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Als u staande voor een spiegel uw buik bekijkt, dan ziet u de vorm van uw 

schaamhaar. Het vrouwelijk groeipatroon is in principe een driehoek. Er zijn 
vrouwen die een streepje schaamhaar naar de navel hebben. Tijdens een 
zwangerschap wordt die lijn soms donkerder van kleur. Heeft het schaamhaar 

een ruitvorm, dan kan dat wijzen op een hoge bloedspiegel aan mannelijke 
geslachtshormonen.  

Misschien is uw clitoris zichtbaar, en misschien steken de kleine schaamlippen 
iets tussen de grote uit. Als u uw hand op de venusheuvel legt, dan is onder het 
veerkrachtige laagje vetweefsel het schaambeen te voelen. 

 
Liggend gaat u verder, op een bed of onderuitgezakt in een luie stoel. Met een 

handspiegel is te zien welke gebieden bij u met schaamhaar bedekt zijn, en dat 
is behoorlijk variabel.  
Bij observatie van de schaamlippen zult u waarschijnlijk merken dat de randjes 

van de kleine schaamlippen waar u tegenaan kijkt, donkerder zijn dan de grote 
schaamlippen, en vaak op een bepaalde manier gerimpeld. Verder naar achteren 

is de anus te zien, en u zult kunnen constateren, dat ook bij vrouwen een naadje 
zichtbaar is in de middellijn, tussen vagina en anus. Na een bevalling is er een 
flinke kans dat er in dit gebied ook een litteken te zien is; knipjes en scheuren 

zitten altijd aan de achterkant.  
Misschien is de clitoris al in beeld, maar meestal moeten daarvoor eerst de kleine 

schaamlippen gespreid worden. Als u van opzij de grote schaamlippen 
openhoudt, dan is de anatomie van de kleine lippen en de clitoris beter te zien.  

Dan wordt zichtbaar dat er aan beide kanten een geultje tussen grote en kleine 
lippen zit, en het zou kunnen dat u hier wat huidsmeer tegenkomt. Op de bodem 
van de sulcus kan het slijmvlies behoorlijk donkerrood zijn, en dat komt omdat 

de kleur van het bloed duidelijk door het zeer dunne toplaagje heen schemert. 
Als u met twee vingers niet alleen spreidt, maar ook wat naar boven trekt, dan 

zal de clitoris met haar voorhuid en de slijmvliesplooien naar onderen 
overzichtelijk worden.  
 

Richt de spiegel wat lager, en als het u nu lukt om de kleine schaamlippen goed 
te spreiden (hiervoor zijn eigenlijk drie handen nodig), dan komt het driehoekige 

gebiedje in beeld dat vergeleken kan worden met de eikel bij mannen. Het is 
meestal wel goed duidelijk waar de uitmonding van de urethra gelokaliseerd is; 
de twee speldenknopgrote gaatjes van de kliertjes ter weerszijden van de 

urethra zullen wel te klein zijn om te kunnen zien. Bij het spreiden valt op dat 
het gebied tussen de kleine schaamlippen weer pigmentloos, en dus roze is.  

Bij vrouwen van het blanke ras is het verschil niet zo groot, maar hoe donkerder 
de huid, hoe opvallender het kleurverschil.  
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Kijkt u weer een paar centimeter meer richting de stuit, dan zit daar de ingang 
van de vagina. Bent u maagd, dan kan er een circulaire insnoering 

(maagdenvlies = hymen) zichtbaar zijn. Hebt u ervaring met seksuele 
penetratie, dan zal het gebied vaak wat rommelig lijken, met een aantal losse 

flardjes rond de opening. Hebt u vaginale bevallingen achter de rug, dan is 
vooral in het achterste gebied vaak niets meer terug te vinden van het hymen en 
soms wel littekens van knippen of rupturen. Tussen de restjes van het hymen 

kan de ingang van de vagina niet te zien zijn, maar persen (zoals voor de 
ontlasting) zorgt ervoor dat de opening zichtbaar wordt.  

 
Tot zover leverde het onderzoek een visueel beeld van de geslachtsorganen. De 
onderzoekstocht kan herhaald worden op de tast. Met een vingertop kan de 

structuur van huid en slijmvlies gevoeld worden, en door subtiel te tasten kunt u 
waarnemen hoe het zit met de verschillende gevoeligheden in dit gebied.  

Zelfonderzoek geeft u de mogelijkheid om u steeds afwisselend te concentreren 
op wat de vingertop voelt, en wat er aan gevoel komt via het gebied wat 
aangeraakt wordt. De gevoeligheid van het gebied rond de vagina is verschillend, 

omdat de tastlichaampjes rond de vagina niet gelijk verdeeld zijn. 
 

Als u de gevoelsexploratie weer begint met de venusheuvel en buitenste 
schaamlippen, dan is de eerste sensatie dus de gevoeligheid die via het 
schaamhaar komt. Voelbaar zijn de veerkracht van het laagje vetweefsel onder 

de huid, en daaronder het schaambeen. Als het een warme dag is, dan valt op 
dat u in dit gebied gemakkelijk zweet, en als u na deze fase aan uw hand ruikt, 

dan zult u een specifieke geur waarnemen. Oksels en kruis hebben beide 
hetzelfde type zweetklieren, maar ze hebben ieder hun eigen geurkwaliteiten. 
Met een vingertop op het clitorisgebied kunt u de gevoeligheid van dit gebiedje 

testen; u raakt dan allereerst de voorhuid aan. Om de ontblote eikel aan te 
kunnen raken, moet u misschien even wat helpen met de andere hand. Is deze 

aanraking prettig, of juist niet, en hoe zit het met de voorhuid? Dit zou u ook 
eens moeten proberen op een moment van seksuele opwinding. Verandert er 
dan iets in de gevoelskwaliteit, en is er iets te merken van verandering in de 

grootte of de ligging van de clitoris? 
De vorm van de clitoris onder de huid kan afgetast worden. Volg daarna met de 

vingertop de rand van uw schaamlippen voordat u weer aandacht besteedt aan 
de middenlijn. Als u in de buurt van de uitmonding van de urethra aanraakt, is 

dat dan te voelen? 
 
Hoe voelt het gebied van (de restjes van) het hymen? Als u nog niet naar binnen 

gaat, maar even verder naar achteren glijdt, dan is dat het gebied waar de kleine 
schaamlippen elkaar ontmoeten, en dat is bij de meeste vrouwen een soort 

kuiltje. Het is het gebied waar het slijmvlies het kwetsbaarst is, en nogal wat 
vaginale klachten komen van dit gebied.  
Verder naar achteren voelt u een dwarse spier, die tussen vagina en anus 

stevigheid aan de bekkenbodem geeft. Of u de anus ook in uw onderzoek 
betrekt, is een kwestie van persoonlijke smaak. Als u de onderzoekende 

vingertop weer even aan een geurtest onderwerpt, dan zal het resultaat 
waarschijnlijk anders zijn dan bij de vorige test. Dit gebied heeft namelijk geen 
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zweetklieren, maar slijmkliertjes die het kwetsbare gebied tegen uitdroging 
moeten beschermen.  

 
Dan nu naar binnen.  

Voorbij het hymengebied vinden we het niveau waar een aantal spierlagen de 
bekkenbodem ondersteunen. Vrouwen die dit zelf onderzoeken eng vinden, 
zullen merken dat ze op een stevige weerstand stuiten. De eerste spier is in 

wezen maar van een bescheiden kaliber. Even dieper kunt u links en rechts uw 
vingertop laten tokkelen aan twee stevige spieren, die van voor naar achter 

lopen; deze spier kan tijdens de coïtus een actieve rol spelen. Nog weer iets 
dieper, als u de tastende vinger naar achteren richt bevindt zich de sterkste spier 
van de bekkenbodem: de spier die de anus optilt. Bij krachtig aanspannen, zoals 

bij het ophouden van de ontlasting, voelt u in de vagina van achteren naar voren 
een afsluitingseffect. Gaat de vinger zo diep mogelijk, dan bent u voorbij alle 

spieren, en dan is het binnen in uw vagina wonderlijk zacht en meegaand. Een 
vingertop kan gemakkelijk vijf centimeter naar links, naar rechts, naar voren of 
naar achteren.  

 
De vaginawand voelt oppervlakkig, als u in de vruchtbare jaren bent, als fluwelig 

en geribbeld. Na de overgang is de laag veel gladder en dunner.  
Druk nu eens wat harder aan de voorkant, en u voelt dat u van binnenuit het 
schaambeen weer tegenkomt. Tussen duim en wijsvinger voelt u nu de breedte 

van het schaambeen; dat kan nog behoorlijk variëren. In de middenlijn loopt 
daaroverheen aan de binnenkant een vlezig worstje, dat van binnen naar buiten 

gaat: de urethra. Als u deze te stevig aanraakt, kan dat een onaangenaam 
gevoel van aandrang geven.  
 

Ga via de urethra zo diep mogelijk en krom uw vinger, dan drukt u van binnenuit 
tegen de blaas. Bij een volle blaas levert dat plasdrang op. Trek de vinger weer 

iets terug en blijf drukken in het gebied achter het schaambeen. Dat is de regio 
waar de zogenaamde G-plek zich bevindt.  
 

Iedere vrouw weet dat in de diepte van de vagina de baarmoedermond (portio) 
te vinden is, maar wie voor het eerst haar portio wil voelen, zal haar lang niet 

altijd vinden. De baarmoedermond ligt namelijk meestal veel verder naar 
achteren dan men zich kan voorstellen. De vagina loopt na de spierlaag meestal 

in een soort S-bocht naar achteren en dat betekent dat de portio eerder ter 
hoogte van de anus dan van de vagina ligt.  
Het oppervlak van de portio is onmiskenbaar anders dan de vaginawanden: glad 

en stevig, vergelijkbaar met het ‘puntje van je neus’. De baarmoedermond heeft 
vrijwel geen tastzin en daarom nauwelijks inwendig gevoel. Beweging van de 

baarmoeder kan wel gevoeld worden. Met een klein beetje druk tegen de 
baarmoedermond kan men het orgaan laten slingeren en valt op dat dit orgaan 
heel beweeglijk in de buikholte zit. Dit voelt men van binnenuit met de zenuwen 

van het buikvlies. Dat betekent dat het een heel diep soort gevoel is, zeg maar 
een ingewandsgevoel.  

In Europa is de vooroverliggende baarmoederligging het meest frequent, maar in 
Azië ligt deze vaker achtergekanteld; er is dus niet een ligging goed of fout. 
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De eierstokken liggen te diep in de buik, en meestal nogal naar achteren, dus 
daar zult u zelf niet bij kunnen; een arts kan dit soms wel en dit levert een vage, 

weeë pijn op.  
 

Rest ons nog de achterwand van de vagina. Het is lastig om uw wijsvinger zo te 
draaien dat er naar achteren gericht gevoeld kan worden, dus daarom kunt u 
beter de duim gebruiken. Door de wand van de vagina heen is dan het gebied 

van de endeldarm te voelen. Misschien is er ontlasting aanwezig, en als dat zo is, 
dan zal het u verbazen hoe duidelijk dat te voelen is (‘kiezeltjes’).  

De blaas, vagina en endeldarm sluiten echt naadloos op elkaar aan. Als u nog 
dieper doorvoelt naar de achterwand, dan kunt u van binnen uit uw stuitje 
tussen duim en wijsvinger beetpakken.  

U kunt weer even ruiken aan uw vinger, en waarschijnlijk valt u dan op, dat de 
geur van de vaginale vochtigheid weer heel anders is dan die van de ingang.  

Voor degenen voor wie de anus ook bij het genitale gebied hoort, kan er nog een 
onderzoek van de anus volgen. Met een wijsvinger in de vagina en de 
middelvinger in de anus, kunt u eerst de stevige dwarse spierlaag tussen uw 

vingers door voelen glijden, maar daarna zult u weer verbaasd zijn hoe dun het 
dubbele slijmvlieslaagje van vaginawand en darmwand voelt.  

 
Ik hoop dat u, door het gedetailleerd stilstaan bij variatie in gevoel, toch 
bruikbare dingen bent tegengekomen. De mogelijkheid om je eigen seksualiteit 

te ontwikkelen, te kennen en te cultiveren, is een realiteit, en daartoe is 
informatie nodig.   

 
 
 


