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 Inleiding tot de klinische seksuologie  
 

‘Klinische vignetten’; soorten problematiek? 
Bv een meisje van 17 consulteert voor ‘vaginisme’ (bekkenbodemspieren spannen zich op en maken 
penetratie onmogelijk). Er zijn jonge twintigers die van seks kunnen genieten zonder penetratie, maar 
penetratie lukt niet en ze kunnen zo geen kinderen krijgen terwijl de biologische klok tikt. Er zijn ook 
jongere meisjes die merken dat seks niet lukt en oudere vrouwen die na verschillende partners niet 
kunnen penetreren en eindelijk de stap zetten naar hulpverlening.  
= 3 grote groepen van vrouwen met vaginisme die naar een seksuoloog stappen. 
 
Bv een koppel met fertiliteitsproblemen heeft nooit seks; wat doe je daarmee? Eerst sekstherapie?  
 
Bv een familie: een man had een CVA, zorgde voor veel spanningen tussen hem en de kinderen. De vrouw 
vind het daarom moeilijk om nog intiem te zijn, dankzij al die spanning in het gezin. 
 
Bv een verpleegster komt een kamer binnen in een revalidatiecentrum bij een man met een 
ruggenmergletsel en merkt dat hij aan het masturberen is. In de literatuur zien we dat ze dit niet enkel 
doen om te shockeren maar ook om te zien of de man nog aantrekkelijk gevonden wordt. 
 
Bv een vrouw van middelbare leeftijd met diabetes gebruikt schimmelwerende crème als glijmiddel. Enzlin 
sprak haar toch aan hierover dat het toch niet de beste oplossing is, ze durfde niet naar een hulpverlener 
om glijmiddel.  
 
Bv in een klinische studie over ICI (intracavernosale injectie) is een man van 73jaar de enige die meer 
studiemedicatie komt halen terwijl veel jongere deelnemers dat niet doen.  ook ouderen hebben seks! 
 
Bv een man met erectiele disfunctie bekent om seks gehad te hebben met een andere vrouw om uit te 
zoeken of het bij een andere vrouw ook zo zou zijn. 

 
 Seksualiteit doorspekt onze hele levensloop! Mensen van verschillende leeftijden, hoeken, 

geslacht.. die allemaal lijden. 
 
De klinische seksuologie verwijst naar het werkveld waarin mensen met seksuele problemen of uitingen 
van seksuele psychopathologie worden geholpen. Zoals de term ‘psychopathologie’ verwijst naar ‘de 
ziekteleer betreffende psychische afwijkingen’, verwijst ‘seksuele psychopathologie’ naar ‘de ziekteleer 
betreffende seksuele afwijkingen’.  
Het domein van de seksuele psychopathologie is echter zeer breed en verwijst naar uiteenlopende 
fenomenen. Het kan verwijzen naar een foutlopende seksualiteitsbeleving binnen een paar wat zich 
klinisch manifesteert in verschillende seksuele functiestoornissen (libidoproblemen, 
opwindingsproblemen, orgasmeproblemen, buitenechtelijke relaties, … ). Het kan ook verwijzen naar 
gender-identiteitstoornissen (o.a. transseksualiteit, transgenderisme,…), maar ook naar parafilieën (o.a. 
fetisjisme, sadomasochisme, froteurisme, pedofilie,…) die in het algemeen beter gekend zijn als de 
‘seksuele perversies’ – maar dat is een term die in de officiële classificatiesystemen meer en meer in 
onbruik is geraakt.   
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Definitie van seksualiteit  - Wat is seksualiteit ? 
= psychologische kenmerken  = gedrag 

 
= biologische aspecten   = culturele aspecten (belangrijkste!) 
 

 
Bv cultuur  biologie:  menarche of eerste menstruatie wordt over verschillende culturen anders 
bekeken.  (Ook al is het een biologisch, universeel gebeuren). Wij krijgen bv geen feest maar in Afrika is 
het een teken van vruchtbaarheid en huwelijksleeftijd. De dochters krijgen daar een bruidsschat en de 
familie krijgt dus geld, reden om te feesten! De cultuur rond seks is een groot deel bepaald door de wet 
(bv illegaal, niet instemmend = verkrachting). 
 
Bv cultuur  psychologie: in onze cultuur worden relatie, intimiteit en seksualiteit sterk met elkaar 
verbonden.  Alle seks die daar buiten valt wordt bij ons beschouwd als ‘minder goed’ zoals 
tienerzwangerschappen, buitenechtelijke seks, one night stands, prostitutiebezoek…  
Als je in Japan vraagt naar belangrijke relaties geven ze hun bedrijf, ouders en kinderen boven hun partner 
op. = Een heel andere manier van kijken naar verbinding tussen partners. 
 
Bv cultuur  gedrag: het woord ‘vrijen’ komt bijna niet op het bord, maar is eigenlijk toch het eerste 
woord dat ons te binnen schiet. De professor vooraan zorgt toch voor een zekere terughoudendheid. 

Kliniek gaat over klinische werking met 

mensen met seksuele problemen. 

Je moet steeds rekening houden met 

de 4 delen. Zeker als de cliënt iemand 

is met een andere cultuur, nooit je 

eigen waarden opdringen maar vragen 

naar hoe zij vanuit hun cultuur 

seksualiteit beleven. 
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Herinnert u zich als vrouw nog of er bij u thuis naar aanleiding van uw menarche (d.i. de eerste 
menstruele bloeding) een feest werd georganiseerd? Deze vraag wordt hier bij ons meestal negatief 
beantwoord. In Vlaanderen is het niet de (culturele) gewoonte om dat te doen. In veel Afrikaanse culturen 
echter treedt een meisje door de menarche toe tot de wereld van de vruchtbare vrouwen. 
 

Seksualiteit: definitie(s)   
 
De seksuologie = “de wetenschappelijke studie  van de menselijke seksualiteit in al zijn variaties en 
expressievormen”. Deze definitie duidt erop dat het studieobject van de seksuologie de ‘menselijke 
seksualiteit’ is én dat deze op een wetenschappelijk verantwoorde wijze moet worden bestudeerd. 
 
Seksualiteit = Alle aspecten verwijzen naar seksuele gevoelens, fantasieën of seksueel gedrag.  

- Seksueel gedrag (enge definitie) 
o Masturbatie 
o Geslachtsgemeenschap 
o Kussen, zoenen, strelen 

- Seksueel gedrag (brede definitie) 
o Flirten 
o Romantisch diner 
o Zich verleidelijk kleden 
o Playboy, Penthouse,.. Lezen 
o Surfen op het internet op zoek naar seksueel expliciet materiaal 
 

Gedragingen die worden gedefinieerd als ‘seksueel’ variëren sterk tussen : 
- Verschillende groepen bv kinderen jonger dan 12 vs twintigers, verschillende ideëen! 
- Over de tijd (liberale vrijheid omtrent seks is nog maar pas) 
- Verschillende cultuur bv moslim – westen; nog sterke dubbele seksuele moraal 

 
‘Seksueel’ is afhankelijk van 

- Ideeën van normaliteit over seks, seksuologen krijgen vaak de vraag ‘is dit nu normaal?’. Dit is 
eigenlijk een onoplosbaar probleem want alles want men doet met instemming met de partner 
vind men eigenlijk normaal, een goed referentiekader bestaat niet. Gevaar van de cijfers!! 

- Mannelijke en vrouwelijke rolpatronen; mannen hebben gemiddeld 9 sekspartners, vrouwen 5 in 
het sexpert onderzoek. bv dubbele seksuele moraal: mannen meer partners, masturbatie,… De 
man is de stud, de vrouw de slut. Misschien hebben ze wel evenveel partners, maar durven de 
vrouwen dit niet te zeggen door deze dubbele standaard. 

