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Info & Adviezen over Seksualiteit
Inwendige (Alternatieve) Behandelopties bij Vaginisme
Helaas heeft lang niet iedere vrouw met vaginisme baat bij een reguliere behandeling. Veel van deze
vrouwen zoeken verder en merken vermindering van hun klachten door een van onderstaande
inwendige behandelopties. Inwendige behandelingen zijn niet seksueel, maar zijn er op gericht om
de klachten in uw bekkenbodem te laten verminderen.
Gigolo René
Sommige vrouwen met vaginistische klachten vinden het fijn om gebruik te maken van een gigolo.
Vaak blijkt tijdens een eerste afspraak al dat er meer mogelijk is dan vrouwen voor mogelijk houden.
Hierdoor groeit uw vertrouwen dat het mogelijk is om vaginisme op te lossen. Een goede gigolo zal
hierin altijd uw tempo volgen en tussendoor steeds om toestemming vragen. Penetratie is niet
verplicht.
Wij hebben enkele vrouwen gesproken die goede ervaringen hebben met Gigolo René. René wordt
omschreven als een lieve ervaren gentleman. Hij is een rustige man die u op uw gemak laat voelen
en goed aanvoelt wat u fijn vind. René let goed op hygiëne en privacy, zowel die van u als die van
zichzelf.
Een afspraak met René duurt ongeveer 3 uur. Hierbij wordt er eerst wat gedronken om kennis te
maken. Hierna volgt er een opbouwende rustige massage waarbij er steeds een kledingstuk uit gaat.
René vraagt bij iedere stap om toestemming, zo houdt u controle over wat er wel en niet gebeurd.
Wat er na de massage gebeurd is afhankelijk van uw eigen wensen. Bij sommige vrouwen met
vaginisme lukt het René om met een vinger of speeltje naar binnen te gaan op zo'n manier dat het
niet alleen pijnloos is maar ook plezierig. Bij sommige vrouwen met vaginisme lukt anale penetratie
met René ook zonder klachten. Een week na de afspraak neemt René nog een keer contact op om te
vragen hoe het gaat en of u nog vragen heeft.
Praktisch
U kunt bij u thuis afspreken of in een hotel. Een afspraak met René kost €150,- en wordt niet
vergoed.
Meer informatie: https://www.gigolo-rene.nl

