populatie waarvan slechts 2% geen seksuele ervaring met een
partner heeft gehad. Het blijkt dat het hebben van veel
verschillende partners positief verband houdt met de
tevredenheid met het eigen genitaal, al is onduidelijk
wat hierbij oorzaak en gevolg is. Het zou waardevol zijn
om hetzelfde onderzoek te verrichten bij een jongere
populatie, waarvan een groter deel nog geen sekspartner heeft gehad. Ten slotte onderstreept dit onderzoek
de behoefte aan openheid over genitaal uiterlijk en een
meer realistisch beeld hiervan.
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Summary
Perception of and satisfaction with genital appearance: a crosssectional survey study
In the last decades, the demand for genital surgery has been rising and
easily accessible pornography presents an unrealistic idealized picture
of genital appearance. Since there is little consensus on the term ‘normal genital appearance’, the aim of this study was to gain insight in the
common varieties in genital appearance and one’s satisfaction with it.
A cross-sectional study was conducted at a large Dutch festival where
subjects filled out an anonymous digital survey. This survey existed of
three components: 1) questions on demography and sexuality, 2) questions on appearance of and satisfaction with their own genitals 3) these
same question on the genitals of their last sex partner. A multivariate
analysis was used to identify prognostic factors for (dis)satisfaction. 1472
participants completed the questionnaire of which 91% under the age
of 41 and 61% female. Overall satisfaction with genital appearance was
73% (73% in women and 72% in men) without a significant difference
between the sexes. Respondents were more satisfied with the appearance of their partner’s genitalia (91% in men’s partners, 89% in women’s
partners) than with their own. Men were least satisfied with their penis
length (55%) and women with the size of their labia minora (63%). Factors
positively influencing genital satisfaction were male gender, 20+ sexual
partners, and higher rating of sex life. Despite large variability in genital
appearance, most participants are satisfied with their own and even more
with their partners’ external genitalia.
Keywords: Genital satisfaction, penis, vulva, survey, external genitalia
Trefwoorden: Genitale tevredenheid, penis, vulva, surveyonderzoek,
uitwendig genitaal
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Appendix 1- vragenlijst 1
Appendix 1- vragenlijst1

1

Deze vragenlijst dient als voorbeeld van de vragenlijst die op Lowlands gebruikt is, daar was ook de
mogelijkheid een vragenlijst in te vullen wanneer deelnemers en/of partners zowel een vagina als
een penis hebben.

Appendix 1-vragenlijst1. TvS (2020) 44-3

1

Algemene vragen
Hoe oud ben je?
18-25 jaar
26-40 jaar
41-60 jaar
61 of ouder
Ik ben
Een man
Een vrouw
Anders
Wat is je hoogst behaalde schoolniveau/graad
Basisschool
Middelbare school
Beroepsopleiding (mbo)
Hbo/wo bachelor
Hbo/wo master
Welke etniciteit heb je?
Selecteer alle mogelijkheden:
Nederlands/westers
Antilliaans
Surinaams
Marokkaans
Turks
Anders, namelijk:
Ben je op dit moment onder invloed van alcohol?
Nee
Ja, ik heb 1-5 glazen gedronken vandaag
Ja, ik heb meer dan 5 glazen gedronken vandaag
Ik wil dit niet beantwoorden
Ben je op dit moment onder invloed van drugs?
Nee
Ja
Ik wil dit liever niet beantwoorden
Geef hier een toelichting op uw antwoord:
Wat is jouw seksualiteit?
Ik ben heteroseksueel
Ik ben homoseksueel
Ik ben biseksueel
Ik ben panseksueel
Ik ben aseksueel
Anders
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2
Heb je in de afgelopen 3 maanden seks met iemand gehad? (Seks kan van alles zijn, bijvoorbeeld
strelen penis of vagina, seks met de mond of met de penis in de vagina gaan) *
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Ja
Nee
Hoeveel sekspartners heb je tot nu toe in je leven gehad? (Seks kan van alles zijn, bijvoorbeeld
strelen penis of vagina, seks met de mond of met de penis in de vagina gaan) *
0
1-5
6-10
11-20
Meer dan 20
Masturbeer je?
Nooit
Minder dan 1 keer per maand
1-3 keer per maand
1 keer per week
2-3 keer per week
Dagelijks
Welk cijfer geef jij je seksleven?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mensen komen op verschillende manieren in aanraking met geslachtsdelen. Waar en wanneer jij de
geslachtsdelen van andere mensen ziet kan invloed hebben op hoe naar je eigen geslachtsdeel kijkt.
Waar zie jij wel eens geslachtsdelen van anderen?
Selecteer alle mogelijkheden:
Expliciet seksuele beelden op tv
Internet-bronnen (niet-pornografisch)
Kleedruimtes/douches
Medische teksten en illustraties
Naaktstranden/ nudistische recreatiegebieden
Via mijn beroep
Pornografie
Sekspartners
Sauna
Tijdschriften
Anders
Ik zie nooit geslachtsdelen van anderen
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Beoordeling eigen geslachtsdeel
De volgende vragen gaan over jouw eigen geslachtsdeel.
We maken hierbij onderscheid tussen een vulva of een penis.
Hiernaast zie je een voorbeeld van een vulva met
schaamheuvel. De vulva is het uitwendige deel van
het geslachtsorgaan. Hierbij horen de
schaamlippen, de clitoris (inclusief de huid over de
clitoris), het plasgaatje en de opening van de
vagina.

