Seksuele Psychologie Deel 2: Samenvatting
DEEL 1: INLEIDING
Doelstellingen
Overzicht geven van (inhoudelijke en methodische) kernthema’s van empirisch psychologische benaderingen van
seksualiteit.
Overzicht geven van algemeen psychologische (in het bijzonder evolutionair psychologische, trektheoretische en
sociaal-cognitieve) theorieën over seksualiteit. Inclusief gezondheids- en emotietheorieën, psychofysiologie,
informatieverwerking en leren (cf. conditionering).
De verschillende algemeen psychologische benaderingen wetenschappelijk conceptueel en methodisch met elkaar
vergelijken.
Beargumenteren welke empirisch psychologische theorie of benadering de eigen voorkeur heeft (en waarom).
Overzicht geven van mini-theorieën die bepaalde specifieke fenomenen (bv. effecten van porno, masturbatie, invloed van
seksualiteit op gezondheid…) empirisch psychologisch te verklaren.
Wetenschappelijk beargumenteren welke theorie ter verklaring van specifiek fenomeen de eigen voorkeur heeft en
waarom.
Problemen met seksualiteit (zowel vanuit klinisch als preventiekundig gezichtspunt) theoretisch psychologisch analyseren
Seksuologische hulpverlening evalueren vanuit methodisch en theoretisch psychologisch gezichtspunt.
Beleidsmatige voorstellen voor de oplossing van problemen met seksualiteit in onze samenleving evalueren vanuit
methodisch theoretisch psychologisch gezichtspunt.
Eigen seksualiteit begrijpen/verklaren vanuit theoretisch psychologisch gezichtspunt.

1. Empirisch psychologische benaderingen
Mentale, affectieve, cognitieve processen. Interacties tussen mensen, emotionele processen die hierbij komen kijken en hoe
dit samenhangt met seksualiteit. Psychologische constructen gebruiken we continu. Seksuele attractie: is dit iets anders dan
seksueel verlangen? Aantrekkelijke persoon door esthetische kwaliteiten? Theoretische discussies, constructen, dingen die je
probeert te meten en waar we ideeën over hebben. Aantrekkelijk en seksueel aantrekkelijk: verschillen? Seksuele
aantrekkelijkheid is een psychologisch construct. Seksuele agressie bestaat niet gewoon zoals een boom. Er kunnen
verschillende definities gegeven worden. BDSM met consent: zijn deze gedragingen dan toch niet agressief? Of toch wel? We
maken heel veel gebruik van woorden, veel van deze woorden zijn psychologische constructen, seksuele oriëntatie. Wat
kunnen we hieraan vastplakken in termen van getallen en gegevens om deze beter te begrijpen?

1.1.Voorbeelden
o

Griekse benadering: van halve mensen tot artisjokken
▪

Aristoteles: een erectie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door artisjokken, rapen, asperges,
gekonfijte gember, eikels gekneusd tot poeder, lente-ui, schaaldieren…

▪
o

Theoretische benadering, maar is dit ook een empirische benadering?

Freud
▪

Seksualiteit levert de aandrijfkracht voor elk symptoom en voor elke manifestatie van een
symptoom. De symptomen van een ziekte zijn niets anders dan de seksuele activiteit van de
patiënt. Ik vind nergens iets anders dan dat seksualiteit de sleutel tot het probleem van
psychoneurosen en neurosen in het algemeen is.

▪
o

Theoretische benadering, gebaseerd op klinische observaties

Kinsey et al.
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▪

De levende wereld is een continuüm in elk en ieder van zijn aspecten. Hoe sneller we dit
leren met betrekking tot menselijk seksueel gedrag, hoe sneller we een goed begrip zullen
bereiken van de werkelijkheid van seks.

o

▪

Niet echt focus op psychologie of theorievorming, maar wel op HTS/HS als continuüm

▪

Empirische benadering (meer dan 16.000 interviews)

Masters en Johnson
▪

Seksuele responscyclus: opwinding – plateau – orgasme – herstel

▪

Empirische benadering (fysiologische data omgevormd tot psychologische therapie)

We hebben allemaal ideeën over seks. Bestaan al heel lang (zie tekening). Griekse filosofen hebben onderzocht waar
aantrekking vandaan komt. Dit soort proces komt volgens hun omdat we er ooit zo uitzagen (2 mensen waren). 1 van de
boze Goden heeft de mens toen doorgesneden en we zijn dus altijd op zoek naar onze wederhelft. Sommige personen waren
2 mannen of 2 vrouwen of een man en een vrouw. Niet echt veel data om dit te ondersteunen dat we heel lang geleden 2
personen waren. Het is niet al te waarschijnlijk, maar wel een mooie theoretische benadering, maar niet empirisch.
Aristoteles: mechanismen van erecties komen door het eten van bepaalde voedingsstoffen. Het was gebaseerd op zijn eigen
observaties. Dankzij empirisch onderzoek weten we dat dit soort afrodisiaca niet zo'n effect hebben. Puur biochemisch is er
geen ondersteuning voor.
Freud: baseerde al zijn theorieën op klinische casussen. Alle mentale problemen zijn het gevolg van seksuele processen. Hij
zag dit in zijn omgang en interacties met de patiënten. Hij heeft dit experimenteel niet getoetst, maar het was ook niet zijn
doelstelling. De ondersteuning van zijn ideeën vond hij bij zijn patiënten (enkel puur theoretisch). Hedendaagse psychologie
heeft zijn ideeën de rug toegekeerd, maar komt terug binnensluipen (bv. Invloed van onbewuste processen). Onbewuste gaat
achter seks aan (hier geloven cognitieve psychologen niet in).
Kinsey: eerste persoon die theorie had die gebaseerd was op klinische samples. Hij is uit de kliniek gestapt en heeft een heel
grootschalig onderzoek in de VS gedaan. Niet zozeer over theorievorming of psychologische processen, maar hij wou
seksueel gedrag tellen/meten (hoe vaak hebt u dit gedaan?). Dit was omdat hij geloofde dat er nog zo weinig over seks
geweten was en systematisch wou beginnen met onderzoeken wat mensen nu eigenlijk doen. Moeilijk punt om mensen in
categorieën te stoppen (HS, HTS...), daarom dat hij de schaal ontwikkeld heeft. Kwam empirisch uit zijn onderzoek naar
voren. We zijn allemaal erg geneigd om in hokjes te denken en er zijn veel verschillende perspectieven over seksuele
oriëntatie (fluctuatie, biseksualiteit is nog geen keuze gemaakt...). Variatie is een thema bij Kinsey.
M&J: ze hebben veel empirisch onderzoek gedaan in een lab. Wat gebeurt er als iemand opgewonden is, als ze
elkaar/zichzelf stimuleren... Veel haken aan hun onderzoek waar we kritisch over kunnen praten. Ze hebben responscyclus
ontwikkeld, maar ze hebben dit nooit als model gepresenteerd in eerste instantie. Dit was hun manier om hun data te
structureren en in een boek te steken. Het zijn andere mensen die hebben gezegd 'dit is de seksuele responscyclus'. Het was
niet per se bedoeld om een model van opwinding te ontwikkelen. Alle ideeën zijn later ook door Kaplan gebruikt (verlangen –
desire). Ideeën hebben invloed op hoe DSM georganiseerd is. Het is vanuit hun werk waarbij ze kijken naar fysiologie van
seksuele respons dat ze veel invloed hebben gehad. Ander belangrijk punt is dat ze benadering voor behandeling van
seksuele problemen hebben onderzocht (sensate focus oefeningen). Ze hebben nooit een empirische basis aangegeven voor
hun behandelingsvorm. Hun empirisch werk was helemaal niet psychologisch (heel fysiologisch), terwijl hun therapievorm
heel psychologisch was en niet gebaseerd was op empirisch werk.

1.2.Relatie tussen theorie en onderzoek
De seksuologie heeft nog niet veel theorieën met sterke empirische ondersteuning, maar wel
theoretische modellen en ‘conceptuele kaders’.
1.2.1.
▪

Begrippen
Theorie: breder, beschrijven relaties tussen concepten en lenen zich tot het toetsen van
hypothesen
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▪

Model: minder breed en meer specifiek

▪

Conceptueel kader: minder uitgewerkt als een theorie, met concepten waarover consensus

1.2.2.

bestaat, maar waarbij onderzoek over hoe die concepten zich precies tot elkaar verhouden
nog grotendeels ontbreekt (bv. bio-psycho-sociaal model)
Relaties

▪

Kwalitatief vs. Kwantitatief

▪

Essentialistisch vs. Sociaal Constructionistisch

Biopsychosociale benadering: om seksualiteit te begrijpen is het goed om interactie tussen dit
proces te begrijpen. Geen specifieke theorieën die zeggen hoe en wat.

2. Psychologie
De academische discipline die zich bezighoudt met het innerlijk leven (kennen, voelen en streven) en het
gedrag van mensen. De psychologie wil het gedrag van mensen beschrijven, begrijpen en van daaruit soms
ook kunnen voorspellen.
2.1. Theoretische benaderingen
o Evolutionair psychologische benaderingen
o Trektheoretische benaderingen
o Sociaal cognitieve benaderingen
o Informatieverwerkingsmodellen (cognitieve psychologie)
o Psychofysiologische modellen
o Emotietheorieën
o Leertheorieën
Link met psychologie: seks gaat meestal over dingen die gebeuren tussen mensen, maar de vragen worden meestal aan het
individu gesteld. Zo is er dus eigenlijk een sterke connectie met psychologie.
Op dezelfde prikkel/stimulus kan je gevarieerd reageren (afhankelijk van dag, humeur…).

3. Seksuologie
3.1. Onderwerpen
o Het seksuele systeem (seksuele motivatie en respons)
o Determinanten en regulatie van seksueel gedrag (riskante seks, seksuele agressie, pornogebruik,
seksverslaving)
o Seks, relaties en gezondheid
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3.2.Seksuologie als wetenschap

Seksuologie als wetenschap: we hebben ideeën over de werkelijkheid (sociaal-constructionistisch of essentialistische
opvattingen). Er zijn woorden en er hangt een betekenis aan vast, maar bestaat dit echt of is het iets dat we projecteren? We
gaan ervan uit dat erover te leren valt en hiervoor hebben we data nodig. Er is wisselwerking tussen werkelijkheid en
theorie. Vaak stellen we vragen wat implicaties zijn en wat we ermee kunnen doen. Dit is meer op het niveau van
effectiviteit. Als het gaat om data, dit is een heel breed woord (bv. je kan van erotische kunst ook wat leren (cf. Kinsey)).
Er zijn veel ideeën, gedachten, theorieën, die ergens anders vandaan komen. Psychologie heeft seksuologie beïnvloedt en
omgekeerd.

4. De empirische cyclus

Empirische cyclus: hoe komt seksueel verlangen tot stand vereist dat je er voorspellingen over maakt (wanneer: welke
condities wel/niet, welke mensen wel/niet…) en dat je het kan toetsen op die manier dat je het ook mis kan hebben. Ook
gebruik van contrasterende hypothesen. Het is een consensusinstrument: mensen moeten het erover eens zijn. Het zijn
discussies die ongoing zijn.
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DEEL 2: EVOLUTIONAIR PSYCHOLOGISCHE BENADERINGEN
1. Begrippen
1.1. Divine creation
Dieren en planten zijn geschapen (altijd hetzelfde – verandert nooit)
1.2. Natuurlijke selectie (Darwin)
Veranderingen in omgeving kunnen leiden tot verschillen of variatie in individuele organismen en dit
kan uiteindelijk tot nieuwe soortvorming leiden.
Te verklaren uit biologie of iets goddelijks? In VS is dit een levendige discussie: hoop scholen waar evolutie geen aandacht
mag krijgen in lessen. Darwin had het hier moeilijk mee want was gelovig man. In de tijd dat hij met zijn ideeën kwam, werd
er op losgehakt en werd er negatief op gereageerd.

2. Waarom hebben we seks: seksuele reproductie
2.1. Waarom?
o Het leven is ontstaan zonder seks zodat seksuele productie iets is dat moest evolueren
o Er zijn veel nadelen aan seksuele reproductie wat de evolutie van seks een raadsel maakt
2.2. Soorten
o Aseksueel: voortplanting waarbij slechts één ouder betrokken is (ongeslachtelijk)
o Seksueel: voortplanting waarbij twee verschillende individuen van een soort hun DNA
combineren in een nieuw individu (geslachtelijk)
2.3. Voordelen
o Recombinatie: helft van het genetisch materiaal van ouders (nakomelingen zijn uniek)
o Meer genetische variatie
o Snellere adaptatie
Variatie helpt en stelt een soort ertoe in staat om te overleven in een veranderende omgeving.
2.4. Nadelen
o Complex proces
o Kostbaar
▪

Partner kiezen en zoeken (chemische stoffen, bloemen, predatoren, soa’s…)

▪

Nazorg voor nakomelingen

Het leven op aarde is niet via seksuele reproductie begonnen. Het is begonnen zonder seks. Het is iets dat later is gekomen.
Voordelen: genetisch materiaal is uniek (genetische variatie). Als we dingen in omgeving veranderen, dan gaan sommigen er
beter bij passen dan anderen. De ene op andere generatie verandert niet zomaar op dat vlak, maar wel over generaties
heen. Door combineren van DNA creëer je variatie en dit is goed voor evolutie. Het helpt de soort vooruit, niet enkel het
individu.
Nadelen: het is kostbaar qua bronnen, energie… maar ook moet je altijd iemand vinden die je ander DNA materiaal wil
geven (partner zoeken). Er komt meer bij kijken, want je moet ook zorgen voor de nakomelingen.
⮚ Chemische stoffen: als je vrouwen samen in huis zet voor lange tijd, gaat hun menstruatiecyclus synchroniseren (dit is
controversieel onderzoek). Dit zou mogelijk komen door bepaalde feromonen die vrouwen delen. In aantal diersoorten
is het duidelijk dat dit een grote rol speelt.
⮚ Flowers: als mens moet je elkaar aantrekken en bloemen kopen is een bepaalde manier.
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⮚

Predators: als je seks hebt, ben je met je gedachten ergens anders en dan kan iemand langs komen om op je te jagen
(tegenwoordig niet meer zo, maar vroeger wel). Bv. Prostitués die dingen van klanten jatten als ze op hun hoogtepunt
waren

3. Theoretische kernvisie
Mens is een product dat de invloed van de evolutie ondergaat. De sleutel tot het verklaren of begrijpen van
seksualiteit is een evolutionair proces.
3.1. Evolutionaire zienswijze (Buss)
Mensen hebben een natuur – kwaliteiten die ons definiëren als soort – en alle psychologische
theorieën impliceren het bestaan van een menselijke natuur. Als mensen een natuur hebben en als
evolutie door selectie het causale proces is dat die natuur geproduceerd heeft, dan is de volgende
vraag: welke inzichten in de menselijke natuur kunnen geleverd worden door onze evolutionaire
oorsprongen te onderzoeken?

Theoretische kernvisie: evolutie gaat meer over ultieme/distale oorzaken van ons bestaan. Proximate gaat meer over het
hier en nu: bv. hoe leiden bepaalde emoties ertoe dat seksueel verlangen verdwijnt? Je kan er ook een evolutionair
perspectief aan hangen: het kan iets zeggen over conditie/toestand van bepaald organisme. Het zijn gescheiden wereld
waar je kan kijken naar effecten van emoties, zonder dat je er per se een evolutionair perspectief bij moet halen.
Evolutionaire psychologen proberen vanuit evolutietheorie te kijken naar seksueel gedrag.
Model: Evolutietheorie, daaronder subcategorieën. Op het middelste deel kan je evolutionaire theorieën bouwen. Hypothese
2: zie prieelvogel (duiven blijven bij hun eigen soort).

4. Seksuele selectie
Link met psychologie van relaties en seksualiteit
4.1. Seksueel dimorfisme
Pauwstaarten en de (vaak) grote verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke dieren passen niet goed
met de fundamentele, of tenminste initiële, conceptualisatie van natuurlijke selectie…
Gevolg = ontstaan van ‘seksuele selectie’
4.2. Definitie
6

Seksuele selectie ontstaat door variatie in paring-succes
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4.3. Verschil met natuurlijke selectie
Natuurlijke selectie
Seksuele selectie
Utilitair – functioneel
Opzichtig – gedetailleerd
Oplossing van probleem
Imponeren van publiek
Verstandig
Grillig (speels)
Zuinig
Verkwistend
4.4. Soorten
o Intraseksuele selectie
Paring-succes bepaald door binnen-sekse interactie (bv. man-man gevecht)
o

Interseksuele selectie
Paring-succes bepaald door tussen-sekse interactie (bv. vrouwelijke keuze van mannen)

De pauw: evolutionair volgens Darwin niet veel goeds aan zijn veren uitspreiden want zo is hij beter te zien voor jagers. Voor
zijn oorspronkelijke theorie vond hij dit echt een probleem. Hij hield een dagboek bij waarin hij alles schreef wat niet klopte
(challenges).
Seksuele dimorfie: man en vrouwtje verschillen qua uitzicht, waarom moet dit?
Sexual selection: karakteristieken die voortgekomen zijn uit mating succes dan uit survival. Er is een grote sprong van het
basisidee van survival en fitness naar hoe verklaar ik de pauw. Natuurlijke selectie is meer functioneel, terwijl seksuele
selectie meer dient om anderen te imponeren etc. 2 soorten seksuele selectie die naar voor komen uit observaties.

5. Ouderschapsinvestering
5.1. Definitie
Elke investering door een ouder in een nakomeling die leidt tot een hogere overlevingskans van die
nakomeling – en daardoor ook leidt tot een hogere kans op genetische reproductie – met als gevolg
dat dezelfde inspanning niet meer geleverd kan worden voor een andere nakomeling.
5.2. Trivers (mating strategies)
De sekse die meer investeert in de nakomelingen zou meer kieskeurig moeten zijn over potentiële
partners dan de sekse die minder investeert in de nakomelingen. Een voorouderlijke vrouw die seks
had met 100 mannen zou binnen een jaar nog steeds maar een maximum van één kind geproduceerd
hebben. Een voorouderlijke man die seks had met 100 vrouwen binnen dezelfde tijd, zou
waarschijnlijk aanzienlijk meer dan één kind geproduceerd hebben. Samengevat, voor de
hoog-investerende sekse (meestal vrouwen), zijn de kosten van willekeurige seks hoog, terwijl voor de
laag-investerende sekse (meestal mannen), deze kosten laag zijn.
5.2.1.

Kern van sekseverschil
Mannen zullen meer dan vrouwen trachten seksuele toegang te hebben tot meer partners
(en er met andere mannen de competitie over aangaan) en vrouwen zullen selectiever zijn
dan mannen.

