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Take home
l Vele ziektes, aandoeningen en ouderdom gaan gepaard met 

een verandering in de seksualiteitsbeleving

l Schaam je niet om naar seksualiteit te vragen

l Maak seksualiteit bespreekbaar

l Verwijs door of overleg als je er niet uitkomt

l PLISSIT model



Hoe?
l Interactief!

l Seksuele anamnese, tips and tricks

l PLISSIT model

l De seksuele respons

l Verstoring respons

l Casus



Wie is Jeroen Dijkstra?
l Algemeen gynaecoloog in de Isala, Zwolle

l Speciaal aandachtsgebied psychosomatiek en seksuologie

l Poli seksuologie Isala:
l 250 nieuwe patiënten per jaar, vrouwen én mannen
l 1 gynaecoloog (FECSM), 1 fertiliteitsarts (seksuoloog NVVS), 1 arts seksuoloog 

NVVS, ondersteuning bekkenfysiotherapeut en psycholoog.
l Multidisciplinaire behandeling, nauwe samenwerking met eerste lijn
l Steped care model. In Isala vooral problemen gekoppeld aan ziekte en/of 

handicap



Praten over seksualiteit
l Seks is een wezenlijk onderdeel van het menselijk leven

l Vragen of problemen op seksueel gebied hebben implicaties voor fysiek en 
geestelijk welbevinden

l Er is veel schaamte en onzekerheid als het gaat om het ter sprake brengen 
van seksualiteit

l Als er vragen zijn over het seksueel functioneren, is het belangrijk dat de 
doktersassistente weet zij daar op moet reageren



Schaamte en mythes…
l Patiënten beginnen er niet snel zelf over. Ook 

anno 2019 nog steeds grootste taboe om over te 
praten, gevolgd door incontinentie

l 95% vd patiënten stelt het op prijs als de 
hulpverlener naar seksualiteit vraagt (mits in de 
juiste context!)

l Wij zijn ook niet verbaasd als de bakker vraagt 
welk brood we lekker vinden

l Toch schaamt de hulpverlener zich vaak nog meer 
dan de patiënt……



Vaardigheden die de hulpverlener nodig 
heeft om seks bespreekbaar te maken
NIET nodig:

•Zelf expert zijn op gebied van seksuologie

•Zelf een perfecte seksuele relatie hebben met eigen partner

•De zelfde waarden of opvattingen hebben als je patiënt

WEL nodig:

•Goede anamnestische vaardigheden



Vaardigheden
l Niet anders dan bij het afnemen van een “gewone” anamnese 

C’est le ton qui fait la musique



Factoren die belemmeren
l Persoonlijke remmingen, schaamte, normen en waarden

l Ongemak met seksuologische termen

l Gebrek aan informatie over behandelings opties

l Tijd gebrek

l Bang te “problematiseren”

l Onvoldoende interesse bij de hulpverlener



Factoren die belemmeren
l Ontbreken van het ziekte-script

l Ziektescript omvat het geheel aan kennis, ervaringen 
en vaardigheden op grond waarvan men een bepaald 
probleem benadert

l Laatje wat opengetrokken wordt
l Bij en seksualiteitsprobleem is het laatje vaak erg 

leeg…
l Privé kader niet voldoende om problemen in kaart te 

brengen door grote diversiteit
l Voor ontwikkelen kader is kennis nodig



Rol dokters assistent
l Bespreekbaar maken van seksualiteit!

l Aanhoren van problemen, zo nodig verdiepen

l Proberen te ontdekken of er een hulpvraag is

l Formuleren van de hulpvraag en verwijzing 
regelen



Wanneer?
l In de context….

l Na het maken van een uitstrijkje
l Diabetes controle (denk aan erectie problemen 

man)
l Ring controle bij verzakkingen
l Geven van voorlichting over bepaalde ziektes of 

aandoeningen
l Controle na (oncologische) behandelingen
l Geven van voorlichting over medicatie



PLISSIT m
odel
Niveau 1

Permission

Niveau 2
Limited Information

Niveau 3
Specific

Suggestions

Niveau 4
Intensive 
Therapie



Permission
l Toestemming kan impliciet en expliciet

l Impliciet
l Voorlichting over seksualiteit in folders
l Folder materiaal spreekkamer
l “normaal” maken in anamnese

l Expliciet
l Vragen naar seksueel functioneren

l Heeft u een partner?
l Heeft u seks met u partner? (welke vorm dan ook)
l Bent u daar tevreden over?

Ø Iedere dokters assistente



Limited Information
l Oppervlakkige informatie en uitleg over mogelijke seksuele veranderingen 

die kunnen optreden bij ziekte, aandoening of medicatie

l Erkenning: “het is normaal dat de seksualiteit veranderd na een bevalling”

l Normaliseren

ØDe combinatie van toestemming en beperkte 
informatie is voor veel patiënten al voldoende!
ØIedere dokters assistent!



Specific Suggestions
l Vooral als er een duidelijke hulpvraag op seksueel gebied is

l “Kan ik wel gemeenschap hebben als ik een verzakking heb?”

l Betrekken van de partner, ervaart hij/zij ook een probleem?

l Probeer de hulpvraag te formuleren, waar gaat het nu precies om?

l praktische adviezen als je ermee vertrouwd bent (anders verwijzen naar (huis) 
arts)
l Adviezen bij verzakking, houdingsverandering bij diepe dyspareunie, de tijd nemen 

voor opwinding, pijn bij het vrijen komt vaak voor maar is niet normaal, er kan vaak iets 
aan gedaan worden, patient en partner “clitkundig” maken

Ø Iedere hulpverlener met voldoende kennis en vaardigheid. Sociale kaart kennen





Intensive therapie
l Vaak een complexe bio-psycho-sociale 

achtergrond

l Er is lijdensdruk

l Seksuologische counseling/therapie

Ø Seksuoloog NVVS, poliklinieken 
seksuologie (www.nvvs.info) 

http://www.nvvs.info


Fase 1: signaleren
l Het script “seksueel probleem” zal eerst geactiveerd moeten worden

l Openstaan voor signalen of klachten die op een seksueel probleem kunnen 
duiden
l Fluor klachten
l Buikpijn
l Prolaps klachten
l Fertilliteits probleem
l (chronische) buikpijn
l Vulvaire pijn/klachten, denk aan gevoelig uitstrijkje
l Plasklachten man



Ziektes geassocieerd met erectiele 
dysfunctie
l Multiple sclerose

l Dwarsleasie

l Diabetes

l Vaatlijden

l Intoxicaties

l Kankerchirurgie kleine bekken

l Na myocardinfarct

l Degeneratieve neurolgische ziektes

l Depressie

l Nierinsufficientie

l Hypertensie

l Hyperlipidemie

l COPD

l rheuma



Seksuele functiestoornissen door 
medicijnen
l Antihypertensiva

l Antidepressiva

l Antipsychotica

l Antiepileptica

l Antilipaemica

l Alpha blokkers

l anticonceptie Bron: gebu 2013;47:105



Fase 2: benoemen en instemming
l Benoem de klacht in seksuologische termen of vraag verduidelijking “ ik 

begrijp hieruit dat u bedoelt dat de gemeenschap niet meer wil?”. “kunt u 
uitleggen wat er niet meer gaat?”.

l Gebruik taal die aansluit bij de patiënt maar bewaak ook je eigen grens
l Hoe was u eerste coitus?
l Mijn scheur staat in de fik



Fase 3: probleem en vraagverheldering
l Wat gaat er nu precies niet goed?

l Wat is uw vraag hierover aan mij? Wat verwacht u dat ik doe?



Fase 4: de seksuologische anamnese

opwindingsdrempel



Seksualiteits beleving
l Subjectieve individuele beleving van seksualiteit

l Seks is een emotie

l Probleem kan zonder disfunctie
l Verschil in verlangen, ontevredenheid, frequentie te 

laag

l Disfunctie zonder probleem
l Erectie stoornis zonder probleem
l Vaginisme waarbij andere vormen van seksueel contact 

als bevredigend worden ervaren



Seksuele disfunctie
l Verstoring kan optreden in

l Openstaan voor zin
l Binnenkomen van prikkels
l Doseren en regelen van prikkels in de hersenen
l Transport van prikkels
l Erectie en lubricatie
l Orgasme en ejaculatie
l Conditie en het houdings- en bewegingsapparaat
l aantrekkelijkheid

Uit: Seksualiteit bij ziekte en lichamelijke beperking

WL Gianotten, MJ Meihuizen-de Regt, N van Son-Schoones
Foto: Gon Buurman



Open staan voor zin
l Hormonale verstoring, mn vermindering van 

androgenen

l Vermoeidheid

l Pijn

l depressie



weegschaalmodel

exiterend inhiberend

medicatie

ervaring

pijn

angst

ontspanning

Erotische stimuli



We worden steeds ouder
l Derde- en vierde levensfase

l Voor de vrouw: steeds groter deel in de 
menopauze

l Voor de man “penopauze” 
erectievermogen loopt terug



attitude
l Oudere wordt vaak gezien als seksloos

l Behoefte kan veranderen door ziekte, handicap en/of dementie

l Veranderende rol van seksualiteit
l Seks = voortplanting

l Praten over seks is taboe (niet alleen voor ouderen!)



Belang seksualiteit
l goede seks verminderd de fysiologische effecten van het ouder worden

l “If you don’t use it, you lose it” 

l Vagina epitheel blijft meer elastisch

l Kans op hart en vaatziekte bij mannen lager

l Jeugd: opwinding, prestatie, zintuigen

l Oudere: gedachten, gevoelens en intimiteit



Dimensies van seksuele problemen

l Lichamelijke invloeden

l Psychische factoren

l Partnerrelatiefactoren

l Maatschappelijke factoren

l omgevingsfactoren



behandeling
l Bespreekbaar maken!

l Uitleg (veranderende) seksuele respons

l Uitleg fysiologie

l Lubricatie veranderd niet!

l Tijd tot opwindingsdrempel (lubricatie) wel

l Dus: andere mannier van vrijen

https://youtu.be/ZTsOigqH9fo
Link naar Isala publieks
akademie over menopause en
seksualiteit

https://youtu.be/ZTsOigqH9fo




Casus A

Vrouw, 40 jaar, status na mama carcinoom met amputatie en 
adjuvante chemotherapie, komt voor een uitstrijkje

Ik heb geen zin om met hem te vrijen
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Casus A
l Verlangensprobleem? (verminderd, verschil)

l Relatieprobleem?

l Opwindingsprobleem?

l Anders, bv primair pijnprobleem



Uitdiepen adhv respons curve
l 2 jr terug mamma ca, aanvullend behandeld met tamoxifen. Daarnaast SSRI 

ivm depressieve klachten

l Hoewel verminderd is er nog wel verlangen maar moet “van ver weg 
komen”.

l Relatie is goed, maar hij vermijdt contact, durft haar niet aan te raken, bang 
haar pijn te doen

l Als ze vrijen gaat het vaak te snel, en vindt er penetratie plaatst voordat er 
voldoende lubricatie is. Etc. Etc.



Casus B

Man, 40 jaar, diabetes type I

“hij doet het niet meer”



anamnese
l Wat doet het niet meer? (erectie krijgen, erectie behouden, ejaculatie)

l Wanneer doet hij het niet meer? (masturbatie? Ochtend erectie? Coitus?)

l Verloop in de tijd

l Relatie?

l Probleem?



verdieping
l Alleenstaand

l Wel ochtend erectie, masturbatie lukt ook maar penis wordt niet “hard”

l In seksueel contact is er wel verlangen maar komt er geen erectie tot stand

l Maakt zich zorgen, schaamt zich, wil graag hulp

l -> na overleg met huisarts (“geen verstand van dit soort dingen”) verwijst u 
hem door naar een poli seksuologie voor verdere verdieping en therapie



Hou het simpel!
l Vele aandoeningen,  behandelingen 

en ouderdom kunnen seks verstoren

l Schaam je niet

l Maak seks bespreekbaar

l Verwijs door of overleg als je er niet 
uitkomt

l PLISSIT



Vragen?
l www.isala.nl/gynaecologie

l https://shop.rutgers.nl/ (info folders)

l www.seksualiteit.nl

l www.nvvs.info

l Seksualiteit bij ziekte en handicap, ISBN 978 90 232 4405 9

l Seksuologie, ISBN 90 3131 3960 1

http://www.isala.nl/gynaecologie
https://shop.rutgers.nl/
http://www.seskualiteit.info
http://www.nvvs.info