Hiernaast zie je een voorbeeld van een penis met
schaamheuvel en balzak. De penis en balzak zijn het
uitwendige deel van het geslachtsorgaan. Hierbij
horen de penisschacht, de voorhuid, de eikel, het
plasgaatje en de balzak.
Beantwoord de volgende vraag:
Mijn geslachtsdeel komt het meest overeen met:
Een vulva:
Ga naar “Beoordeling eigen vulva” (pag 5)
Een penis
Ga naar “Beoordeling eigen penis” (pag 8)
Mijn geslachtsdeel heeft kenmerken van beide.
Ga naar “beoordeling eigen geslachtsdeel divers” (pag. 13)
Heb je ooit je eigen geslachtsdeel goed bekeken? Hiermee bedoelen we ook van de onderkant met
bijvoorbeeld een spiegeltje.
Ja
Nee
Ben je ooit geopereerd aan je geslachtsdeel?
Ja
Nee
Zo ja, wat voor ingreep heb je ondergaan? Beschrijf kort wat er gedaan is:
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Beoordeling eigen vulva
Hieronder zie je een voorbeeld van een vulva met schaamheuvel. De vulva is het uitwendige deel van
het geslachtsorgaan. Hierbij horen de
schaamlippen, de clitoris (inclusief de huid over
de clitoris), het plasgaatje en de opening van de
vagina.
Graag willen we weten hoe jij je vulva
beoordeelt. Eerst volgt een reeks met vragen
waarin telkens 1 specifiek onderdeel van de vulva
uitgelicht wordt, dit deel is dan blauw gekleurd.
Daarna volgen er vragen over het algemene
uiterlijk van je vulva.
Voor de duidelijkheid is het schaamhaar als
stoppels weergegeven en is alles symmetrisch
getekend: dat is in het echt vaak niet zo. Als er bij
jou verschil is in grootte tussen bijvoorbeeld je
linkse en rechtse schaamlip, kies dan de grootste.
Het zou kunnen dat je niet zo goed weet hoe het
er bij jou uitziet, je kunt dan "weet ik niet" aanklikken.
Hieronder zie je 5 tekeningen van hoe vulva’s er uit kunnen zien. De verhouding tussen binnenste en
buitenste schaamlippen verschilt.
Mijn schaamlippen lijken het meest op

*

Plaatje 1
Plaatje 2
Plaatje 3
Plaatje 4
Plaatje 5
Weet ik niet

In hoeverre ben je het eens met deze stelling: “Ik ben tevreden met hoe mijn schaamlippen er uit
zien.”
Helemaal mee oneens
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Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
Hier heb ik nooit naar gekeken
Hieronder zie je 5 tekeningen in onderaanzicht van hoe vulva’s er uit kunnen zien. De binnenste
schaamlippen verschillen in grootte en vorm.
Mijn binnenste schaamlippen lijken het meest op