5.2.2.

Paarstrategieën
De menselijke soort wordt niet gekenmerkt door monogamie en zowel mannen als vrouwen
hebben korte- en lange termijn paarstrategieën. Mannen zijn meer dan vrouwen seksueel
gemotiveerd door en seksueel aangetrokken tot korte termijn seks met verschillende
vrouwen, terwijl vrouwen meer dan mannen gemotiveerd zijn door en aangetrokken tot
seks binnen een lange termijn partnerschap.
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Korte
termijn

Lange
termijn

Mannen
Maximaliseren van aantal vrouwelijke partners
Identificeren van seksueel toegankelijke vrouwen
Herkennen van vruchtbare vrouwen
Minimum van betrokkenheid en investering
Identificeren van vruchtbare vrouwen
Zo hoog mogelijke kans op ouderschap maken
Herkennen
van
vrouwen
met
goede
ouderschapskwaliteiten

Vrouwen
Baten in termen van voedsel, bescherming…

Herkennen van mannen die in staat zijn om middelen
van bestaan te verwerven en deze middelen willen
investeren in hun partner en in hun nakomelingen
Identificeren van mannen die bereid zijn tot een
langdurige partnerrelatie Identificeren van mannen
die bereid zijn tot bieden van bescherming tegen
agressie van anderen
Herkennen
van
mannen
met
goede
opvoedingskwaliteiten

6. Seksuele verschillen tussen mannen en vrouwen
6.1. Partnerpreferenties
o Mannen worden meer dan vrouwen seksueel aangetrokken door de kenmerken ‘jeugd’ en
‘fysieke aantrekkelijkheid’ van hun partners.
o Vrouwen worden meer dan mannen aangetrokken door de kenmerken ‘status’, ‘macht’, en
‘bezit’ van hun partners.
o Voor het aangaan van een eenmalig of kortdurend seksueel contact wordt voor vrouwen de
fysieke aantrekkelijkheid van de man belangrijker.
6.2. Bereidheid tot eenmalige seks
o Mannen gaan makkelijker over tot eenmalige seks (= casual seks).
o Mannen hebben positievere attitudes over eenmalige seks dan vrouwen.
6.3. Interesse in variatie in seksuele partners
Mannen hebben meer interesse in variatie in seksuele partners dan vrouwen.
6.4. Kenmerken van seksuele partner die door mannen en vrouwen verlangd worden
Kenmerken die mannen verkiezen
1. Aardig en begripvol
2. Intelligent
3. Fysieke aantrekkelijkheid
4. Opwindende persoonlijkheid
5. Goede gezondheid
6. Aanpassingsvermogen
7. Creativiteit
8. Kinderwens
9. Goede opleiding
10. Goede erfelijkheid
11. Inkomensverwervingscapaciteit
12. Goede huishoudster
13. Religieuze oriëntatie

Kenmerken die vrouwen verkiezen
1. Aardig en begripvol
2. Intelligent
3. Opwindende persoonlijkheid
4. Goede gezondheid
5. Aanpassingsvermogen
6. Fysieke aantrekkelijkheid
7. Creativiteit
8. Inkomensverwervingscapaciteit
9. Goede opleiding
10. Kinderwens
11. Goede erfelijkheid
12. Goede huishouder
13. Religieuze oriëntatie

6.5. Seksuele fantasieën
o Mannen rapporteren meer en vaker seksuele fantasieën dan vrouwen.
o Seksuele fantasieën van mannen zijn veel meer gecentreerd op lichaamsdelen als borsten, billen
en genitalia en minder gericht op een romantische context met relationele betrokkenheid.
o De seksuele fantasieën van mannen bevatten meer seksuele partners.
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6.6. Jaloezie
o Er is geen verschil in frequentie, intensiteit of belang van jaloezie.
o De meest intense jaloerse reactie wordt bij mannen geactiveerd door signalen van seksuele
ontrouw. Bij vrouwen daarentegen door signalen van emotionele of liefdesontrouw.
6.7. Erotische flexibiliteit (‘erotic plasticity’)
De seksualiteit van vrouwen is flexibeler dan de seksualiteit van mannen, dat wil zeggen, ze wordt
sterker beïnvloed door persoonlijke en culturele context. Het seksuele gedrag van vrouwen vertoont
in overeenstemming hiermee grotere variatie over tijd en de overeenkomst tussen seksuele attitudes
en gedrag is lager bij mannen dan bij vrouwen.
6.8. Seksueel geweld
o Komt voor in alle culturen
o Daders zijn vooral mannen (variabiliteit bij mannen)
o Slachtoffers zijn vooral vrouwen
Mannen en vrouwen verschillen: zwangerschap, mannen zijn sterker (testosteron), … Belangrijke vraag: hoe belangrijk is dit
om werkelijk te begrijpen hoe mannen en vrouwen met mekaar omgaan en hoe ze partners kiezen?
Mannen ‘rapporteren’, klopt niet helemaal. Seksuele fantasieën: significant gemiddeld verschil tussen mannen en vrouwen.
Wat je kan afleiden is dat mannen als groep meer seksuele fantasieën rapporteren. Dit kan vertaald worden naar: “zo zijn
mannen” (?). Wat er met de data gebeurt is een interessant probleem. Het vertalen naar algemene bevindingen lijkt
beperkend voor het begrip van menselijke seksualiteit.
Vrouwen die veel seks hebben en er naar eigen zeggen geen problemen mee hebben, hebben zij uiteindelijk toch problemen?
Erotische flexibiliteit: voorbeeld van discussie dat speelt binnen context van evolutionaire psychologie. Wordt gesteund door
theoretische modellen. Persoonlijk vindt prof dat literatuur die gekozen is nogal selectief is. Er zijn andere voorbeelden die je
kan geven: als mannen zo graag zoveel seks willen en ze kunnen er niks aan doen (moeten enkel maar sperma verspreiden),
waarom zouden we ze niet hele dag door seks laten hebben en met zoveel mogelijk vrouwen? Prof zou best boek willen
schrijven over hoe goed mannen zijn in het algemeen in zich inhouden van wat ze eigenlijk willen. Het gaat ook heel vaak
mis. Als je meegaat met het denken, zou prof stelling willen poneren dat mannen gevoeliger zijn voor invloed van culturele
regulatie op seks. Maar het blijkt dat vrouwen meer door cultuur gedreven zijn. Maar klopt dit allemaal wel?
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DEEL 3: TREKTHEORETISCHE BENADERINGEN
1. Wat is een trek?
Persoonlijkheid is de set van trekken en mechanismen binnen het individu die georganiseerd zijn en relatief
duurzaam zijn en die zijn of haar interacties met en aanpassingen aan de intrapsychische, fysieke en sociale
omgeving beïnvloeden. De meeste onderzoekers in dit gebied delen een reeks van gemeenschappelijke
kernovertuigingen die ondersteund worden door empirisch onderzoek. Deze omvatten de relatieve
stabiliteit van trekken doorheen de tijd (en situaties), een significante genetische en biologische invloed op
persoonlijkheid en relevantie van trekken met betrekking tot veel gebieden van het dagelijks leven.

Associaties tussen persoonlijkheidskarakteristieken en seksualiteit gaan we hier bespreken. Groter idee: seksueel gedrag,
inclusief de ervaringen die we hebben zijn een functie van iets binnenin ons en de omgeving. Onze
attitudes/verlangens/waarden/temperament… zegt iets over wie wij zijn en hoe wij naar de wereld kijken.
Blijvende discussie: bestaat persoonlijkheid wel? Sommigen zeggen dat sommige trekken stabiel zijn, anderen zeggen dat
die helemaal niet zo is. Vroeger werd persoonlijkheid meer geobserveerd, er werden dingen gezegd over mensen door
observaties. Nu wordt er meer gebruik gemaakt van testen en vragenlijsten. Kinderen die heel introvert zijn, zijn in bepaalde
contexten helemaal niet zo introvert (als ze in een vertrouwde omgeving zijn, op hun gemak…). Het meeste werk wat wordt
verricht op dit gebied gaat ervan uit dat er stabiele trekken bestaan. Film ‘Life of Brian’: Brian wordt beschouwd als Messias.
Een massa mensen komt naar zijn huis. Hij zegt: “You are all different, you don’t need a leader”. Eén persoon zegt: “I’m
not!”.
Stabiliteit is belangrijk. Het is iets wat je kijk op eigen ervaringen, gedrag en reacties op interacties van omgeving
beïnvloeden.

2. Meten van trekken
-

Vragenlijsten
Observaties (van gedrag)
Projectieve testen
Cognitieve taken
Peer ratings
Psychofysiologie
fMRI

Veelal worden ze gemeten met vragenlijsten. Vragenlijsten zijn heel veel dingen (hoe oud bent u, houdt u van groen, heeft u
huisdieren, …). Een schaal is iets anders, dit is ook een vragenlijst, maar hier komt meer bij kijken om deze te construeren.
Vroeger vooral observaties, nu veel andere technieken om trekken te meten. fMRI wordt ook gebruikt tegenwoordig. Vb. van
persoonlijkheidsvragenlijsten: MMPI, Big 5, …
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3. Niet-seksuele trekken
3.1. Hippocrates
Temperament wordt bepaald door de verhouding tussen 4 lichaamssappen
Orgaan
Hart
Lever
Milt
Hersenen

Temperament
Sanguïnisch
Cholerisch
Melancholisch
Flegmatisch

Eigenschappen
Opgewekt (sterk, warm bloed)
Woede (overvloed gele gal)
Gedeprimeerd (overvloed zwarte gal)
Koel, afstandelijk, traag en weinig emotioneel (overvloed slijm)

3.2. Eysenck Personality Inventory
o Neuroticisme
o Extraversie
o Psychoticisme (?)
3.3. Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)
o Hypochondrie
o Depressie
o Hysterie
o Psychopathie
3.4. The Big 5 (NEO-FFI)
Als een groot aantal van de schalen gebruikt wordt en als het toepassingsgebied van de schalen breed
is, dan is het domein van persoonlijkheid bijna volledig toe te schrijven aan vijf robuuste factoren.
3.4.1.

Neuroticisme

▪

Angst – ergernis – depressie – schaamte – impulsiviteit – kwetsbaarheid

▪

Voorbeeld: ik voel me vaak gespannen en angstig

3.4.2.

Extraversie

▪

Hartelijkheid – sociabiliteit – dominantie – energie – avonturisme – vrolijkheid

▪

Voorbeeld: ik houd er van veel mensen om me heen te hebben

3.4.3.

Openheid

▪

Fantasie – esthetiek – gevoelens – veranderingen – ideeën

▪

Voorbeeld: ik ben geïntrigeerd door patronen die ik vind in de kunst en natuur

3.4.4.

Altruïsme

▪

Vertrouwen – oprechtheid – zorgzaamheid – inschikkelijkheid – medeleven – bescheiden

▪

Voorbeeld: ik werk liever met anderen samen dan met ze te wedijveren

3.4.5.
▪

Consciëntieusheid
Doelmatigheid – ordelijkheid – betrouwbaarheid – ambitie – discipline – bedachtzaamheid
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▪

Voorbeeld: ik probeer alle aan mij opgedragen taken gewetensvol uit te voeren

3.5. Andere voorbeelden
o Angst
o Impulsiviteit
o Sensatie zoeken
o Gedragsactivatie/-inhibitie
Hippocrates: ideeën over persoonlijkheid gaan ver terug. Hij koppelde 4 lichaamssappen aan bepaalde temperamenten.
Dopamine en serotonine zijn onze moderne ‘humores’.
Big 5 = statistisch gedreven.

4. Verschillende benaderingen voor seksualiteit

VRAAG: Zijn er geen algemene trekken die seksueel zijn?
4.1. Cattell
o Soorten trekken
▪ Surface traits: clusters van openlijke gedragingsresponsen die samen lijken te gaan
▪ Source traits: onderliggende variabele die surface manifestaties bepaalt
o

Energie: dynamische, constitutionele source traits die afgeleerd worden en variëren in intensiteit
▪

Vergelijkbare functie met drives, behoeften of instincten (andere theorieën)

▪

Voorbeeld: woede, nieuwsgierigheid, aantrekking, honger, veiligheid, SEKS…

4.2. Big Five
4.2.1. Onderzoek 1 (Schmitt)
Gerelateerd aan riskant seksueel gedrag over 10 wereldregio’s (promiscuïteit en ontrouw)
● Consciëntieusheid – ontrouw: negatieve correlatie (in alle regio’s)
● Extraversie – promiscuïteit: positieve correlatie (in meeste regio’s)
4.2.2.

Onderzoek 2 (Voller & Long)
Gerelateerd aan aanranding en verkrachting bij mannelijke studenten

4.2.3.

Onderzoek 3 (Schmitt & Buss)
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Seksuele dimensies van persoonsbeschrijving: buiten of ondergebracht bij de Big Five?
● Includeren van bijvoeglijke naamwoorden met betrekking tot het woord ‘seksueel’ in 2
algemene thesauri (1). Elimineren van redundante, archaïsche of technische woorden
(2). Meting van seksuele adjectieven toedienen aan eerste sample met instructie om
geen beoordeling te geven aan de woorden die ze niet begrepen (3).
● The Sexy Seven: seksuele aantrekkelijkheid (1), exclusiviteit van relatie (2), gender
oriëntatie (3), seksuele terughoudendheid (4), erotofiele dispositie (5), emotionele
investering (6) en seksuele oriëntatie (7).
● Resultaat: correlaties met Big Five
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4.3. Opmerking (Shafer)
De factor ‘structuur’ van seksualiteitstrektermen en hun relatie met de Big Five is een empirische
vraag en er is onvoldoende bewijs op dit moment om vaste conclusies te trekken over de vraag of het
aspecten van de Big Five zijn of dat ze onafhankelijk zijn. Of ze nu geïntegreerd zijn als facetten van de
Big Five of onafhankelijk van de Big Five, seksualiteitstrektermen zouden theorieën over individuele
verschillen kunnen verrijken op het gebied van seksualiteit en relaties.
EXAMEN: Are there no ‘general’ traits that are… sexual? Bv. Big Five, actief-passief…
Catell: verschillen in basale fundamentele seksualiteit (ergs = energie)
Onderzoek 1: samenhang in verschillende culturen: mensen die laag scoren op consciëntieusheid zijn ook meer geneigd om
vreemd te gaan. Extraversie vertaalt zich anders in gedrag in Azië ten opzichte van Westerse culturen. Er is dus een invloed
van culturen op gebied van trekken. Los van culturele verschillen kan je wel degelijk samenhang vinden over heel de wereld
zoals consciëntieusheid en ontrouw.
Onderzoek 2: mannen die vrouwen hebben verkracht, scoren lager op consciëntieusheid. Hoeveel leer je van associaties?
Hoe je bent in het algemeen heeft implicaties voor hoe je je gedraagt seksueel.
Onderzoek 3: Schmitt was PhD student van Buss. Big Sex or Big Six? Gekeken naar 5 goals. Thesauri: op zoek gegaan naar
seksuele woorden. 332 adjectieven gevonden. Lijst met woorden uit woordenboek gehaald. Er zijn woorden waar je zelf aan
had kunnen denken. Als er in de factoranalyse er nog een item overblijft, wil dit zeggen dat er een aantal mensen anders
hebben geantwoord: bv. op perversie ‘ja’ geantwoord (toch alleszins geen 0 op een schaal, maar bv. een 6). Erotofiel en
erotofoob zijn categorieën, maar we hebben geen manier om mensen in deze groepen te plaatsen. Er bestaat geen cut-off
score, iemand kan het wel meer of minder zijn. Persoonlijkheidstrekken zijn geen categorieën, je kan erop variëren. Het kan
wel degelijk samenhangen of het kan predispositioneren voor bepaalde gedragingen. Het is niet hetzelfde als zeggen: ‘dit is
een schaal voor inappropriate behaviour’. “The sexy seven”: als je woorden vraagt en aan mensen vraagt om zich daarop te
plaatsen, vinden wij 7 dimensies. Het is een interessant gedachtegoed, ik weet niet wat jullie daarvan moeten vinden.
Statistisch gezien, als je dit soort factoren, vindt, SPSS geeft je geen namen voor de factoren, het zegt alleen maar dat ze
samenhangen. Je moet er zelf een naam aan geven. Misschien kan je het niet eens zijn met de naam “erotofilie”. Hoe komen
ze tot de conclusies? Hoop woorden uit boeken, mensen laten scoren… Voor de rest is het niet theorie-gestuurd, niet van
“we willen dit erin, dat erin”. Factoranalyses geven geen namen. Het zijn woorden die wij creëren. Het wordt gemeten als
een continue variabele. Instrument ontwikkeld: als je dimensies meet in termen van hoe positief of negatief je je voelt of
denkt over seks dat dit samenhangt met een hoop andere dingen.

5. Seksuele trekken
- Erotofilie/erotofobie
o
o

-

Erotofilie: positieve gevoelens/attitudes over seks
Erotofobie: schrik van of negatieve attitudes over seks

Socioseksualiteit
Seksuele excitatie en inhibitie (zie deel 4: dual control model))
Homofobie
Hechtingsstijlen

Seksuele trekken: erotofoob of erotofiel, sommigen bv. dominant op het werk en niet in de slaapkamer. Enthousiast,
opgewonden persoon, geil mens. Is oriëntatie een seksuele persoonlijkheidstrek? Bv. Lisa Diamond: sexual fluidity. Kan je
spreken over stabiele trekken? Homofobie kan ook een persoonlijkheidstrek zijn.
Hoe denk je over het woord “seks”? Sommige mensen zeggen: “leuk woord”, sommige: “wat?!”. Niet meteen de éne
erotofoob en de andere erotofiel, maar eerder meer of minder. Kinsey schaal: van homo- naar heteroseksueel. Storms zei:
laten we dit apart meten. Hetzelfde kan je doen bij erotofiel naar erotofoob. Kan op één dimensie, maar kan je ook apart
meten. Hier eerst apart items erotofiel meten, naar erotofoob. Achteraf bedacht dat het beter apart was gescoord. Het kan
zijn dat je hoog scoort op allebei. Dan ben je een ambivalent mens op dit vlak. Als je laag scoort op beide, is seks
waarschijnlijk niet zo belangrijk voor je.
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DEEL 4: DUAL CONTROL MODEL
1. Onderzoeken
1.1.Focusgroepen
Factoren die seksuele opwinding beïnvloeden (bij mannen/bij vrouwen)
1.2. Kinsey
De levende wereld is een continuüm in elk en ieder van zijn aspecten. Hoe sneller we dit leren met
betrekking tot menselijk seksueel gedrag, hoe sneller we een goed begrip zullen bereiken van de
werkelijkheid van seks.
Artikels: 2 focusgroep studies over seksuele opwinding (bij vrouwen en bij mannen).
Quotes: wat zijn voorwaarden voor u om seksueel opgewonden te worden, om verlangen te ervaren…
⮚ Conclusie: we zijn niet allemaal hetzelfde
⮚ Niet alle mannen en vrouwen voldoen aan alle stereotypes
Kinsey: zag alles als data, ook kunst en fotografie. Kinsey instituut heeft een uitgebreide kunstcollectie en bibliotheek. Film:
2de dvd had veel interviews & vragenlijst die was ontwikkeld op basis van dual control model.