- Sociale context 
- Cultuur 

 
Seks als ‘menselijk en natuurlijk´ gedrag 

- Kinsey 
o Seksualiteit = een legitiem studieobject (is hem gelukt om dit te verwezenlijken) 
o Hij zorgde voor een gedetailleerde beschrijving van menselijk seksueel gedrag. 
o ‘normaal’ en ‘abnormaal’; heel veel normale dingen bleken toch als abnormaal gezien te 

worden bv masturbatie en andersom. Bv heel veel mensen deden aan seks voor het 
huwelijk, seks met dieren.. dit was eigenlijk ‘abnormaal’. 
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- Masters & Johnson 
o Onderzochten de biologische/fysiologische basis van seksualiteit. bv mensen die vrijen in 

een labo. Seksualiteit wordt vanaf nu gezien als normaal menselijk gedrag. Ze gingen seks 
ook vergelijken met andere basisbehoeften; drinken, ademhalen, eten..  
 

Seks gedefinieerd door ‘psychiaters’  
- ‘gezond’ versus ‘ongezond’  
- ‘de meeste middelen gebruikt voor seksuele gratificatie tussen instemmende volwassenen, 

onafhankelijk van het geslacht van de partners  
o homoseksualiteit was tot voor kort een mentale stoornis (1973) 
o masturbatie en orale seks zijn fixaties: onvolwassen, immature uitingen van seks (Freud) 
o parafilieën worden nog steeds beschouwd als ‘mentale stoornissen’  

 > 6 maand, lijden, beperkingen in sociaal of beroepsleven 

 maar binnen SM  regel = ‘veilig’ en ‘consensueel’. Vaak zien mensen die aan SM 
doen het eerder als een spel dan als seks. De spelregels worden heel erg 
nageleefd en mogen niet overschreden worden. 

o transseksuelen hebben nog steeds een ‘mentale stoornis’ = GID  
 
Seks als gedefinieerd door ‘de wet’  

- wettelijk kader bepaalt eveneens wat normaal (lees: legaal) is op vlak van seksualiteit  
- aantal seksuele gedragingen zijn ‘strafbaar’  

[illegaal = niet-instemmend ] 
 parafilieën = voyeurisme, exhibitionisme, froteurisme, …  
 seks met jongeren < 16 jaar (ook met instemming) = strafbaar     
 verkrachting 

 verkrachting binnen het huwelijk is nog niet lang erkend – eens huwen is 
instemmen met alle toekomstige seks met echtgenoot  

 verkrachting van mannen = nog later erkend  
 (seksuele) aanranding  

 
Seks gedefinieerd door ‘het maatschappelijk gezondheids-debat’  
Seks behoort ‘veilig’ te zijn ter voorkoming van seksueel overdraagbare aandoeningen en ongeplande 
zwangerschap, dus seks = ‘seks met een condoom’ ! 

Paradox:  
 diegene met de SOA moet zijn verantwoordelijkheid nemen om de andere te 

beschermen  
 vrouwen moeten zich beschermen tegen verkrachting – dus de zwakke(re) partij 

wordt verantwoordelijk gesteld voor de eigen veiligheid  
 

Seks gedefinieerd door ‘de moraal’  
- Religieuze betekenis  

o seks hoort thuis binnen het huwelijk  
o seks kan alleen voor de voortplanting – niet voor het plezier  
o verbod rond gebruik van anticonceptie  
o masturbatie, orale en anale seks, seks tijdens de menstruatie worden afgekeurd  

hebben niets met voorplanting te maken en dus volgt God niet. 
o celibaat wordt geprezen  
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o door God gegeven en daardoor goed ; typisch moralistische gedachte geïnspireerd door 
godsdienst 

- Spirituele betekenis : Tantrische seks als een vorm van rituele purificatie en viering van de eenheid 
van het zijn  

 
Seks gedefinieerd als ‘een romantische of erotische act’ (seks als uiting van een relatie vs vleselijke 
behoefte) 

-  Erotiek  
o Eros = god van lust, liefde, geslachtsgemeenschap en vruchtbaarheid   
o zichzelf verliezen in seks, gedreven door seksueel verlangen, vleselijke behoeften,   
o de sensuele door plezier gedreven narratieven over seks en nadruk op de kracht van 

plezierige van erotiek  
- Romantiek  

o 18de eeuw: Ridders, helden, prinsessen waarbij de man de actieve en de vrouw de 
passieve rol heeft in een erg op gender gebaseerde machtsonevenwicht  

te vinden in veel fictie en de innerlijke fantasiewereld van veel mensen  schept verwachtingen 
van hoe seks zal/moet zijn …  

 
Seks gedefinieerd door ‘de media’ 
Seks is overal in onze maatschappij: 

o informatie, ideeën, beelden, …  (hoe vaak, hoe men het moet doen,…) 
o film, TV, tijdschriften, kranten, boeken, …  
o een manier om dingen te verkopen …  ‘sex sells’  
o eng beeld : seks = heteroseksuele seks tussen 2 jonge mensen met een gespierd 

respectievelijk mager, bruin, rimpelloos lichaam gericht op een gelijktijdig, gezamenlijk 
beleefd orgasme ; Oud is ‘out’ & ziek is ‘aseksueel’. We veronderstellen dat ouderen en 
zieken niet seksueel actief zijn, maar dit beeld klopt niet! 

 
Conclusie: “Seksualiteit is een multidimensioneel gegeven, dat te maken heeft met psychische en 
belevingsaspecten,  met fysiologische en biologische gegevens, met gedrag én met cultuur.”  (Enzlin) 
 
Dimensies van seksualiteit door Koen van Emde Boas: 

- Lust (recreatie) 
- Relatie, seks hoort thuis in een relatie 
- Reproductie (procreatie), seks heeft te maken met voortplanting 
- Institutionalisering 

De lustdimensie verwijst naar de positieve gevoelens, het genot, waarmee seksualiteit gepaard kan gaan. 
De relationele dimensie heeft maken met het feit dat seksualiteit best wordt ervaren binnen een (vaste) 
partnerrelatie en geeft ook aan dat seksualiteit binnen een relatie een belangrijk gegeven is. De 
reproductieve dimensie houdt verband met het gegeven dat seksualiteit ook een voortplantingsfunctie 
heeft. De institutionaliseringsdimensie is dan weer verbonden met het feit dat mensen in een relatie zich 
naar de buitenwereld willen profileren als een koppel. Seksualiteit wordt problematisch als het wordt 
verengd tot slechts 1 dimensie 
Niet neutraal, minder descriptief. Er moet een gezond evenwicht zijn in de seksualiteitsbeleving tussen 
de 4 dimensies.  

 
Er zijn nog andere verschillende dimensies van seksualiteit te onderscheiden (Masters, Johnson x Kolodny, 
1997) 
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1) Biologische dimensie 
2) Psycho-sociale dimensie 
3) Gerdagsdimensie 
4) Culturele dimensie 
5) Klinische dimensie 

 
1. Biologische dimensie  

Je word geboren als jongen/meisje. 

– Controleert de seksuele ontwikkeling , o.a. via de hormonale verandering die de puberteit initiëren 
– Bepaalt seksueel verlangen, seksueel functioneren (vasocongestie) en seksuele satisfactie 

(relaxatie). Bv testosteron en oxytocine bepaald dit sterk. 
– Beïnvloedt geslachtsverschillen, o.a. via de chromosomale verschillen tussen mannen en vrouwen 

en het hersen- en genitaal dimorfisme dat daar het gevolg van is 
Seksuele ‘cues’/’turn-ons’ zetten ook fysiologische processen op gang (erectie, lubricatie, hartslag die 
stijgt, warmtegevoel,…).  
Deelaspecten binnen de seksuologie die hiernaar verwijzen zijn: de seksuele anatomie en fysiologie; de 

menselijke voortplanting (met o.a. geboorteregeling, gezinsplanning, abortus, …). Daarnaast wordt er 

gesproken van een ontwikkelingsperspectief met aandacht voor seksualiteit in de kindertijd, de 

adolescentie, de volwassenheid en op latere leeftijd. 