Plaatje 1
Plaatje 2
Plaatje 3
Plaatje 4
Plaatje 5
Weet ik niet
In hoeverre ben je het eens met deze stelling: “Ik ben tevreden met hoe mijn binnenste
schaamlippen er uit zien.”
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
Hier heb ik nooit naar gekeken
De clitoris en de huid over de clitoris kunnen in grootte en vorm verschillen.
In hoeverre ben je het eens met deze stelling: “Ik ben tevreden met hoe mijn clitoris er uit ziet.”
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
Hier heb ik nooit naar gekeken

Is jouw geslachtsdeel op dit moment onthaard?
Ja, volledig onthaard
Ja, gedeeltelijk onthaard
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Ik scheer alleen mijn bikinilijn
Nee, ik onthaar mijn geslachtsdeel niet.
In hoeverre ben je het eens met deze stelling: "Ik ben tevreden met het algehele uiterlijk van mijn
vulva”
We bedoelen hiermee specifiek alleen het uiterlijk.
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
Weet ik niet
In hoeverre ben je het eens met deze stelling: "Het uiterlijk van mijn vulva is belangrijk voor me”
We bedoelen hiermee specifiek alleen het uiterlijk.
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
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Beoordeling eigen penis
Hiernaast zie je een voorbeeld van een penis met
schaamheuvel en balzak. De penis en balzak zijn
het uitwendige deel van het geslachtsorgaan.
Hierbij horen de penisschacht, de voorhuid, de
eikel, het plasgaatje en de balzak
Graag willen we weten hoe jij jouw penis
beoordeelt. Eerst volgt een reeks met vragen
waarin telkens 1 specifiek onderdeel van de
penis uitgelicht wordt, dit deel is steeds blauw
gekleurd. Daarna volgen er vragen over het
algemene uiterlijk van je penis.
De tekeningen zijn slechts voorbeelden van hoe
een penis er uit kan zien, als je twijfelt, kies het
plaatje dat het meest lijkt.
Voor de duidelijkheid is het schaamhaar als
stoppels weergegeven. Het zou kunnen dat je niet
zo goed weet hoe het er bij jou uitziet, je kunt
dan "weet ik niet" aanklikken.

De lengte van de penis kan verschillen. Hoe beoordeel jij de lengte van jouw eigen penis in
slappe toestand
Mijn penis is kort
Mijn penis is gemiddeld
Mijn penis is lang
Weet ik niet
In hoeverre ben je het eens met deze stelling: “Ik ben tevreden met de lengte van mijn penis in
slappe toestand?
Kies één van de volgende mogelijkheden:
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
Hier heb ik nooit naar gekeken
De dikte van de penis kan verschillen. Hoe beoordeel jij de dikte van jouw eigen penis in
slappe toestand
Kies één van de volgende mogelijkheden:
Mijn penis is dun
Mijn penis is gemiddeld
Mijn penis is dik
Weet ik niet
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In hoeverre ben je het eens met deze stelling: “Ik ben tevreden met de dikte van mijn penis in slappe
toestand?”
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
Hier heb ik nooit naar gekeken
De grootte van de eikel kan verschillen. Hoe beoordeel jij jouw eigen eikel in slappe toestand?
Mijn eikel is klein
Mijn eikel is gemiddeld
Mijn eikel is groot
Weet ik niet
In hoeverre ben je het eens met deze stelling: “Ik ben tevreden met de grootte van mijn eikel in
slappe toestand?”
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
Hier heb ik nooit naar gekeken
Hieronder zie je 5 voorbeelden van hoe een penis er uit kan zien waarbij de voorhuid verschilt. De
voorhuid van mijn penis in slappe toestand lijkt het meest op.

Plaatje 1
Plaatje 2
Plaatje 3
Plaatje 4
Plaatje 5
Weet ik niet

In hoeverre ben je het eens met deze stelling: “Ik ben tevreden met de voorhuid van mijn penis in
slappe toestand?
Helemaal mee oneens
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Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
Hier heb ik nooit naar gekeken
Hieronder zie je 5 voorbeelden van hoe een penis er uit kan zien waarbij de plek van het
plasgaatje verschilt. Mijn penis in slappe toestand lijkt het meest op.