2. Dual Control of Sexual Response (Bancroft & Janssen)
2.1.Model

2.2. State-trait
Seksuele respons is afhankelijk van
o Trait factoren: inhibitie (1) en excitatie (2)
o Situationele factoren of stimuluskenmerken: seksuele stimulus (1) en dreiging (2)
2.3. Uitgangspunt
o Seksueel risicogedrag: seksuele excitatie ↑ en seksuele inhibitie ↓
o Seksuele problemen: seksuele excitatie ↓ en seksuele excitatie ↑
2.4. Andere vergelijkbare modellen
o Dual Control Elements (Kaplan) en Sexual Tipping Point (Perelman)
o Klinische observaties (geen empirisch onderzoek)
o Geen of minder nadruk op trekbenadering
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Model
Balans tussen seksuele activatie en seksuele onderdrukking (inhibitie). Sex is dangerous business: erectie verliezen als er een
leeuw komt. We zijn gebaat bij seksuele excitatie als species. Seks mag geactiveerd worden van tijd tot tijd, maar er moet
ook een stop op staan als andere dingen belangrijker zijn. Gaspedaal: auto kan afremmen doordat je gas loslaat. Je kan
sekuele excitatie laten gaan en dan kom je in neutrale toestand. Maar dit is niet hetzelfde als op de rem trappen. Dit doe je
als je voor een rood licht komt (= gevaar). De rem is dus seksuele inhibitie. Kan ook emotioneel van aard zijn, sociaal van
aard, kan over reputatie gaan, kan fysiek zijn, bang dat je misschien pijn gaat voelen… Kan dus allerlei bronnen hebben,
maar wat ze gemeen hebben is een potential threat.
State-trait
2 lagen: we benoemen het een state – trait – model. Dit is het state aspect van het model: in elke situatie is er een weging
van seksuele excitatie en relevante processen en hetzelfde voor seksuele inhibitie. In allerlei sociale situaties zijn er mensen
die voor ons mogelijk aantrekkelijk kunnen zijn, maar er staat vaak een rem op. We kunnen dan een aantal biertjes drinken
zodat rem ervan af gaat. Weging van aantal situaties ‘is dit mogelijk opwindend voor mij’ en ‘is er mogelijke dreiging’?
Trekkant is dat mensen variëren in hun geneigdheid tot opgewondenheid en rem hierop. Het gaat dus niet enkel over ‘je
voelt verlangen/opwinding ja of nee’, maar er is nog een ander proces dat actief de rem op dingen kan zetten.
Uitgangspunt
Als je makkelijk opgewonden geraakt van alles (hoge seksuele excitatie (geneigdheid)) en dit gecombineerd met niet zo
goede seksuele rem, dan ben je meer geneigd om risicovol seksueel gedrag te vertonen van allerlei soorten. Bv. je bent met
nieuwe partner, feestje geweest, je gaat samen naar huis en je bent opgewonden en dan zegt de ander ‘ja maar geen
condoom’. Dan zullen er mensen zijn die zeggen ‘oke’ of ‘ik ben dronken, kan me niet schelen’ en ook mensen die zeggen ‘nee
dankje’. Ze zullen het niet alleen zeggen, maar ook de opwinding is dan weg. Dit is inhibitie. De rem komt erop door de
mededeling (geen condoom = dreiging). Er is niks veranderd aan de seksuele excitatie kant, maar wel wat aan de inhibitie
kant. Niet voor iedereen is dit zo. Als je iemand bent bij wie de rem niet zo werkt en er geen rood stoplicht is, dan ga je door
met seksuele excitatie. En dit is risicovol gedrag. Seksuele problemen: als je laag bent in excitatie en hoog in inhibitie, dan
heb je groter risico dat je later op gegeven moment seksuele problemen ontwikkeld. Er is heel weinig te vinden over wat
mensen meer kwetsbaar maakt voor seksuele problemen. Bv. roken, diabetes… Maar vanuit psychologische theorie zijn er
wel modellen (bv. Barlows: hoe werkt probleem?), maar die vertellen niet hoe het tot stand komt. Dual control model zegt
wel iets hierover.
State kant gaat over processen die altijd plaats vinden bij iedereen, die niet op zichzelf de uitkomst voorspellen. Maar here
and now als je HTS bent en op mannen valt die niet ouder zijn dan 19 en die een baard hebben, dan zijn er niet zoveel
seksuele prikkels voor je in dit leslokaal (enkel prof). Je hebt de processen gemeen en er zijn voor veel mensen wel triggers
voor inhibitie. De trait kant is waar men in het model vooral op focust, omdat het niet gemakkelijk is om de state kant te
onderzoeken.
Vergelijkbare gedachten in literatuur
Niks nieuws (buiten het seksaspect). Kijken naar processen die in het algemeen gaan over activatie en inhibitie is niet nieuw.
Niemand heeft het toegepast op seks. Het is een model, het zijn proposities… Men denkt dat het gaat over iets specifieks bij
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seks. We hebben niet zoveel echt seksuele specifieke trekken, maar dit is er wel eentje. Andere mensen hebben het ook
binnen de seks over vergelijkbare processen gehad (cf. Kaplan: seksueel verlangen en toevoeging van M&J model – impact
op seksuele disfuncties en DSM. Verlangen komt eerst en dan opwinding).
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Figuren
Links figuur: incitors en suppressors. Onderscheid hiertussen. Toen model van Janssen ontwikkeld werd, wist men niet van
het model van Kaplan. Het gaat in haar geval niet om een trek, maar om processen die wel of niet seksueel
verlangen/vermijding kunnen opwekken. Gebaseerd op eigen klinische inzichten (geen extra data verzameld). Er is verder
niet veel mee gedaan.
Rechtse figuur: je wordt uiteindelijk opgewonden, afhankelijk van als dat tipping point maar bereikt is. Het gaat over dingen
die tot een respons leiden (activatie) en dingen die tegenwerken (inhibitie). Gebaseerd op model van Janssen.
Pathways of sexual desire: niet enkel activerende dingen, maar ook onderdrukkende processen. Hij is een beroemd
seksonderzoek (vooral bij dieren: ratten en seksuele leerprocessen).
Catell: zag seks als een drive opvatting. Individuele verschillen in de sterkte van de drive. Komt in de buurt van het idee van
verschillen in seksuele excitatie.

3. Sexual Inhibition Scale and Sexual Excitation Scale (SIS/SES)
3.1. Multi-group confirmatory factoranalyse
o Eerste oplossing: 10 factoren model (meestal 10-in-3 model)
o Factoriële invariantie
▪

Met betrekking tot leeftijd

▪

Met betrekking tot geslacht

3.2. Sexual Excitation Scale (SES)
Seksuele opwinding in reactie op
o Sociale interacties
o Visuele stimuli
o Fantasie
o Nonseksuele stimuli
Voorbeeld: wanneer een aantrekkelijke persoon met me flirt, word ik gemakkelijk seksueel
opgewonden
3.3. Sexual Inhibition Scale (SIS)
3.3.1. Threat of Performance Failure (SIS1)
Niet opgewonden raken/verlies van seksuele opwinding door
● Prestatiegerelateerde zorgen
● Partnergerelateerde zorgen
● Lage betrouwbaarheid/verminderde focus
Voorbeeld: als ik voel dat van me verwacht wordt om seksueel te reageren, heb ik moeilijkheden om
opgewonden te geraken
3.3.2.

Threat of Performance Consequences (SIS2)
Niet opgewonden raken/verlies van seksuele opwinding door
● Kans om betrapt te worden
● Negatieve gevolgen van seks
● Pijn – waarden/normen

Voorbeeld: als ik door anderen gezien kan worden terwijl ik seks heb, is het onwaarschijnlijk dat ik
seksueel opgewonden blij
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3.4. Intercorrelaties
SES
SIS1
- 0.05 (M)
+ 0.05 (V)
SIS2
- 0.09 (M)
- 0.07 (V)

SIS1

+ 0.27 (M)
+ 0.19 (V)

3.5. Verschillen tussen mannen en vrouwen
3.5.1. SES-scores

3.5.2.

SIS1-scores

3.5.3.

SIS2-scores

21

3.6. Divergente/convergente validiteit

3.7. SEXPERT (België)

Vragenlijst: turning on, turning off (zie Toledo). Mensen dit laten invullen, factoranalyse op doen. Men vond 10 factoren
(geen twee). Deze 10 factoren heeft men nadien ingedeeld in 3 factoren.
Seksuele excitatie
Hoe makkelijk je opgewonden geraakt in reactie op sociale interacties (bv. aantrekkelijke vreemde), visuele stimuli (bv.
plaatjes), non-seksuele stimuli (bv. douche) of fantasie (bv. denken aan iets). Deze 4 gecombineerd vormen seksuele excitatie
scores. De uiteindelijke set van vragen: 20 vragen die bleken over excitatie te gaan. Deze kan je optellen en dan krijg je de
score. Mensen variëren in hoe ze dit soort vragen beantwoorden
Seksuele inhibitie
Seksuele inhibitie 1: threat of performance failure. Niet opgewonden geraken of gemakkelijk verliezen door allerlei
gedachten over je seksuele performance (bv. vindt partner me wel opwindend, het zal wel niet goed gaan, lage
betrouwbaarheid… ik moet echt goed opletten anders verdwijnt mijn opwinding en ga ik aan mijn huiswerk denken…). Niet
negatieve uitkomsten van seks, maar bedreiging van performance failure zelf. Het presteren zelf. Mensen variëren in deze
trek: sommigen moeten meer bij de les blijven tijdens seks (geen halfuur, meteen ertegen aan…).
Seksuele inhibitie 2: threat of performance consequence. Het niet opgewonden geraken of gemakkelijk verliezen door gevoel
betrapt te worden (bv. op stap als je gedronken hebt in wc-hokje), door negatieve gevolgen van seks en door pijn, waarden
en normen.
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Intercorrelaties
Belangrijk: mensen variëren in hoe ze hierop scoren!
Basale vraag: is het wel zo dat processen te onderscheiden zijn en dat ze onafhankelijk zijn? De correlatie tussen SES en SIS
scores is over het algemeen laag. Dit is belangrijk want als die hoog zou zijn, dan ben je hetzelfde aan het meten. Als het
negatief zou zijn, dan kan je net zo goed zeggen dat seksuele inhibitie het omgekeerde is van seksuele excitatie (hoog scoren
op ene is laag scoren op andere). Dit is dus niet zo, ze zijn redelijk onafhankelijk en je kan hoog of laag scoren op beiden.
Verschil tussen mannen en vrouwen
Er is grote variantie variabiliteit tussen mannen onderling en tussen vrouwen onderling. In alle onderzoeken die zijn gedaan
ziet men dat mannen gemiddeld hoger scoren op SES dan vrouwen. Dit is een gemiddeld, statistisch significant verschil. Prof
vindt het niet echt interessant: je kan scoren van 20 tot 80 op SES. Het gemiddelde verschil is 5 punten in dit onderzoek, maar
de variatie tussen mannen onderling beslaat bijna die volledige 60 (van 20 tot 80). Al zijn mannen over het algemeen
gemakkelijker opgewonden dan vrouwen, toch zijn er veel mannen die helemaal niet zo hoog scoren hierop. Dit zien we in
elke sample want het is bijna een normaalverdeling. Er is in elke studie wel 20 procent van vrouwen die hoger scoren op SES
dan 70 procent van alle mannen. Ja er is een gemiddeld verschil, maar het (trek)model laat zien hoeveel variatie er is tussen
mannen en vrouwen en hoe gemakkelijk u seksueel wordt geactiveerd.
SIS1/2 grafieken: je ziet hetzelfde qua variatie. Vrouwen scoren in het algemeen hoger hierop dan mannen. We hebben het
over 3 punten verschil terwijl je hier ook grote variatie ziet tussen mannen en vrouwen onderling.
Het wil niet zeggen dat er geen verschillen tussen mannen en vrouwen zouden bestaan, maar individuele verschillen,
verschillen tussen mannen onderling en tussen vrouwen onderling zijn veel groter dan de gemiddelde verschillen tussen
mannen en vrouwen!! Je hebt de neiging om eerder te denken aan genderverschillen, eerder dan aan onderlinge verschillen
binnen hetzelfde geslacht. Individuele variatie is de norm als het gaat om seks.
Divergente/convergente validiteit
Hoe specifiek is dit nu voor seks? Misschien correleert SES wel met neuroticiteit? Er is specificiteit. Correleert niet sterk met
SES. Komt er nog steeds afzonderlijk uit. Dit betekent dat er echt wel iets specifiek is aan SIS en SES: het gaat over seks! Een
andere manier om ernaar te kijken: je kan best gemakkelijk geïnhibeerd zijn in het algemeen, maar niet op het gebied van
seks? Er is vaak wel overlap, maar ook studies die tonen dat mensen in bepaalde domeinen sneller er de rem op zetten. Dit
soort van gedachtengoed wordt ondersteund door deze bevindingen: je kan hoog scoren op neuroticisme, harm reduction,
erotofilie… maar dat je op SIS en SES andere scores krijgt.
Hoe stabiel is deze trek? Test-retest: Ja, stabiel, maar geen longitudinaal onderzoek gedaan. Dit is voor heel veel trekken niet
bekend.
SEXPERT
Data van meer dan 50000 mensen en deze laten allemaal dezelfde distributie zijn. Mannen scoren hoger op SES, vrouwen
scoren hoger op SIS1 en 2 (gemiddeld!).

4. Toepassingen
4.1. Nature – Nurture
Genetische en omgevingsinvloeden op seksuele excitatie en seksuele inhibitie in mannen.
4.2. Seksuele disfuncties
4.2.1. Onderzoek 1: multipele regressie in non-klinische groep van mannen
Erectieproblemen (3 maanden)
SES
Negatieve correlatie
SIS1
Positieve correlatie
Leeftijd
Positieve correlatie
Erectieproblemen (ooit)
SIS1
Positieve correlatie
SIS2
Positieve correlatie
Leeftijd
Positieve correlatie
Ejaculatieproblemen (ooit)
Niet significant
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4.2.2.

4.2.3.

Onderzoek 2: SIS1 en erectieproblemen in een klinische sample

Onderzoek 3: SIS/SES en seksuele problemen in een Portugese gemeenschapssample
Seksueel functioneren
SES
SIS1
SIS2

B
.32 (M)
.15 (V)
-.63 (M)
-.38 (V)
.14 (M)
.12 (V)

p-waarde
0.002
0.001
0.001
0.001
0.458
0.029

4.3. Seksueel risicogedrag
In homoseksuele en heteroseksuele mannen, en in heteroseksuele vrouwen, voorspelt SIS2 risicovol
(= geen of inconsistent condoomgebruik) seksueel gedrag. SES voorspelt het aantal seksuele partners,
maar niet onbeschermde seks.
4.4. Seksuele agressie (in heteroseksuele mannen)
SES
SIS1
SIS2

B
.02
.03
-.09

Is niet alle seks risicovol?
o Fysieke risico’s: soa, hiv, pijn, geweld en ongeplande zwangerschap
o Emotionele risico’s: verliefdheid, in slaap vallen, kwetsbaarheid en teleurstelling
o Sociale risico’s: reputatie, arrestatie en scheiding
4.5. Vreemdgaan: heteroseksuele mannen/vrouwen
Leeftijd
Relatiestatus
Religie
Geluk in relatie
Seksuele tevredenheid
Compatibiliteit fysiek contact
Compatibiliteit belang van seks
Compatibiliteit seksuele waarden
SES
SIS1
SIS2

Vrouw
-.03
-.29
-.46
-.96
-.51
.26
.09
-1.07
.01
.07
-.14

Man
.02
.10
-.40
-.40
-.30
-.00
-.40
-.07
.04
.06
-.07
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MSQ regret

.36

.43
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4.6. Relatie met trek ‘verlangen’ (Sexual Desire Inventory)
Latente factor ‘seksueel verlangen’ sterk gecorreleerd met
o Dyadisch verlangen (r = .85)
o Solitair verlangen (r = .78)
o Seksuele excitatie schaal (r = .82)
4.7. Couple similarity: seksuele problemen en seksuele tevredenheid
35 pasgetrouwde stellen (< 1 jaar – eerste huwelijk – geen kinderen)
Opwindingsproblemen
Vrouwen
Mannen
Scores
SES
SIS1
SIS2
Similariteit
SES
SIS1
SIS2

