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Seksualiteit en ziekte

 Uitgangspunt:

 Seksualiteit is een complex fenomeen waarin 
biologische, psychologische, relationele en 
culturele factoren een rol spelen.

 Kanker verwijst naar een aantal biologische 
symptomen, maar kan evenzeer grote 
psychologische, relationele of sociale gevolgen met 
zich meebrengen.
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Seksueel functioneren



Behandelings-gerelateerde seksuele dysfuncties en 
hormonale therapie (Zhou 2017): 

 Er niet van uit gaan dat alle kankerpatiënten 
dezelfde seksuele problemen zullen hebben, 
zelfs niet als ze dezelfde diagnose en 
behandeling krijgen.

 In literatuur: prevalentie van seksuele 
dysfunctie na kanker tussen 40-100%, zowel bij 
mannen als bij vrouwen



Behandelings-gerelateerde seksuele dysfuncties en 
hormonale therapie (Zhou 2017): 

 Veel voorkomende seksuele neveneffecten: 

 Verminderd verlangen, verminderd seksueel 
reageren en verminderde motivatie

 Moeilijkheden om orgasme te bereiken

 Mannen: erectiele dysfuncties, moeilijke ejaculatie

 Vrouwen: vaginale droogte, dyspareunie, 
verminderde gevoeligheid van tepel(s)

 Verstoord lichaamsbeeld, lager seksueel-zelfbeeld



 Patiënten beginnen er zelf niet over

 Gebrek aan kennis over oplossingen

 Seks en seksueel gedrag als privé-terrein

 Angst voor de emoties van de patiënten

 Combinatie seksualiteit en ziekte geeft nog een extra 

lading aan het onderwerp

Moeilijke bespreekbaarheid



Moeilijke bespreekbaarheid

 Gemak waarmee je er zelf over spreekt

 Opmerking: het ongemak dat je zelf voelt, voelen 
patiënten ook!

 Stilstaan bij eigen attitude tav seksualiteit

 Redenen - Excuses: te oud, te jong, andere cultuur, ander 
geslacht. 

- Bij wie vind jij het bespreken moeilijker? 

 Belang van vermelden: zo weten patiënten dat erover 
gesproken kan worden (niet moet!)



Moeilijke bespreekbaarheid

 Welke houding neem je best aan om een positief 
klimaat te scheppen om over intieme onderwerpen te 
spreken?

 Welke vragen kan je in een gesprek stellen om meer 
te weten te komen over eventuele seksuele 
problemen?



FASE I : Intake en doorverwijzing

 Algemene basisvoorwaarden voor hulpverlening
 Respect, veiligheid en zorgvuldigheid
 Emotionele intimiteit

 Positieve en open houding tav seksualiteit
 Het ernstig nemen van seksuele problemen

 ‘onnodige problemen’ versus ‘luxeproblemen’
 Kennis hebben over seksuele problemen
 Gedragsregels

 Emotionele intimiteit
 Professionele, menselijke betrokkenheid
 Overdracht en tegenoverdracht

 Lichamelijke intimiteit



Probleemverkenning algemeen

 Ruimte creëren voor een gesprek rond 
seksualiteit
 Informatiebrochures 

 Folders en affiches ophangen

 Ernaar vragen
 Praten over “praten over seks” en woordgebruik

 De reden en de noodzaak van intieme vragen toelichten

 Doel: verhelderen van de klacht, oorzaak en instandhoudende
factoren



Probleemverkenning algemeen

 DOEL:
Verhelderen van de klacht, oorzaak en instandhoudende 
factoren

 VRAGEN: 
 Eerst open vragen

 Dichtbij de beleving van de patiënt

 Dan gesloten/gerichte vragen

 Koppel of individueel gesprek?



Probleemverkenning algemeen

 Openingszin

 Patiënt geeft het probleem (direct/indirect) aan:
 ‘als ik het goed hoor, zeg je me dat er een probleem is 

op vlak van seksualiteit?’

 Hoe zou je dat probleem precies omschrijven?

 Seksualiteit is zo’n breed domein, waarover gaat het 
precies?

 Gaat het om een probleem van zin om te vrijen, gaat het 
om erectie/niet vochtig worden van de vagina, orgasme 
(klaarkomen), ejaculatie, bevrediging, tevredenheid,…



Probleemverkenning algemeen

 Openingszin
 Hulpverlener geeft het probleem aan:

 “Ik weet dat mensen met (aandoening) wel eens last hebben 
van seksuele problemen, dus als er een probleem zou zijn, ben 
ik bereid om dat eens te bekijken en kunnen we misschien 
samen op zoek gaan naar een oplossing,…”

 “Eén van de mogelijke bijwerkingen van deze medicatie is dat 
er een invloed kan zijn op het seksueel functioneren. Ik zeg dit 
om u te helpen om de medicatie te blijven nemen.

 Het is gekend dat die ingreep soms onbedoeld een invloed kan 
hebben op de seksualiteit. Is er bij u na die ingreep iets 
veranderd op dit vlak?



Probleemverkenning concreet 

 Wat is het probleem?
Verlangen/opwinding/orgasme/pijn/bevrediging

 Hoe lang bestaat het probleem?
Primair of secundair probleem

 Waar doet het probleem zich voor?
Gegeneraliseerd of situationeel

 Hoe is het probleem ontstaan?
Geleidelijk of plots 



Wat is het probleem?

 De hulpverlener heeft de volgende info nodig:

 Probleem in welke fase van de respons-cyclus?
Hoe zou je het probleem precies omschrijven?

Seksualiteit is zo’n breed domein, waarover gaat het

precies?

Gaat het om een probleem van zin (goesting), gaat het om 
erectie/ niet vochtig worden van de vagina, orgasme 
(klaarkomen), bevrediging, tevredenheid,…



Wat is het probleem?

 Hoe ervaart/beleeft het koppel het probleem?
Kan men erover spreken?

verwachtingen/verlangens?

Wat betekent het probleem? Wat betekent het probleem voor u 
beiden als partners

Welke relationele gevolgen heeft het probleem?

Welke relationele factoren hebben gevolgen voor uw seksuele 
relatie?

Hoe voelt u zich in uw relatie?

Hoe heeft de relatie zich ontwikkeld vanaf het begin? 

Hoe aantrekkelijk is uw partner voor u?



Wat is het probleem?

 Wat gaat goed tijdens het vrijen?
 Alles benoemen wat goed gaat

 Laat ‘herstructurering’ en ‘herinterpretatie’ toe
 Bv. Een ‘frigide’ vrouw wordt een vrouw die tijd nodig heeft 

om zin te krijgen en opgewonden te geraken

 Bredere context
 Relaties met derden

 Lichamelijke en psychische comorbiditeit? 

 Geneesmiddelen en genotsmiddelen

 Hoe wordt het probleem door de partner geformuleerd?



Probleemverkenning afsluiting

 Verificatie bij de patiënt
 Vat uw indruk van het probleem samen in voor de 

patiënt begrijpelijke woorden.
 ‘Is dit waar het om gaat?’

 Bieden van info, geruststelling en hoop
 Gericht doorverwijzen
 Seksuoloog
 Relatietherapeut
 gynaecoloog,/androloog



De taal van seksualiteit 

 “praten over seks” + woordenschat en taalgebruik
Nood aan intieme vragen + evt verantwoorden

 maatschappelijke waarden en normen

 gewoonte van thuis uit en nu

 remmingen en grenzen

 “het is NIET heel gewoon om over seksualiteit/seksuele
problemen te spreken met een wildvreemde in een
vreemde situatie”



Taalgebruik en seksualiteit

 Seksuele woorden hebben vaak een zekere 
beladenheid.

 Niet iedereen beschikt over dezelfde woordenschat, 
ook voor de patiënten niet gemakkelijk om de juiste 
woorden te vinden

 Vaak voelen mensen zich zeer onzeker met betrekking 
tot welke woorden het meest aanvaardbaar en 
begrijpelijk zijn.



 Probeer het op een natuurlijke manier in het gesprek 
op te nemen. Vaak past dit bij het bevragen van de 
relatie of bij de veranderingen door de ziekte.

Vb. ‘De meerderheid van mannen met prostaatkanker ervaart 
veranderingen op seksueel vlak. Mogelijk maakt u dit ook mee. 
Hebt u zelf vragen rond seksualiteit of heeft u veranderingen 
gemerkt sinds uw ziekte?’



 Praat duidelijk en vraag door tot de hulpvraag 
duidelijk is! 

Vb. ‘HET lukt niet meer.’ wordt ‘Ik word niet vochtig genoeg 
meer om een pijnloze gemeenschap te hebben.

 Behoed je voor vaagheid. 
Vrijen kan voor de ene persoon penis-in-vagina zijn en 
voor een andere de intimiteit (knuffelen, kussen, 
strelen) dat voorafgaat aan de penis-in-vagina.

Verschil in betekenis van bepaalde 
woorden



 Belangrijk om de patiënten te informeren en de 
zaken te normaliseren.

Vb. Het is een gevolg van de ziekte dat bepaalde zaken 
niet zo goed meer functioneren of er een daling is in zin.

 Benadrukken dat er tijd nodig is om met de 
veranderingen om te gaan en dat men tijd moet 
nemen om te wennen aan het ‘nieuwe’ lichaam.



Benaderingen die werken – niet 
werken

Dont’s
- Minimaliseren

- ‘ geef het wat tijd’.. ‘komt wel goed’

- Te moeilijke of verhullende taal
- Directe benadering
- Rond de pot draaien
- Wachten op het juiste moment

Do
- Uitdiepen: 

- Vb: wat bedoel je? Wil je er meer over praten?...



 Geleidelijke benadering:

bv. Eerst algemene vragen over de partnerrelatie stellen en van 
daaruit overgaan naar de intieme relatie

 Benadering van sterke waarschijnlijkheid

bv. Veel vrouwen na stamceltransplantatie ervaren in het begin 
moeilijkheden op seksueel vlak. Heeft u zelf vragen rond 
seksualiteit? 

 Benadering van de logische aansluiting

bv. In een anamnese kan seksualiteit aan bod komen na vragen 
rond de relatie

Benaderingen die WEL werken



 Benadering van taboe benoemen

bv. Veel mensen vinden het moeilijk om over seksualiteit te 
praten, terwijl het toch een belangrijk onderdeel van ons 
leven is. Mag ik u hierover een paar vragen stellen?

 Beleidsbenadering

bv. In ons ziekenhuis vinden we het belangrijk om 
aandacht voor seksualiteit in de behandeling op te nemen. 
Vandaar dat ik u daarover een aantal vragen wil stellen…   

Benaderingen die WEL werken



Verpleegkundige interventies

 Mogelijke taken van een onco-coach:

 Voorlichting (info en advies) = signaalfunctie

 Druk verlagen

 ondersteunen

 Doorverwijzen indien nodig



PERMISSION  acceptatie van het probleem. 

Toestemming geven om seksualiteit bespreekbaar te maken

LIMITED INFORMATION

Informatie geven: vb. gevolgen van behandeling

SPECIFIC SUGGESTIONS

Tips: vb. glijmiddel, andere 

posities, brochures, …

INTENSIVE 

THERAPY
Verwijzen naar een expertPLISSIT-MODEL



 Toestemming geven

 Luisteren

 Geruststellen

 aanmoedigen



 Beperkte relevante info

 Juiste kennis voor nodig
 bv. Uitleggen dat een veranderd seksueel functioneren een 

fysiologische basis kan hebben, vermindert de gevoelens 
van falen en draagt bij tot een positiever zelfbeeld.



Specifieke suggesties:

 Bij spier-en botpijn: pijnstillend middel (paracetamol) of het nemen 
van een bad om de ontspanning te bevorderen

 Patiënt adviseren om open en openlijk met de partner te praten over 
de veranderingen, over de gevoelens die daarbij opduiken

 Ontspanning zoeken: lichamelijk en psychisch

 Lichamelijke aanrakingen stimuleren/streeloefeningen

 Tijdstip van seksualiteit: bv. Na een rustperiode

 Continuïteit van zorg: éénzelfde verpleegkundige bij één patiënt 
schept vertrouwen

 Bij een droge vagina: glijmiddel of vaginale bevochtiger 



Hoe begin ik erover?

 Helpend voor patiënt om tijdig te horen dat praten over 
seks kan/mag bv. Aangeven dat er een seksuoloog op de 
afdeling aanwezig is

 Oppikken van cues:

 Spreken over “het” 

 Ingangspoort via partnerrelatie

 Ingangspoort via lichaamsbeeld 

 Bij wondzorg



Hoe begin ik erover?

• Eerst overleven, daarna kwaliteit van leven waaronder 
seksualiteit

• Wees alert voor vage omschrijving van seksualiteit bv. 
“het”

• Soms nodig om hen de woorden te geven bv. “Bedoel je 
met ‘het’ dan penetratie?”

• “Uit onderzoek/ervaring weten we…”



Hoe begin ik erover?

 Wat hebben ze al gehoord bij artsen/andere 
hulpverleners?

 Wat doen ze al? Bv. Bevragen van condoomgebruik of 
anticonceptie bij chemotherapie



Reacties patiënten?

 Over het algemeen: tevreden dat seksualiteit als 
thema benoemd wordt

 Soms heftige reactie bij patiënt bv. “Wat denk je wel? 
Ik ben wel ziek! Ik ben daar helemaal niet mee bezig!”

 individueel bepaald

 “We vragen dit standaard omdat we ervaren 
dat veel mensen hier last mee hebben maar ik begrijp 
uit uw reactie dat dit bij u minder speelt.”



AANDACHTSPUNTEN

Neem seksualiteit standaard op in de 
anamnese.

Neem de tijd voor educatie en voorlichting, 
wees daarbij bedacht op angsten en 
vooroordelen van de patiënt. 



AANDACHTSPUNTEN

Detecteer mythen over seksualiteit en 
mythen over de ziekte of de 
behandeling, en doorbreek die 
voorzichtig.

Geef adviezen op maat van jouw kennis, 
vaardigheden en attitude 



AANDACHTSPUNTEN

 Spreek bij voorkeur met patiënt en partner 
samen.

 Wees bedacht op een verleden van 
seksueel misbruik.

 Wees bedacht op reeds bestaande 
seksuele of relatieproblemen.

 Bevorder begrip en tevredenheid over wat 
wel nog mogelijk is.



AANDACHTSPUNTEN

 Vergewis u van de seksuele 
bijwerkingen van ingrepen en van 
medicatie die wordt voorgeschreven, en 
bespreek die met de patiënt. Kan de 
medicatie voorafgaand aan een vrijpartij 
aangepast worden?



Conclusie

 Elke soort behandeling van kanker KAN een impact
hebben op seksueel functioneren en seksueel 
beleven

• Ter sprake brengen van seksualiteit = goede zorg 