Plaatje 1
Plaatje 2
Plaatje 3
Plaatje 4
Plaatje 5
Weet ik niet
In hoeverre ben je het eens met deze stelling: “Ik ben tevreden met de plek van mijn plasgaatje?"
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
Hier heb ik nooit naar gekeken
In hoeverre ben je het eens met deze stelling: “Ik ben tevreden met de huid van de schacht van mijn
penis in slappe toestand."
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
Hier heb ik nooit naar gekeken
Zo niet, Waar ben je ontevreden over?
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De stand van de penis in erectie kan verschillen. Hiernaast zie je een voorbeeld van hoe een
kromming er uit kan zien. Hoe beoordeel jij je eigen penis in erectie:
Mijn penis is recht
In mijn penis zit een kromming naar links of rechts
In mijn penis zit een kromming naar boven (richting buik) of naar
beneden (richting balzak)
Weet ik niet

In hoeverre ben je het eens met deze stelling: “Ik ben tevreden met de
stand van mijn penis in erectie"
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
Hier heb ik nooit naar gekeken
Als je een kromming naar links of naar rechts hebt:
Hieronder zie je 4 verschillende tekeningen van een penis in erectie waarbij de stand verschilt. De
tekeningen zijn vanuit bovenaanzicht. Mijn penis in erectie lijkt het meest op.

Kies één van de volgende mogelijkheden:
Plaatje 1
Plaatje 2
Plaatje 3
Plaatje 4
Weet ik niet
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Als je een kromming naar boven of naar beneden hebt:
Hieronder zie je 4 verschillende tekeningen van een penis in erectie waarbij de stand verschilt. De
tekeningen zijn vanuit zijaanzicht. Mijn penis in erectie lijkt het meest op.

Plaatje 1
Plaatje 2
Plaatje 3
Plaatje 4
Weet ik niet
Is jouw geslachtsdeel op dit moment onthaard?
Ja, volledig onthaard
Ja, gedeeltelijk onthaard
Nee, mijn geslachtsdeel is niet onthaard
In hoeverre ben je het eens met deze stelling: “Ik ben tevreden met het algehele uiterlijk van mijn
penis in slappe toestand."
We bedoelen hiermee specifiek alleen het uiterlijk.
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
Weet ik niet
In hoeverre ben je het eens met deze stelling: “Het uiterlijk van mijn penis is belangrijk voor me."
We bedoelen hiermee specifiek alleen het uiterlijk.
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
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Beoordeling geslachtsdeel van je sekspartner
De volgende vragen gaan over het geslachtsdeel van je laatste sekspartner. Dit kan een eenmalig
contact zijn geweest, maar ook je vaste relatie. Seks kan van alles zijn: bijvoorbeeld strelen van penis
of vagina, seks met de mond of met de penis in de vagina gaan.
Wanneer er meerdere personen betrokken waren bij het laatste seksuele contact vragen we je er
één te kiezen.
"Mijn meest recente partner had"
Een vulva
Ga naar “Beoordeling partners vulva” (pag. 21)
Een penis
Ga naar “Beoordeling partners penis” (pag. 25)
Kenmerken van zowel een penis als een vulva
Ga naar “Beoordeling partners geslachtsdeel divers” (pag. 32)
Ik ben niet seksueel actief met anderen
Je bent klaar met deze vragenlijst. Hartelijk dank.
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Beoordeling partners vulva
Hieronder zie je een voorbeeld van een vulva met schaamheuvel. De vulva is het uitwendige deel van
het geslachtsorgaan. Hierbij horen de schaamlippen, de clitoris (inclusief de huid over de clitoris), het
plasgaatje en de opening van de
vagina.
Graag willen we weten hoe jij de
vulva van je partner
beoordeelt. Eerst volgt een reeks
met vragen waarin telkens 1
specifiek onderdeel van de vulva
uitgelicht wordt, dit deel is dan
blauw gekleurd. Daarna volgen er
vragen over het algemene uiterlijk
van de vulva.
Voor de duidelijkheid is het
schaamhaar als stoppels
weergegeven en is alles
symmetrisch getekend: dat is in het
echt vaak niet zo. Als er bij jouw
partner verschil is in grootte tussen
bijvoorbeeld de linkse en rechtse
schaamlip, kies dan de grootste.
Het zou kunnen dat je niet zo goed
weet hoe het er bij jouw partner uitzag, je kunt dan "weet ik niet" aanklikken.
Hieronder zie je 5 verschillende vulva’s waarbij de verhouding tussen binnenste en buitenste
schaamlippen verschilt. De schaamlippen van mijn laatste partner lijken/leken het meest op

Plaatje 1
Plaatje 2
Plaatje 3
Plaatje 4
Plaatje 5
Weet ik niet
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In hoeverre ben je het eens met deze stelling: “Ik ben/was tevreden met hoe de schaamlippen van
mijn partner er uit zien.”
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
Hier heb ik nooit naar gekeken
In hoeverre ben je het eens met deze stelling: “Ik vind de grootte van de schaamlippen van mijn
partner belangrijk.”
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
Hieronder zie je 5 verschillende vulva’s vanuit onderaanzicht waarbij de binnenste schaamlippen in
grootte en vorm verschillen. De binnenste schaamlippen van mijn laatste partner lijken/leken het
meest op

Plaatje 1
Plaatje 2
Plaatje 3
Plaatje 4
Plaatje 5
Weet ik niet
In hoeverre ben je het eens met deze stelling: “Ik ben/was tevreden met hoe de binnenste
schaamlippen van mijn partner er uit zien.”
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
Hier heb ik nooit naar gekeken
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In hoeverre ben je het eens met deze stelling: “Ik vind de grootte van de binnenste schaamlippen van
mijn partner belangrijk.”
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
De clitoris en de huid over de clitoris kunnen in grootte en vorm verschillen.
In hoeverre ben je het eens met deze stelling: “Ik ben/was tevreden met hoe mijn partners clitoris er
uit ziet.”
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
Hier heb ik nooit naar gekeken
In hoeverre ben je het eens met deze stelling: “Ik vind het uiterlijk van de clitoris van mijn partner
belangrijk.”
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
Was het geslachtsdeel van je sekspartner tijdens het laatste seksuele contact onthaard?
Ja, volledig onthaard
Ja, gedeeltelijk onthaard
Ja, alleen de bikinilijn
Nee, niet onthaard
Hier heb ik niet naar gekeken
Hoe zie jij de vulva van je partner het liefst?
Geheel onthaard
Gedeeltelijk onthaard
Alleen de bikinilijn onthaard
Niet onthaard
Dit maakt mij niets uit
In hoeverre bent je het eens met de volgende stelling:
"Ik vind het belangrijk hoe het schaamhaar van mijn partner er uit ziet"
Helemaal mee oneens
Oneens
Neutraal
Eens
Helemaal mee eens
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In hoeverre ben je het eens met deze stelling: “Ik ben/was tevreden met het algehele uiterlijk van de
vulva van mijn partner.”
We bedoelen hiermee specifiek alleen het uiterlijk.
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
Weet ik niet
In hoeverre ben je het eens met deze stelling: “Het algehele uiterlijk van de vulva van mijn partner is
belangrijk voor me” We bedoelen hiermee specifiek alleen het uiterlijk.
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
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Beoordeling partners penis
Hieronder zie je een voorbeeld van een penis met schaamheuvel en balzak. De penis en balzak zijn
het uitwendige deel van het geslachtsorgaan. Hierbij horen de penisschacht, de voorhuid, de eikel,
het plasgaatje en de balzak
Graag willen we weten hoe jij de penis van je
partner beoordeelt. Eerst volgt een reeks met
vragen waarin telkens 1 specifiek onderdeel van
de penis uitgelicht wordt, dit onderdeel is
steeds blauw gekleurd. Daarna volgen er vragen
over het algemene uiterlijk van de penis.
De tekeningen zijn slechts voorbeelden van hoe
een penis er uit kan zien, als je twijfelt, kies het
plaatje dat het meest lijkt.
Voor de duidelijkheid is het schaamhaar als
stoppels weergegeven. Het zou kunnen dat je
niet zo goed weet hoe het er bij jouw partner
uitzag, je kunt dan "weet ik niet" aanklikken.

De lengte van de penis kan verschillen. Hoe beoordeel jij de lengte van de penis van je laatste partner
in slappe toestand?
De penis is/was kort
De penis is/was gemiddeld
De penis is/was lang
Weet ik niet
In hoeverre ben je het eens met deze stelling: “Ik ben/was tevreden met de lengte van de penis van
mijn partner in slappe toestand?”
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
Hier heb ik nooit naar gekeken
In hoeverre ben je het eens met deze stelling: “Ik vind de lengte van de penis van mijn partner in
slappe toestand belangrijk?”
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
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De dikte van de penis kan verschillen. Hoe beoordeel jij de dikte van de penis van je laatste partner in
slappe toestand?
De penis is/was dun
De penis is/was gemiddeld
De penis is/was dik
Weet ik niet
In hoeverre ben je het eens met deze stelling: “Ik ben/was tevreden met de dikte van de penis van
mijn partner in slappe toestand?”
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
Hier heb ik nooit naar gekeken
In hoeverre ben je het eens met deze stelling: “Ik vind de dikte van de penis van mijn partner in
slappe toestand belangrijk?”
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
De grootte van de eikel kan verschillen. Hoe beoordeel jij de eikel van je laatste partner in slappe
toestand?
De eikel is/was klein
De eikel is/was gemiddeld
De eikel is/was groot
Weet ik niet
In hoeverre ben je het eens met deze stelling: “Ik ben/was tevreden met de grootte van de eikel van
mijn partner in slappe toestand?”
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
Hier heb ik nooit naar gekeken

In hoeverre ben je het eens met deze stelling: “Ik vind de grootte van de eikel van mijn partner in
slappe toestand belangrijk?”
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
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Hieronder zie je 5 voorbeelden van hoe een penis er uit kan zien waarbij de voorhuid verschilt.
De voorhuid van de penis van mijn laatste partner in slappe toestand lijkt/leek het meest op

Plaatje 1
Plaatje 2
Plaatje 3
Plaatje 4
Plaatje 5
Weet ik niet
In hoeverre ben je het eens met deze stelling: “Ik ben/was tevreden met de voorhuid van de penis
van mijn partner in slappe toestand?”
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
Hier heb ik nooit naar gekeken
In hoeverre ben je het eens met deze stelling: “Ik vind de voorhuid van mijn partner in slappe
toestand belangrijk?” *
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
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Hieronder zie je 5 voorbeelden van hoe een penis er uit kan zien waarbij de plek van het
plasgaatje verschilt. De penis van mijn laatste partner lijkt/leek het meest op

Plaatje 1
Plaatje 2
Plaatje 3
Plaatje 4
Plaatje 5
Weet ik niet
In hoeverre ben je het eens met deze stelling: “Ik ben/was tevreden met de plek van het plasgaatje
van mijn partner?
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
Hier heb ik nooit naar gekeken
In hoeverre ben je het eens met deze stelling: “Ik vind de plek van het plasgaatje van mijn
partner belangrijk."
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
Hier heb ik nooit naar gekeken
In hoeverre ben je het eens met deze stelling: "Ik ben/was tevreden met de huid van de schacht van
de penis in slappe toestand?”
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
Zo niet, waar ben/was je ontevreden over?
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De stand van de penis in erectie kan verschillen. Hieronder zie je een voorbeeld van hoe een
kromming er uit kan zien. Hoe beoordeel jij de penis van je partner in erectie:
De penis van mijn partner is/was recht
In de penis van mijn partner zit/zat een kromming naar links of rechts
In de penis van mijn partner zit/zat een kromming naar boven (richting
buik) of naar beneden (richting balzak)
Weet ik niet
In hoeverre ben je het eens met deze stelling: “Ik ben/ was tevreden
met de stand van de penis van mijn partner in erectie?”
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
Hier heb ik nooit naar gekeken
In hoeverre ben je het eens met deze stelling: “Ik vind de stand van de penis van mijn partner in
erectie belangrijk?”
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
Als hij een kromstand naar links of recht heeft:
Hieronder zie je 4 tekeningen van een penis in erectie waarbij de stand verschilt. De tekeningen zijn
in bovenaanzicht. De penis van mijn laatste partner in erectie lijkt/leek het meest op.