Seksuele tevredenheid
Vrouwen
Mannen

.02
.46
.16

.15
.59
.33

-.16
-.38
.02

-.48
.22
.00

-.21
-.42
-.38

.05
-.17
-.19

.17
.37
.12

.19
.15
.13

Nature – Nurture
Onderzoek bij tweelingen: de sterkste genetische effecten vond men op SIS en niet op SES. Maar er is ruimte voor
leerprocessen en dingen die je meemaakt in je leven kunnen je beïnvloeden.
Seksuele disfuncties
Onderzoek in niet-klinische sample met jonge mannen. Bevindingen staan beschreven in review-artikel van Bancroft et al.
(2009) (zie Toledo). Je moet dit niet allemaal onthouden, maar wel het algemene idee hierachter. Seksuele excitatie en
seksuele inhibitie van eerste type (SIS1) zijn meer relevant voor seksuele performance en zijn goede voorspellers voor wat
mensen zeggen over hun eigen functioneren. SIS2 kan rol spelen als je vraagt ‘heb je ooit erectieproblemen gehad’, gaat
meer over reactie op mogelijke dreigingen. In het meeste onderzoek vinden we weinig directe relevantie voor dingen zoals
orgasme- of ejaculatieproblemen. Dit heeft niet direct veel te maken met seksuele opwinding op zichzelf.
SIS1 en erectieproblemen: onderzoek van klinische sample vergeleken met niet-klinische sample. Scores komen dicht bij
mannen die wel klinische ED hebben.
Portugees onderzoek: zowel SES als SIS1 zijn significante (kleine) predictoren van male sexual functioning. Bij vrouwen
hebben ze ook meerdere studies bekeken en hier zijn ze ook belangrijk. De main point is dat seksuele excitatie een rol kan
spelen, maar SIS1 is vrij consistent een voorspeller in studies rond seksuele problemen, gerelateerd aan verlangen en
opwinding. SIS2 is minder direct relevant hiervoor. Ander belangrijk ding is dat SES en SIS allebei een voorspeller kunnen zijn,
dus hun eigen bijdrage kunnen hebben en dat niet één van de twee het per se overneemt. Het kan dus ook een combinatie
zijn van de twee wat met problemen geassocieerd kan worden (kwetsbaarheid hiervoor).
Seksueel risicogedrag
Lage SIS2 score, lage geneigdheid voor seksuele inhibitie in reactie op mogelijke dreigingen, risico’s… gaat gepaard met niet
zo goed condoomgebruik bijvoorbeeld.
Seksuele agressie
Het is iets dat je onder grotere noemer van risicovol gedrag kan plaatsen. Bijna alle seks is risicovol of toch in enige mate (bv.
soa’s, pijn…). Als het gaat om seksuele agressie, vreemdgaan… gaat het om gedrag waar iemand zich bewust is van de
mogelijke negatieve consequenties voor zichzelf, de ander… SIS2 is een voorspeller. Onderzoek waar mannen die laag scoren
op SIS2 meer geneigd zijn tot dit soort gedrag. Bv. iemand dronken voeren om seks mee te hebben.
Vreemdgaan
Specifiek aan mensen gevraagd (getrouwde koppels), die aangaven dat ze echt in een monogame relatie zijn, of ze ooit
vreemdgegaan zijn in het afgelopen jaar. Best veel mensen die ‘ja’ zeggen. Zijn seksuele excitatie en inhibitie hier relevant als
voorspeller? Voor vrouwen is happiness in een relatie een voorspeller. Compatibility sexual values is eveneens een
voorspeller. SIS1 en SIS2 zijn ook voorspellers. SIS1 was niet echt verwacht: hoe hoger, hoe meer overspel je gaat plegen.
SIS2: hoe lager, hoe meer overspel je gaat plegen. SES is geen voorspeller! Voor mannen spelen alle andere dingen niet
zozeer een rol (toch niet in dit onderzoek). Je kan prima tevreden zijn met seks in je relatie en met je relatie, maar
vreemdgaan wordt door iets anders voorspelt. SES, SIS1 en SIS2 spelen een rol, onafhankelijk van elkaar! SES: hoe
makkelijker opgewonden, hoe meer overspel je gaat plegen.
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Couple similarity
Eer is niet zo heel veel ingebouwd in matching sites in deze algoritmes wat met seksualiteit te maken heeft. Dit zou er wel bij
kunnen! Binnen koppels werd gekeken naar hoe similarity in SIS/SES-scores bepaalde dingen voorspelden. De vragenlijst
werd ingevuld door mannen en vrouwen. Er werd een correlatie bepaald tussen deze twee: hoe hoger, hoe beter jullie
matchen qua antwoord (vergelijkbare antwoorden). Implicatie is dat je dan beiden hoog hebt gescoord op de test. Wat je
ziet is dat bij vrouwen (linkse kolom) als het gaat om opwindingsproblemen in niet-klinische sample, hun eigen scores van
SIS1 positief gecorreleerd. Dit is ook zo bij mannen. De opwindingsproblemen van vrouwen hangen voor gedeelte samen met
hoe vergelijkbaar mannen en vrouwen zijn met hun inhibitiescores. Inhibitievragen vergelijkbaar beantwoorden zorgt voor
minder rapportering van seksuele opwindingsproblemen (vrouwen), bij mannen is het alleen de inhibitiescore van zichzelf
die belangrijk is voor hun problemen.
Seksuele satisfactie: hoe hoger je scoort op SIS1, hoe lager seksuele satisfactie (bij vrouwen). Bij mannen is dit meer seksuele
excitatie: hoe gemakkelijker ze opgewonden geraken, hoe minder tevreden ze zullen zijn met hun seksleven. Bij vrouwen zien
we weer hoe meer overeenkomst er is in hoe zij en hun partner de inhibitievragenlijst invullen, hoe hoger hun satisfactie is
(meer overeenkomst). Bij mannen draait het enkel maar om zichzelf: hun eigen inhibitie is belangrijk voor seksuele
problemen en hun eigen seksuele excitatie voor hun tevredenheid.
Samengevat
Redelijk consistent plaatje, namelijk SIS1 is belangrijk voor seksuele functievariabelen, SIS2 is belangrijk voor
risico-gedragingen. SES kan soms wel een rol spelen in het voorspellen van hoeveel partners etc., maar het lijkt meer iets te
zeggen over hoe seksueel je bent. Kan soms ook voorspellen bij mannen dat ze overspel plegen. Hangt ook sterk samen met
seksueel verlangen (= andere trek). Je kan het hier en nu ervaren, maar mensen variëren ook in algemeen niveau van
seksueel verlangen. De SDI meet dit. We vonden in een studie dat seksueel verlangen een latente factor vormt met seksuele
excitatie. In ander onderzoek vonden we dat seksuele excitatie een goede voorspeller is van verlangen.

5. Klinische toepassingen
-

Pink Viagra
Lybrido – Lybridos

Pink viagra: recentelijk goedgekeurd door FDA in US en hij werkt niet, want veel bijwerkingen. In VS mag het enkel
voorgeschreven worden door dokters die hiervoor extra opleiding hebben gehad, aangezien er zoveel bijwerkingen zijn.
Maar de pil is ooit gebaseerd geweest op dual control model. Maar er is eigenlijk niet zoveel empirische steun voor.
Verschillende componenten van de pil: een deel zou ingrijpen op SES en een ander deel op SIS. Pil is eigenlijk totaal niet
effectief gebleken.
Combinatie van drugs in 1 pil: Nederlandse groep (emotional brain) en de pillen noemen Lybrido en Lybridos. Ze willen ze op
Amerikaanse markt krijgen. Eentje is gericht op behandeling van vrouwen van wie laag verlangen gevolg is van niet goed
opgewonden kunnen worden (SES kant). De andere is samenstelling van stoffen die meer op hoge inhibitie zouden inwerken.
Er is nog niet veel steun voor dat deze pillen werken vanuit meer empirisch perspectief, maar geeft wel aan dat model zoals
dual control toch wat meer denken stimuleert, al is het in dit geval nogal farmacologisch en moet het genuanceerder. Het
kan best zijn dat verlangen laag is omdat de rem er teveel opstaat omdat er te veel inhibitie is.

6. Theoretische integratie: incentive motivation theory (Toates)
-

2 niveaus van excitatie: online (stimulus) en offline (cognitief en intentioneel)
3 niveaus van inhibitie: doelgericht, aversie-gericht en ejaculatie/orgasme-gericht

Incentive motivation theory (Toates): verklaren van seksueel gedrag en verlangen. In nieuwere versie heeft hij veel aandacht
gegeven aan onderscheid tussen SIS en SES. In die zin heeft dual control model ook meer bijgedragen aan theorieën.

7. Huidige kwesties in persoonlijkheid
7.1. Nomothetisch vs. Idiografisch
o Nomothetisch: wetenschappelijk – analytisch – gewone eenheden
o Idiografisch: individueel niveau – bestuderen van individuele levens in diepte
7.2. Consistentie
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Zijn mensen consistent doorheen situaties en doorheen de tijd?
Veel discussies en vragen rond dit onderwerp. Veel van het onderzoek kan je onderverdelen in meer nomothetisch vs. meer
idografische benaderingen. Mannen zijn meer zo en zo, in termen van mating strategies, interesses/belangstelling in casual
seks… Mannen komen meer van die planeet als het gaat om seks (= nomothetische benadering: op zoek gaan naar
vergelijkingen van groepen, wetten zoals ze werken voor verschillende mensen op groepsniveau). Idiografisch is meer
geïnteresseerd zijn in hoe dingen werken voor een individu. Binnen trektheoretische benadering kan je dit onderscheid ook
maken. Studies die meer gericht zijn op het kijken naar variatie en die proberen individuele levens te pakken te krijgen en
anderen die meer kijken naar regelmatigheden over groepen heen. Dual control model past hier ook in: mannen hoger op
SES en vrouwen hoger op SIS (= nomothetische benadering). Alle variatie die je ziet binnen de groepen en in de onderzoeken
komt meer in de buurt van een idiografische benadering.
Hoe stabiel zijn die dingen nu eigenlijk echt? Zijn mensen werkelijk consistent in hun trekken over verschillende contexten en
situaties? Dit zijn empirische vragen en blijven onderdeel van discussie over wat persoonlijkheidstrekken nu zijn.

7.3.
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DEEL 5: SOCIAAL-COGNITIEVE BENADERINGEN
Centraal thema: het seksuele systeem (seksuele motivatie/seksuele respons)
Het seksuele systeem
Veel van het werk richt zich op de fundamenten, basisvragen over seks, het seksuele systeem, hoe wordt ons brein seksueel
geactiveerd… Gekoppeld aan ander ideeëngoed (bv. dual control model). Factoren en processen die totstandkoming van
seksuele motivatie en respons beïnvloeden.
Seksuele respons
Complex fenomeen waar verschillende termen aan gekoppeld zijn.

1. Seksuele responscyclus (Masters en Johnson)
1.1. Onderzoek
o 694 subjecten: alle leeftijden
o Masturbatie en gemeenschap
o Mannelijke en vrouwelijke fysiologische
o Nieuwe benadering voor sekstherapie
1.2. Seksuele respons treedt op bij effectieve stimulatie
Het is een natuurlijke en automatische reactie
1.3. Seks is een natuurlijke functie
Seksueel functioneren is een natuurlijk fysiologisch proces, zoals ademhalings-, blaas of darmfuncties.
1.4. Seksuele respons treedt niet op
o Faalangst
o Toeschouwersrol
Dit heeft ons veel geleerd over de fysiologie van seksuele opwinding. Oorspronkelijke model, maar is niet echt gepresenteerd
door hun als model. Ze hadden enkel boek waarin ze vertelden wat ze gevonden hadden en hebben zo hun hoofdstukken
gestructureerd. Het was een indeling van hun data en bevindingen. Het is meer opgepakt door anderen en in een model
gegooid. Het bespreekt de fysiologie van seksuele respons. Ze hebben mensen nooit gevraagd hoe opgewonden ze zich
voelen. Als je Kaplan haar fase erbij betrekt: nooit gevraagd hoeveel verlangen mensen ervaren. Ze kijken gewoon wat er
met penis, baarmoeder… gebeurt. Ze zijn belangrijk geweest in wat we de seksuele respons zouden kunnen noemen.
Effectieve stimulatie: het model zoals we dat kennen van cyclus is gebaseerd op wat er volgt als er effectieve stimulatie is.
Het is een beschrijvend model dat vanalles aangeeft als het werkt. Het gaat er niet over wat er precies voor nodig is om het
op gang te brengen of de processen die het kunnen beïnvloeden. Ze zeggen dat het vanzelf komt als er maar effectieve
stimulatie is. Wat is dit nu eigenlijk? Enkel circulaire definitie gegeven. Ze werkten met proefpersonen die dit allemaal
vanzelf konden, maar soms ook hulp nodig (bv. pornografie).
Seks is een natuurlijke functie: organen hebben we voor een groot deel alleen maar om te reproduceren. Dat het leuk en fijn
kan zijn, helpt ons gewoon om ons verder voort te planten. Masters was een dokter, dus past binnen zijn visie. Logically
prepared: het is ingebouwd en als aan alle condities is voldaan, dan gaat het allemaal vrij automatisch.
Verder is er geen empirische toetsing geweest: wanneer gaat het mis? Als er geen effectieve stimulatie is. Maar wat zij
zeiden is ‘wat interfereert met effectieve stimulatie?’. Processen zoals performance anxiety en spectatoring. Gekeken naar
echte basic fysiologie van seksuele respons: mensen niks gevraagd over performance anxiety, druk, opgewondenheid…
Maar toch is hun behandeling wel erg psychologisch en gaat over rol van spectatoring, angst, sensate focus… Deze dingen
zijn geïntroduceerd, maar ze hebben er nooit onderzoek naar gedaan. Ze keken alleen naar wat er gebeurde als alles zelf
automatisch komt. Boek gepubliceerd dat al het onderzoek samenvat over fysiologie (= biologisch) en daarnaast een boek
over hoe je problemen kan oplossen hiermee (= psychologisch). Wat zijn de grootste problemen die seksuele respons
tegenhouden: prestatiedruk en toeschouwersrol. Maar nooit getest of dit klopt! Is dit werkelijk zo slecht voor seksuele
respons?
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2. Model van seksuele respons (Barlow)
2.1. Angst en prestatiedruk
2.1.1. Mannen
▪

Onderzoeksopzet: bedreiging door schok

▪

Film: sterk opgewonden vrouw

▪

Resultaten
●
●

2.1.2.

Mannen zonder erectiestoornis: sterkere seksuele respons
Mannen met psychogene erectiestoornis: verminderde seksuele respons

Vrouwen

Test de beweringen van M&J. In de jaren 70-80 eerste soort van onderzoek om aantal ideeën te testen in psychofysiologisch
onderzoek. Hij is bekend omwille van behandeling van fobieën en angstonderzoek. Maar ook veel seksonderzoek gedaan!
Hele reeks van experimenten gedaan.
Onderzoek waarin ze manipulaties deden door middel van shock threat bij mannen: mannen werd verteld dat ze seksfilmpjes
te zien kregen, hun erectie werd gemeten en ze konden schok krijgen. Schokken werden nooit uitgedeeld, maar was
bedoeling om angst te induceren.
Onderzoek waarin films werden gebruikt waarin vrouw heel opgewonden en demanding was om meer prestatiedruk op te
roepen bij de mannen.
Meeste onderzoek: vergelijking tussen mannen met psychogene erectieproblemen (diagnose: erectieproblemen die niet toe
te schrijven zijn aan fysiologische problemen, zoals ziekte, maar die bv. wel ochtenderecties kunnen krijgen of mannen die
wel nog erectie kunnen krijgen tijdens masturbatie) en mannen zonder een erectieprobleem.
Wat denkt je dat angstinducties doen bij mannen qua seksuele opwinding bij mannen met erectieprobleem? Dit leidt tot
minder opwinding en minder erectie. Maar mannen zonder erectieproblemen krijgen net een sterkere seksuele respons.
Conclusie is dat angst misschien wel negatief effect heeft op opwinding, maar niet voor iedereen en werkt niet voor iedereen
hetzelfde.
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Bradford en Meston: hetzelfde soort onderzoek bij vrouwen. Vergelijkbare resultaten. Als ze heel angstig worden allemaal,
heeft het negatief effect, maar gemiddeld effect van angst kan wel tot verhoogde opwinding leiden.
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2.2. Rol van aandacht
o Onderzoeksopzet: afleidend verhaal + hoofdrekenen
o Resultaten
▪

Mannen zonder erectiestoornis: verminderde seksuele respons

▪

Mannen met psychogene erectiestoornis: sterkere seksuele respons

Waarom verschillende effecten bij mensen met/zonder problemen? Het is niet zozeer de fysiologische component van angst
(hartslag, sympathische activatie…) want dan zou het bij alle mannen zo moeten zijn, maar het is een meer cognitieve
component (rol van aandacht!). Dit heeft geleid tot nieuwe reeks van onderzoeken waarin aandacht gemanipuleerd werd.
Het gedachtegoed hier is dat misschien angst geïnduceerd op verschillende manieren bij mannen met erectieproblemen
ertoe leidt dat ze iets anders gaan doen en dat hun aandacht naar andere dingen gaat, terwijl bij mannen zonder problemen
niet hetzelfde effect zich voordoet en dat ze misschien zelf meer aandacht richten op seksuele stimuli.
Voorbeeld: kijken naar porno en luisteren naar ander verhaal (bv. over WOII) of kijken naar porno en in de film staan allerlei
hoofdrekensommen die je moet beantwoorden. Mannen zonder erectieproblemen krijgen hierdoor verminderde erecties. Bij
mannen met erectieproblemen kan het tot sterke seksuele respons leiden (in aantal onderzoeken gevonden). De film met
afleiding (sommen) is in onderzoek van Janssen de beste voorspeller van erectieproblemen: mannen die er goed op reageren
en als je daardoor beter erectie krijgt, dan is dit een goede voorspeller voor erectieproblemen. Barlow: mannen met
psychogene erectieproblemen leiden zichzelf al af, ze zijn bezig met anxiety druk, performance, worries… dit zijn geen
opwindende gedachten. Het zijn zelfgegeneerde afleidingen. Je leidt jezelf af als je telkens denkt ‘ik word niet opgewonden’.
Je bent bezig met niet-seksuele stimuli. Als je dan de sommen geeft, dan is dit een stuk neutraler dan ‘ik ben een loser en kan
niet opgewonden geraken’ en dan krijgen ze wel een erectie omdat ze meer ruimte krijgen hiertoe. Angst is slecht voor
seksuele opwinding als de angst ervoor zorgt dat je aandacht ergens anders naartoe gaat. Als de angst ervoor zorgt dat je
de film nog beter gaat bekijken, dan word je er meer opgewonden van. Het effect van angst wordt gemedieerd door wat het
met je aandacht doet. Aandacht en cognitieve processen zijn dus heel belangrijk.
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2.3. Model

2.3.1.

Mannen zonder erectiestoornis

2.3.2.

Mannen met psychogene erectiestoornis

Artikel 1986: model over erectiestoornis. Het heeft 2 loops: eentje voor functionals (positive feedback loop) en disfunctionals
(negative feedback loops). Het begint met een seksuele verwachting, stimulus (partner, film…).
Eerste aanraking met seksuele stimulus leidt tot negatieve verwachtingen. Het zorgt ervoor dat je aandacht de verkeerde
kant opgaat. Het begint met: er wordt iets van mij verwacht (kan ook pornofilm zijn). Aandacht gaat naar de inhoud (seks)
dat leidt tot een loop die opwinding mogelijk maakt en faciliteert. De aandacht is cruciaal. Het begint met een negatieve
reactie, aandacht gaat weg van wat opwindend zou kunnen zijn.
Model heeft meest empirische ondersteuning. M&J hadden goede ideeën, maar Barlow deed meeste werk. Model is niet
perfect, maar wel veel invloed gehad op mensen.
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2.4. Samengevat
Taak-irrelevante cognities leiden af van het verwerken van seksuele informatie en interfereren met de
seksuele respons. De sleutel is een afleidingsproces dat het actiemechanisme is waardoor velen de
daad ervaren om seksuele responsiviteit te inhiberen.
Taak-irrelevante cognities: als je in seksuele situatie bent en je denkt aan je boodschappen. Je bent niet-seksuele stimuli aan
het binnenlaten. Je bent je aan het afleiden van verwerken van bepaalde seksuele stimuli. Er is niet zoiets zoals effectieve
stimulatie! Sommige stimuli zijn meer prepared biologisch dan anderen, maar als je er met je gedachten niet bij bent dan
leidt het niet tot erectie (bv. mannen die naast elkaar staan te plassen terwijl ze wel met penis bloot staan). Dit heeft te
maken met hoe je de stimulus verwerkt en wat het met je aandacht doet. Waarom worden mannen/vrouwen niet
opgewonden terwijl ze het normaal wel zouden kunnen? Omdat ze afgeleid zijn door bepaalde dingen ‘gaat het weer pijn
doen?’, ‘ziet hij me wel graag?’, ‘zie ik er wel sexy uit?’. Ze zijn wel begrijpelijk, maar het mechanisme leidt af van verwerking
van seksuele informatie.

