
Exploratie

Persoonlijke ruimte en grenzen van de 
vrouw tijdens ‘vrouwelijke’ onderzoeken.
Door Zoë Sluisdom



M
et dank aan m

ijn zusje

Ode aan de vrouw, 
door de vrouw

Ik voel me als een vrouw 
Wanneer ik in het zilveren maanlicht 
Dans aan de waterkant
Ik kijk naar mijn weerspiegeling in de zee
En lach  
Ik laat mij door het zoute water dragen
Mijn tranen samen wevend met de zilte lucht 
Ik voel me als een vrouw 
Wanneer de wilde zee mij laat zakken
Draaiend en golvend naar de bodem
Daar
In rust en vertrouwen
Omhelst door slepende stromen
Krachtig en vastbesloten
Daar voel ik me 
als een vrouw 
Vloeiend en meebewegend 
Ik voel me als een vrouw 
In de weerspiegeling 
Van jou en mij
Ik kijk in de spiegel 
En lach
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‘Daar sta je dan, voor de deur van de huisarts. De eerste keer voor 
een inwendig onderzoek. De zenuwen gieren door mijn lijf. Wat 
staat mij te wachten? Is het pijnlijk? Hoe gaat de huisarts te werk? 
Heb ik wel de juiste kleding en ondergoed aan? Allemaal gedachten 
die razendsnel door mijn hoofd schieten. Ik loop de praktijk in, de 
receptionist groet me vriendelijk en zegt dat ik plaats mag nemen. 
Ik neem plaats op een grauwe grijze plastic stoel, en wacht tot mijn 
huisarts me komt halen. Het wachten lijkt steeds langer te duren, en 
ik begin mezelf af te vragen of ik niet de verkeerde tijd in mijn agenda 
heb gezet, het duurt zo lang. Toch maar even snel in mijn agenda 
kijken. De tijd klopt. Daar zit ik dan, te wachten in de wachtkamer, tien 
minuten verder en het moet nog beginnen…’

Vrouw
en arts
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1. Van Dijk, 2021a
2. B. Brown, 2013

AANLEIDING

Persoonlijke ruimte en grenzen aangeven
Iedere vrouw in Nederland komt op een punt in haar leven dat ze een 
inwendig onderzoek moet ondergaan en elke vrouw heeft hier weer 
een andere ervaring bij. Positief maar uit mijn onderzoek is gebleken 
dat dit ook negatief kan worden ervaren. Er zijn verschillende factoren 
die invloed hebben op de ervaring, denk hierbij aan: de ruimtes, de 
professionals, de communicatie, de instrumenten zoals de eendenbek, 
maar ook de voorafgaande ervaringen van de vrouw zelf en de haar 
omgeving. Maar de persoonlijke ruimte en de grenzen van de vrouw 
worden niet altijd meegenomen, terwijl deze ruimte bepalend kan zijn 
voor de ervaring1. 

Wij mensen beschouwen persoonlijke ruimte vaak als een draagbare 
‘bubbel’. De grootte van de persoonlijke ruimte is voor iedereen, maar 
iedereen kent en ervaart het non-verbale communicatiemiddel. 
Het gaat over de afstand tussen twee mensen. Met de ruimte kun je 
duiden wat je (on)bewust non-verbaal van een ander vindt  Het is een 
ruimte waar we een bepaalde vorm van controle kunnen behouden. 
Als we de controle verliezen zijn we kwetsbaar, in de ruimte die voor 
ons juist veilig hoort te zijn2.

Wij mensen bepalen ‘vaak’ zelf wie deze ruimte betreed en hoever 
deze persoon de ruimte mag betreden door middel van grenzen1.
Maar er zijn regelmatig momenten dat we geen controle hebben over 
wie de persoonlijke ruimte betreed en in hoeverre deze persoon de 
ruimte gaat betreden.
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“Ik probeerde me distantiëren van wat er gebeurde. Een 
gedachte die ik bij mezelf herhaalde was: ‘Ik ben nu even 
gewoon een lichaam’ en daar wordt aangezeten.”

- Geïnterviewde vrouw, 29, Breda.
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Vrouwen kunnen moeite hebben met het aangeven van hun grenzen 
van de ‘niet zichtbare’ persoonlijke ruimte. Het gevolg hiervan is dat 
deze vrouwen een bezoek aan de huisarts als een onaangename 
ervaring beschouwen. Het kan bijvoorbeeld lastig zijn als de vrouw 
voor de eerste keer een inwendig onderzoek ondergaat en in een 
afhankelijkheidspositie op een behandeltafel ligt, waar ze zichzelf 
letterlijk en figuurlijk moet blootgeven. Door onzekerheid over eigen 
lichaam, seksualiteit en/of intimiteit kan de vrouw controle verliezen 
over haar persoonlijke ruimte. Hierdoor wordt het lastig voor de vrouw 
om haar grenzen aan te geven tegenover de arts. Hierdoor vindt er 
zeer vaak een grensoverschrijding plaats.

“Grenzen en ruimte zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden 
doordat ik in staat ben om mijn grenzen aan te geven, creëer 
ik ruimte voor mijzelf. Maar ook geldt: doordat ik mijn ruimte 
inneem en ‘vul’ met mijn aanwezigheid, worden mijn grenzen 
voelbaar voor mijzelf en anderen, en ben ik in staat die 
grenzen aan te geven3”.

Vrouwen hebben zelf een verantwoordelijkheid de ‘autonomie’ over 
deze ‘niet zichtbare’ persoonlijke grens. Maar hebben wij deze vorm 
van autonomie ook bij de behandelend arts? En hoe kan de vrouw 
deze ‘ruimte’ van persoonlijke grenzen behouden, zodat ze controle 
kan bewaren over haar behandeling?

3. Schreuder, 2020
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4. Grundström et al., 2011
5. Eveleth, 2018

Positie tijdens een inwendig onderzoek is 
bepalend
De positie waarin een vrouw moet liggen voor een inwendig 
onderzoek wordt als intiem ervaren. Dit komt doordat je je moet 
uitkleden, je (met ontbloot onderlichaam) naakt op je rug moet liggen 
en vervolgens moet je je benen op de beensteunen leggen. Hierdoor 
moet een vrouw zich letterlijk blootgeven en zijn haar geslachtsorgaan 
zichtbaar. Omdat deze intieme positie normaliter alleen voor haarzelf 
en haar seksuele partner is, kunnen vrouwen het gevoel hebben dat 
ze geen controle over de situatie hebben4. 

Wanneer de arts de vrouw meer betrekt in het onderzoek, kan 
de vrouw meer controle ervaren over de situatie omdat ze dan 
deel uitmaakt van het onderzoek 4. Dit kan een arts doen door 
haar bijvoorbeeld mee te nemen in het proces en haar voldoende 
informatie geven over de handelingen die zij/hij uitvoert. 

Een mooi voorbeeld is dat van professor Terri Kapsalis. Zij werkt samen 
met het Women’s Health Center, waar vrouwen altijd de mogelijkheid 
wordt geboden om hun eigen speculum in te brengen. “Dat kan 
dingen echt veranderen”. “Soms voelen vrouwen zich veel krachtiger 
door haar eigen speculum in te brengen en controle te hebben over 
dat aspect van het ontwerp” 5. Dit is een voorbeeld waarbij de vrouw 
meer autonomie ervaart door tijdens de behandeling een keuze 
aangereikt te krijgen en hierdoor meer controle te ervaren.

Wat gebeurt er tussen de relatie van de vrouw en de arts als zij 
meer autonomie krijgt over de behandeling? Wat gebeurt er als de 
vrouw de ruimte voelt om aan te geven waar ze behoefte aan heeft? 
Wat ontstaat er als ze aangeeft waar haar grens ligt? Vanuit deze 
hypotheses heb ik mijn onderzoeksvraag geformuleerd;  
Hoe kan de begeleiding rondom een eerste inwendig onderzoek van 

jonge vrouwen in Nederland verbeterd worden?