Plaatje 1
Plaatje 2
Plaatje 3
Plaatje 4
Weet ik niet
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Als hij een kromstand naar boven of beneden heeft:
Hieronder zie je 4 tekeningen van een penis in erectie waarbij de stand verschilt. De tekeningen zijn
in zijaanzicht. De penis van mijn laatste partner in erectie lijkt/leek het meest op.

Plaatje 1
Plaatje 2
Plaatje 3
Plaatje 4
Weet ik niet
Was het geslachtsdeel van je partner onthaard tijdens het laatste seksuele contact?
Ja, volledig onthaard
Ja, gedeeltelijk onthaard
Nee, het geslachtsdeel was niet onthaard
Weet ik niet
Hoe zie jij de penis van je partner het liefst?
Geheel onthaard
Gedeeltelijk onthaard
Niet onthaard
Dit maakt mij niets uit
In hoeverre bent je het eens met de volgende stelling:
"Ik vind het belangrijk hoe het schaamhaar van mijn partners penis er uit ziet"
Helemaal mee oneens
Oneens
Neutraal
Eens
Helemaal mee eens
In hoeverre ben je het eens met deze stelling: “Ik ben/was tevreden met het algehele uiterlijk van de
penis van mijn laatste partner”
We bedoelen hiermee specifiek alleen het uiterlijk.
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
Weet ik niet
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In hoeverre ben je het eens met deze stelling: “Het uiterlijk van de penis van mijn partner is
belangrijk voor me”
We bedoelen hiermee specifiek alleen het uiterlijk.
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
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Appendix 2- logistische regressie model
Model 1. Tevredenheid eigen genitaal
Variables in the Equation
95% C.I.for EXP(B)

Step 1a

Gender(1)

B

S.E.

Wald

df

- .528

.195

7.336

1

.007

9.446

3

.024

Q00010new

Sig.

Exp (B)

Lower

Upper

.590

.402

.864

Q00010new(1)

.694

.331

4.404

1

.036

2.001

1.047

3.825

Q00010new(2)

.764

.350

4.766

1

.029

2.147

1.081

4.263

Q00010new(3)

1.025

.338

9.199

1

.002

2.788

1.437

5.409

Q00012_SQ001

- .149

.050

8.889

1

.003

.862

.781

.950

Constant

-1.664

.471

12.466

1

.000

.189

a. Variable(s) entered on step 1: Gender, Q00010new, Q00012_SQ001.

Variabelen
• Gender: (1) man (2)vrouw
• Q00010 new: > 20 sekspartners
• Q00010 new (1): 1-5 sekspartners
• Q00010 new (2): 5-10 sekspartners
• Q00010 new (3): 11-20 sekspartners
• Q00012_SQ001: rapportcijfer seksleven

Model 2. Ontevredenheid partners genitaal
Variables in the Equation
95% C.I.for EXP(B)

Step 1a

B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp (B)

Lower

Upper

.600

.274

4.785

1

.029

1.822

1.064

3.120

Q00009(1)

1.310

.656

3.991

1

.046

3.707

1.025

13.409

Q00012_SQ001

- .259

.091

8.109

1

.004

.772

.646

.922

tevreden_eigen_genitaal_dich(1)

-1.607

.305

27.707

1

.000

.201

.110

.365

belang_partner_genitaal_dich(1)

.572

.280

4.170

1

.041

1.772

1.023

3.067

Constant

-1.748

.761

5.283

1

.022

.174

Constant

-1.664

.471

12.466

1

.000

.189

Gender(1)

a. Variable(s) entered on step 1: Gender, Q00009, Q00012_SQ001, tevreden_eigen_genitaal_dich, belang_partner_genitaal_dich.

Variabelen
• Gender: (1) man (2) vrouw
• Q00009 (1): heeft in afgelopen 3 maanden seks gehad
• Q00012_SQ001: rapportcijfer seksleven
• Tevreden_eigen_genitaal (1): (heel) tevreden of neutraal
• Belang_partner_genitaal (1): (heel) onbelangrijk of neutraal