3. Cognitieve processen
3.1. Soorten processen
Automatische processen
Hoog efficiënt
Onbewust
Onbedoeld
Oncontroleerbaar

Gecontroleerde processen
Vraagt aandacht
Bewust
Doelgericht
Controleerbaar

3.2. Onderzoek Janssen
Subliminale seksuele stimuli beïnvloeden genitale respons, maar verhogen subjectieve opwinding niet
o Primes: seksueel (kussen)– neutraal (groente)
o Target = seksueel plaatje (hoe snel objectief opgewonden?)
Als er niks misgaat en je aandacht is erbij, is de seksuele respons dan automatisch? Dat is een claim van M&J. We zijn
biologisch zo geprogrammeerd. Een erectie of lubricatie gebeurd niet bewust, je kan niet gaan zitten en zeggen nu wil ik een
erectie. Je kan echter wel dingen doen die het proces van opwinding versterken zoals seksuele fantasieën… Er zijn ook heel
wat randvoorwaarden voor seks zoals je bent boos op je partner, de kinderen huilen… Misschien is er wel dezelfde stimulatie
maar de aandacht en cognitieve processen zijn echter niet hetzelfde. Voorbeeld van een automatisch proces: trappenlopen,
als je erover begint na te denken dan loopt het mis en dan heb je kans om te vallen. Gecontroleerde processen vereisen
aandacht. Deze indeling en kenmerken zijn zeer oud
In het onderzoek van Janssen is er gekeken of de seksuele respons effectief automatisch verloopt. Ze hebben dan seksuele
stimuli laten zien die op een niet bewuste manier verwerkt werden en dit bleek de genitale respons te verhogen. Voor iedere
respondent was er een persoonlijke tijd waarin de neutrale of seksuele stimulus werd getoond; om specifiek te weten wat
iemands treshold is om een beeld bewust te verwerken. De stimulus die getoond werd gedurende een zeer korte tijd noemen
we de prime, de respondenten zagen dan een flits die echter wel onbewust verwerkt werd. Je kreeg een hele reeks van
primes, je ogen hebben echter een geheugen en om de prime van je ogen te wissen werden er plaatjes (= mask) tussenin
getoond. Hierna kwam de target hierbij werd er gedurende een minuut een seksueel plaatje getoond. De primes blijken een
invloed te hebben op de snelheid waarop de man een erectie kreeg bij de target. Dus bij het zien van de neutrale prime
duurde het langer vooraleer er een erectie was. Dit onderzoek heeft geleid tot de ontwikkeling van het information
processing model van seksuele opwinding.
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4. Information Processing Model (Janssen)
Inhibitie van de genitale responsen kan begrepen worden (vanuit dit model) als het begin van gelijktijdige
activatie van seksuele en niet-seksuele betekenis in het geheugen. Terwijl de beoordeling van de stimulus
als seksueel de genitale respons uitlokt, trekt de activatie van angst- of bezorgdheid-gerelateerde
niet-seksuele betekenis de aandacht naar ‘off-task’ prestatiegerichte cues.

Stimulus: verwerken van de stimulus en er een seksuele betekenis aangeven. De respons wordt binnen milliseconden
geactiveerd (genitale respons).
Model van Janssen bouwt verder om M&J. Om seksueel opgewonden te worden heb je adequate stimulatie nodig, maar (!)
je moet het ook adequaat verwerken. Cognitieve bronnen zijn nodig dus het is een niet helemaal automatisch proces. Het
komt misschien wel vanzelf, maar het blijft niet vanzelf. Dit model maakt wel een onderscheid tussen subjectieve opwinding
en genitale respons (explicieter dan Barlow). Dus als je in een situatie bent die je niet als positief ervaart, kan het wel zijn dat
er onbewust al een seksuele respons ontstaat, het kan zijn dat je deze niet eens opmerkt. De aandachtsprocessen kunnen er
echter voor zorgen dat je toch niet verder opgewonden zal worden en zorgt ervoor dat je geen subjectieve opwinding
ervaart. Dit noemen we een discordantie tussen de systemen (genitale systeem en hersenen)

5. Seksuele opwinding
5.1. Hoofdcomponenten
Relatie tussen genitale en subjectieve responsen varieert tussen en binnen mensen

Gemiddelde
(r)

Man
Subjectief Genitaal
.66
.76

Vrouw
Subjectief Genitaal
.26
.23

5.2. Discordantie en concordantie
o Discordantie: verschil tussen genitale en subjectieve respons
o Concordantie: overeenkomst tussen genitale en subjectieve
respons
5.3. Verklaring voor genderverschillen
Mannen kunnen hoge seksuele concordantie hebben omdat hun subjectieve seksuele opwinding
beïnvloed is door hun perceptie van de interne zintuiglijke cues die de omvang van hun peniserectie
aanduiden (bv. volheid in penis en lies, verstrakking van opschortende ligamenten…).
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5.4. Onderzoeken
5.4.1. Focusgroep (mannen)
▪

Mannen kunnen erecties ervaren in de afwezigheid van gevoelens van seksuele opwinding

▪

Mannen kunnen zich seksueel opgewonden voelen in afwezigheid van een erectie

5.4.2.

▪

IASR: Sexual Arousal in Men (Janssen)
Het belang van feedback van de penis in de subjectieve ervaring van seksuele opwinding
blijft experimenteel gevestigd.
Erectie 🡪 subjectieve seksuele opwinding
●
●
●

▪

28 seksueel functionele mannen
Groep: zelfstimulatie met erotische video VS. vacuümconstrictie apparaat
Resultaten
🡺

Geen verschil in erectie

🡺

Lagere subjectieve seksuele opwinding bij vacuümapparaat

Geen erectie 🡪 geen subjectieve seksuele opwinding
●
●

Flatliners
Resultaten
🡺

1/4de reageert met penisrigiditeit van < 10%

🡺

Geen verschil in subjectieve seksuele opwinding

“We moeten niet aannemen dat, zoals de theoretische modellen van opwinding ons aangemoedigd hebben in
het verleden, centrale opwinding en perifere opwinding gekoppelde manifestaties van hetzelfde proces zijn.”
Hoofdcomponenten
Seksuele opwinding bestaat uit meerdere componenten. Niet alleen wat er met de genitaliën gebeurt. M&J hebben het niet
over deze componenten, zij zeggen dat de seksuele respons 1 ding is. Zij zeggen niets over gevoelens van opwinding. M&J
seksuele respons gaat over de genitaliën, maar ze prater erover op een veel breder niveau, maar hun data ging niet over
gevoelens. Barlow’s model neemt een aantal over van het gedachtegoed van M&J. Barlow bouwde daarop voort,
onderzochte allerlei processen die opwinding veroorzaken. Maar geen onderscheid tussen subjectieve opwinding en genitale
responsen. Oorspronkelijke onderzoek ging over erecties, niet over subjectieve beleving. Eerste studies die er zijn gedaan in
psychofysiologische laboratoria, meer over vagina en erecties. Eerste onderzoek gestimuleerd door erectieproblemen, niet
door subjectieve opwinding en beleving. In de nieuwe DSM zijn bij vrouwen seksueel verlangen en seksuele
opwindingsproblemen samengevoegd. Vroeger hadden we Kaplan en M&J-achtige onderverdelingen: problemen met
verlangen en problemen met opwinding. In DSM V zijn deze samengevoegd, dat heeft alles te maken met dit soort van
onderzoek. Psychofysiologisch maar ook kwalitatief onderzoek. Het blijkt moeilijk te zijn om onderscheid te maken tussen
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subjectieve opwinding, het gevoel van opwinding en seksueel verlangen. Vroeger was het makkelijk om deze uit elkaar te
halen. Nu we meer seksuele opwinding beginnen te ontleden, en we onderscheid maken tussen wat er tussen je benen
gebeurt en wat je voelt, wat zijn nu gevoelens van seksuele opwinding, blijkt moeilijker om subjectieve seksuele opwinding
en verlangen te onderscheiden. Het is een gevolg door dit soort van onderzoek. Zelf denk ik dat het voorbarig was om dit te
doen, aangezien er nog niet genoeg onderzoek is. We kijken verschillen naar mannen en vrouwen wat opwinding betreft.
Vrouwen DSM-V: seksueel verlangen/seksueel opwindingsstoornissen, bij mannen zijn deze niet samengevoegd! Bij mannen
zijn we nog steeds niet geïnteresseerd in hoe ze zich voelen als het gaat om opwinding. DSM bepaalt wat
verzekeringsmaatschappijen terugbetalen. Document dat gebruikt wordt voor vergoedingen, geen wetenschappelijk
document, is geen samenvatting van de literatuur, het is een klinisch document. Het geeft wat hoe er binnen een
onderzoeksgebied wordt gedacht. Mannen hebben nog steeds erectieproblemen, niet met gevoelens van opwinding.
Mannen zijn niet gewend om te kijken los van hun penis naar opwinding, maar het kan wel! Dit is een nieuwe ontwikkeling
die voort zal gaan, aangezien we meer vragen hebben dan antwoorden. Wat we zeker weten is dat seksuele opwinding nooit
meer zal zijn wat het ooit was, namelijk seksuele respons als een uniform iets. Barlow maakt ook het onderscheid niet. Door
psychofysiologisch onderzoek zien we dat het andere kanten op kan gaan. Wat betekent dit voor het begrip seksuele
opwinding? DSM: hoe we denken over relatie tussen verlangen en seksuele opwinding. Terug naar de bron van alle discussies
en de verwarring: komt terug op dit.
Belangrijke meta-analyse binnen dit onderzoeksgebied. Zoveel mogelijk studies bij mekaar gehaald die zowel genitale
opwinding als subjectieve opwinding hebben gemeten. Op basis hiervan alle bevindingen gecombineerd. Wat ze vonden is
dat de gemiddelde correlatie, correlatie als maat voor samenhang tussen 2 getallen, dat die in mannen ongeveer .66 en .76
was. Vraag: Gevoel van opwinding vs. wat denkt u dat er met uw erectie aan de hand is nu (genitaal/stijve). Dit is een hoge
correlatie. Dit betekent statistisch gezien dat als je wil praten over verklarende variantie, correlatie met zichzelf
vermenigvuldigen: = 40% verklaarde variantie. Dat is niet slecht, maar er komt nog meer bij kijken. Algemene conclusie:
correlaties zijn gemiddeld genomen vrij hoog bij mannen, bij vrouwen was dat ongeveer .26 en .23 (laag). Komt veel terug in
klinische literatuur, in media, ... Voor mannen is opwinding meer één ding, voor vrouwen is het ingewikkelder. Hier ben ik het
niet helemaal mee eens, er is nog steeds heel veel onverklaarde variantie bij mannen. Voorkomen dat we rond gaan lopen
met te simplistische gedachten over opwinding bij mannen, dit is een probleem.
Illustratie: Wat je hier ziet is een overzicht van onderzoeken, elke dot/vierkant is een psychofysiologisch onderzoek. Dit is heel
veel werk. Wat je vindt: gemiddeld is de correlatie een stuk hoger voor mannen dan voor vrouwen, maar groene cirkeltje
bovenaan: correlatie van .80 gevonden bij vrouwen! Dus er kan ook een hoge samenhang zijn. Er zijn ook studies onderaan,
blauwe vierkantjes met 0 correlatie bij mannen. In sommige studies is er helemaal geen samenhang gevonden tussen
erecties en wat mannen voelen. Dit soort variatie roept vragen op.
Verklaring voor genderverschillen
Gevoelens van opwinding bij mannen worden beïnvloed door hun perceptie van erectie. Gedachtegang is niet zo vreemd.
Conscious pathway: rol van aandacht, bewust interpretatie van wat er allemaal gebeurt in seksuele relatie kan seksuele
gevoelens beïnvloeden. Stimulus beïnvloedt hoe u zich voelt, bij vrouwen kan dit sterker zijn. Hoe u de stimulus interpreteert.
Stimulus: alles wat in die situatie relevant is (partner, film, handelingen…). Bij mannen is er een sterkere connectie, meer
input van genitale respons naar hoe je je voelt dan bij vrouwen. Bij vrouwen kunnen meer situationele factoren een rol
spelen. Dit is een poging om dingen te begrijpen. Prof kijkt zelf met gemengde gevoelens naar dit onderzoek. Als correlaties
hoger zijn bij mannen, kan je overwegen dat mannen beïnvloed worden door hun genitaliën. Maar er kan ook een derde
factor zijn. Als je denkt dat bij mannen hun penis meer te zeggen heeft over hoe ze zich voelen dan bij vrouwen, dan moet je
dit kunnen bewijzen. Dit hier is een interpretatie. Er is een tijd dat al het psychofysiologisch onderzoek gedaan werd door
mannen. Vakgebied werd gedomineerd door mannen, veel onderzoek ging over erectieproblemen. Afgelopen 10-15jaar zijn
het meer vrouwen dan mannen die psychofysiologisch seksonderzoek doen. Meer onderzoek naar wat concordantie
beïnvloed in vrouwen. Door ontwikkeling van Viagra. Verhaal van concordantie gaat de verkeerde kant op. Erecties krijgen:
denken dat ze opgewonden zijn? Mannen te veel herleid tot hun penis? Viagra bevordert ook doorbloeding in de vrouw. Het
werkt niet in vrouwen (geen verhoogde opwinding), maar het heeft wel fysiologische effecten. Bij mannen gaat het niet om
leuk/prettig vinden, Viagra is om erecties te bevorderen aangezien men hem dan ergens kunnen insteken. Discordantie bij
vrouwen, want vrouwen willen opgewonden worden subjectief gezien. Vrouwen zouden die pil alleen willen als ze
rapporteren dat het hun opwinding bevordert, daardoor is men gestopt met onderzoek voor vrouwen.
Onderzoeken
Mannen kunnen erecties krijgen in heel onprettige situatie: bv. auto-ongeluk. Ook als ze zelfmoord plegen, als ze zich
ophangen bv. In REM-slaap (stage 2): erectie. 3 uur/nacht erecties. Je kan erecties hebben zonder dat die per sé seksueel zijn.
Niet elke keer dat je een erectie hebt, denk je: ”Oh, ik zal wel opgewonden zijn”. Waarom is de erectie er dan, als er geen
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adequate stimulatie is? Dat weten we niet! Gaat eerder om reflexen, gecoördineerd door centrale processen. Er is niet echt
een seksuele stimulus waarop gereageerd moet worden, seksuele excitatie is hier minder relevant. Mss is de inhibitie er
gewoon afgehaald. Echt weten doen we het niet. Het is wel duidelijk dat er geen concordantie is.
Het is een stuk ingewikkelder dan we denken bij mannen.
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DEEL 6: EMOTIES
Genitale responsen en genitale beleving. Seksuele opwinding heeft verschillende componenten, is niet één ding. Vandaag
gaan we het hebben over affectieve aspecten en seksuele opwinding.
Past binnen psychologische literatuur. Historisch is er niet veel mee gedaan, we kunnen er wel meer over vinden. Het is geen
groot deel van onderzoek rond seksualiteit, maar seks gaat wel om emoties. Moeilijk om aan woord te denken zonder gevoel
erover te hebben. Het is echt ingebed in emotionele processen. Het is niet iets dat op zich veel aandacht heeft gekregen
binnen de emotieliteratuur of binnen de relatieliteratuur. Dit komt neer op voorzichtigheid en timiditeit.
Kinsey: In interview zegt hij ‘als het gaat om gevoelens, daar geloof ik niet zo in dat je er veel mee kan doen’. Liefde vond hij
niet wetenschappelijk. M&J vonden hetzelfde: geen onderwerp voor wetenschap.

1. Emoties
1.1. Begrippen
o Affect: paraplubegrip
o Emoties: respons op discrete stimulus
o Stemming: meer langgerekt, meestal niet te wijten aan specifieke gebeurtenis
1.2. Discreet vs. Dimensioneel
o Discreet

o

▪

Enkele fundamentele emoties of meerdere emoties?

▪

Kunnen ze naast elkaar bestaan?

Dimensioneel
▪

Zijn positief/negatief affect onafhankelijk of bipolair?

▪

Wat is de onderliggende structuur?

1.3. Trek vs. Staat
o Trek: predispositie om te reageren

o

▪

Op affect op een seksuele manier

▪

Op seks op een affectieve manier

Staat
Wat weten we hierover?
▪

Vragenlijststudies

▪

Laboratoriumstudies

1.4. Meten van emoties
o Zelfrapportage (bv. discrete of continue schalen)
o Psychofysiologie (bv. genitale respons, startle respons, gezichtsuitdrukkingen…)
Definitie
Affectieve processen, emoties, stemming. Hoe verhouden deze zich tot elkaar? Veel discussie over in de literatuur. Affect =
heel brede overkoepelende term. Vallen emoties en stemmingen onder. Emotie is steeds iets wat traditioneel gezien wordt
als iets wat een reactie is op een discrete stimulus. Iemand zegt iets en dat maakt je boos, het is een reactie op iets (bv. ik
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ben blij want ben geslaagd). Een stemming blijft vaker wat langer hangen (bv. je bent droef). Je kan wel droef zijn om iets,
maar het is een minder discrete reactie op een hier en nu stimulus. Dit is één manier om ernaar te kijken. Niet zo gemakkelijk
om iets aan een stimulus te koppelen.
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Discreet vs. dimensioneel
Discrete modellen gaan ervan uit dat een emotie een specifiek iets is (bv. angst, droefheid, blijheid… zijn discrete emoties).
Vaak discussie over of het basisemoties zijn en hoeveel dit er zijn en of die overal hetzelfde zijn. Dit is één perspectief. Paul
Eckman is belangrijk theoreticus die gebaseerd op Darwin geloofde dat er aantal basisemoties zijn en dat veel dingen die er
zijn we verzinnen (bv. trots, schuldgevoel…). Hij is de man geweest die meest verantwoordelijk is voor beschrijving van
aantal spiergroepen in ons gezicht. Je kan ze volgens hem aflezen in het gezicht. Hij zei ook dat Bill Clinton loog toen hij zei
dat hij geen seks had gehad met M.L.
Laatste 20 jaar verschuiving gemaakt naar dimensionale modellen. Alle verschillende emoties, wat is nu nog wel of niet
meer een emotie. Altijd maar discussie over verschillende termen, er zijn betere manieren om ernaar te kijken. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen positieve en negatieve valentie (waardering). Blijheid is positief en boosheid is negatief.
Daarnaast spreekt men ook over arousal, zoals hartslag etc. (fysieke activatie). Heel veel van dit werk is niet verricht met
psychofysiologische methoden, terwijl dit wel zo is bij discrete modellen. Meer met persoonlijkheidstermen en theorieën,
heel veel woorden en stimuli worden beoordeeld door mensen op hoe positief/negatief en hoe opwindend ze deze vinden.
Seksuele arousal komt uit bij positief met hoge arousal. International affective picture system: slides met foto’s die
beoordeeld werden door mensen. Je hebt ook foto’s van afgehakte armen, auto-ongelukken, baby’s, sportscènes, erotische
foto’s… Deze laatste worden altijd rechtsboven in kwadrant gezet. Voor seks is dit moeilijker om mee te werken, omdat ze
uit onderzoek weten dat seksuele stimuli ook negatieve of gemengde reacties oproepen. 1 van de problemen is dat negatief
en positief altijd binnen één dimensie gemeten worden en niet apart. Seksuele inhibitie/excitatie meten we apart, erotofilie
en erotofobie wordt op één schaal gemeten maar zou ook op 2 schalen gemeten kunnen worden, seksuele oriëntatie wordt
op één schaal gemeten (= problematisch). Dus nog meerdere belangrijke concepten die dit probleem hebben met
dimensionaliteit. Je moet hoe kiezen hoe negatief of positief je iets vindt, maar je zou ze ook apart kunnen vragen. Dit is
meer voor de hand liggend bij sommige plaatjes dan bij andere. Probleem omdat het komt doordat emoties gedacht worden
maar één ding tegelijk te zijn (bv. angst is niet positief, maar als je naar een thriller kijkt is het wel degelijk positief?). Dit
soort van werk is niet door seksonderzoekers de wereld in geholpen, dit komt door emotie-onderzoekers die niet zo heel veel
over seks weten. Want als ze hiermee wel zouden begonnen zijn, dan zouden ze sneller denken ‘misschien vragen positief
1-10 en negatief 1-10 en misschien voel je dan wel allebei’. Dit is niet iets dat veel dingen verklaart.
Trek - staat
Trait: angst als persoonlijkheidstrek meten. Sommige mensen worden makkelijker angstig dan anderen (dual control model
past hierbinnen), sommigen worden gemakkelijker opgewonden, depressief, blij… Dit is meer op het trait level. Dit kan je
toepassen op seks. Je hebt meer een predispositie om op seks op een affectieve manier te reageren en om op affect op
seksuele manier te reageren (bv. als je down bent, heb je dan meer of minder zin in seks?). je reageert op je negatieve of
positieve affect (bv. terror seks: na 9/11, na verkiezingen…). Er zijn individuele verschillen in.
Meten van emoties
Kinsey had niet echt gelijk dat je het niet kan meten. Je kan mensen erachter vragen. Je hebt er aantal schalen voor. Discrete
schaal (op schaal van 1 tot 5 bv.) of continue methoden. Zelfrapportage methoden of psychofysiologische methoden.
Genitale respons is toch onderdeel van emotie van seksuele opwinding. Hangt niet altijd even goed samen (discordanties zijn
een uitdaging), maar je kan het wel zien als een component van seksuele opwinding.
Startle eye-blink: affectieve processen meten. Bv. gebruikt in onderzoek waarbij mannen verschillende pornoclips moesten
zien en een film waarin verkrachting plaats vond. Vraag: hoe vind je dit? Bang voor sociaal wenselijke antwoorden.
Sommigen kregen wel degelijk een erectie bij verkrachtingsscènes. Kijken naar film, tijdens film krijg je soms luide sound
burst om de startle respons te meten. Luide geluiden zijn heel vervelen en daar knipper je van. Dit is een reflex en die kan je
niet tegen houden. Wat dit een interessante meting maakt voor emoties is dat hoe hard je knippert of schrikt, afhankelijk is
van je gevoelstoestand. Als je in negatievere toestand bent, dan knipper je sterker. Je kan het vergelijken als dat je naar een
thriller kijkt, als dan iemand je stiekem aanraakt langs achter, dan schrik je heel hard. Startle respons is sterk omdat je
angstig bent door de film, zegt wat over je emotionele toestand. Als iemand niet opschrikt tijdens de film, dan weet je dat
die persoon niet angstig is tijdens de film. Je kan het meten met elektrodes hoe sterk het is. In het onderzoek gebruikt om te
zien hoe de mannen zich voelden die naar verkrachtingsscènes keken (gewoon studenten). Mannen die laag scoorden op
seksuele inhibitie, krijgen gewoon erecties op verkrachtingsscènes die even sterk zijn als gewone porno. Maar ze zeiden dat
ze niet opgewonden waren en dat ze het niet fijn vonden. En bij meten van startle respons reageerden ze net zo hevig als
mannen die niet opgewonden geraakten tijdens verkrachtingsscènes. Dus soms kan je ook veel leren uit de affectieve
respons.
Facial expressions: spier op voorhoofd en lachspier kan je meten aan de hand van elektrodes. Kan in seksonderzoeken
gebruikt worden. Als ze glimlachen tijdens porno of fronsen bv. Je kan dingen meten die je nauwelijks kan zien. Je kan
lachactivatie zien terwijl persoon nog niet goed zichtbaar lacht. Analyse door naar gezichten te kijken. Er bestaat software
voor.
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2. Seks en emoties
2.1. Algemeen
Seks = seksueel verlangen, seksuele respons, seksuele functie en seksueel gedrag
o Seks 🡪 Emoties
o Emoties 🡪 Seks
o Seks = Emotie (?)
2.2. Mythen en feiten
o Positief affect: positieve relatie met (subjectieve) seksuele opwinding
o Negatief affect = meer complex
▪

Angst kan seksuele opwinding faciliteren

▪

Negatieve stemming kan seksuele opwinding verminderen of vermeerderen

2.3. Gemengde emotionele staten
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2.4. Individuele verschillen (seksueel verlangen en seksueel gedrag)
2.4.1. Mood and Sexuality Questionnaire (MSQ)
Individuele verschillen qua effecten van positieve en negatieve stemming op seksueel
verlangen en respons
2.4.2.

The Kinsey Institute Mood and Sexuality Questionnaire
● Depressie: meerderheid ervaart geen verschil in seksuele interesse
● Angst: meerderheid ervaart geen verschil in seksuele interesse

2.5. Onderzoeken
2.5.1. Seks 🡪 Emoties (Young Adults’ Emotional Reactions After Hooking Up Encounters)
▪ Mannen en vrouwen kunnen zowel positieve als negatieve reacties/emoties ervaren na een
hook-up
▪ Mannen ervaren meer positieve en minder negatieve emotionele reacties na seks tijdens
een hook-up dan vrouwen
▪ Andere factoren: hoe depressief/ eenzaam men is, of je wel of niet hoopt op meer (een
relatie), of er gepraat werd over mogelijke relatiedoelen en of er alcohol in het spel was
Interactie-effect: vrouwen minder positief en meer negatief dan mannen als er een condoom is
gebruikt. Auteurs: voor mannen meer positief want geen zwangerschapsrisico? Voor vrouwen
“condom use may signify a less serious relational connection” en wordt daarom als minder
positief ervaren?
2.5.2.
▪
▪
▪
▪

Emoties 🡪 Seks (Why Humans Have Sex)
Fysieke factoren: stressreductie, plezier, fysieke verlangens en zoeken naar ervaring
Doel bereiken: bronnen, sociale status, wraak en utilariteit
Emotionele factoren: liefde en inzet en expressie
Onzekerheid: boost voor zelfvertrouwen, plicht/druk en mate guarding

Algemeen

44

Het is duidelijk dat seks invloed heeft op onze emoties, hoe we ons voelen. Als het leuk en fijn is en je hebt orgasme en het is
prettig, dan doet dat iets met je als geluk hebt. Het kan ook teleurstellend zijn, pijn doen, je droef maken… Seks heeft
invloed op ons gevoel. En emoties kunnen ook onze seksualiteit beïnvloeden. Er zijn veel voorbeelden van te bedenken (zie
verder).
Everaerd: seks is een emotie. Niet seks als een gedrag, maar seksuele opwinding behoort tot de emoties. Dit is voor prof de
reden dat hij in seksonderzoek beland is. Meest emotieonderzoek kijkt ook naar fysiologische componenten, affectieve
componenten… en dit werk kende hij allemaal al. Vele jaren onderzoek naar verricht en er was een tijd dat emoties ook echt
zo werden onderzocht: je vraagt ernaar en je bekijkt de fysiologie ervan. Tegenwoordig is dit losgelaten omdat er zoveel
discordantie bleek. Veel onderzoekers bestudeerden angst en hadden theorieën waarbij ze zeiden dat er minstens 3
componenten waren: fysiologisch, subjectief en gedrag. Maar wat je zou verwachten, treedt niet bij iedereen op. Geen
goede theorieën die uitleggen waarom je die discrepanties zo kan vinden. Men gaat meer naar hersenen kijken en naar
beleving vragen. Zijn niet veel onderzoekers die echt nog proberen de antwoorden te vinden hoe onze perifere fysiologie
samenhangt met gevoelens zoals angst enzovoort. Voor seks is dit moeilijk om los te laten, want we kunnen wel enkel kijken
naar subjectieve beleving, maar als we genitaliën niet meer meenemen, dan laten we helft van de puzzel vallen. Hebben
geen goede theorieën voor discordantie, we proberen het wel, maar ze zijn er nog niet.
Algemeen: M&J zeggen dat seks een primitief iets is dat op gang gezet wordt. Therapie is maar sensate focus. Ze geven niet
echt veel inzicht in processen en mechanismen die een rol bij alles spelen. Kijken naar seksuele opwinding en verlangen
vanuit emotieperspectief, het is één perspectief dat historisch gezien een heel goed onderzoeksgebied is. Je kan zien hoe seks
werkt binnen algemene theorieën over emoties.
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Mythes en feiten
Meeste studies laten positieve relatie zien tussen positieve emoties, stemmingen… en subjectieve seksuele opwinding,
verlangen… Maar het wordt complexer. Als je zin hebt in seks, verlangen hebt, dan kijken de meesten naar die term als iets
positief. Ook in therapeutische contexten ‘hoe vaak heb je zin in seks’, dan is dat iets positief denk je, maar dit is niet zo bij
hyperseksuelen die in therapie komen omdat ze teveel zin hebben in seks. Hoe we denken over zin in seks of seksueel
verlangen in een affectieve context, hebben we de neiging om er vaak iets positief aan te plakken maar dit hoeft niet altijd
zo te zijn. Als je denkt in termen van iets dat je kan voelen zonder andere emoties, enkel dus seksueel verlangen, dan kan je
proberen er ook andere gevoelens aan te koppelen (ik ben angstig, boos, maand droef over verlies van beste vriend…). Is dit
positief? Nee dit is ingewikkeld. Woorden hebben bepaalde connotaties, maar hoeven niet per se voor iedereen zo te werken.
Onderzoek: als je je minder opgewonden voelt en minder zin hebt in seks na een seksfilm te zien, gaat het gepaard met
algemeen minder positieve gevoelens.
Negatief: angst kan ook seksuele opwinding bevorderen. Negatieve stemming door filmclips, muziek etc. kan allerlei kanten
opgaan. De relatie tussen negatieve stemmingen en seksuele opwinding is eigenlijk veel complexer. Bv. klinisch depressieve
personen die zowel meer als minder zin in seks hebben tijdens depressieve episode. Onderzoek Ellen Laan: negatieve
gevoelens zijn beste voorspeller van genitale respons. Voor genitale responsen kan je degelijk opgewonden worden als je in
negatieve stemming bent, ook al wil je dit misschien niet.
Gemengde emotionele toestanden
Continuous sexual arousal syndrome: mensen die altijd opgewonden zijn. Orgasme helpt hen voor 10 seconden en dan gaat
het zo weer door. Voor sommigen is dit een heel aversieve, negatieve situatie. Personen die continu nat, opgewonden zijn en
orgasme nodig hebben om van dit vervelende gevoel af te geraken.
Seks is nogal een mixed basket wat betreft emoties. Het is beter om negatief en positief affect apart te meten. Onderzoek: 2
filmclips, eentje geselecteerd van tevoren door mannen en eentje geselecteerd door vrouwen. Allemaal studentonderzoekers
die op zoek gingen naar porno en zelf mochten kiezen wat ze gebruikten. Voorselectie gemaakt en kwamen op 10 clips die zij
het meest opwindend vonden (per groep). Deze 20 clips werden samengevoegd en random aangeboden aan een groep
proefpersonen, mannen en vrouwen.
⮚ Deze hebben aangeduid hoe ze de filmpjes vonden. Positieve en negatieve reacties tijdens het kijken naar de film. Er is
een hoop variatie. Hoe groter het teken, hoe meer proefpersonen erin zitten.
⮚ In termen van opwinding: vrouwen keken naar seksfilm en er gebeurde niet veel. Indifferent = laag op positief affect en
laag op negatief affect. Deze vrouwen hadden ook de minst genitale respons, gewoon minder opgewonden in het
algemeen. Negatief scoort net zo hoog als positief. De hoogste respons was bij ambivalente gevoelens (hoog – hoog). Je
kan toch nog seksueel opgewonden geworden als het positief en negatief ervaren wordt. Dit is niet hetzelfde als je echt
seks wilt hebben. Met alle gemengde gevoelens en opwinding: ik ga toch liever boodschappen doen…
Individuele verschillen
Hoe beantwoord je die vragenlijst nu? Dat varieert toch? Hoe depressief moet iemand zijn? Het is een heel simpele
vragenlijst.
Wat men zag is dat depressie niet zo goed is voor je seksueel verlangen. Negatief affect is sterker gekoppeld aan seksueel
verlangen. Elk balkje is het aantal proefpersonen, dus de meerderheid zegt dat het seksueel verlangen wel omlaag gaat als
ze depressief zijn. Er zijn ook mensen die zeggen dat er niet zoveel verandert. Maar ook mensen die aangaven dat het
omhoog gaat. Hetzelfde gebeurt bij angst.
Onderzoeken
Hooking-up: term waar in literatuur veel verwarring over is. Studie waarin ze vroegen aan studenten wat hun ervaringen
ermee waren en in hoeverre ze er positieve/negatieve gevoelens over hadden. Positieve gevoelens is inclusief excitement, of
het gezellig was, lekker was… Negatieve gevoelens was inclusief ‘ik voel me leeg, gebruikt, het was teleurstellend’. Er
hangen gemengde gevoelens aan dit soort ervaringen vast. Gender: hogere positieve associatie, dus mannen waren over het
algemeen positiever dan vrouwen. Mannen hadden over het algemeen ook minder negatieve gevoelens na zo’n hook-up.
Condoomgebruik: als er eentje gebruikt werd, zaten er meer negatieve gevoelens aan vast. Dit interacteert met gender, wat
betekent dat bij mannen condoomgebruik meer leidde tot positieve gevoelens na zo’n hook-up. Voor vrouwen was het vaak
meer negatief als er condooms gebruikt werden. Hooking up zit meer op een overgangspunt tussen eerste ontmoeting en
relatie. Bij relatie is er al meer vertrouwen waardoor vrouw pil gaat nemen en condoomgebruik niet meer nodig is. Als je
down bent, is dat een voorbeeld van gemengde gevoelens, associaties zijn niet zo sterk. Maar als je depressief bent zijn er
meer positieve reacties na een hook-up, maar ook meer negatieve, deze kunnen negatief van elkaar ervaren worden. Dit is
een ambivalentie ofwel gemengde gevoelens. Eenzaamheid is een negatieve voorspeller. Alcoholgebruik leidt tot minder
positieve emoties na een hook-up en meer positieve. Kan samengaan met schuldgevoel. Hoop: dit gaat echt wat worden
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tussen ons twee, dan ook meer positieve gevoelens. Discussie: hebben van een relatie ja of nee? Hooking up is niet daten,
dan weet je dat je samen aan het exploreren bent, het is ook geen one-night-stand, zit ertussen qua gevoelens en emoties.

3. Invloed op seksueel gedrag
3.1. Assumptie voor veel modellen
We zijn rationele informatieprocessors en beslissingsmakers
We verwerken en wegen effectief informatie en positieve/negatieve gevolgen en we zullen doen wat
het best is voor onszelf, onze gezondheid en de mensen rondom ons
3.2. Hoe nemen we beslissingen?
3.2.1. Klassieke benadering
▪

Definieer en identificeer het probleem

▪

Zoek voor relevante informatie

▪

Schat beslissingsopties

▪

Evalueer gebaseerd op criteria voor effectiviteit van beslissen

▪

Maak de optimale keuze

3.2.2.

Zijn we echt rationele (bewust/vrijwillig) informatieprocessors en beslissingsmakers?

▪

Gecontroleerd – automatisch

▪

Koud – heet

▪

Systeem 1 – systeem 2

▪

Vrijwillig – impulsief

▪

Bewust – onbewust

▪

Moeitevol – moeiteloos

▪

Abstract – visceraal

3.3. Seksueel risicogedrag
Of je een condoom gebruikt, of je vreemdgaat, of je grensoverschrijdend seksueel gedrag vertoont, of
meer in het algemeen, of je iets doet, seksueel, waar je later spijt van kan krijgen (masturberen op
straat, porno bekijken op het werk, vrijen met iemand die je net in een bar ontmoet hebt na
alcoholconsumptie…)
Assumptie
Veel onderzoek wordt gedaan vanuit perspectief dat wij zelfstandig zijn, als je ons de juiste info geeft, dan zullen we ons
daarnaar gedragen. Hetzelfde geldt voor drinken en roken, er wordt wel gezegd dat het slecht is, maar heel veel mensen
doen het toch. Traditioneel veel gezondheidsmodellen, zijn heel invloedrijk geweest. Allemaal gebaseerd op idee dat we
rationele informatieverwerkers zijn, we gaan dingen ten opzichte van elkaar afwegen en dan een beslissing nemen.
Hoe nemen we beslissingen
Keuzes kunnen ook gaan over condoomgebruik, doen we soms helemaal niet bewust.
Klopt dat wel? Zijn we werkelijk zo rationeel? Eigenlijk laat onderzoek zien dat het niet zo is. In veel gevallen gaan we uit van
standaard algoritme-modellen, dingen waar we ons niet bewust van zijn of dat onze emoties toch vaak een grotere rol
spelen dan we denken.
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Zelfs in de meer cognitieve literatuur zie je vaak onderscheid tussen cold en hot states. Er worden andere woorden voor
gebruikt. Ook bij emotionele opwinding kwam dit voor. Allerlei termen die eigenlijk allemaal over dit soort onderscheid gaan.
Verschuiving in literatuur (cognitieve literatuur en ook in gezondheidsliteratuur): veel meer aandacht afgelopen jaren voor
rol van emoties in het nemen van beslissingen.
Seksueel risicogedrag
Als je zo’n term tegenkomt, dan gaat het bijna altijd over gedrag dat de kans verhoogt dat je een soa krijgt of HIV oploopt.
Kortom, meer epidemiologisch onderzoek: hoeveel partners heeft u seks mee gehad in het afgelopen jaar als een index voor
sexual risk taking. Het gaat meestal over dingen in context van soa’s en HIV, maar zijn wel meerdere aspecten die hieronder
vallen.
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3.4. Wat weten we tot nu toe?
o We weten veel over de rol van situationele factoren (alcohol – drug) en interpersoonlijke
processen (assertiviteit – communicatie)
o We weten weinig over de rol van emoties en stemming, de rol van seksuele opwinding en de rol
van persoonlijkheid en individuele verschillen
3.5. Effecten van stemming op (niet-seksueel en seksueel) risicogedrag
3.5.1. Positief affect
▪

Verminderd niet-seksueel risico
●
●

▪
3.5.2.
▪

Verminderd seksueel risico
Negatief affect
Verhoogd niet-seksueel risico
●
●

▪

Mensen herinneren zich meer riskant gedrag in negatieve toestand
Negatief affect verhoogt waarschijnlijkheid van keuze voor hoog-risico/pay-off optie

Geen effect op seksueel risico (?)
●
●
●

3.5.3.

Soms ook verhoogd risico
Afhankelijk van schatting (waarschijnlijkheid of nut) van positieve/negatieve gevolgen

Afhankelijk van mate van negatief affect
Afhankelijk van meetbenadering
Afhankelijk van individuele verschillen

Onderzoek Janssen: MSQ-revised
● 4 emoties: angst, depressie, boosheid en geluk
● Masturbatie, gemeenschap, verlangen naar seks, online zoeken en zoeken in bars
● Belangrijke factor = spijt
Effect van stemming op betreurenswaardig gedrag: deze factor bestaat uit vier items
en bevat effecten van zowel positieve als negatieve stemming op de waarschijnlijkheid
van deelname aan gedragingen waar men later spijt van krijgt.
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We weten minder over de rol van emoties, seksuele opwinding zelf en individuele verschillen hierin.
Positieve stemming
Over het algemeen worden mensen wat voorzichtiger. Maar het is afhankelijk van soort risico waarover we het hebben.
Gaan er verder niet zo diep op in. Hangt ervan af wat je denkt dat de consequenties zijn (bv. lot kopen kan je niet veel mee
verliezen).
Als het om seks gaat? Ook hier zijn er bevindingen, iets ingewikkelder, die aantonen dat mensen voorzichtiger zijn.
Onderzoek bij MSM (mannen seks met mannen, niet enkel HS).
Negatieve stemming
Over het algemeen vertonen we meer risicogedrag als we ons niet goed voelen. Het is afhankelijk van verschillende dingen:
bv. welke stemming, welke beslissing? In allerlei experimentele situaties (bv. cognitieve taken) is er ook een neiging om voor
meer hoog risico keuzes te gaan (er is wel risico aan, maar als het goed uit zou komen, is er een hoge winst). Dit soort dingen
worden gedaan om van hun negatieve stemming af te komen en om meer in het hier en nu te komen door zo’n beslissingen
te nemen.
Onderzoek
Als het om seks gaat? Niet zoveel meta-analyses, deze is een iets oudere waarin ze allerlei soorten vragenlijsten bij elkaar
hebben gelegd. Ze vonden niet zo’n duidelijk effect. Maar het hangt misschien ook af van hoe down je je voelt? Hoe gestrest
je je voelt? Hoe negatief je je voelt? Er zijn ook allerlei methodologische factoren: daily diary studie, dan hoef je niet te
vragen ‘wat ga je doen als je down bent?’, maar dan vraag je ‘hoe voelt u zich nu, wat deed u vandaag?’ en dan ga je als
onderzoeker alles samenvoegen. Heel mensen kunnen het anders niet makkelijk beantwoorden als je hen direct vraagt wat
ze doen als ze down zijn. En er zijn daarnaast ook nog individuele verschillen: men weet uit onderzoek dat mensen
verschillende dingen rapporteren over wat stemming doet met hun seksualiteit. Dit maakt het nog iets ingewikkelder. Bv.
studie Janssen: MSQ ontwikkeld met paar simpele vragen. Droevig, angstig, boosheid en positieve stemming: 4 stemmingen
die bevraagd werden. Wat doet stemming met je verlangen naar seks? Wat doet seks met je stemming als je in die
stemming bent? Verlangen: voor mannen (HTS) zijn er nogal wat bij wie het verlangen minder wordt als ze angst ervaren of
depressief zijn. Er zitten er heel wat in het midden (maakt niks uit), maar zijn er ook die aangeven dat verlangen naar seks
omhoog gaan als ze down zijn of angstig zijn. Merendeel van mannen geeft aan (zie je ook bij vrouwen) dat als je je happy
voelt, dat dan je seksueel verlangen omhoog gaat. Dit hangt samen met samenhang tussen verlangen en positieve emoties.
Daar is een sterke correlatie tussen, ook in psychofysiologisch onderzoek, tussen zelf gerapporteerde seks en
gevoelens/emoties. Gaat niet over risico nemen, maar gaat over basics of je seks wilt en zin hebt in seks. Bij vrouwen (HTS)
zie je meer dat negatieve stemmingen seksueel verlangen verlagen. Homoseksuele mannen: verdeling wat anders, er zitten
meer overeenkomsten tussen homoseksuele mannen en heteroseksuele vrouwen als het gaat om een negatieve stemming.
Zelfs wanneer het gaat om verlangen, bestaan er heel wat individuele verschillen.
Er zijn positieve relaties tussen als je zegt dat je seks omhoog gaat als je angstig/depressief bent, dat je dan ook online vaker
surft. Als je zegt dat je iemand bent die meer zin in seks heeft als ie gestrest, depressief of droevig is, ben je ook meer
geneigd om naar de kroeg te gaan, online te zoeken… Het beïnvloedt dus ook gedrag. Voor vrouwen gaat masturbatie flink
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omhoog, verlangen in seks met anderen. Als ik down ben, dan gaat mijn verlangen naar seks vaak omhoog, dan zijn dat
vaker vrouwen die op zoek gaan naar seksuele mogelijkheden in kroegen. Tabel moet niet onthouden worden! Illustratie van
hoe stemming belangrijk kan zijn. Voorbeeld van associatie tussen stemming en seksueel verlangen en gedrag.
Spijt: 1 factor die gevonden werd in onderzoek die hier specifiek over ging. Effect van zowel positieve en negatieve stemming
op mogelijkheid dat je iets doet waar je later spijt van krijgt (5de item van vragenlijst). Hoe geneigd ben je om iets te doen
seksueel waar je spijt van krijgt later als je hoog op een emotionele stemming zit, ongeacht of hij positief of negatief is.
Alternatief is dat je neutraal bent en dat je niet zoveel voelt. Het is beter dat je iets voelt, of het nu negatief of positief is.
Onderzoek naar vreemdgaan bij getrouwde stellen die aangaven dat ze monogaam zijn (zie tabel): men vond bij vrouwen
dat deze factor (spijt) een positieve voorspeller was.

3.6. Effecten van seksuele opwinding op (seksueel) risicogedrag
o Dual control model

o

▪

Seksuele inhibitie en seksuele excitatie

▪

Maar wat met de ‘staat’ van seksuele opwinding

Onderzoek: the heat of the moment
▪ Vragen beantwoorden
● Neutrale toestand
● Tijdens masturbatie
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▪

Beperkingen
● Niet in lab verricht, maar thuis (geen controle op opwinding)
● Geen echt gedrag gemeten, maar intenties

▪

Resultaten: seksuele opwinding is geassocieerd met verhoogde seksuele risico’s
Bevindingen zijn consistent met dagelijkse dagboekstudies (waarin gedrag en subjectieve
opwinding gemeten worden, maar niet gemanipuleerd worden), experimentele studies
(waarin seksuele opwinding gemanipuleerd wordt, maar risicovol gedrag is niet seksueel of
niet levensecht) en ook met vragenlijst en kwantitatief onderzoek.

Stemmingen kunnen gedrag beïnvloeden, we zijn niet allemaal even rationeel, we zijn vatbaar voor stemming. Positieve
stemming maakt ons wat minder risicovol in het algemeen. Negatieve stemming is ingewikkelder, wel algemeen een neiging
om meer risico’s te nemen (quick fix). Als het gaat om seks en stemming, is er minder over bekend. Meta-analyse vond bv.
dat we niet zo heel duidelijk een verband konden vinden. Idee illustreren dat het voor een deel kan komen door individuele
verschillen. Invloed van emoties en mood op seks qua gedrag en beslissingen, kunnen we ook kijken naar seksuele
opwinding. Wat weten we daar nou over?
Dual control model
Er is veel onderzoek op zich gedaan naar de trek van seksuele excitatie en inhibitie op risicovol seksueel gedrag, dat gaat
over hoe makkelijk je opgewonden wordt en hoe makkelijk de rem erop komt te staan. Het gaat over trekken, er is redelijk
veel onderzoek naar gedaan. Wat weten we eigenlijk over de toestand van seksuele opwinding, niet de trek. Gewoon ‘het
opgewonden zijn’: daar is niet veel over bekend vanuit empirisch oogpunt.
The heat of the moment…
Loewenstein is de man van experimenteel onderzoek naar de effecten van de frequentie van seks op seksuele satisfactie.
Opdracht om hun seksuele frequentie te verdubbelen of verdrievoudigen, invloed op relaties. Wat ze deden in dit onderzoek
(alleen bij mannen gedaan): allemaal laptop mee naar huis met een apart toetsenbord. Ze werden gevraagd om deze
opdracht te doen 1) terwijl ze niet opgewonden waren, of 2) tijdens masturberen. Met je niet-dominante hand moesten ze
het keyboard besturen. Ze werden gevraagd om te stoppen om die vragen te beantwoorden. Moesten mannen ook weer
inleveren. Wat ze zagen op het scherm van de laptop, hing af van de vragen. Wat doet seksuele opwinding met je
beslissingen en je voorkeuren, maar dit is niet echt gedrag! Het gaat over wat die mannen zeggen en zeiden en wat ze
aangaven wat ze zouden willen doen. Echt onderzoek naar hoe seksuele opwinding daadwerkelijk gedragingen beïnvloed is
er nog niet. Het was experimenteel in de zin van: mannen kregen die laptop en keyboard mee naar huis en werden of
gevraagd dit te doen in geen toestand van opwinding, of wel in een staat van opwinding. Resultaten: Bijna alles is statistisch
significant. Are women’s shoes erotic? Vaker ‘ja’ gezegd door mannen die opgewonden waren. Allemaal bijna dubbel zo
hoog als mannen opgewonden waren. Wat mannen zeggen als je ze flink laat masturberen en als ze opgewonden zijn. Dit
gaat niet over echt gedrag, het heeft implicaties. Extra vragen die meer over gedrag gaan. Kan zijn dat als mannen
opgewonden zijn, ze eerlijker worden (!). A 🡪 B andere verklaringen, is dit het effect van opwinding op die intenties, of
worden ze eerlijker?? Allebei een beetje eng. Toestand van opwinding in mannen heeft een invloed op wat ze zeggen over
wat ze bereid zouden zijn te doen. Misschien impulsiever en antwoorden ze sneller als ze opwonden zijn? Mannen werden er
niet dommer door. Risiconeigingen gaan wel omhoog als je opwonden bent, of ze worden er eerlijker van.
Beperkingen: niemand zat erbij om te kijken of ze aan het masturberen waren. Beter om ze naar het lab te brengen en ze
daar laten masturberen, waarschijnlijk niet gedaan omdat het seksonderzoekers zijn. Je bent heel wat controle kwijt. Als je
mensen thuis vragenlijst laat invullen (online ofzo), misschien zijn ze wel dronken of onderweg naar college of… En ze
hebben niet echt gedrag gemeten, maar intenties! Het is wel een interessant vb. van hoe seksuele opwinding ons kan
beïnvloeden.
Samenvattend
Effecten van emoties op seksueel risicogedrag zijn complex, individuele verschillen zijn belangrijk, ook in opwinding zijn die
verschillen belangrijk (hoe makkelijk opgewonden worden, opwinding verliezen in risicogedrag belangrijk). Over het
algemeen kan je zeggen dat als mensen geil en opgewonden zijn, zijn ze meer bereid om risico’s te nemen.
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DEEL 7: SEKSUELE MOTIVATIE
1. Definities
Seksuele motieven ≠ seksuele motivatie (seksueel verlangen is (slechts) één reden om seks te hebben)
1.1. Seksuele motivatie
Een construct om de voortbrenging van seksuele actie uit te leggen
1.2. Seksueel verlangen
De subjectieve ervaring van aangetrokken te zijn tot of geduwd te worden naar objecten of
gedragingen met potentiële belonende effecten. Verlangen lijkt te gaan over de beloftes van
tevredenheid, misschien via seksuele actie, maar het is zoveel als hoop, verwachting, hunkering en
craving. Zonder deze zou er geen verlangen zijn.
Onderzoek Meston & Bass: je kan seks hebben om je partner te plezieren, dat is een motief (reden), maar dat is niet
hetzelfde als seksueel gemotiveerde motivatie hebben. Seksuele processen zijn maar één van de redenen waarom je seks kan
hebben.
Breed theoretisch construct dat gebruikt wordt om seksueel gedrag, de generatie ervan en de activatie ervan, te verklaren.
Seksuele motivatie ligt aan de grondslag van seksueel gedrag. Dit is waar de term naar verwijst. Het grote onderscheid is dat
seksueel verlangen een subjectieve beleving is. Het is iets dat je kan beschrijven, dat je kan voelen… Seksuele motivatie is
een breder begrip.

2. Cyclus

Eerst is er iets dat kan refereren naar het grotere construct van seksuele motivatie of subjectieve beleving van seksueel
verlangen, daarna opwinding of respons en dat kan zich dan in gedrag vertalen (werkelijk seks hebben). Gedeeltelijk
fysiologie, gedeeltelijk subjectieve beleving.
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3. Seksuele responscyclus (Masters en Johnson; Kaplan)

Kaplan voegde desire hieraan toe. Dankzij mensen zoals haar, werd verlangen ervoor gezet. Dit heeft veel invloed gehad op
ons vakgebied, zowel klinisch met de DSM bv. (indeling van seksuele problemen op basis van deze cyclus), als op onderzoek,
als op hoe we meer in het algemeen denken hoe seksueel gedrag geactiveerd wordt (het begint met verlangen en dan komt
er opwinding). Wetenschappelijk onderzoek en klinische praktijk beginnen er anders naar te kijken. Dit is niet bewezen dat
verlangen en opwinding elkaar opvolgen, het is gewoon een manier om ernaar te kijken. Kaplan heeft geen empirisch
onderzoek gedaan naar model van M&J. Kaplan is een therapeute en heeft heel weinig onderzoek gedaan, maar het is
belangrijk om je te realiseren dat zij gewoon besloot dat verlangen erbij moest. M&J bekeek alles fysiologisch als alles al op
gang gekomen was, maar de zinfactor (verlangen) zat hier niet bij (mensen werden betaald en begonnen gewoon). Kaplan
vond dit geen goed perspectief voor hoe het er in de werkelijkheid aan toe gaat en zei dat er iets was dat het op gang bracht.

4. Drive-opvatting van seksueel verlangen (Freud)
4.1. Theorie
o Libido = resultaat van seksueel instinct

o

o

▪

Vanuit een bron binnen het lichaam

▪

Een continu aanwezige energie die ons drijft (drive = Trieb)

De bron is een staat van opwinding in het lichaam, het doel is het verwijderen van die
opwinding, op zijn pad van zijn bron naar zijn doel wordt het instinct fysiek operatief. We stellen
het voor als een bepaald quotum van energie dat drukt in een bepaalde richting. Het aan dit
drukken dat het zijn naam ‘Trieb’ ontleent (letterlijk: drive).
Freud maakte duidelijk dat libido niet afkomstig is van een externe stimulus. Een instinct is dan
te onderscheiden van een stimulus door het feit dat het ontstaat uit bronnen van stimulatie
binnen het lichaam, dat het werkt als een constante kracht en het subject kan het niet vermijden
door vlucht, zoals wel mogelijk is met een externe stimulus.

4.2. Vragen: really?
o Start seksueel verlangen onafhankelijk van de aanwezigheid van (interne of externe) stimuli?
o Groeit seksueel verlangen doorheen de tijd?
o Vereist het vrijgave of zal het anders leiden tot ongemak of misschien zelfs weefselschade?
4.3. Kritiek (Beach)
o Geen echt weefsel of biologische behoeften worden gegenereerd door seksuele onthouding
o Wat gewoonlijk verward wordt met een primaire drive geassocieerd met seksuele deprivatie is in
werkelijkheid seksuele eetlust, en dit heeft weinig of geen relatie met biologische of
fysiologische behoeften
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4.4. Huidige drive-opvatting (Ariely en Loewenstein)
De meeste begerende (‘appetitive’) systemen in de hersenen, waaronder honger en dorst, zijn
ontworpen om motivatie te verhogen in tijden van kans, en er is geen reden om te verwachten dat
seks een uitzondering op de regel is
Freud
Komt verlangen dan uit het niets? Vanwaar komt dit tot stand? Historisch gezien is Freud één van de eersten geweest die er
expliciet over heeft geschreven. Hij gebruikt niet per se de term van seksueel verlangen, maar wel libido. Dit komt volgens
Freud uit een instinct dat ingebouwd is. Het komt van binnenuit ons lichaam en het is een soort van energie die er altijd is en
die ons vooruitduwt (pushes/drive). Er begint iets in je lijf en dat is er altijd en dat blijft duwen. Het is gebaseerd op een
seksueel instinct. Het is iets waar we mee geboren zijn.
Je moet op gegeven moment wel iets met je seksuele leven doen, want anders ga je ontploffen. De push gaat immers door
en door gaan. Als de drive zich niet kan uiten in seks, dan kan dit tot allerlei problemen leiden en misschien zelf fysiologisch.
Dit is maar één idee van Freud, maar lag wel centraal in zijn opvattingen van libido of seksuele driften.
Beach
Veel onderzoek gedaan met ratten en is veel bezig geweest met neuroprocessen. Hij zei dat het allemaal niet klopte wat
Freud zei, want als de drive-opvatting gelijk heeft, dan betekent het dus als je gedragsmatig aseksueel bent, dat er dan iets
mis gaat. Maar er gaat volgens hem helemaal niks mis. Deze opvatting ‘dat het spontaan komt (vanuit je lijf), als je daar niks
mee doet, kom je in de problemen’, daar is geen bewijs voor. Het zou betekenen dat je niet meer responsief zou moeten zijn
als je een orgasme hebt, maar hij vond dat als ratjes ejaculeren, dat dat geen invloed heeft op seksuele motivatie en dat
deze gewoon hoog kan blijven.
En toch…
De drive-opvatting leeft nog steeds. Er is als het om menselijke seksualiteit gaat, geen of weinig bewijs voor deze ideeën. Er
zijn situaties waar mensen heel lang zonder seks kunnen zonder dat er iets misgaat. Damasio: seksueel verlangen is net
zoiets als honger en dorst, alleen iets complexer. Drive-opvattingen leven, zeker buiten de seksuologie, als mensen naar de
seksuologie kijken. Maar ook binnen de seksuologie is er een psychiater (Seagraves?) die invloedrijk geweest is voor de
aparte categorie van erectieproblemen bij mannen. Deserted island: als je op verlaten eiland zit, zonder externe stimuli, dan
zou incentive motivation theory zeggen dat seks verdwijnt, maar de drive-opvatting zou zeggen dat je zou blijven
masturberen etc. omdat de drive er nog is. Freud leeft dus zeker nog, maar niet empirisch!

5. An Appetitional Theory of Sexual Motivation (Hardy)
Hoewel er misschien geen aangeboren seksuele impuls bestaat, er bestaan waarschijnlijk wel condities die
aangeboren plezierig zijn (bv. lokale stimulatie van de genitaliën en de ervaring van het orgasme). Volgens
Hardy vormen deze condities de grondwettelijke basis voor de uitwerking van seksuele lust.
In zijn theorie van seksuele motivatie stelt Hardy dat seksuele motieven gebaseerd zijn op aangeleerde
verwachtingen, het leren als een resultaat van daadwerkelijke ervaringen of ingebeelde processen. Het
plezier dat samengaat met genitale stimulatie gaat door doorheen het leven als een affectieve basis voor
motivationele ontwikkeling. Veel stimuli kunnen ermee geassocieerd worden en kunnen dienen als cues die
leiden tot de opwinding van seksueel verlangen. Anderzijds kunnen habituatie-processen optreden in veel
seksuele gebieden waarbij de herhaling van een gegeven activiteit zorgt voor een verminderde affectieve
respons.
Een gemengde zak: seksuele motieven zijn niet beperkt tot het leren van positieve verwachtingen (‘het
benaderingstype’), maar motieven kunnen ook vermijdend zijn (als het resultaat van negatieve
verwachtingen). Volgens Hardy is het meeste gemotiveerde gedrag ambivalent, gebaseerd op een mix van
positieve en negatieve verwachtingen. Bronnen van negatieve affectieve verwachtingen, bv. sociale
sancties en gevoelens van schuld, lokken inhibitie of verborgenheid van seksuele expressie uit.
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Hardy is een belangrijke naam die we moeten onthouden (net zoals Barlow!). Hij zegt dat er misschien niet echt een interne
drive is (hormoon gedreven of anders), maar zullen wel aantal dingen ingebouwd zijn die bepaalde dingen lekker maken.
Ook jonge kinderen spelen graag met hun genitaliën en kunnen daar misschien plezier aan ondervinden, tot hen uitgelegd
wordt dat ze dat niet mogen doen. Die gevoelens die gekoppeld zijn aan het aanraken of stimuleren van je genitaliën, ook als
jonge kind, daar kunnen allerlei andere dingen aan gekoppeld worden. Er zitten leerprocessen aan vast en stimuli kunnen
geassocieerd worden met de prettige gevoelens van genitale stimuli, die later zelf triggers kunnen worden voor seksueel
verlangen. Het is interessant omdat hij in ’64 de term al gebruikt ‘de opwinding van seksueel verlangen’, wat betekent dat er
al verwarring (of net niet) was indertijd. Seksuele arousal is een relatief jonge term. Hij ziet het als een gemengde zak: het is
niet dat deze situaties altijd leiden tot deze positieve fysieke gevoelens, gekoppeld aan genitale stimulatie etc., maar ze
kunnen ook vermijdend worden en er zitten allerlei leerprocessen aan vast (bv. ouders, caregivers…). Hardy gaat dus tegen
de drive-theorie in door te zeggen dat het niet zomaar uit je lijf komt, maar dat er wel gevoelige plekken in ons lijf zijn die in
principe de basis kunnen vormen voor seksuele motivatie.

6. Incentive Motivation Theorie (Singer en Toates)
Niet drive-reductie maar de beloningen geassocieerd met seks voorzien de brandstof voor seksuele actie.
6.1. Centraal idee
De sterkte van motivaties, zoals deze voor seks, voedsel of water, zijn afhankelijk van de sterkte van de
stimuli (bv. voedsel of een partner), botsend op een zenuwstelsel dat gesensibiliseerd is door zulke
fysiologische staten zoals hormoonniveaus en tekorten aan voedingsstoffen.
Dus, seksueel verlangen komt niet zomaar uit het niets, maar het is een opkomende eigenschap.
6.2. Verschil met drive-opvatting
Seksuele Drive
Verlangen 🡪 Seks
Seks volgt op verlangen

Incentive Motivation
Seks 🡪 Verlangen
Verlangen volgt de centrale activatie van seks

6.3. Push-pull model (Singer)
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6.3.1.

Hoe past psychosomatische cirkel van seks hierin (Bancroft)

6.3.2.

Hoe past dual-control model hierin (Bancroft & Janssen)

6.3.3.

Hoe past het Dual Control Elements model hierin (Kaplan)?
Normaal seksueel verlangen is afhankelijk van een goede balans tussen de erotische motor,
die ons verlangen om te copuleren prikkelt, en de seksuele remmen, die onze libidinale
drang onder controle houden zodat we niet halsoverkop in een ramp crashen.
● Seksuele uitlokkers (🡪 seksueel verlangen)
● Seksuele onderdrukkers (🡪 seksuele vermijding)
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6.4. Geüpdatete versie van de incentive motivation theorie (Toates)
Het is aangewezen dat zowel excitatie als inhibitie van seksuele motivatie, opwinding en gedrag
werken op verschillende niveaus in een hiërarchische structuur.
Seksuele motivatie gaat dus over de regulatie van seksuele responsen en seksueel gedrag, en betreft
zowel processen die relevant zijn voor activatie (de ‘motor’) en processen die relevant zijn voor
deactivatie (de ‘remmen’).
Singer en Toates: incentive motivation theorie. Echt toegepast op seks, kwam het eerste onderzoek door S&T. Volgens Freud
wil je van die push af (drive-reductie) om terug een aangenaam gevoel te krijgen, want anders wordt het een onplezierige
toestand als je er niets mee doet. Volgens Freud zou je dus seks hebben omdat er een drive is, maar de drive wordt sterker en
je gaat iets doen om ervan af te komen. Maar S&T zeggen dat het de rewards zijn die gekoppeld zijn aan seks, die de
brandstof voor seksuele actie vormen. Basisidee is dat de sterkte van motivaties is afhankelijk van de sterkte van stimuli…
(zie definitie op slides). Seksueel verlangen is een reactie op stimuli. Het komt niet van binnenuit, er moet een systeem staan
dat klaarstaat voor stimuli. Als je helemaal geen testosteron hebt, dan ben je in het algemeen zeker een stuk minder
gevoelig voor externe prikkels. Maar als je biologisch systeem redelijk intact is, als je dan kijkt wat er seksueel gebeurt en dit
wilt verklaren, dan vinden zij dat drive-theorie geen goede verklaring is, want er moet wel een responsief lijf zijn, maar het is
in reactie op stimuli dat dit allemaal gebeurt. Het ontstaat uit interactie tussen ons organisme, onze lichamelijkheid en onze
omgeving.
Push-pull model
Er zijn push-factoren binnen het individu, je moet een lijf hebben, een brein, een geest… het organisme moet ontvankelijk
zijn, maar er zijn ook situationele factoren die als een pull-factor werken. Hierbij kan je denken aan individuele verschillen in
seksuele excitatie en inhibitie. Deze kunnen beïnvloed worden door leerprocessen, hormonen, genetische verschillen…
Bancroft
Er is interactie tussen sensitiviteit van seksuele responssysteem (central arousability) en stimuli (bv. fantasieën). Maar hoe
makkelijk die tot stand komen en hoe gevoelig je systeem daarvoor is, hangt af van de pull-kant.
Kaplan
Moeten niet enkel kijken naar positieve dingen, activerende dingen, maar ook naar dingen die er een rem op kunnen zetten.
Herziene versie (Toates)
Probeert alle nieuwe inzichten in seks te integreren in een herzien model. Maar basisidee is dat seksueel verlangen en
seksuele motivatie getriggerd worden, niet zomaar vanuit je lichaam en als je er niet mee doet, wordt het sterker en sterker,
maar het is iets dat tot stand komt in de interactie tussen lichamelijke factoren (individu gebonden) en stimuli. Het is
belangrijk om te weten dat het geüpdatet model bestaat. Bv. vraag: beschrijf wat basisideeën van incentive motivatie? Maar
niet het hele nieuwe model beschrijven.

7. Verschillen tussen mannen en vrouwen?
7.1. Vraag?
o Mannen: het komt vanzelf (spontaan)?
o Vrouwen: het komt niet vanzelf (responsief)?
7.1.1.

Lineair model (Kaplan; Masters & Johnson)
Het komt vanzelf

7.1.2.

Circulair Model (Basson)
Seksueel verlangen is niet de meest frequente
reden dat vrouwen seksuele activiteit accepteren of
initiëren. Seksueel gezonde vrouwen in gevestigde
relaties zijn zich vaak onbewust van spontane
seksuele gedachten.
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7.2. Onderzoeken
7.2.1. Modellen van vrouwelijke seksuele respons (Sand & Fisher)
Vrouwen in deze steekproef waren even waarschijnlijk om elk van deze verschillende
modellen te steunen, met nadruk op heterogeniteit van de vrouwelijke seksuele respons, en
met nadruk op de noodzaak voor aanvullend onderzoek om de acceptatie in het veld en de
applicatie van bepaalde modellen van vrouwelijke seksualiteit in bepaalde situaties te
leiden. De steun van de vrouwen voor de modellen van vrouwelijke seksuele respons is
gecorreleerd met hun scores op de FSFI en bevindingen suggereren dat het model van
Basson het beste vrouwen met seksuele bezorgdheden zou weerspiegelen, eerder dan een
alleenstaand normatief seksueel responspatroon.
7.2.2.

Factoren die seksuele opwinding beïnvloeden in mannen (Janssen)
Focusgroep studie: ook mannen waar seksuele opwinding niet spontaan optreedt.

7.3. Individuele verschillen (Pinxten & Lievens)
Verschillen binnen mannen/vrouwen zijn
mannen/vrouwen.

groter

dan

het

gemiddelde

verschil

tussen

7.4. Genderverschillen in seksueel verlangen, fantasieën, masturbatie…
o Dezelfde principes, modellen en processen, of anders voor mannen en vrouwen?
o Misschien hebben mannen gemiddeld een lagere set-point voor verlangen en opwinding?
7.5. Overlap en connecties (Janssen)

Verschillen niet altijd heel erg groot, maar zijn wel uitzonderingen (bv. masturbatiefrequentie, seksuele fantasieën…).
Gigantische individuele verschillen, dus kijken naar groepsgemiddelden. Verschillen tussen mannen onderling en vrouwen
onderling is groter dan het gemiddelde verschil tussen mannen en vrouwen. Je ziet het in het werk van Basson: seksuele
motieven vs. seksuele motivatie. Seksueel verlangen is één van de redenen of motieven waarom je seks kan hebben en voor
vrouwen is dat niet de meest voorkomende reden. Dit is iets wat in de hedendaagse literatuur veel te vinden is. Ze heeft haar
eigen model geïntroduceerd. Je begint met een seksueel neutrale positie (cf. incentive motivatie). Emotionele intimiteit heeft
een positieve invloed op de receptiviteit voor seksuele prikkels. Biologische en psychologische factoren beïnvloeden dit
allemaal waardoor je seksuele opwinding krijgt enzovoort. Idiosyncratische invulling: haar eigen kijk op de wereld. Ze zegt
dat voor een groot deel het begint met iets neutraal en als je je intiem voelt, ga je je openstellen vs. meer traditionele model
van M&J en Kaplan (desire komt spontaan, komt ergens vandaan…).
Onderzoeken
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Onderzoek Sand & Fisher: nurses study. Studie met verpleegkundigen waarin ze vroegen om aan te geven hoe hun seksueel
verlangen volgens hun tot stand kwam. Vergeleken met hoe seksueel functioneel de vrouwen waren (gemeten met FSFI). Ze
vonden dat vrouwen met minder goede seksuele functie het vaker eens waren met Basson’s model. De vrouwen die meer
Basson-achtig naar de wereld kijken, daarvan waren er meer vrouwen met een lage seksuele functie (laag seksueel
verlangen etc.). Van vrouwen die M&J en Kaplan meer ondersteunden, waren dit vrouwen die vaak seksueel meer
functioneel waren. Wat ze proberen te zeggen hier is dat Basson’s model gebaseerd is op klinische ervaringen. Het is
gebaseerd op verhalen die ze krijgt van mensen die problemen hebben (cf. Kaplan). Nooit onderzoek gedaan, ze is een
medisch opgeleid persoon die veel koppels en vrouwen ziet met problemen qua seksueel verlangen en dan komt ze met een
model dat er heel erg bij past. Je moet eerst die emotionele intimiteit voelen voordat je iets kan voelen. Klinisch gezien kan
dit wel kloppen: men kan zeggen ‘misschien gaat dit model van Basson meer op voor mensen die klinisch al problemen
hebben’. Dit is dus een discussie, want weten hier niet veel over. Hoop van de discussie speelt zich nu af met betrekking tot
genderverschillen.
Onderzoek: focusgroep mannen. Niet zoveel onderzoek naar seksueel verlangen binnen mannen. Mannen en vrouwen
zeggen hetzelfde op basis van zin. M&J is meer een mannenmodel.
Comment on Janssen (Basson)
Haar model was eigenlijk altijd bedoeld voor mannen en vrouwen, maar enkel gepresenteerd voor vrouwen. Als ze proberen
de subjectieve beleving van zin in seks te verklaren, dan wordt het moeilijk want dan moet je weten waar je het over hebt en
hoe het wordt gevoeld en dit is niet per se hetzelfde als seksuele motivatie of seksuele excitatie. Mannen spreken niet enkele
over het pure gevoel van seksueel verlangen, maar ook over ze dan wel/niet iets willen doen met iemand. Seksueel
verlangen is iets waarover we denken in positieve termen, maar kan veel gemengder en ambivalenter zijn en misschien is het
zelfs mogelijk dat je iets van verlangen ervaart maar er eigenlijk niks mee wilt doen. Is het dan nog wel seksueel verlangen?
Niet gemakkelijk om al die concepten aan elkaar te hangen en uit elkaar te houden. Als je mensen vraagt wat hun zin
beïnvloed, dan heeft men het vaak over het extra stapje of ze er nu wel of niet iets mee willen doen. Aantal basisideeën die je
moet onthouden: belangrijk om te weten dat seksueel verlangen een subjectieve beleving is, het is iets dat mensen ervaren
en verwoorden, terwijl seksuele motivatie abstracter is en gaat over wat het systeem op gang brengt.
Genderverschillen in verlangen, fantasieën, masturbatie
Voor gedeelte zegt Basson ja, voor gedeelte zegt Basson nee. Heeft ze het over klinische situaties, dan is zo’n model op zich
wel klinisch een goede tool. Maar misschien komt seksueel verlangen op dezelfde manier tot stand bij mannen en vrouwen,
maar gaat het misschien gemiddeld sneller tot stand komen bij mannen, maar niet bij alle mannen. Misschien werkt het dus
wel hetzelfde, maar komen mannen sneller uit hun seksuele neutrale positie.
ALGEMEEN
Hardy onthouden: overgangsperiode tussen drive en incentive motivation. Er zijn misschien wel gevoeligheden in ons
systeem (bv. aanraken van genitaliën is misschien aangeboren prettig, kijk maar naar baby’s die ermee spelen).

8. DSM-5 ontwikkeling
-

Vrouwen: vrouwelijke seksuele interesse/opwindingsstoornis
Mannen
o Mannelijke hypoactief seksueel verlangensstoornis
o Erectiestoornis

Voor het eerst dat we niet meer apart in DSM-problemen met seksueel verlangen hebben en problemen met seksuele
opwinding. Dit is geïnspireerd door mensen zoals Laan, Basson… Maar als je kijkt naar waar ze hun beslissingen op baseren,
dan zijn het de soort van studies die gezien hebben. Dit hangt samen met vraag over de twee componenten van seksuele
opwinding (fysiologie en subjectieve beleving), waarvan we weten dat ze niet zo goed samenhangen en dat studies laten
zien dat bij mannen en vrouwen hier bewuste gevoelens van opwinding niet zo goed samenhangen met genitale responsen.
Dan kan je de vraag stellen: wat betekent het op je seksueel opgewonden te voelen? Hoe hangt dit samen met gevoelens van
seksuele opwinding? Deze zijn voor een deel samengevoegd in de DSM. Moeilijk om onderscheid te maken tussen seksueel
verlangen en gevoel van seksuele opwinding, omdat het te maken heeft met activatie van het seksuele systeem volgens de
incentive motivatietheorie. Dit valt voor een gedeelte samen met het verwarrende voor wat er in deze discussie allemaal
gemengd zit. Door discordantie te vinden in onderzoek bij vrouwen hebben ze besloten om geen onderscheid meer te maken
tussen verlangen en opwinding. Bij mannen is het gedeeltelijk gebaseerd op modellen zoals M&J. