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Seksualiteit en intimiteit 
De patiënt, de partner en de 

context  

 

Symposium ‘Cheek tot cheek’ 7 mei 2015 

Tiny Van Keymeulen, 

Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut, 

 Oncologisch Psychosociaal Support Team 

Partnerrelaties en verschillen 
tussen mannen en vrouwen 

Evolutie van de mens 

• “On the origin of species” – Charles Darwin 

• Ca. 3 miljoen jaar geleden 

• De mens als sociaal wezen 

• Samenwonen in gemeenschappen 

• 200.000 tot 300.000 generaties die genen 
doorgeven 

 

=> specialisatie tussen mannen en vrouwen 
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Verdeling van taken 

Al sinds de oertijd: 

• Fysieke specialisatie 

• Psychische specialisatie 

 

Taak van mannen:  

Jagers: 

• Langdurige achtervolgingen 

• Concentreren op lange termijn 

• Zich met 1 enkel probleem bezig 
houden 

• Bijzaken negeren 

• Ruimtelijke oriëntatie 

 

Taak van vrouwen 

Sociale organisatie en communicatie: 

• Aan verschillende dingen tegelijk 
denken 

• Alles gelijktijdig organiseren 
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Verschil in onze hersenen 

 veroorzaakt door onze geslachtshormonen 

 opvoeding en cultuur versterken aangeboren 

 eigenschappen 
 

Mannen: 

• 16% meer hersencellen 
 

Vrouwen: 

• Veel groter limbisch systeem (centrum van 
emoties) 

• Grotere hersenbalk tussen 2 hersenhelften 

Conclusie 

• Geen van beide geslachten is slimmer dan 
de ander 

• We denken gewoon anders 

Meer assertief 

Slechte antenne   

       Man 
Meer gericht op  

 ‘SEX’  

 genitaliën 

 orgasme 

 penetratie 

      Vrouw  

Meer gericht op  

 relatie  

 contact 

 sensualiteit 

Meer submissief 

Eerder sensitief 

Meer 
schuldgevoelens 

Typische man-vrouw verschillen 
en seksualiteit 
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De 
erogene 
 zones 

De grootste mythe rond seks 
weerlegd 

 

• Mannen denken gemiddeld om de zeven 
zeven seconden aan seks. 

 

• Cijfers Kinsey Instituut:  

– 54% minstens 1 keer per dag 

– 42% slechts enkele keren per week 

– 4% hooguit 1 keer per maand 

Verbinden<-> elkaar niet vinden 

Miscommunicatie 

Interpretatie 

Gedachten Lezen 

Elkaar sparen 

  Man – Vrouw 

      verschillen 

Verschillen in omgaan met ziekte 
tussen mannen en vrouwen 

http://images.google.be/imgres?imgurl=http://fr.smartbusiness.be/images/nw0208/splitsing_kl.jpg&imgrefurl=http://fr.smartbusiness.be/news.cfm?id=79836&usg=__dpHgYOnXpmkguT4Vzr8ZOjMJk9c=&h=99&w=120&sz=26&hl=nl&start=15&tbnid=9tiD5wDu_TKJ4M:&tbnh=73&tbnw=88&prev=/images?q=Y+splitsing&gbv=2&ndsp=20&hl=nl&sa=N
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• Vrouw wil delen/communiceren 

• Man wil oplossen (tranen zijn voor hem vaak 
een ballast en een belemmering) 

 Hierdoor kunnen onoverbrugbare kloven 
ontstaan 

 Op een moment dat twee partners elkaar 
heel hard nodig hebben, groeien ze uit elkaar 

  

 Praat met een derde!  

 

Hoe gaat partner om met… 

• De ziekte  

• Rolveranderingen en rolverwarring 

• Gevolgen van behandeling: stoma, 
impotentie, littekens, haarverlies, 
vruchtbaarheidsverlies, vermoeidheid, droge 
slijmvliezen, aftekening bestralingsveld, 
misselijkheid, enz. 

 

 

Holebi’s en  relaties 
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Seksualiteit en kanker 

Alle vormen van kanker en de nevenwerkingen 
van de behandeling kunnen een invloed hebben 
op seksualiteit 

 

  voor specifieke informatie: 
 raadpleeg uw arts 

 

 

 

Gedrag 
• Bvb. misselijkheid  kussen 

• Overleven, vechten              leven, genieten 

 

Cultuur 
• ‘Mag het nog?’ 

• ‘Is het normaal dat ik nu zin/geen zin heb?’ 

• ‘Ben ik besmettelijk?’ 

 

Opdracht = verwerken + jezelf en je 
partner opnieuw leren kennen! 
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Praten over intimiteit en 
seksualiteit met patiënt en partner 

Praten over… 

Patiënt 
“Sinds mijn borstoperatie heeft 

mijn partner enkel oog voor 
mijn rechterborst. Ik denk dat 
hij mij niet meer aantrekkelijk 
vindt.” 

 
“Terwijl ik vroeger naakt sliep wil ik 

nu steeds een T-shirt aan.” 
 
 
“Ik heb nood aan een knuffel, maar 

durf mijn partner niet te 
benaderen omdat ik niet wil dat 
het uitloopt op vrijen.”  

Partner 
“Ik durf mijn partner niet aanraken 

aan de kant waar ze geopereerd 
is uit vrees haar pijn te doen.” 

 
 
 
“ik heb het gevoel dat mijn partner 

zich voor mij ‘verbergt’ “ 
 
 
“Zelfs intimiteit is bij ons ver te 

zoeken. Ik moet steeds de 
eerste stap zetten voor een 
knuffel, maar doe dit vaak niet 
om mijn partner niet te 
forceren. 

Patient 

“Sinds mijn operatie vrijen we 
steeds op dezelfde manier, 
terwijl we vroeger al eens 
‘experimenteerden’. Zou mijn 
partner een bepaald deel van 
mijn lichaam vermijden?” 

 

 

 

“ Ik voel me minder man na die 
operatie. Ik weet niet goed hoe 
ze nu over mij denkt.” 

Partner 

“Ik durf niet zo goed aan te sturen 
op seks. En als het er dan van 
komt, probeer ik heel 
voorzichtig te zijn met haar.” 

 

 

 

 

 

“Ik wil mijn partner laten zien en 
voelen dat ik zijn veranderde 
lichaam ook mooi vind, maar 
weet niet goed hoe een eerste 
stap te zetten.” 
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Als hulpverlener praten over… 
 
• Waarom vind jij het belangrijk om intimiteit en 

seksualiteit te bespreken 

• Schat eigen drempels is 

• Eigen normen, waarden en grenzen kennen; 
overdracht is optie 

• Plan gesprekken over intimiteit en seksualiteit 

• Bepaal het niveau van de patiënt (technisch, 
emotioneel, cognitief en sociaal) 

• Bewust zijn van het effect 

• Stel doelen niet te hoog 

• Ken doorverwijsmogelijkheden 

 

 

 

Als hulpverlener praten over…  

• Wanneer:  

– soms aanleiding creëeren 

– agenderen 

– legitiem maken 

– kan ook via infofolder 

• Wat zeg je: 

– concreet benoemen 

– specifiëren 

– woorden zoeken die goed voelen 

 

 

 

Benaderingen die werken 

• 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 met een borstamputatie 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 

• 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…  
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Weet dat… 
 
• Vragen over seksualiteit betekent niet 

dat er disfunctie is 

• Seksuele disfunctie wil niet zeggen dat 
er een probleem is 

• Een seksueel probleem wil niet zeggen 
dat de patiënt daar hulp voor wil 

• Stel ook vragen over intimiteit 

 

Wat is intimiteit voor dit 
koppel? 
• kan in verschillende betekenissen gebruikt 

worden. 

• verbondenheid en vertrouwelijkheid tussen 
twee of meer personen.  

• ongedwongen, respectvol en teder met elkaar 
omgaan.  

• deze verbondenheid kan lichamelijk, 
emotioneel of spiritueel zijn.  

• bestaat niet alleen binnen liefdesrelaties, 
maar ook tussen vrienden, ouders, kinderen 
en familie. 

Wat is lichamelijke intimiteit? 

• Wordt snel gedacht aan seks 

• Het is ruimer dan seks: 

 knuffelen, in elkaars armen zitten, arm 
in arm lopen,...  

• Binnen verschillende culturen zijn er 
verschillende vormen van fysieke 
intimiteit.  
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Wat is seksualiteit? 

De mogelijkheid 

• om zich open te stellen voor en actief 
op zoek te gaan naar prikkels die een 
seksuele betekenis hebben 

• en die lustvol te beleven in een 
lichamelijke relatie 

 

Wat is intimiteit en seksualiteit 
voor dit koppel? 
• Moeilijk te omschrijven 

• Is een gedrag 

– Handelingen, gevoelens, lichamelijke opwinding, 
vrijen, … 

• Is voor iedereen iets anders 

– Genegenheid – geborgenheid – vertrouwen 

– Man / vrouw zijn 

– Een optimale beleving 

– Erotische behoeften (lichamelijk en psychologisch) 

– Voortplanting 

Beïnvloedende factoren 

• Belang/betekenis van intimiteit en 
seksualiteit voor dit koppel/gezin 

• Varieert afhankelijk van duur en 
kwaliteit relatie, gezinsfase, cultuur, 
gewoontes 

• Rekening houden met: 
• De seksuele relatie voor de diagnose 

• Wat is er nu veranderd door de diagnose en de 
behandeling 
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Tijd nemen… 

• Om een evenwicht te vinden in de 
relatie/gezin  

• Om weer levenslustig te worden en 
ontspanning te zoeken 

• Om elkaar opnieuw te ontdekken 

• Om het seksuele contact voorzichtig  

Verschillende motieven voor 
intimiteit en seksualiteit 
• Contact 

• Bevestiging 

• Erbij willen horen 

• Gezelligheid 

• Geld 

• Omdat het hoort 

• Anders gaat hij vreemd 

• Intimiteit 

• De ander plezieren 

• Uit verveling 

• Ruzie goedmaken 

• Voortplanting 

• Orgasme willen 

• Macht 

• Liefde 

• Ontspanning 

• Afreageren 

• De ander goed stemmen 

• ‘t Is weekend 

• Mijn vrouw-zijn bewijzen 

• Mijn genegenheid tonen 

• Als slaapmutsje 

• Als troost 

• ‘t Is al zolang geleden 

• De ander pesten 

• Samen iets moois beleven 

Als hulpverlener ruimte en tijd 
bieden… 
• Ruimte creëren voor koppel- /gezinsmoment 

ook bij opgenomen patiënten 

• Maak hierover afspraken 

• Geef informatie en tips 

• Ken verwijsmogelijkheden 

 

 Deurbord: 

– Niet storen 

– Gelieve de verpleging te contacteren vooraleer de 
kamer binnen te gaan 

– Een kort bezoek is fijn… 
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• Kanker is niet besmettelijk! 
 

• Door bestraling wordt u niet radioactief (met uitzondering voor 
inwendige bestraling). Vraag bij inwendige bestraling meer 
informatie aan uw arts. 
 

• Intimiteit en seksualiteit kunnen een andere betekenis krijgen 
dan voorheen. U en uw partner kunnen verschillend gaan 
denken over intimiteit en seks.  
 

• Seks is niet alleen geslachtgemeenschap. Strelen of zoenen is 
ook seksueel contact. Soms bestaat de neiging om helemaal 
niet meer te investeren in seksualiteit. Dit is jammer want door 
seksueel contact investeert u ook toekomst van uw relatie. 
 
 
 
 

Belangrijke weetjes… 

• Radiotherapie en chemotherapie zijn geen gevaar voor uw 
partner, ook niet tijdens geslachtsgemeenschap. Ook orale seks 
mag. Wel is bijna zeker dat uw partner zal vinden dat u anders 
ruikt en proeft. 
 

• De zin in seks en het seksuele vermogen zijn niet meer zo 
vanzelfsprekend als voorheen. Het is belangrijk om elkaar te 
vertellen waar u behoefte aan heeft en wat mogelijk en plezierig 
is. Zo voorkomt u teleurstellingen. 
 

• Er is medisch gezien geen bezwaar tegen geslachtgemeenschap 
of masturbatie tijdens chemo of RT, zolang dit geen bloedingen 
of pijn veroorzaakt. 
 

• Vruchtbaarheidsverlies is geen garantie, gebruik 
voorbehoedsmiddelen. 

 

Tips 

• Blijven praten! 
– Ga in gesprek rond thema, ga het niet uit de weg hoe moeilijk ook. 
– Wat vind ik/jij leuk of niet leuk? 
– Praten met partner of andere vertrouwenspersoon 
– Zoek een rustig moment en neem er je tijd voor. 
– Stel je zelf kwetsbaar op zodat je partner dat ook kan doen  
– Als je partner het niet aankan, wacht dan even. Probeer het daarna 

opnieuw. 
– Zoek een gemeenschappelijke taal waar je je beiden goed bij voelt.  
 

• Zet het in je agenda 
– Tijd maken/nemen voor elkaar is al een eerste en zeer belangrijke 

stap 
– “Elke vrijdagavond is tijd voor ons twee.” 
– Probeer seks en intimiteit te zien als een spel waarvan jullie als 

koppel de regels bepalen. 
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Tips 

• Seksueel verlangen 
– Naast spontaan verlangen ook responsief verlangen 
 -> zin hebben om zin te maken 
 

• Seksuele opwinding 
– Langer voorspel 
– Verschillende zintuigen aan bod laten komen/ geen 

penetratie 
• tast: massage 
• reuk: aroma’s (parfum, kookgeuren,…) 
• zien: erotische film, stripboeken, porno 
• horen: muziek, eigen genot kenbaar maken 
• smaken: afrodisiacum 

– fantasie: boeken,… 
– technische hulpmiddelen zoals glijmiddel, replens-gel 

 

Tips 

• Andere houdingen 
– Om pijn/ongemak te vermijden 
– Invloed gynaecologische operatie: vb. diepte schede 
– Kama Sutra, Partner link 
– Experimenteren samen en/of alleen (opnieuw de eerste keer) 
 

• Beleving van orgasme zonder erectie/ met of zonder 
zaadlozing 
– Ervaar je zowel met je hoofd als met je  lichaam 
– Tevredenheid en plezier na een vrijpartij hoeft niet samen te gaan 

met een orgasme 

 
• Glijmiddel of bevochtingingsgel voor droge vagina 

 

  Verschillende glijmiddelen 

•  Op waterbasis 
•  Aanbrengen aan de top 

van de eikel en rond de 
vaginaopening 
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Vaginale bevochtiger 

• Vermindering van vagina droogte 
• Vaginale bevochtiger 
• 3 dagen werkzaam 
• Hormoonvrij 
• Verzachtend 
• 6 inbrenghulzen 

 

 

• Bij wondjes aan de vaginawand (wordt 
dunner door radiotherapie): 

Gebruik vaginale dilatator 

• Om een goede vaginaholte te behouden na 
(brachy)radiotherapie. 

• Glijmiddel aanbrengen op de dilatator en aan de ingang van de 
vagina. 

• Breng de dilatator zo diep mogelijk in.  

• Het is aangeraden deze 5 à 10 minuten ter plaatse te laten.  

• Zachtjes draaiend verwijderen. 

• Maak na het oefenen uw dilatator proper met warm water en 
milde zeep en droog het goed af.  

• Het is aangeraden dit ongeveer 3 à 4 maal per week toe te 
passen. 
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Mannen 

• o.a. viagra, cialis 

• penispomp 

 

Bedankt voor jullie aandacht! 