Subvraag: Hoe kan een vrouw autonomer handelen?



Pa
gi

na
 n

um
m

er
 9

H
oofdstuk 1 - Sam

envatting

POSITIONERING 

Wat is mijn opinie?
Vrouwen gaan vaker naar de huisarts dan mannen. Gemiddeld 
komen 82% van de vrouwen tussen de 15 en 30 jaar bij de huisarts, 
ten opzichte van 62,5% van de mannen tussen de 15 en 30 jaar6. Dit 
heeft mede te maken met specifieke vrouwelijke klachten waarvoor 
ze naar de huisarts gaan. Denk hierbij aan klachten rondom borsten,  
baarmoeder, vulva, zwangerschap of anticonceptie. 
Jonge vrouwen kunnen opzien tegen een inwendig onderzoek, vooral 
omdat het de eerste keer is. Hierdoor speelt het onbekende en de 
onzekerheid een rol4. 

Tien minuten, dat is de tijd die je als huisarts krijgt om een patiënt 
welkom te heten, de klacht te bespreken, een inwendig onderzoek uit 
te voeren en vervolgens af te sluiten met een vervolg. Hierin moet de 
vrouw zich kwetsbaar opstellen, lichamelijk en figuurlijk blootgeven. 
Als er nog tijd over is,  en het lukt de vrouw om zich hierover uit 
te spreken, kan ze  aangeven of ze glijmiddel op de ‘eendenbek’ 
speculum wilt. 
Binnen tien minuten is er voor de vrouw bijna geen ruimte en tijd om 
haar grenzen aan te geven en bespreekbaar te maken met de arts. De 
eerste ervaring van een inwendig onderzoek wordt herinnerd als een 
moment waar haar grens wordt overschreden, soms zonder dat ze het 
zelf doorheeft. Een inwendig onderzoek is zeer persoonlijk, een arts 
treedt letterlijk binnen in het lichaam. Soms wanneer een vrouw nog 
maagd is. Het bespreekbaar maken van de eerste ervaring met een 
inwendig onderzoek en daarmee tijd en ruimte geven aan de vrouw 
om te kunnen reflecteren is iets waar ik verandering in wil brengen.

4. Grundström et al., 2011
6. CBS, z.d.

‘Ik ben bang voor wat er gaat komen. Ik heb het nog nooit 
ervaren, maar toch heb ik een vervelend gevoel bij het 
onbekende (maar toch bekende) object dat bij mij naar binnen 
zal gaan. Bang om mezelf op deze manier te laten zien, zo 
bloot en kwetsbaar en zonder enige vorm van controle.’
      - Persoonlijke ervaring
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Wie ben ik als ontwerper?
Maatschappelijke vraagstukken rondom gelijkwaardigheid en 
intersectioneel feminisme zijn onderwerpen  die mij dierbaar zijn als 
ontwerper. Door met een kritische blik naar het vraagstuk te kijken 
probeer ik gevoelige thema’s aan het licht te brengen. Dit doe ik 
door het vraagstuk uit elkaar te halen en te kijken naar waar het pijn 
doet. Daarin is de samenwerking tussen mijzelf en de eindgebruiker 
voor mij essentieel. Ik werk vanuit co-creatie en betrek de doelgroep 
altijd in het proces zodat het een gelijkwaardig proces is. Zoals in dit 
onderzoek de vrouw onderdeel is van mijn proces. 



Pa
gi

na
 n

um
m

er
 1

1
H

oofdstuk 1 - Sam
envatting

ONDERZOEKSACTIVITEITEN 

Referentie projecten

Yona speculum - Herontwerp door Yona care
Yona, heeft een herontwerp gemaakt van de meer dan 100 jaar oude 
speculum, dit ontwerp is gericht op de vrouwvriendelijke kijk naar 
de gynaecologische instrumenten. Het feit dat hier een ontwerp is 
gemaakt vanuit een vrouwelijk oogpunt laat zien dat dit een ontwerp 
is waar veel vrouwen tegen aanlopen.

22. Yona Care, z.d. Beeld: ontwerp speculum Yona Care22
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Referentie projecten

Is het normaal dat? - Joes + Manon
Joes en Manon hebben een interactief diner ontwikkeld om op 
een toegankelijke manier het gesprek te starten over verschillende 
onderdelen van seksualiteit. Om dit interactieve diner in te zetten 
om het gesprek aan te gaan over seksualiteit vind ik een ontzettend 
goede manier om de ongemakkelijke barrière te doorbreken.

23. Joes + Manon, z.d. Beeld: Is het normaal dat 23
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Referentie projecten

Brush - Sexual healing
De borstel die is ontworpen door Sexual Healing speelt in op de 
sensorische ervaring voor het ontdekken van je eigen lichaam. Het is 
een laagdrempelig product wat vrouwen de mogelijkheid biedt om 
op eigen tempo het lichaam te ontdekken.

24. Sexual Healing, z.d. Beeld: Brush 24
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Belangerijke onderzoeken 

‘You expose yourself in so many ways’: young women’s 
experiences of pelvic examination4. 

Dit is een belangrijk onderzoek geweest in mijn onderzoeksproces, 
omdat er in dit onderzoek is gekeken naar hoe jonge vrouwen een 
inwendig onderzoek beleven en hoe de ervaringen voor deze jonge 
vrouwen kan worden beïnvloed. 

‘The art of physical assessment: Crossing personal space7. 

Dit is een belangrijk onderzoek geweest in mijn onderzoeksproces, 
omdat er in dit onderzoek is gekeken naar hoe jonge vrouwen een 
inwendig onderzoek beleven en hoe de ervaringen voor deze jonge 
vrouwen kan worden beïnvloed. 

4. Grundström et al., 2011
7. Zarbock, 2011
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Eigen onderzoeksactiviteiten

Persoonlijke ervaring
Als eerste ben ik mijn eigen persoonlijke ervaring gaan ontleden; Wat 
gebeurde er, wat waren mijn emoties bij de verschillende stappen die 
zijn doorlopen en hoe heb ik hier zelf op gereageerd. Hier kwamen 
meerdere emoties naar boven, de schaamte tegenover de arts, geen 
controle hebben en eigen onzekerheid. Deze thema’s vormde de basis 
van mijn vertrekpunt. 

Eerste ervaringen gesprekken met de doelgroep 
Om te begrijpen hoe de doelgroep tegen dit vraagstuk aankijkt, ben 
ik aan de vrouwen in mijn omgeving gaan vragen hoe zij tegen een 
inwendig onderzoek aankijken. Bij deze gesprekken kwamen dezelfde 
emoties als die van mijzelf naar boven. 

“Wat mij ergens misschien tegenhoudt, is dat er vaak zo  
met je omgegaan wordt dat het voor hun normaal is.  
Lopende band werk.” 

- Geïnterviewde vrouw, 23, Breda.

8. Afdeling Buitengewone Zaken, z.d.

Ontwerpsessies geïnterviewden vrouwen 
Op basis van de inzichten uit het eerste deel van het onderzoek heb 
ik meerdere ontwerpsessies met de vrouwen gehouden. Deze sessies 
staan in het teken van de ervaringen, persoonlijke ruimte, grenzen en 
de kwetsbaarheid van de vrouwen naar henzelf en de arts. Samen zijn 
wij aan de hand van deze onderwerpen gaan analyseren wat er voor 
nodig is om autonomie te behouden.

“Ik maak plaats voor andermans grenzen.” 
- Geïnterviewde vrouw, 26, Utrecht.

Expert sessies 
Vanuit de inzichten die ik heb opgehaald bij de ontwerpsessies van 
de vrouwen ben ik in gesprek gegaan met verschillende experts; een 
haptonoom, verpleegkundige, pop poli specialist, gynaecoloog en een 
huisarts. Om zo vanuit verschillende perspectieven en expertises de 
inzichten te benaderen. 

Ontwerpsessies Afdeling Buitengewone Zaken (A/BZ) 
A/BZ verhelderd en activeert complexe maatschappelijke 
vraagstukken8. Met een aantal collega’s van A/BZ heb ik verschillende 

ontwerpsessies gehouden {a}. ‘Brainstormsessies’ om de verkregen 
inzichten vanuit de verschillende perspectieven te analyseren 
en ‘Concept sessies’ om te onderzoeken hoe het eindproduct te 
realiseren is.
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Prototypes & Test resultaten

Dit ben ik nu, dit zou ik willen zijn 
Het gespreksbord is een tool om een dialoog te voeren met de 
geïnterviewden vrouwen over de verschillende fases van een 
huisartsbezoek. Waar plaatsen ze zichzelf in de ruimte en waar 
plaatsen ze de arts? Waar zouden de geïnterviewden vrouwen, de 
artsen en zichzelf willen plaatsen? En wat is er voor nodig om hier te 
komen? Samen met de geïnterviewden vrouwen kijken wij naar hoe 
het bord over de behandeling heen veranderd.

Jezelf zien 
De geïnterviewden vrouwen ontvangen 3 verschillende spiegels, 
elke spiegel heeft een eigen hardheid van reflectie; dof, reflecteren 
en spiegelend. De geïnterviewden vrouwen gebruiken deze spiegels 
om te kijken naar hun eigen vulva, hoeveel willen ze van zichzelf 
zien en hoelang hebben ze nodig? Hier wordt er ingespeeld op de 
kwetsbaarheid van de vrouwen en de controle die ze hierin kunnen 
behouden. Ze krijgen de ruimte om dit alleen op hun eigen tempo te 
onderzoeken. 

Afstand en nabijheid 
Een stok, beide aan 1 kant, kunnen de geïnterviewden vrouwen 
met mij in contact staan door middel van deze stok? Zij hebben de 
controle, zij bepalen of ze naar mij toe willen bewegen of juist liever 
van mij af. Hoeveel afstand hebben de geïnterviewden vrouwen nodig 
om zich fijn te voelen in hun persoonlijk ruimte? Op deze manier 
kunnen de geïnterviewden vrouwen in beweging komen maar toch 
een gegarandeerde afstand creëren, om te onderzoeken waar hun 
grens ligt.

Oog in oog
Schaamte voor eigen lichaam en andere onzekerheden kunnen naar 
boven komen als je op een behandeltafel ligt. Terwijl de arts misschien 
geen schaamte heeft naar de vrouw, heeft de vrouw die schaamte wel 
vaak naar zichzelf. Door de geïnterviewden vrouwen in de spiegel te 
laten kijken en hen te confronteren met hun eigen reflectie kunnen er 
verschillende onzekerheden ontstaan. Wat gebeurd er als ze zichzelf 
echt zien? 
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Ontwerpoplossing
Tien minuten zijn niet genoeg voor een vrouw om zich kwetsbaar op 
te stellen en haar grenzen bespreekbaar te maken met de arts. Vanuit 
deze gedachte heb ik twee ruimtes ontworpen. Een ruimte waar de 
vrouw geconfronteerd wordt met de tijd en ruimte die er normaal 
niet is en een ruimte waar de vrouw juist de tijd en ruimte krijgt om 
te reflecteren op haar grenzen. Zodat de vrouw op deze manier gaat 
nadenken over haar eigen grenzen binnen een behandeling en hoe ze 
deze grenzen kan waarborgen in het contact met haar arts.
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Vrouwelijke 
onderzoeken

De wereld is voornamelijk ontworpen door mannen, voor 

mannen. Dit is ook terug te vinden in de medische wereld. Los 

van de eendenbek zijn er veel voorbeelden te noemen waarin 

de verhoudingen tussen man en vrouw duidelijk uit balans 

zijn. Denk hierbij aan de anticonceptie pil, waarbij vrouwen 

boven de 40 vier keer meer kans hebben om trombose te 

krijgen9.Of hoe vrouwen recentelijk zijn ‘vergeten’ tijdens 

het ontwikkelen van het AstraZeneca-vaccin10 en daarnaast 

vrouwen 50% meer bijwerkingen melden van medicatie dan 

mannen11.

Maar ook wanneer je kijkt naar vrouwelijke onderzoeken 
vind je mannelijke ontwerpen terug, zoals de verschillende 
vrouwonvriendelijke instrumenten die worden gebruikt tijdens 
de behandelingen. Dr. J. Marion Sims (M) de grondlegger van de 
gynaecologie12, heeft in 1840 het speculum uitgevonden, ook wel 
bekend als de ‘eendenbek’. Onder andere doordat dit ontwerp is 
gemaakt door een man, is destijds de ervaring van de vrouw die het 
onderzoek ondergaat niet meegenomen. Maar hoe ervaren vrouwen 
vandaag de dag vrouwelijke onderzoeken? Met dit vraagstuk ben ik 
mijn onderzoek gestart. 

Om inzicht te krijgen in de huidige ervaring van de vrouw, ben ik mijn 
eigen ervaring en de ervaring van de vrouwen om mij heen gaan 
analyseren. Aan hun en mijzelf heb ik de vraag gesteld ‘Waar denk jij 
aan, als je aan een inwendig onderzoek denkt?’

9. Trombose stichting, 2021
10. Van der Pol, 2021
11. Women inc, 2021
12. Domonoske, 2018
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“Ik heb minder positieve ervaringen en terugkijkend bleek 
dat de arts geen contact met maakte en het voor diegene 
routine leek terwijl dat voor mij niet was.”    

- Geïnterviewde vrouw, 23, Breda
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Vanuit deze eerste gesprekken zijn 3 belangrijke thema’s naar 
voren gekomen die invloed hebben op de ervaring van de vrouwen; 
schaamte, controle en onzekerheid. Wat zorgt ervoor dat de vrouwen 
geen controle voelen, schaamte ervaren en er onzekerheid naar 
boven komt tijdens deze vrouwelijke onderzoeken? En hoe geef je de 
vrouwen autonomie over haar persoonlijke ervaring?  

Er zit onder andere een afhankelijkheids element in van de vrouw 
naar de arts, dit kan invloed hebben op de controle die de vrouw 
ervaart tijdens de behandeling. Schaamte en onzekerheid kunnen er 
voor zorgen dat de vrouw moeite heeft met het aangeven van haar 
grenzen aan de arts13.

Controle wordt gebruikt om iets of iemand te beheersen en te zorgen 
dat er niets gebeurt wat je niet wilt14.  En onze persoonlijke grenzen 
worden gebruikt om te bepalen wie wij zijn ten opzichte van de ander, 
welk gedrag geaccepteerd wordt en welk gedrag niet15. 

Deze twee thema’s zijn met elkaar verbonden door ‘ruimte’, de 
ruimte die wij fysiek innemen maar ook geestelijk definiëren als 
die van onszelf. Edward T. Hall16 heeft deze ruimtes opgebouwd in 
verschillende zones, sociaal tot intiem, te meten in afstand, die worden 
gebruikt om de grenzen te hanteren7. 

We gebruiken de sociale zone om de afstand tussen onszelf 
en onbekende personen te behouden, zoals een persoon in de 
supermarkt1. De intieme zone is bedoeld voor de intimiteit van 
aanraking. Intimiteit is de optimale vorm van aanraking, maar deze 
aanraking laten wij niet van iedereen toe17. In welke zone plaatsen 
vrouwen de behandelende arts? Waar houdt de ‘ruimte’ van de vrouw 
op en waar begint de ‘gezamenlijke ruimte’? Hieruit is ‘persoonlijke 
ruimte’ naar voren gekomen, in de persoonlijke ruimte bewaart de 
vrouw controle over haar ‘ruimte’ door de grenzen die ze stelt18. 

1. Van Dijk, 2021a
7. Zarbock, 2011
13. Mauve Clouds, z.d.

14. Conner, 2016
15. Persoonlijke grenzen stellen en versterken, 2011
16. N. Brown, 1966
17. Gifford, 2007
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“Zolang ik ruimte heb, heb ik controle.”
- Geïnterviewde vrouw, 33, Amsterdam.
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haar grenzen door de arts worden gewaarborgd.
Daarnaast geven de geïnterviewden vrouwen aan dat ze het moeilijk 
vinden grenzen aan te geven aan de ander, dit heeft te maken met 
eigen onzekerheid, waardoor zij de grenzen vaker door de ander laten 
bepalen.

De geïnterviewden vrouwen geven aan dat ze zich niet betrokken 
voelen bij het behandelproces, de communicatie ontbreekt en 
door eigen onzekerheid vinden ze het lastig om vragen te stellen in 
het moment. Dit zorgt ervoor dat ze geen controle ervaren over de 
behandeling.

De vrouwen geven aan dat ze niet de ruimte voelen om kwetsbaar 
te zijn. Hierdoor geven de vrouwen niet aan wat hun grenzen en 
behoefte zijn aan de arts, met als gevolg dat ze vaker weg lopen met 
een negatieve ervaring.

Welke aannames zitten hierachter?
• Vrouwen leven vaak met het idee dat het ‘maar op deze manier’ 

moet. 
• Door de vrouwen autonomie te geven over hun ‘ruimte’ kan de 

ervaring worden beïnvloed. 
• Onzekerheid zorgt ervoor dat de grens vervaagt. 

2 B. Brown, 2013

Grenzen en persoonlijke ruimte - De 
geïnterviewde vrouwen

Vanuit deze waarde ben ik mijn eerste ontwerpsessie {b} met 

5 vrouwen gaan opzetten. Door middel van een associatie 

kaart over ‘grenzen’ en ‘persoonlijke ruimte’ ben ik met de 

geïnterviewden vrouwen in gesprek gegaan. Welke betekenis 

geven ze zelf aan de persoonlijke ruimte en grenzen? En wat 

gebeurt er in deze ‘ruimte’ die een ‘onbekend’ persoon zoals 

de arts betreed? 

Wat is hieruit ontstaan? 
De geïnterviewden vrouwen geven aan dat hun persoonlijke ruimte 
iets is van zichzelf en mensen die dichtbij hen staan. De ‘ruimte’ die 
ze innemen worden groter bij ‘onbekende’ relaties en kleiner bij 
‘bekende’ relaties.

De geïnterviewden vrouwen geven aan dat een ‘onbekend’ persoon 
de controle heeft door de eerste aanraking. Omdat het niet bekend is 
wat de intentie is van de persoon voelen zij zich kwetsbaar en onzeker 
in hun persoonlijke ruimte2.

Hierdoor is het voor de vrouw belangrijk dat bij intreden van de 
persoonlijke ruimte, de intentie van de arts wordt verklaart aan de 
vrouw tijdens een behandeling. Op deze manier weet de vrouw dat 
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“Je wilt stilstaan bij het moment maar die ruimte is daar 
eigenlijk niet voor.”
     - N. Koole Verpleegkundige, Bergen op Zoom.
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19. Caluwé, 2021

Grenzen en persoonlijke ruimte - De experts

Vervolgens ben ik in gesprek gegaan met medische 

specialisten; N. Koole (Verpleegkundige) en E. Verhage (POP 

Verpleegkundige). Om meer inzicht te krijgen in persoonlijke 

ruimte en intimiteit heb ik A. Verheul (Haptotherapeut) erbij 

betrokken, waar de aanraking tussen cliënt en therapeut de 

behandeling vormgeeft. Vanuit deze gesprekken heb ik meer 

inzicht gekregen in de behandelprocedure van de arts, de 

grenzen en persoonlijke ruimte van de vrouw {c}.

Wat is hieruit ontstaan?
Het is belangrijk dat iemands intimiteit wordt gewaarborgd, de vrouw 
moet zich veilig voelen tegenover de arts. Dit doet de arts onder 
andere door de intentie bij binnenkomst te verklaren aan de patiënt. 

Ondanks dat er weinig tijd is, is het belangrijk dat de vrouw voelt 
dat ze de ruimte heeft om aan te geven waar haar behoefte ligt. 
Tegelijkertijd neemt de druk op de zorg echter toe, waardoor er juist 
geen tijd en ruimte is om extra te besteden aan ieder individu.

Vaak voelt de verpleegkundige dat wanneer een vrouw wordt 
betrokken binnen de behandeling dat deze vrouw meer zekerheid 
voelt en zich betrokken voelt bij de behandeling.

Je lichaam uitleveren is een vorm van dissociatie19, dit gebeurd als 
de ‘niet zichtbare’ grens wordt overschreden. Hierdoor is het in het 
moment niet meer mogelijk voor de vrouw om in haar kracht te staan. 
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19. Caluwé, 2021

Conclusie
De geïnterviewden vrouwen definiëren hun persoonlijke ruimte 
als iets van zichzelf, iets wat ze willen beschermen. Wanneer een 
onbekend persoon deze ruimte betreed onstaat er een angst voor 
wat er kan gebeuren het ‘onbekende’. Dit komt mede doordat de 
intentie van de persoon nog niet duidelijk is, het gevolg hiervan is 
dat de vrouwen onzeker worden en deze onzekerheid zorgt voor de 
vervaging van hun grenzen. Dit kan zich uiten in een ‘freeze’ reactie19,  
de vrouwen kunnen zichzelf dan gaan distantiëren van hun eigen 
lichaam.

Daarnaast geven de geïnterviewden vrouwen aan dat ze niet weten 
hoe hun ‘vrouwelijke’ organen er van binnen uitzien, en hoe de arts 
(onbekend persoon) te werk gaat (onbekende situatie). Het voelt alsof 
het lichaam uitgeleend wordt en ze geen controle hebben over de 
behandeling.

De geïnterviewden vrouwen ervaren geen tijd en ruimte om 
kwetsbaar te zijn, naar zichzelf of de arts, tijdens een behandeling.
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Welke aannames kan in bevestigen?

Vrouwen leven vaak met het idee dat het ‘maar op deze 
manier’ moet.
De geïnterviewden vrouwen hebben tijdens de ontwerpsessie 
aangegeven dat ze vaak niet weten dat ze iets mogen zeggen, niet 
durven uit onderzekerheid, of omdat ze zichzelf ‘groot’ willen houden.

Door de vrouw autonomie te geven over haar ‘ruimte’ kan de 
ervaring worden beïnvloed. 
Bij de gesprekken met de experts is aangegeven dat het inzicht geven 
in de behandeling de vrouw meer controle geeft. De vrouwen geven 
tijdens de gesprekken aan dat er behoefte is naar inzichten tijdens 
de behandeling, om zich onderdeel te voelen van het proces. En uit 
onderzoek is gebleken, dat als de vrouw meer betrokken wordt bij het 
proces, ze meer controle ervaart4. 

Onzekerheid zorgt ervoor dat de grens vervaagt. 
De geïnterviewden vrouwen hebben tijdens de ontwerp sessie 
aangegeven dat ze niet weten waar de grens ligt door onzekerheid, 
dit wordt bevestigd in het onderzoek van4. Vrouwen die onzeker zijn 
hebben meer moeite met het aangeven van hun grenzen. Deze 
onzekerheid kan onder andere ontstaan door onzekerheid van het 
lichaam, seksualiteit of intimiteit.

Welke bijkomende aannames zitten hierachter?
• De arts bepaalt de grenzen van de vrouw bij intreden van de 

persoonlijke ruimte.
• Door de vrouw inzicht te geven over hun eigen geslachtsorganen 

voelen ze zich onderdeel van het proces.
• Interactie over grenzen tussen de arts en de vrouw zorgen ervoor 

dat het een samenwerkingsproces wordt.
• Door de vrouw ruimte te geven om kwetsbaar te zijn tijdens een 

onderzoek ervaart zij autonomie.

4. Grundström et al., 2011
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Ontwerpvraag

Hoe creëer je meer ruimte voor de persoonlijke ruimte en 
grenzen van de vrouw tijdens vrouwelijke onderzoeken?

• Wat is de fysieke en emotionele reactie als de persoonlijke ruimte 
wordt betreden?

• Wat zijn de ervaringen van een gynaecologisch onderzoek bij 
vrouwen?

• Hoe geef je een vrouw inzicht over haar vrouwelijke 
geslachtsorganen? 
Hoe geef je een vrouw controle tijdens een gynaecologisch 
onderzoek?

• Hoe kan de onzichtbare grens van de vrouwen zichtbaar gemaakt 
worden aan de vrouw?
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Ontwerpen 
voor de vrouw
VAN AANNAMES NAAR PROTOTYPES  

De geïnterviewden vrouwen hebben duidelijk aangeven 

dat er verschillende elementen invloed hebben op hun 

ervaring, maar ik heb nog niet een helder beeld waar dit 

precies vandaan komt. Om hier meer inzicht over te krijgen 

ben ik mijn vooraf gestelde aannames gaan omzetten 

naar prototypes, die ik uiteindelijk weer heb uitgewerkt tot 

beleefbare prototypes om bij de geïnterviewden te testen.
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Door de vrouw inzicht te geven over hun eigen 
geslachtsorganen voelen ze zich onderdeel van 
het proces.

“Vrouwelijke organen zijn kwetsbaar, maar niet zichtbaar.”  
- Geïnterviewde vrouw, 29, Breda.

Open en bloot
Hoe toon je de kwetsbaarheid van het vrouwelijk lichaam? De 
geïnterviewden vrouwen geven iets kwetsbaars van zichzelf weg in 
de vorm van een uitstrijkje, dit uitstrijkje wordt door mij omgezet 
naar nieuw ‘materiaal’. Waar zij de confrontatie aangaan door iets 
van zichzelf aan mij weg te geven. Het materiaal dat op het uitstrijkje 
zit krijgt een nieuwe vorm aangemeten. Hierdoor ontwikkelt zich 
een soort beeldend kunstwerk van haar eigen geslachtsorgaan. Iets 
wat normaliter altijd binnen in het vrouwelijke lichaam blijft en niet 
aanschouwt kan worden. Wat is de impact hiervan op de vrouw?

Beeld: Kombucha leather25
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Uitwerking
De bacteriën van het uitstrijkje van de geïnterviewden vrouwen in 
combinatie met andere ingrediënten (kombucha, suiker en thee) 
worden gebruikt om een fermentatie proces in gang te zetten. Dit 
resulteert in een leerachtig materiaal. Dit materiaal lijkt kwetsbaar 
maar in wezen is het sterk, net als het vrouwelijke lichaam. Helaas is 
de uitwerking hiervan tot twee keer toe niet de uitkomst geweest die 
ik had gehoopt, in plaats van het fermenteren van bacteriën, is het 
materiaal gaan schimmelen. Daarnaast is het nog onduidelijk wat de 
precieze waarde hiervan is. Om deze reden heb ik dit prototype niet 
verder uitgewerkt.

Eigen beeld: uitstrijkje vrouw
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Beeld: Ikebana26

De arts bepaalt de grenzen van de vrouw bij 
intreden van de persoonlijke ruimte & Interactie 
over grenzen tussen de arts en de vrouw zorgen 
ervoor dat het een samenwerkingsproces wordt.

“Grenzen zijn ook een wisselwerking, ik geef het aan en jij kan 
daar op reageren, samen zoeken naar de beste weg.”

- Geïnterviewde vrouw, 24, Breda.

Ikebana
Ikebana; de schoonheid van Japans bloemschikken waar de 
aandacht en ruimte wordt genomen om een samenstelling van 
bloemen te creëren. Wat gebeurt er als je deze theorie inzet om 
een samenwerking  te creëren tussen de vrouw en de arts over de 
persoonlijke ruimte en grenzen hierbinnen?

Vanuit deze vraag ben ik gaan kijken naar familie opstellingen, dit 
is een therapeutische sessie waarbij een ruimtelijke uitbeelding 
van de opstelling van jouw familie wordt uitgevoerd. Hierin sprak 
de opstelling mij aan, wat als je een opstelling maakt over de 
persoonlijke ruimte van de vrouw tijdens een behandeling? Hieruit 
is het gespreksbord ontstaan, een visuele ruimtelijke uiting van de 
persoonlijke ruimte van de vrouw en de wenselijke plaatsing tussen 
haar en de arts.
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Eigen beeld: Het gespreksbord
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Eigen beeld: Visualisatie spiegels

Door de vrouw ruimte te geven om kwetsbaar te 
zijn tijdens een onderzoek ervaart zei autonomie.

“De arts heeft geen schaamte, maar ik wel naar de arts.” 
- Geïnterviewde vrouw, 23, Breda.

Jezelf zien
De geïnterviewden vrouwen voelen geen ruimte om kwetsbaar te zijn, 
maar hoeveel hoeveel ruimte en tijd hebben de vrouwen nodig om 
kwetsbaar te zijn? De geïnterviewden vrouwen krijgen een spiegelset 
mee die bestaan uit 3 verschillende reflecterende materialen; dof, 
reflecterend en spiegel reflectie. Hiermee mogen ze naar hun eigen 
vulva kijken. Dit geeft de vrouw de ruimte om te ontdekken waar ze 
zelf comfortabel mee zijn en hoeveel schaamte ze over haar eigen 
lichaam kunnen loslaten.
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Eigen beeld: Spiegels
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Eigen beeld: Het gespreksbord

Uitwerking - Het gespreksbord

Een open dialoog met de vrouw
Het gespreksbord is een tool om een dialoog te voeren met de 
geïnterviewden vrouwen over de verschillende fases die worden 
doorlopen tijdens een behandeling. Vanaf het moment dat de 
vrouwen de wachtkamer inlopen tot het moment van ze de praktijk 
verlaten. Tijdens dit gesprek ga ik samen met de geïnterviewden 
vrouwen kijken naar waar ze zichzelf en de arts plaatsen binnen hun 
persoonlijke ‘ruimte’, maar ook waar de vrouwen zichzelf en de arts 
zouden willen plaatsen. Door het gespreksbord kan ik samen met de 
geïnterviewden vrouwen buiten het kader van de behandeling de 
gewenste mogelijkheden verkennen, waarbij zij de controle hebben 
over hun behandeling en persoonlijke ruimte. 
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De werking
Stap 1: Vrouw en arts in de ‘huidige’ positie plaatsen op het bord.
Welke afstand heb jij tot je eigen persoonlijke ruimte en welke afstand 
heeft de arts tot jouw persoonlijke ruimte?

Stap 2: Vrouw en arts wenselijk plaatsen op het bord.
Hoe verandert de afstand tussen het ‘huidige’ en het wenselijke?

Stap 3: Elementen plaatsen op het bord.
Wat heb jij nodig om de wenselijke afstand te bereiken van jezelf en 
van de arts? (mens, afstand, communicatie en tool)

Stap 4: Elementen op het bord betekenis geven.
Welke betekenis geef jij aan de elementen?

Eigen beeld: Het gespreksbord
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Dit was ik en dit zou ik willen zijn. 
Hoe verandert de afstand van de 
behandeling door de fases heen?  
En wat is hiervoor nodig?
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De 4 fases
Fase 1: De wachtruimte

Fase 2: Introductie en uitkleden

Fase 3: De behandeling

Fase 4: Aankleden en weglopen

Eigen beeld: Het gespreksbord
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De elementen
Communicatie: Verbaal of non verbaal?

Tool: Wat heb je nog?

Mens: Een derde persoon?

Afstand: Fysiek of emotioneel?

Visualusatie: Elementen
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Eigen beeld: Het gespreksbord
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20. Goop, 2021 Beeld: 100 vaginas27

Uitwerking - Jezelf zien 

Kwetsbaarheid naar eigen lichaam
Uit onderzoek van Goop20 is gebleken dat de vrouw een dissociatie 
met het vrouwelijke lichaam en de vrouwelijke geslachtsorganen 
heeft. De geïnterviewden vrouwen hebben tijdens de eerste 
ontwerpsessie aangegeven dat er een nieuwsgierigheid is naar hun 
vrouwelijke geslachtsorganen, maar bij deze nieuwsgierigheid kan 
ook ongemak komen kijken. Het beeld dat de vrouw heeft over het 
uiterlijk van de vulva, zorgt er voor dat veel vrouwen schaamte hebben 
voor hun eigen vulva. 

Dit is de aanleiding geweest om voor de geïnterviewden vrouwen 
spiegels te maken om naar zichzelf te kijken. Zij kunnen zelf bepalen 
hoeveel ze van zichzelf willen zien, en hoe lang, waardoor zij zelf de 
controle kunnen behouden. Dit geeft de geïnterviewden vrouwen de 
ruimte om te ontdekken hoe kwetsbaar ze met zichzelf willen zijn en 
hoeveel schaamte ze over hun eigen lichaam kunnen loslaten door 
‘echt’ naar zichzelf te kijken. 
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De spiegels
Dof:  In deze spiegel kan je geen details zien, maar een doffe reflectie 
van jezelf.

Reflecterend: In deze spiegel begin je meer een reflectie van jezelf te 
zien, nog geen details maar de vormen worden duidelijker.

Spiegel: In deze spiegel kan je jezelf volledig zien, elk detail. 

De werking
Stap 1 Vrouw ontvangt 3 spiegels
Hoeveel wil jij van jezelf zien?

Stap 2 Vrouw maakt zelf de keuze hoe ver ze wilt gaan
Hoelang heb jij nodig?

Stap 3 Vrouw haalt eigen inzicht op
Wat heb jij over jezelf en je eigen vulva geleerd?

Stap 4 Vrouw vult bijgeleverd document {d}. 
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Wat gebeurt er wanneer de vrouw 
zich kwetsbaar kan opstellen 
tegenover haar eigen lichaam?
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Eigen beeld: Spiegel
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In gesprek met 
de vrouw
Het gespreksbord - De geïnterviewden vrouwen
Ik heb een tweede ontwerpsessie {e} opgezet om vanuit het 

perspectief van de geïnterviewde vrouwen de verschillende 

fases van de behandeling te analyseren. Door een gesprek te 

voeren met hun aan de hand van het gespreksbord, ben ik op 

zoek gegaan naar belangrijke inzichten en de behoeften van 

de vrouwen per fase. 

“Het aan en uitkleden dat is een moment voor mijzelf.” 
- Geïnterviewde vrouw, 26, Utrecht.
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Wat is hieruit ontstaan? 
Fase 1 De wachtruimte
De geïnterviewden vrouwen geven aan dat ze zich niet gezien voelen 
in de wachtruimte. Wanneer er een introductie tussen hen en de arts 
kan plaatsvinden in de vorm van een begroeting, voelen ze zich meer 
gezien en wordt de afstand tussen henzelf en de arts kleiner. 

De geïnterviewden vrouwen geven aan een grote afstand van hun 
eigen persoonlijke ruimte te hebben in de wachtruimte. Dit gevoel, 
en dus afstand, wordt groter naarmate de wachttijd langer wordt, 
waardoor onzekerheden en zenuwen toenemen.  Het gevolg hiervan 
is dat de geïnterviewden vrouwen deze gevoelens meenemen naar de 
volgende fase en door hun onzekerheid meer moeite ervaren met het 
aangeven van hun grenzen. 

Fase 2 Introductie en uitkleden
Vanaf het moment dat de geïnterviewden vrouwen de 
behandelruimte betreden voelt het alsof de arts dichter in de 
persoonlijke ruimte zit dan zijzelf. Met als gevolg dat ze een grotere 
afstand hebben met zichzelf en hun persoonlijke ruimte.

De geïnterviewden vrouwen willen gezien worden door de arts. Het is 
daarom belangrijk dat de arts erkent dat de vrouwen zich kwetsbaar 
mogen voelen en er ruimte is voor hun kwetsbaarheid.
De behoefte van de geïnterviewden vrouwen om uitleg te krijgen over 
het behandelproces is een belangrijk element, dit is de eerste stap 
voor de vrouwen om betrokken te worden bij de behandeling.
De geïnterviewden vrouwen geven duidelijk aan dat het uitkleden een 
onzeker gevoel geeft, privacy behouden in de vorm van een 
afscherming is daarom essentieel.

Fase 3 De behandeling
De geïnterviewden vrouwen willen inzichten krijgen in de 
bevindingen van de arts tijdens het behandelproces, er is een 
nieuwsgierigheid naar eigen lichaam. Tegelijkertijd geeft dit hen het 
gevoel dat ze onderdeel zijn van het behandelproces.

De geïnterviewden vrouwen hebben behoefte aan een veilige afstand 
tussen henzelf en de arts. Door een spiegel aan de zijkant te plaatsen 
kunnen ze naar elkaar kijken zonder direct oogcontact met elkaar te 
maken. Zo worden de vrouwen betrokken bij het proces, omdat ze 
mee kunnen kijken naar de handelingen van de arts.

De huidige behandeltafel geeft de geïnterviewden vrouwen te weinig 
controle over de behandeling, door meer rechtop te zitten ervaren 
ze een groter gevoel van controle. Dit heeft mede te maken met het 
gevoel dat ze makkelijker kunnen opstaan en weglopen, dan wanneer 
ze op een behandeltafel liggen. 

Fase 4 Aankleden en weglopen
De geïnterviewden vrouwen hebben behoefte aan ruimte in de vorm 
van een veilige afstand tussen henzelf en de arts. In de fase waar de 
geïnterviewden vrouwen zich weer aankleden, is er een moment 
nodig om te kunnen reflecteren en tot zichzelf te komen. 
Dit persoonlijke moment wordt het liefst in beslotenheid gedaan.
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Om de geïnterviewden vrouwen meer inzicht te geven 

in hun eigen vrouwelijke geslachtsorganen en de 

kwetsbaarheid hiervan, heb ik na de tweede ontwerpsessie de 

geïnterviewden vrouwen een setje met spiegels meegegeven. 

Spiegels waar ze zelf het niveau van reflectie kunnen bepalen 

op hun eigen tempo. Om op deze manier op zoek te gaan hoe 

ze de autonomie bewaren over hun eigen grenzen. 

“Het duurt een tijd voor ik echt wil kijken” 
- Geïnterviewde vrouw, 26, Utrecht.

Wat is hieruit ontstaan? {f} 
De geïnterviewden vrouwen willen niet altijd alles in elk detail van 
zichzelf zien. Dit kan te maken hebben met de schaamte van de vulva, 
maar ook met het onbekende omdat zij niet vaak naar zichzelf kijken.

De geïnterviewden vrouwen zijn niet gewend om zichzelf zo te zien, 
hierdoor ervaren ze een kwetsbaarheid naar zichzelf.

De geïnterviewden vrouwen ervaren een vorm van autonomie omdat 
ze controle hebben over wat en hoeveel ze zien van zichzelf.
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De behandeling - expert 
Vanuit de sessies met de geïnterviewden vrouwen ben ik 

erachter gekomen dat er meer inzichten nodig zijn vanuit 

het perspectief van een gynaecoloog en huisarts over de 

behandeling. Ik ben in contact gekomen met H. Kessel (V) 

(Gynaecoloog - Boven het IJ Amsterdam) {g} en J. Wynia  (M) 

(Huisarts - Huisartsenpraktijk Wynia) {h} , ik ben met hen in 

gesprek gegaan over; hoe de behandelprocedure verloopt, 

hoe persoonlijke ruimte van invloed is op de behandeling, en 

de grenzen van de vrouw tijdens de behandeling. 

Wat is hieruit ontstaan? 
Wat mij opviel tijdens het gesprek is dat de vrouw voor haar eerste 
vrouwelijke onderzoek niet bij de gynaecoloog komt maar bij de 
huisarts. Huisartsen zijn getraind om dingen bij zichzelf te houden en 
niet door te verwijzen naar de 2de lijn in verband met de hoge kosten 
van de zorg. 

Daarnaast is de duur van de afspraak van de vrouw tien minuten, 
zowel bij de gynaecoloog als bij de huisarts. Dit laat blijken dat er 
weinig tijd en ruimte is voor de vrouw tijdens de behandeling.

Ook wordt er tijdens dit gesprek de nadruk gelegd op de privacy 
van het aan- en uitkleden, hier moet de vrouw de tijd en ruimte voor 
krijgen. 

Afstand en nabijheid - expert
Hierna ben ik terug in gesprek gegaan met A. Verheul 

(Haptotherapeut) over mijn bevindingen van de gesprekken 

met de geïnterviewden vrouwen en de experts. We zijn 

dieper ingegaan op het ‘zien en gezien’ worden. Hoe bewaar 

je de juiste afstand en houd je tegelijkertijd rekening met de 

onzekerheden van de vrouw? {i}

Wat is hieruit ontstaan? 
De grote angst ligt niet zo zeer bij de behandeling maar bij het 
kwetsbaar zijn, aan- en uitkleden, en de ruimte om dit te ervaren. Het 
komt neer op tijd: tien minuten is niet genoeg voor de arts en voor de 
vrouw om überhaupt met de kwetsbaarheid en de grenzen van de 
vrouw bezig te zijn. 

De juiste vorm van afstand en nabijheid zorgen ervoor dat de vrouw 
de ruimte krijgt en hoe de vrouw de ruimte ervaart. 
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Conclusie
Tien minuten is vrijwel nooit genoeg tijd om in contact te komen 
met elkaar, zeker niet als je kijkt naar de kwetsbaarheid van de 
vrouw tijdens een behandeling. De onzekerheid van de vrouw kan 
ervoor zorgen dat ze haar grenzen niet zichtbaar maakt, en kan 
het voorkomen dat haar grens wordt overschreden bij haar eerste 
onderzoek. Er is tijd en ruimte nodig voor de vrouw om deze grenzen 
te bespreken met de arts.
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Ruimte 
verkennen
VAN HET GESPREKSBORD NAAR EXPERIMENTEN

Afstand en nabijheid
Tijdens de gesprekken met de haptotherapeut hebben wij het 
gehad over de verschillende manieren van afstand bewaren en toch 
in contact blijven met elkaar. Ze benoemde een voorbeeld die ze 
zelf in haar praktijk toepast. Een stok, beide aan een kant, bewegen 
we naar elkaar toe, of juist van elkaar af? Dit experiment heb ik 
vervolgens zelf uitgevoerd. Door de afstand die de geïnterviewden 
vrouwen creëren met de stok tussen henzelf en mijzelf, heb ik inzicht 
kunnen krijgen in hoe ze de controle behouden over hun ruimte. Op 
deze manier kunnen ze in beweging komen en daarmee kun je een 
gegarandeerde afstand creëren terwijl je toch met elkaar in contact 
staat, door middel van de stok.  

Wat is hieruit ontstaan? 
De geïnterviewden vrouwen hebben tijd nodig om naar mij toe te 
bewegen, maar zodra ze het gevoel van controle ervaren bewegen ze 
sneller naar mij toe.

Er wordt toch een bepaalde afstand bewaard, terwijl je wel in contact 
staat met elkaar door elkaars energie.

De geïnterviewden vrouwen ervaren dit experiment als een 
samenwerking tussen mij en hunzelf, maar waarbij zij de grenzen 
bepalen.
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Eigen beeld: Afstand en nabijheid
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Oog in oog
Bij de ontwerpsessie van de geïnterviewden vrouwen ben ik erachter 
gekomen dat ze niet gewend zijn om naar zichzelf te kijken, er 
ontstaat een vorm van onzekerheid. Ik kreeg het gevoel dat deze 
onzekerheid ook ontstaat wanneer iemand anders naar hun kijkt 
terwijl ze kwetsbaar zijn, zoals een arts. Om deze reden heb ik 
het experiment ingezet waarbij de geïnterviewden vrouwen voor 
een spiegel plaatsnemen, hier minimaal tien minuten zitten, en 
geconfronteerd worden met hun eigen ongemak.

Wat is hieruit ontstaan? 
De geïnterviewden vrouwen vinden het confronterend en 
ongemakkelijk om naar zichzelf te kijken,  ze hebben langer nodig om 
zichzelf echt te zien.

De geïnterviewden vrouwen zijn zich in het begin bewust van de 
omgeving en proberen de confrontatie met de spiegel uit de weg 
te gaan. Bang om zichzelf kwetsbaar op te stellen in het bijzijn van 
anderen, maar ook naar zichzelf.
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Eigen beeld: Oog in oog
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Conclusie
Deze experimenten hebben mij doen beseffen dat eigen reflectie 
in een spiegel de juiste manier is om de confrontatie met jezelf aan 
te gaan. Bovendien leert het je om echt naar jezelf te kijken en je 
eigen kwetsbaarheid te ervaren. Terwijl de stok mij meer inzicht heeft 
gegeven over afstand en nabijheid, heeft het mij ook laten inzien hoe 
de geïnterviewden vrouwen autonomie behouden door deze vorm 
van controle. 
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Ruimte voor 
het gesprek
Proof of concept
Door de verschillende sessies met de experts en de 

geïnterviewden vrouwen ben ik tot de conclusie gekomen 

dat het draait om tijd en ruimte en dat deze er in wezen niet 

is. De ruimte voor de vrouw om kwetsbaar te zijn, zich aan- en 

uit te kleden en lichamelijk en figuurlijk bloot te geven in tien 

minuten. En de ruimte voor de arts om de grenzen van de 

vrouw bespreekbaar te maken en te waarborgen in deze tien 

minuten.

Vanuit deze conclusie ben ik op het ontwerp van twee ruimtes 
van confrontatie en reflectie gekomen en je kan ervaren hoe dat 
is. Een ruimte waar de vrouw door de afhankelijkheid van de stoel 
geconfronteerd wordt met de tijd en ruimte met haar eigen reflectie. 
En een ruimte waar de vrouw juist de tijd en ruimte krijgt om te 
reflecteren over haar eigen grenzen. 
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Tien minuten zijn niet genoeg om 
je kwetsbaar op te stellen.
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Ruimte B

Einde

Advies

Deelnemer 

Ik 

Visualisatie: De Ruimte
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Ruimte A - De wachtkamer
In de wachtkamer vindt de confrontatie plaats met tijd en 

ruimte. Waar plaats jij jezelf in de ruimte en hoeveel wil jij van 

jezelf zien?

De vrouw komt de ruimte in en trekt de jas en schoenen uit, 

een moment van blootgeven. Hierna plaatst zij de stoel vrij in 

de ruimte, ze gaat zitten in de stoel met de benen omhoog en 

probeert de vrouw de confrontatie met zichzelf aan te gaan 

door in het reflecterend materiaal te kijken. De vrouw bepaalt 

zelf hoelang en zodra ze voldoende heeft gezien verplaatst ze 

naar de volgende ruimte. De opgehaalde inzichten worden 

meegenomen naar de tweede ruimte.

Ontwerpcriteria
Confrontatie met tijd en ruimte vindt plaats.
Inzichten van de vrouw worden opgehaald over haar grenzen.

Spiegel 

Visualisatie: Ruimte A
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De stoel
De stoel is geïnspireerd op de behandeltafel van de arts, de 
afhankelijkheidspositie van de vrouw is hierdoor te ervaren. 

De spiegel
De spiegel zorgt ervoor dat de deelnemer de confrontatie met eigen 
reflectie en kwetsbaarheid aan gaat. Waar ligt jouw onzekerheid? 

Inspiratie beeld: Blue Shadow, 2015 - 2016 Eigen beeld: De stoel
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Ruimte B - De paskamer
In de paskamer is er tijd en ruimte voor reflectie. Aan de hand 

van de plaatsing van de stoel in de ruimte en ervaring stel 

ik samen met de vrouw aan de hand van het grensbord een 

grens advies op. Dit doen wij met het grensbord, waarbij we 

de opgehaalde inzichten van de vrouw uit de wachtkamer 

gebruiken om het advies te vormen. Waar heeft de vrouw 

zichzelf geplaatst? Hoelang is ze de confrontatie aangegaan? 

De vrouw krijgt een grens advies mee naar huis en ik houd 

een kopie van de inzichten, waardoor ze een onderdeel wordt 

van mijn onderzoek.

Ontwerpcriteria
De vrouw is een onderdeel van mijn proces.
De vrouw krijgt inzicht over haar eigen grenzen aan de hand van 
een grens advies. 

Advies

Deelnemer 

Ik 

Ruimte

Visualisatie: Ruimte B
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Grensbord
Het grensbord is geïnspireerd op het gespreksbord van de 
ontwerpsessie met de geïnterviewde vrouwen. Hier wordt een nieuwe 
versie van gecreeërd; het grensbord focust zich op de persoonlijke 
ruimte, onzekerheden en de grenzen van de vrouw. 

Grens advies
Het grens advies wordt vooraf door mij en de haptotherapeut 
opgesteld en geschreven. Op deze manier kan er op basis van de 
plaatsing in de ruimte en de confrontatie een advies worden gegeven 
aan de vrouw. Dit advies focust zich op de onzekerheid van de vrouw 
en hoe de vrouw hier tijdens de behandeling autonomie over kan 
bewaren door naar haar grenzen te luisteren en te delen met de arts. 
Op deze manier creëer ik voor de vrouw ruimte voor het gesprek over 
haar grenzen, buiten de behandelkamer.

Eigen beeld: Het grensbord
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Waar is dit uit ontstaan?

Haptotherapie
Door de gesprekken met de haptotherapeut ben ik erachter 
gekomen, dat hoe jij jezelf plaatst in de ruimte veel zegt over jouw 
grenzen. Plaats jij jezelf meer in de hoek gericht naar de deur? Dan 
voel je je vaker onveilig, je plaatst jezelf gericht bij de uitgang. Een 
spiegel zorgt voor de optimale vorm van confrontatie met jezelf, 
hoe kijk je echt naar jezelf en hoelang? Dit zegt veel over bepaalde 
grenzen en onzekerheden van jezelf. De uitdaging ligt bij jezelf echt 
zien, hierna is er tijd voor de acceptatie van de onzekerheden21. 

Wachtkamer
De wachtkamer is een aantal keer benoemt door de geïnterviewden 
vrouwen, de lange wachttijd en het besef van tijd hierin verliezen zorgt 
ervoor dat de vrouw zenuwachtig en onzekerder in de behandeling 
stapt.

Paskamer
Het moment van aan- en uitkleden wordt door de geïnterviewden 
vrouwen benoemt als iets van zichzelf, het recht op privacy om jezelf 
aan te kleden en te reflecteren.

Wat ik wil bereiken? 
Ik wil tijd en ruimte creëren voor de vrouw om na te denken over haar 
grenzen en welke onzekerheden meespelen tijdens een moment 
van grensvervaging. Door de vrouw te laten nadenken over haar 
eigen grenzen, kan ze deze eerder bespreekbaar maken met de 
arts. Hierdoor ontstaat er ruimte voor haar persoonlijke ruimte en 
kwetsbaarheid.

Hoe meer er openlijk over wordt gesproken, hoe zichtbaarder het 
wordt dat vrouwen en artsen meer tijd en ruimte nodig hebben voor 
de behandeling. 

21. Martin, 2021
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Realisatie

Maquette
Op dit moment, heb ik de ruimtes en de werking daarvan redelijk 
goed voor ogen, hiervoor heb ik een maquette uitgewerkt van de twee 
ruimtes. Op deze manier heb ik een goed beeld hoe de vrouw door de 
ruimte beweegt en de hoe de ruimtes met elkaar verbonden worden. 

De uitgevoerde experimenten (Oog in Oog, Afstand en Nabijheid) 
met de vrouwen heb ik ingezet om de confrontatie met tijd en ruimte 
te testen die plaatsvindt in de wachtkamer. En het prototype (Jezelf 
zien) om de werking van confrontatie met eigen reflectie te testen. 
Het gespreksbord is een test geweest voor het grensbord en het 
bijbehorende dialoog met de vrouw. 

Daarnaast ben ik in gesprek gegaan met interieurontwerper Pepijn 
Smit, hij heeft mij verschillende tips gegeven voor het gebruik van 

bepaalde materialen en vormen voor de spiegel in de wachtkamer {j}.
Hierna ben ik in gesprek gegaan met twee collega’s van A/BZ beide 
met een achtergrond Ruimtelijk Ontwerp en Social Design, hier 

hebben we het concept doorgelopen en gekeken naar het verhaal {k}. 

Stoel
Ik ben vervolgens het proces van de ontwikkeling van de stoel 
gaan doorzetten, vanuit mijn eerste schets en laser model ben ik in 
gesprek gegaan met Corné en Scott. Hier is een verbeterd ontwerp 
uit ontstaan waar de constructie en materialen in zijn meegenomen. 
Op dit moment wordt de stoel verder uitgewerkt op schaal, waarna ik 
deze zelf zal bekleden met stof. 

Grensbord en grensadvies
Daarnaast zal ik een tweede ontwerp maken van het gespreksbord, 
wat het grensbord zal worden. Samen met de haptotherapeut ga ik 
het grensavies schrijven.
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Eigen beeld: Maquette ruimtes
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Ruimte voor de 
vrouw en haar 
grenzen

Conclusie 

Hoe creëer je meer ruimte voor de persoonlijke ruimte en 
grenzen van de vrouw tijdens vrouwelijke onderzoeken? 

Uit mijn onderzoek is gebleken dat tien minuten niet genoeg is 
voor de vrouw en de arts om met elkaar de grenzen van de vrouw te 
verkennen, bespreekbaar te maken en te waarborgen. De onzekerheid 
van de vrouw kan meespelen in het aangeven van haar grenzen 
tegenover de arts, ze voelt de ruimte niet om kwetsbaar te zijn. 
Hierdoor kan het voorkomen dat bij de vrouw die voor haar eerste 
onderzoek komt een grensoverschrijding plaatsvindt. 

Het grens advies is voor de vrouw, een moment waar ze de tijd en 
ruimte krijgt om haar grenzen te verkennen en advies kan krijgen hoe 
ze deze grenzen bespreekbaar kan maken met haar arts. Op deze 
manier geef je de vrouw autonomie over haar grenzen tijdens de 
behandeling. 
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Aanbeveling
Het verlangen ligt niet alleen bij de vrouw, maar net zo goed 

bij de behandelend arts.

Onderzoek van de geslachtsorganen (mannen en vrouwen) zal 
altijd meer ongemak of spanning met zich meebrengen dan 
ander onderzoek. Het zou fijn zijn als de vertrouwensband 
tussen onderzoeker en patiënt vooraf dusdanig goed is dat er 
een veilige situatie ontstaat waarbij de vrouw het gevoel heeft 
de regie te hebben.

- Huisartsenpraktijk Wynia, Amsterdam

Waar stap ik het onderzoek uit en de echte wereld in?
Ik creëer nu de ruimte waar er plaats is voor dit gesprek, mijn doel 
is om dit gesprek tussen de vrouw en de arts te verplaatsen naar de 
behandelkamer. 

Er is een systematische verandering nodig over hoe wij naar deze 
‘vrouwelijke’ behandelingen kijken en dat begint bij de tijd en ruimte 
voor het gesprek.
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