2. Psycho-sociale dimensie  
Psychologie  

 Emoties, gedachten, persoonlijkheid   
 Interactie tussen mensen  Je kan het alleen beleven, maar vaak met partner(s) 

 
Sociaal   
Seksualiteit wordt gereguleerd door de samenleving d.m.v. Wetten, religie, familie, peer groep, taboe die 
een zekere druk uitoefenen om een bepaald seksueel gedrag te volgen. Hierdoor gaan we bv sneller/later 
seksueel gedrag vertonen, ander seksueel gedrag,… 
 
Deelaspecten binnen de seksuologie die hiernaar verwijzen, zijn o.a. het bestuderen van de genderrol, de 
genderidentiteit, de seksuele oriëntatie, …  

 
3. Gedragsdimensie  

Wat mensen doen op vlak van seksualiteitsbeleving? 
 Seksueel gedrag  
 Tendens om seksueel gedrag te bestempelen als ‘normaal’ en ‘abnormaal’ gebaseerd op onze 

eigen ervaringen – Wat we zelf doen (met instemming) vinden we normaal, wat anderen doen 
vinden we abnormaal. Ook in therapie als seksuoloog is dit belangrijk, je moet altijd proberen 
uitzoeken wat bepaalde gedragingen voor de cliënt zelf betekend. 

 

Deelaspecten binnen de seksuologie die hiernaar verwijzen; zijn o.a. het bestuderen van seksueel gedrag 

en zijn variaties.  
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4. Klinische dimensie  
Problemen met seksualiteit : 

 Seksuele disfuncties, GIS (genderidentiteitsstoornis), parafilieën: typische redenen waarom 
mensen een seksuoloog contacteren. 

 Epidemiologie (incidentie, prevalentie,…); hoe vaak komt dit voor? (4/10 van de mannen, 3/10 
van de vrouwen gemiddeld)  

 Oorzaken   
– Voorbestemmende factoren: factoren uit je levensgeschiedenis waardoor je grotere kans 

hebt op problemen, bv heel restrictieve opvoeding, seksueel trauma van misbruik,.. 
– Uitlokkende factoren: men heeft een geschiedenis maar op een bepaald moment is er iets 

waardoor de problemen naar boven komen, vaak de geboorte van kinderen. 
– Onderhoudende factoren: deze zorgen ervoor dat een seksueel probleem blijft bestaan. 

 Behandelingen : later in deze cursus gaan we enkele mogelijkheden zien 
 
Deelaspecten binnen de seksuologie die hiernaar verwijzen zijn o.a. een medisch en 
gezondheidsperspectief waarin aandacht is voor seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s), HIV-
infectie en AIDS, seksuele disfuncties en hun behandeling, de impact van medische ziekte en seksueel 
functioneren en seksualiteitsbeleving.  
 

5. Culturele dimensie  
Culturele visies over seksualiteit is niet universeel geldig , « moreel » of « goed »  is gerelateerd aan plaats, 
tijd en zelfs aan sociale klasse. Er is geen enkel waardesysteem dat van toepassing is op alle culturen! 
 
De hulpverlener moet aandacht hebben voor alle dimensies door deze tijdens seksuele anamnese direct 
of indirect te bevragen.  
 
Deelaspecten binnen de seksuologie die hiernaar verwijzen zijn o.a het bestuderen van de relatie tussen 
seksualiteit en de wet (cfr. opo Recht in de opleiding), de ethische dimensie van het bestuderen van 
seksualiteit (cfr.opo ethiek en bioethiek), antropologische bevindingen rond seksualiteit, …  
 

Seksuologie  
=Seksuologie is de wetenschappelijke studie van menselijke seksualiteit in al zijn variaties en 
expressievormen. 
 
Perspectieven op seksualiteit  :: 

– Biologische perspectieven 
 Seksuele anatomie  
 Seksuele fysiologie  
 Menselijke voortplanting (geboortecontrole, abortus); kunnen kiezen wanneer een kind 

niet/wel komt en wel of niet welkom is. 
– Ontwikkelingsperspectief: seksualiteit ontwikkelt zich doorheen de hele levensloop 

 Seksualiteit van kinderen   
 Seksualiteit van adolescenten   
 Sexualiteit van volwassenen  
 Seksualiteit van ouderen  
 Gender identiteit en gender rol 

– Psycho-sociaal perspectief 
 Seksuele oriëntatie   
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 Seksueel gedrag   
 Seksuele variaties   

– Medisch / gezondheidsperspectief  
 SOA’s en genitale infecties 
 HIV-infectie  en AIDS  
 Seksuele disfuncties en behandeling  ! staat heel centraal in deze cursus! 
 Medische aandoeningen en seksuele problemen  

– Cultureel perspectief  
 Seks en de wet  
 Seks en ethiek  

 

Methodologie  
Seksualiteit is heel breed en het i dan ook heel moeilijk om zicht te krijgen op wat het juist betekend en 

wat we erover kunnen kennen.  

Er is iets vreemds aan onderzoek rond seksualiteit: het intens aandacht hebben voor de (lichamelijke) 

seksuele reacties leidt er blijkbaar toe dat (een deel van) de essentie van seksualiteit verloren gaat en het 

genieten ervan vermindert. Dit roept vragen op over het feit of ‘zelfobservatie’ wel een geschikte 

methode is om seksualiteit te bestuderen. Maar wanneer we seksualiteit bestuderen via observatie door 

anderen gaat eveneens een belangrijk aspect van seksualiteit verloren. Kan seksualiteit dat niet worden 

bestudeerd ? Uiteraard kan dat wel. Maar gelet op de multidimensionele aard van seksualiteit moet men 

er zich van bewust zijn dat met elke specfieke onderzoeksmethode steeds ook een ander aspect aan de 

aandacht van de onderzoeker zal ontsnappen.  

Een aantal elementen van de methodologie: 

 Gevalsbeschrijvingen (Bv Von Krafft-Ebing: 238 gevalsbeschrijvingen met specifieke 
problemen/parafiliën). Deze methode bestaat eruit dat een belangwekkende en/of uitzonderlijk 
voorkomende casus uitvoerig wordt beschreven. 

 Face-to-face interviews (Bv Kinsey): wat doe je/hoe vaak/met wie/ hoe beleef je het…? Met elke 
participant moet worden gezocht naar de juiste woorden/taal die het mogelijk maken om over 
seksualiteit te praten. Face-to-face interviews zijn gebaseerd op zelfrapportage en maken dus 
gebruik van het inzicht in, interpretatie en evaluatie van het individu zelf van zijn of haar gedrag, 
prestaties, gevoelens, sensaties, enz. 

 Vragenlijstonderzoek : Deze methode heeft niet alleen het voordeel weinig investering te 
veronderstellen, het laat ook toe om specifieke gedrags- en belevingsaspecten van seksualiteit te 
onderzoeken. 

o In de populatie   
o In centra voor sekstherapie  
o In andere ziekenhuizen   

 Observatie om meer te weten te komen over het studieobject, maar in de seksualiteit is dit toch 
niet zo’n goede methode. 

o Zelf-observatie 
o Observatie door anderen    

 Laboratorium onderzoek (technisch, bv hormonale bloedanalyse) 

 Biochemisch en fundamenteel onderzoek  (Bv werking van Viagra) 
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Psychosomatische cirkel van seks -John Bancroft   
Exx: bespreek het model van 
Bancroft 
 
= bio-psycho model, weinig cultuur 
in.  
Seksualiteit start bij bepaalde 
cognities, deze projecteren op de 
hersenen. Het limbisch systeem is 
het onderdeel dat instaat voor 
emoties, deze geeft dan impulsen 
door naar het ruggenmerg, deze 
reflecteren terug op het limbisch 
systeem en kan zorgen voor een 
orgasme. 
 
  

Er zijn twee belangrijke aanknopingspunten waardoor de beweging in de cirkel kan starten: met name 

cognities (vb. fantasie, gedachte, herinnering … al of niet uitgelokt door een visuele, auditieve of 

olfactorische prikkel) en/of aanraking van het lichaam/tactiele stimuli in het algemeen en/of van de 

genitaliën in het bijzonder. Beide startpunten leiden tot prikkeling van het verschillende hersencentra 

waaronder ook het limbisch systeem, het neurofysiologische substraat waarvan wordt verondersteld dat 

het ons emotionele en seksuele leven mee reguleert. Prikkeling van deze centra leidt tot een prikkeling 

van de perifere zenuwen die instaan voor de controle van zowel de genitale of algemene 

opwindingsreacties. De perceptie, bewustwording en cognitieve (informatie)verwerking van deze 

opwindingsreacties leidt weer tot nieuwe cognities, waarmee de cirkel rond is. Het orgasme heeft in deze 

cirkel een centrale positie gekregen om zowel symbolische (culminatie van de beweging van de cirkel) als 

fysiologische redenen, omdat zowel de centrale als de perifere zenuwbanen hierbij van belang blijken te 

zijn.   

Het is belangrijk op te merken dat elke factor in de cirkel zowel een positieve (+) als een negatieve ( - ) 

invloed kan uitoefenen op de beweging in de cirkel.  Seksuele problemen kunnen ontstaan doordat een of 

meerdere factoren een negatieve, remmende werking hebben op de beweging in de cirkel. Hierop wordt 

later verder ingegaan.  

Dan zijn er 2 soorten responsen: 
- Perifere = niet-genitale opwinding; verhogen hartslag, versnellen ademhaling, stijging bloeddruk.. 
- Genitale opwinding, deze kan men ervaren/bekijken thv de genitaliën. Bv de seks-blush thv de 

borstkast. 
Je kan deze beide responsen waarnemen, bv erectie/vaginale lubricatie. Deze kunnen dan terugkomen bij 
de cognities en de cirkel kan verder gezet worden. 
 
Bancroft was een psychiater, geïnteresseerd in seksualiteit en seksonderzoek. Men kan de cirkel 
meermaals doorlopen. Dit zorgt voor een versterking van alles.  
Bij elke stap kan er zowel een positieve als een negatieve feedback optreden. Elk van de verbindingen 
tussen de verschillende elementen van het model kunnen in positieve of negatieve zin zaken doorgeven. 
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Bv bij een verkrachting vaginaal vochtig worden kan een invloed hebben op verdere seksualiteitsbeleving, 
als je dan terug merkt dat je vaginaal vochtig wordt, wordt dit dan verbonden met die verkrachting. 
 
Daarnaast zie je ook attitudes, verwachtingen en angsten die de cirkel sterk kunnen beïnvloeden. 

 

Seksuele anatomie 
Als seksuoloog, bij het behandelen en begeleiden van mensen met seksuele problemen, is het 
noodzakelijk om de nodige kennis van de seksuele anatomie te kennen.  
 
Negatieve gevoelens over onze seksuele anatomie dankzij opvoeding: 

- We leren onze seksuele organen te bedekken   

- We worden gestraft als we onze “private dele” aanraken  

- We hebben geen (correcte) woorden(schat) geleerd, bv ‘daar beneden’ 

- We worden ontmoedigd om over seks te spreken en om vragen over seks te stellen , vooral in gezins- 
en schoolcontext. 

- De seksuele (norm)beelden zijn in feite onbereikbare standaarden Bv rimpelloze perfecte lichamen 
 
Onze seksuele anatomie roept dus dubbele gevoelens op : 

- Angst, schaamte, schuld, … als bron van verderf  
- Nieuwsgierigheid, mysterie …  als bron van plezier  

 
Gevoelens  “taal”  
‘propere’ en ‘beleefde’ woorden Vs ‘vuile’ en ‘onbeleefde’ woorden. 
Interpretatie van deze woorden is afhankelijk van de sociale omgeving / context waarin ze worden 
gebruikt (bijv. Auditorium of café) ! 
 
 Dubbele gevoelens:  Bron van verderf -> angst en schaamte 

                                             Bron van plezier -> aanrakingen, mysterie, nieuwsgierigheid 
 
Bijvoorbeeld: omgaan met naaktheid binnen een gezin of tussen een koppel. 
Negatieve gevoelens worden vertaald dmv taal -> propere en vieze woorden / vuile en beleefde taal 
 ->  Sociale context bepaald mee hoe er over seks gesproken kan worden.   

 
1. Seksuele anatomie - De vrouw  

De vrouwelijke genitaliën zijn op te delen in een inwendig en uitwendig gedeelte. Een overzicht: 

 Vulva  
o Venusheuvel 
o Labium (grote en kleine schaamlippen) 
o Clitoris  
o The perineum  

 Hymen  (maagdenvlies) 

 Vagina  

 Uterus   

 Eileiders) 

 Borsten 
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 Anus 
 

 
Externe seksorganen van de vrouw 
Borsten 

 Hebben geen reproductieve functie maar zijn een deel van de seksuele anatomie 

 Vooral in het Westen hebben borsten een speciale erotische betekenis en symboliseren ze: 
seksualiteit, vrouwelijkheid en aantrekkelijkheid 

 Er wordt gesuggereerd dat grotere borsten een seksueel voordeel betekenen => niet bewezen 

 Linkerborst is meestal iets groter 

 Gemodificeerde zweetklieren 

 Elke borst bevat 15 tot 20 onderverdeelde lobben klierweefsel die in een druifachtige cluster zijn 
geschikt 

 Klieren zijn omringd door vet en vezelachtig weefsel 

 Elke lob wordt gedraineerd door een ductus die uitgeeft op het oppervlak van de tepel 

 De tepel bevindt zich op de top van de bost en bestaat uit gladde spieren en een netwerk van 
zenuwuiteinden => zeer gevoelig aan aanraking en temperatuur 

 De areola is de donkere gerimpelde huid rond de tepel met zenuweinden en spiervezels (stijf 
worden – erect worden) 

 
Vulva 
Venisheuvel 

 Gebied ter hoogte van het schaambeen 

 Kussentje bestaande uit vetweefsel bedekt door huid en schaamhaar 

 Groot aantal zenuwuiteinden => aanraking = aangenaam 
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Labia  
Labia majora (buitenste schaamlippen) 

 Huidplooien die vetweefsel en een dunne spierlaag bedekken 

 Groei van schaambeharing aan de zijkanten 

 Zweetklieren, olieklieren en zenuwuiteinden zijn royaal verdeeld 

 Meestal samengeplooid in de middellijn en dusdanig bescherming biedend aan de urethrale en 
vaginale ingang 

Labia minora (binnenste schaamlippen) 

 Kern van sponsachtig weefsel rijk aan kleine bloedvaten 

 Zonder vetcellen 

 Haarloos 

 Veel zenuwuiteinden => bron van seksuele sensaties 

 Binnenste schaamlippen komen samen boven de clitoris en vormen een huidplooi die het 
clitoriskapje wordt genoemd (vrouwelijke voorhuid) 

 Klieren van Bartholin liggen binnen de labia minora en zijn verbonden met kleine kanaaltjes die 
uitgeven op de binnenzijde van de vaginale opening 

o Produceren enkele druppels secretie => bevochtigen de vagina lichtjes maar zijn niet erg 
belangrijk voor de vaginale lubricatie 

 Infectie van de binnenste schaamlippen 
=> seksuele betrekkingen = pijn, jeuk en een branderig gevoel is mogelijk 

 
Clitoris  

 Gevoeligste gebied van de vrouwelijke genitalia 

 Bedekt door het clitoriskapje. Dit is te vergelijken met de eikel 

 Clitorale glans (kop van de clitoris) is het enige zichtbare gedeelte van de clitoris (klein, glanzend 
knopje) 

 Clitorale schacht, sponsachtig weefsel dat inwendig vertakt als een omgekeerde V in twee langere 
gedeelten (clitorale crura) 

 Rijk bedeeld met zenuwuiteinden 
o Gevoelig aan aanraking, druk en temperatuur 
o Unieke functie: het enige orgaan dat seksuele sensaties en erotisch plezier kan focussen 

en accumuleren 

 Embryologisch afgeleid van hetzelfde weefsel als de penis 

 Gevuld tijdens seksuele stimulatie 

 Clitorale besnijdenis (chirurgische verwijdering van het clitoriskapje) werd bepleit als zou het 
seksueel genot verhogen door de clitoris bloot te stellen aan directe stimulatie 

o Directe stimulatie = pijnlijk 
o Stoten tijdens de betrekkingen stimuleert de labia minora wat ertoe leidt dat het 

clitoriskapje naar voren en achteren wrijft over de clitoris 

 Probeer de adhesie van het clitoriskapje los te maken of de ingedikte secretie tussen het 
clitoriskapje en de clitorale glans 

 
Het perineum  

 Haarloze zone tussen de onderkant van de labia en de anus 

 Regio gevoelig aan aanraking, druk en temperatuur 

 Is mogelijk een bron van seksuele opwinding 
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Clitoris loopt ook aan de binnenkant door, het is verbonden met verschillende zenuwen en daardoor zo 
sterk ontvankelijk voor stimulatie. 
 
Hymen (maagdenvlies) 

 Dun weefselmembraan dat de vaginale opening bedekt 

 In de puberteit laten perforaties de menstruatie toe om naar buiten te vloeien 

 Verschillende vorm, grootte en conditie 

 Ringvormig hymen, hymen septus, cribiform hymen 

 Geen biologische functie 

 Cultureel van belang: Bv in verschillende culturen wordt dit sterk gewaardeerd, bij 50% van de 
vrouwen verliezen ze bloed bij het breken. Dit is dus eigenlijk een slechte manier om 
maagdelijkheid te bepalen 
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 Het hymen kan verschillende vormen aannemen: 

 
 
 
Vagina  

 Vaginal introitus (ingang) 

 Gespierd inwendig orgaan dat in elkaar geklapt is wanneer het niet wordt gestimuleerd 
o Achterste wand = 8 cm 
o Voorste wand = 6 cm 
De wanden zitten eigenlijk tegen elkaar totdat er iets ingebracht wordt (bv penis, baby..). 

 Potentiële ruimte die van vorm en grootte kan veranderen als een ballon; 
o om rond een vinger te passen, 
o om rond een penis te passen, 
o om te accommoderen aan de geboorte van een baby. 

 Binnenkant van de vagina is gelijkaardig aan de binnenkant van de mond 
o Mucosa = de bron van vaginale lubricatie 
o Geen secretorische klieren in de vagina 
o Rijke voorziening van bloedvaten 
o Weinig zenuwuiteinden in de vagina (ongevoelig voor pijn of aanraking) 

 Uitzondering: nabij de vaginale introitus! 

 G-plek ? (Gräfenberg, German arts) 
o Regio in de voorste wand van de vagina, halfweg tussen het schaambeen en de cervix, 

met speciale erotische gevoeligheid 
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De inwendige geslachtsorganen 
Uterus 
Deze bestaat uit de cervix, de uterus, eileiders en de ovaria.  
Cervix 

 Onderste gedeelte van de uterus dat uitsteekt in de vagina 

 Roze knopje met ronde wand en een kleine centrale ingang 

 Cervicale os 
o Zaadcellen komen de uterus binnen 
o Menstrueel bloed passeert langs de vagina 

 Endocervicaal kanaal 
o Buisvormige verbinding tussen de cervicale mond en de baarmoederholte 
o Bevat secretorische klieren die mucus produceren 
o Consistentie van het cervicale mucus varieert gedurende de verschillende fases van de 

menstruele cyclus als antwoord op de veranderende hormonale stimulering 

 Cervix heeft geen zenuwuiteinden aan het oppervlak 
o Speelt geen rol in seksuele gevoelens 
o Chirurgische verwijdering => geen verlies van seksuele responsiviteit? 

 
Uterus (baarmoeder) 

 Hol, gespierd orgaan dat gevormd is als een omgekeerde peer 

 7.5 cm lang and 5 cm breed 

 Bestaat uit verschillende delen (lagen) 
o Perimetrium 

‣ Buitenste deel 
o Myometrium 

‣ Gespierde wand => vergemakkelijkt de barensweeën en de bevalling 
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o Endometrium 

‣ Binnenste bekleding van de uterus 

‣ Verandert gedurende de menstruele cyclus 

‣ Plaats van implantatie van een bevruchte eicel bij het begin van de zwangerschap 

 Uteriene functie is gerelateerd aan hormonale veranderingen 
 
Eileiders 

 Eileiders (oviducten) zijn ongeveer 10 cm lang 

 Beginnen aan de fundus van de uterus en eindigen in vingerachtige uiteinden (fimbria) 

 Binnenste bekleding bestaat uit lange, dunne weefselvouwen bedekt met haarachtige cilia 

 Vangen de eicel op nabij de eierstok en dienen als een plaats waar de eicel en de zaadcel kunnen 
samenkomen 

 
Ovaria 

 Vrouwelijke gonaden (3 x 2 x 1.5 cm) 

 Gepaarde structuur aan elke kant van de uterus 

 Twee aparte functies: 
o Productie van hormonen: oestrogeen en progesteron 
o Produceren en vrijstellen van eicellen 

 De ontwikkeling van de eicellen begint reeds in juist vormende ovaria 
 Ongeveer 400.000 eicellen zijn aanwezig in een pasgeboren meisje en nadien 

zullen er geen nieuwe eicellen meer gevormd worden 
 Onrijpe eicellen zijn omringd door een dunne capsule (follikel) 

 
Bekenbodemspieren -> verbindingen van schaambeen tot staartbeen aars, vagina, blaas. 

-> Spieren vooral van belang voor continentie sterke spierspanning kan leiden tot vaginisme. 
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2. De seksuele anatomie - De man 
“Het is niet overdreven te stellen dat penissen in fantasieland in drie grootten bestaan: 
groot, gigantisch en zo groot dat je er amper mee door de deur kan … Jouw slechts 
menselijke penis aanvaarden kan moeilijk zijn. Maar je hebt één voordeel: jij leeft wel 
degelijk en kan jezelf vermaken, daar waar de modelletjes met gigantische erecties niet 
bestaan en niks voelen.” 
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De mannelijke seksuele anatomie, een overzicht:  

 Penis  

 Scrotum  

 Testes  

 Epidydymis and vas deferens  

 Prostaat en accessorische organen  

 Borsten  
 
Penis 
De penis bestaat uit drie parallelle cilinders van sponsachtig weefsel, doorweven met kleine bloedvaten in 
dik membraan (tunica albuginea) 

 Corpus spongiosum (sponsachtig lichaam) 
o Onderzijde van de penis 
o De urethra loopt door het midden van het sponsachtig lichaam 
o De urethra eindigt aan de top van de penis (urinaire opening, urethrale meatus) 
o Dit blijft altijd zacht en houd de plasbuis open. 

 Top van de penis (glans of kop) bestaat uit sponsachtig lichaam 
o Vele zenuwuiteinden (zeer gevoelig aan stimulatie) 
o Coronale rand 
o Frenulum 
o Dit blijft ook altijd zacht 

 2 copora cavernosa (caverneuze lichamen) 
o Aan weerskanten van het sponsachtig lichaam 
o Waar de penis vastgehecht is aan het lichaam, vertakken de corpora cavernosa in twee delen 

om zo twee crura te vormen die aan het schaambeen gehecht zijn. Deze zorgen voor de 
hardheid en rigiditeit van de penis (in ontspannen toestand zijn alle zwellichaampjes eigenlijk 
gespannen). Als je opgewonden wordt stroomt er meer bloed in de penis, MAAR door de 
enorme zwelling van de zwellichamen worden deze bloedvaten dichtgedrukt, loopt er weinig 
bloed weg en krijg je een erectie. 

 Voorhuid of prepuce 
o Vrij te bewegen huid die de penis bedekt 
o Ontsteking of infectie van de voorhuid 

=> pijn gedurende seksuele stimulering 
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Scrotum 
Dit is een dunne, losse zak gemaakt van huid onder de penis. Er is nauwelijks beharing.  
In deze zak zitten de testikels of testes en het bevat ook een laag gladde spieren. Deze gladde spieren 
trekken onwillekeurig bij seksuele stimulering, oefening, koude. De testes worden dan tegen het lichaam 
gebracht (temperatuur en bescherming). Bij hoge temperaturen zal het scrotum relaxeren zodat de 
teelballen verder van het lichaam verwijdert zijn. Dit systeem is belangrijk voor het in stand houden van 
een stabiele temperatuur. Indien er geen stabiele temperatuur zou zijn, kan de zaadproductie verstoort 
worden.  
 
Testes 

 Mannelijke gonaden 

 Gepaarde structuur (5 x 2 x 3 cm) 

 Linker testis hangt gewoonlijk lager 

 Bijzonder gevoelig voor druk of aanraking 

 Twee functies 
o Hormoonproductie (Leydigcellen): testosteron 
o Productie van sperma (tubuli seminiferi)): duurt 70 dagen 

 
Epididymis & Vas deferens 

 Seminifere tubuli eindigen in de epididymis 

 Netwerk van buisjes is gevouwen tegen de achterzijde van de testes 

 Zaadcellen doen er meerdere weken over om doorheen de epididymis te reizen 

 Mondt uit in de vas deferens 
o Draadachtige structuur (40 cm) die het scrotum verlaten 
o Deze draait rond en achter de blaas tot de urethra 
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Prostaat en accessoire organen 
 
Prostaatklier 

 Gelokaliseerd onder de blaas en omringt de urethra daar waar hij de blaas verlaat 

 Bestaat uit een spier- en een kliergedeelte 

 Het kliergedeelte produceert 30% van het zaadvocht 
Zaadblaasjes 
o Produceren 70% van het zaadvocht 
o Liggen tegen de achterkant van de blaas 
o Zijn verbonden met de uiteinden van de vas deferens om zo de ejaculaire ducti te vormen die 

samenkomen in de urethra 
Klieren van Cowper (~vgl met klieren van Bartholin) 

o Twee structuren ter grootte van een erwt die verbonden zijn met de urethra vlak onder 
de prostaatklier 

o Produceren enkele druppels voorvocht welk levende zaadcellen kan bevatten 
 
Borsten 

 Mannelijke borsten hebben een tepel en een areola met een weinig aan onderliggend klier- en 
vetweefsel 

 Minder gevoelig aan tast en druk dan bij vrouwen maar toch ook gevoelig! 
 

Seksuele fysiologie 
1. Seksuele fysiologie 

Seksuele opwinding is vaak vergeleken met een  “energie systeem” (opladen en ontladen, zie driften 
Freud) . 
 
Definitie van seksuele opwinding:  verwijst naar de activering van een complex systeem van reflexen 

waarbij de seksuele organen en het zenuwstelsel betrokken zijn. Dit zegt weinig ver het 
psychologische. 
=> in het begin weinig onderzoek, maar kwam op gang oiv de farmaceutische industrie (Bv viagra)  

 
Seksuele opwinding kan ontstaan door  

– Vrijwillige acties  
 Direct fysiek contact: Aanraken, kussen, knuffelen  
 Een verbale uitnodiging : “Let’s make love”  
 Niet-verbale communicatie: lichaamstaal , hoe je je kleed.. 

– Psychologische processen en/of verwerking   
 Visuele prikkels : naaktheid of specifieke kleding  
 Fantasie  

– Alledaags gebeurtenissen (onverwacht e/o ongewenst)  
 Door wrijving van kleding tegen de genitalieën 
 Wanneer je een douche neemt na het sporten   
 Vrouwelijke arts in opleiding die opwinding zou voelen bij het onderzoeken van een mannelijke 

patiënt Bv afdeling urologie 
 Ritme van een rijdende vrachtwagen 
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De seksuele opwinding treedt op in alle leeftijdsgroepen, tijdens het wakker zijn maar ook tijdens onze 
slaap (bv nachtelijke erecties, vaginale lubricatie).  Een ochtenderectie is de laatste erectie na een 
fysiologische reeks van erecties (4 – 5 tal). 
 

Een psychogene erectiestoornis = wanneer het fysiologisch wel lukt ’s nachts maar geen erectie komt bij 

de partner. 

2. Methodologie 
Kinsey (1948, 1953) 
Nam interviews af met vragen zoals hoe, wanneer, hoe vaak, met wie/wat/welk seksueel gedrag iemand 
stelt. Zijn onderzoek was baanbrekend en deed de ogen open gaan van de conservatie Amerikanen -> 
Katholiek/Christelijk ideaal doorbreken, want seksuele ervaringen ook met seksgenoten met hulpmiddelen 
masturbatie bij vrouw en man, dieren… 
 

3. Seksuele responscyclus 
Seksuele responscyclus – Masters & Johnson (1954-1965) 
Masters en Johnson beschreven en zochten uit hoe de seksuele anatomie werkt.  
 
Methode: labo-onderzoek met psychofysiologische metingen en een interview met 
achtergrondinformatie 
Psychofysiologisch labo onderzoek   : 

- 382 vrouwen (18 – 78 jaar) 
- 312 mannen (21 – 89 jaar) 

 
Observation (10.000 episodes of sexual activity) 

 Manual and mechanical masturbation  
 Coitus in different positions 
 Oral-genital stimuation  
 Stimulation of the breasts 
 Artificial coital equipment  

– Plastic penis shaped instrument that permitted observation and filming the changes 
occurring in the vagina during sexual stimuation 

– A women using the equipment could control the depth and tempo of thrusting herself 
 
Fysiologische, klinische, biochemische studies: 

– ECG: hartritme, hart rate 
– EMG: spierspanning en contractie 

 
Grootschalig onderzoek 700 mensen (man en vrouw)! 
Tijdens het seks hebben waren ze verbonden met fysiologische meetinstrumenten – hartritme meten, 
spierspanning meten. Nadeel: sample? Hoogfunctionerende mensen 
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Resultaat: Seksueel reageren verloopt in verschillende fasen (Grafiek 1):  
 Opwinding/Plateau en orgasme/Resolutie/Herstel  (EPOR) 

 
 
2 processen liggen aan de basis van het niveau van seksuele opwinding:  

1) Vasocongestie: de vaten gaan zich verbreden waardoor er meer bloedtoevoer is (erectie, 
donkerrode schaamlippen, ‘seksgloss’)  

2) Myotonie: spierspanning, relaxatie en contractie (dit is wat een orgasme eigenlijk is) 
De fasen zijn in dit model moeilijk van elkaar te scheiden. Toch zijn er inter-, intraindividuele verschillen en 
verschillen tussen ervaringen, ze zijn eigenlijk arbitrair gedefinieerd.   
 
De systemen die nodig zijn voor de 2 processen zijn hart- en bloedvatenstelsel, zenuwstelsel, spierstelsel 
en hormonen. 
 
Na 1970 kwam de klinische seksuologie op. De behandelingsmethode was voordien gelijkaardig aan die 
van een depressie.  
 

Phases of the sexual response cycle  
The different phases 

 Desire  
 Excitement   
 Plateau and orgasm 
 Resolution   

 
Helen Singer Kaplan 
Stelt zich vragen bij het EPOR-model (waar is het verlangen naar seks, de zin in seks?) 
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Bovendien waren de bevindingen van Masters en Johnson waren te fysiologisch van aard. Ze hadden geen 
echte aandacht voor de onderliggende aspecten. 
EPOR => DEOR (desire excitement orgasm resolution) 
                    => DEDOR (desire excitement desire orgasm resolution) 
Verlangen vanuit ‘energie’ op dat meer verlangen opwekt en verder opbouwt. 
 
Niveau van seksuele opwinding (Nieuwe grafiek 2) 
Desire/excitement/plateau & orgasm/resolution 

 
 
Seks begint met zin hebben of ervaren, seksueel verlangen gaat vooraf aan seksuele opwinding.  
Solo1= ik kan zin hebben in vrijen, maar de partner bv nog niet 
Interactie 1= elkaar kussen, strelen.. 
Solo 2= op het moment van orgasme ben je van de wereld (petit mort), met wie doet er op dat moment 
niet toe. 
Interactie 2= naspel, lepelen,.. 
 
 Opwinding kan zowel solo zijn (individuele ervaring) of via interactie (met partner). 
 Seks is een solo en interactieve ervaring (bij coitus, niet masturbatie)  

-> Seksueel verlangen is een solo ervaring dat overgaat in interactie met de partner 
 Het orgasme is een solo ervaring 

-> Je bent op dat moment even weg van de wereld ‘le Petit mort, the little death’ 
 
De refractaire periode = de tijd nodig tussen het afbouwen van het eerste orgasme en de opbouw van een 
2e orgasme. Dit gebeurd op een sub-orgastische manier; net niet doorbreken, net onder het plafond 
blijven steken.  
Een raketorgasme = schoksgewijs omhoog gaan, blijft lang aanhouden.  
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Seksueel respons is een cyclus die uit een # fases of categorieën bestaan:  
1) Vooraf: verlangen ( ~ libido) 
=> is gekoppeld aan motivatie, driften en gekarakteriseerd door fantasieën, gedrevenheid & lust for seks. 
De frequentie van seks wordt in oud onderzoek soms gebruikt om de maat van zin in seks te meten. Maar 
heb je altijd zin als je vrijt? En vrij je altijd als je zin hebt? Dus het is eigenlijk een slechte, zinloze maat. 
 
2) Opwinding: een subjectief gevoel van plezier (fysiologische en/of psychologisch). 
=> erectie en vaginale lubricatie, erectie, stijgende hartslag.. 
Bij het ontstaan van opwinding bij de man zien we een slappe toestand, gedeeltelijke en maximale erectie. 
Er is ook een gedeeltelijke testis-elevatie dankzij de verdikking van de scrotumhuid.  

 
Bij de vrouw zie je dat het spleetje zich opent en dat de grote schaamlippen opzwellen waardoor de 
binnenkant zichtbaar wordt. Ook de kleine schaamlippen wijken uit, de clitoris wordt 2-3cm langer. 
Binnen de 10-20seconden bij de opwinding wordt er al vocht geproduceerd in de vagina (niet door een 
klier, maar proces van transsudatie; in de kleine capillairen komt er zoveel druk dat er serumvocht naar de 
vagina wordt geduwd (‘soort zweetreflex’).  De uterus kantelt ook naar achter. 

 
 
3)Plateau en orgasme 
Het orgasme is een piekende ervaring: 
     - De spanning vloeit af samen met contracties van de bekkenbodemspieren en de spieren rond het         
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        perineum. 
     - De spierspanning wordt in zekere zin ook overgenomen door de baarmoeder (=> spieren). 
 
Plateaufase bij de man; de klieren van Cowper scheiden een paar druppels vocht af.  
Bij mannen is er sprake van een ‘point of no return’, een punt in de cyclus waarbij je een orgasme niet 
meer kan tegenhouden. Om mannen te helpen met premature ejaculatie kan je hen leren om de tekens 
die voorafgaan aan ‘the point of no return’ te herkennen in een soort van gedragstherapie. 

 

 
Bij de vrouw is er tijdens de plateaufase ook afscheiding van vocht door de klieren van Bartholin. De 
schaamlippen worden rood dankzij aanvoer van bloed. De clitoris is groter maar verdwijnt onder het 
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preputium (soort kapje)omdat de aanraking nu pijnlijk wordt. De ‘buis’ van de vagina gaat in het begin 
samentrekken, hierdoor voelt de vrouw aanraking en penis veel sterker. Aan de eindkant is de 
vaginaalholte sterk verwijdt (tent- of balloneffect) [Vagina in rust 6-8cm diep, nu past ze zich aan aan de 
penis]. 
Tijdens de orgasmefase blijft de clitoris verscholen, en zijn er sterke contracties (anale spier, uterus, 
vagina..) 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4) Resolutie/herstel: 

Algemene relaxatie bij 
mannen en een refractaire periode waar ze geen 2e orgasme kunnen bereiken, dit is bij vrouwen niet 
mogelijk. Vrouwen kunnen multi-orgastisch zijn. 
 
Bij mannen gaat de vasocongestie weg en gaan de teelballen terug indalen in de balzak.  
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Bij vrouwen gaan de schaamlippen en clitoris verkleinen, uterus neemt zijn oorspronkelijke plaats in..  

 
 
5) Nadien: bevrediging 
=> Elke fase kan men bekijken vanuit verlangen 
 
 

Seksuele dysfuncties 
1. DSM-IV classificatie van seksuele opwinding 

DSM-IV bevat een classificatie van seksuele stoornissen, parafilieën en genderstoornissen. Al de seksuele 
stoornissen hebben volgende kenmerken gemeenschappelijk:   
- Door psychologische factoren  
- Gecombineerd met psychologische factoren en een medische conditie 
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- Levenslang of verworven ; primair/secundair 
- Gegeneraliseerd of situationeel; in alle situaties vs wel kunnen masturberen maar bij de partner 

geen erectie krijgen 
 

2. Seksuele disfuncties - overzicht 

 
 
-genderidentiteitsstoornissen; travestieten, transseksuelen, transgenders. 
-hyperactief seksueel verlangen; teveel seksueel verlangen dat boven de norm valt, wordt vaak niet over 
gesproken. 
 

3. Seksuele disfunctie? 
Bij seksuele disfuncties kan er een verstoring optreden in elke fase van de responscyclus. Zowel tijdens het 
verlangen, opwinding, plateau of orgasme: 

- Problemen met het seksueel verlangen  
* Verminderd seksueel verlangen  
* Seksuele aversie  

- Problemen met seksuele opwinding  
* Problemen met vaginale lubricatie   
* Erectiele disfunctie 

- Problemen met orgasme 
* Anorgasmie    
* Premature ejaculatie  

- Seksuele pijnstoornissen 
*Dyspareunie 
*Vaginisme  

- Seksuele dysfunctie door een algemene medische conditie, je zegt iets over de oorzaak van de 
dysfunctie. 
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Opmerking: Bij seksuele pijnstoornissen zoals dyspareunie & vaginsme, treedt de pijn op in elke fase van 
de cyclus. Pijnproblematiek wordt vaak apart gezien, maar het kan de hele cyclus doorlopen.  

 
 

4. Indeling seksuele disfunctie exx alle criteria! 

1. Seksuele aversie stoornis 
 A criterium: = Een persistent en recurrente extreme aversie van, en vermijding van (bijna) alle seksueel, 
genitaal contact met een seksuele partner.  
B criterium: Deze aandoening zorgt voor distress of interpersoonlijke moeilijkheden.  
C criterium: De seksuele disfunctie is niet exclusief te linken aan een fysiologische disfunctie of een 
medisch probleem (tenzij een andere seksuele stoornis). 
 
Deze 3 criteria zijn belangrijk, er wordt vaak enkel rekening gehouden met het eerste criterium!  
 

2. Hypoactive sexual desire disorder [HSDD] 
A criterium: = Een persistent en recurrent deficiënt aan seksuele fantasieën en verlangen naar seksuele 
activiteit.  
B criterium: Deze aandoening zorgt voor distress of interpersoonlijke moeilijkheden. 
C criterium: De seksuele disfunctie is niet exclusief te linken aan een fysiologische disfunctie of een 
medisch probleem.  
 
De clinicus maakt deze diagnose, hierbij houd je rekening met leeftijd en context van de persoon. We 
moeten dus weten hoe verlangen evolueert gedurende de levensloop.  
 

3. Female sexual arousal disorder  
Een persisten en recurrent onvermogen om een adequate lubricatie en zwelling reactie te verkrijgen of te 
behouden tot het einde van de seksuele activiteit.  
Deze aandoening zorgt voor distress of interpersoonlijke moeilijkheden. 
De seksuele disfunctie is niet exclusief te linken aan een fysiologische disfunctie of een medisch probleem.  
 

4. Male erectile disorder  
Een persistent en recurrent onvermogen om een adequate erectie te verkrijgen of te behouden tot het 
einde van de seksuele activiteit.  
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Deze aandoening zorgt voor distress of interpersoonlijke moeilijkheden. 
De seksuele disfunctie is niet exclusief te linken aan een fysiologische disfunctie of een medisch probleem.  
 

5. Female orgasmic disorder/ FOD 
Een persitent en recurrent vertraging of afwezigheid van een orgasme volgend op normale seksuele 
opwinding.  

 
Deze aandoening zorgt voor distress of interpersoonlijke moeilijkheden. 
De seksuele disfunctie is niet exclusief te linken aan een fysiologische disfunctie of een medisch probleem.  
 

6. Premature ejaculation  
Een persitent en recurrente ejaculatie door minimale stimulatie voor of snel na de penetratie voor de 
persoon dit wenst.  

 
Deze aandoening zorgt voor distress of interpersoonlijke moeilijkheden. 
De seksuele disfunctie is niet exclusief te linken aan een fysiologische disfunctie of een medisch probleem.  
 

7. Vaginisme 
Recurrente en persistente onvrijwillige spasmes van het buitenste deel van de vagina die negatief effect 
heeft op seksuele gemeenschap. 
Dit veroorzaakt distress of interpersoonlijke moeilijkheden. 
De stoornis wordt niet veroorzaakt door een andere stoornis op AS 1 en het is niet exclusief het gevolg 
van fysiologische effecten of een algemene medische conditie.  
 

8. Dyspareunie 
Een recurrente en persistente genitale pijn geassocieerd met geslachtsgemeenschap bij man en vrouw. 
Dit veroorzaakt distress of interpersoonlijke moeilijkheden. 
De stoornis wordt niet veroorzaakt door vaginisme of een gebrek aan lubricatie en niet door een andere 
stoornis op AS 1 en het is niet exclusief het gevolg van fysiologische effecten of een algemene medische 
conditie.  

 

5. Theoretische continuaties (Kleinplatz, 2001) 
Problemen met seksueel verlangen  

 Te veel seksueel verlangen: seksueel verlangen in ongewenste situaties  
Problemen met seksuele opwinding 

 Te veel vaginale lubricatie of erectiele functies in ongewenste situaties   
Problemen met orgasme  

 Een te snelle climax bij vrouwen   
 Een te trage climax bij mannen 

Seksuele pijnstoornissen 
 Psychologische pijn: angst of schuldgevoelens tijdens of na seksuele activiteit 

 

 

6. Problemen met seksualiteitsbeleving 
Problemen met seksualiteitsbeleving  

 Seksuele belevingsproblemen  
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 Seksuele relatieproblemen  

 Seksuele aanpassingsproblemen  

 Praktische seksuele problemen  

 Seksuele integratieproblemen 
 

7. Parafilieën 
Parafilieën zijn seksuele stoornissen gekarakteriseerd door speciale seksuele fantasieën en intense 
seksuele behoeftes en praktijken die vaak repetitief zijn en distress teweeg brengen bij de persoon. 
 De specifieke seksuele fantasieën zijn een pathognomisch element 
 Seksuele excitement en opwinding zijn geassocieerd met deze phenomena 

 
Classificatie van parafilieën  

1) Exhibitionisme 
2) Fetisjisme 
3) Frotteurisme 
4) Seksueel masochisme 
5) Seksueel sadisme 
6) Voyeurisme 
7) Tranvestic fetisjisme 
8) Pedofilie 

 
1. Exhibitionisme 

Over een periode van 6 maanden recurrente, intens seksuele opwindende fantasieën, seksuele behoeftes 
en gedragingen waarbij de persoon zijn geslachtsdelen aan een onvermoedende vreemdeling blootgeeft. 
De fantasieën, seksuele behoeftes of gedragingen veroorzaken klinische distress door een gebrek in 
sociaal, beroepsmatig of andere terreinen van het functioneren.  
 

2. Fetisjisme 
Over een periode van 6 maanden recurrente, intens seksuele opwindende fantasieën, seksuele behoeftes 
en gedragingen waarbij men gebruikt maakt van niet-levende objecten. (bv ondergoed, groenten,..) 
De fantasieën, seksuele behoeftes of gedragingen veroorzaken klinische distress door een gebrek in 
sociaal, beroepsmatig of andere terreinen van het functioneren.  
De fetisjisch objecten zijn geen voorwerpen van vrouwenkleding die gebruikt worden in cross-dressing of 
objecten die specifiek gebruikt worden voor seksuele handeling (bv vibrator) 
 

3. Frotteurisme 
Over een periode van 6 maanden recurrente, intens seksuele opwindende fantasieën, seksuele behoeftes 
en gedragingen waarbij de persoon zijn geslachtsdelen wrijft of laat voelen aan een niet instemmende 
persoon. 
De fantasieën, seksuele behoeftes of gedragingen veroorzaken klinische distress door een gebrek in 
sociaal, beroepsmatig of andere terreinen van het functioneren.  
 
 

4. Seksueel masochisme  
Over een periode van 6 maanden recurrente, intens seksuele opwindende fantasieën, seksuele behoeftes 
en gedragingen waarbij de persoon vernederd, vastgebonden, geslagen of andere pijnlijke gedragingen 
ondergaat.  
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De fantasieën, seksuele behoeftes of gedragingen veroorzaken klinische distress door een gebrek in 
sociaal, beroepsmatig of andere terreinen van het functioneren.  
 

5. Seksueel sadisme  
Over een periode van 6 maanden recurrente, intens seksuele opwindende fantasieën, seksuele behoeftes 
en gedragingen waarbij de persoon opgewonden wordt door (niet gesimuleerde) activiteiten die 
psychologisch of fysiek lijden veroorzaken (inclusief vernedering). zijn geslachtsdelen aan een 
onvermoedende vreemdeling blootgeeft. 
De fantasieën, seksuele behoeftes of gedragingen veroorzaken klinische distress door een gebrek in 
sociaal, beroepsmatig of andere terreinen van het functioneren.  
 

6. Voyeurisme 
Over een periode van 6 maanden recurrente, intens seksuele opwindende fantasieën, seksuele behoeftes 
en gedragingen waarbij de persoon onvermoedende slachtoffers naakt observeert tijdens het uitkleden of 
seksuele activiteit.  
De fantasieën, seksuele behoeftes of gedragingen veroorzaken klinische distress door een gebrek in 
sociaal, beroepsmatig of andere terreinen van het functioneren.  
 

7. Transvestic fetisjisme  
Over een periode van 6 maanden recurrente, intens seksuele opwindende fantasieën, seksuele behoeftes 
en gedragingen waarbij de heteroseksuele persoon aan cross-dressing doet.  
De fantasieën, seksuele behoeftes of gedragingen veroorzaken klinische distress door een gebrek in 
sociaal, beroepsmatig of andere terreinen van het functioneren.  
Specifieer: gender dysforie: als de persoon een persistent ongenoegen heeft met zijn gender of identiteit 
 

8. Pedofilie 
Over een periode van 6 maanden recurrente, intens seksuele opwindende fantasieën, seksuele behoeftes 
en gedragingen met kinderen (meestal 13 jaar of jonger). 
De fantasieën, seksuele behoeftes of gedragingen veroorzaken klinische distress door een gebrek in 
sociaal, beroepsmatig of andere terreinen van het functioneren.  
De persoon in kwestie dient 16 jaar of ouder te zijn en ten minste 5 jaar ouder dan het kind (met 
uitzondering van een late adolescent die een relatie heeft met een 12-13 jarige) 
Specifieer:  

- Gelimiteerd tot incest 
- Seksueel aangetrokken tot mannen, vrouwen of beide.  
- Exclusief tot kinderen of niet exclusief aangetrokken tot kinderen 


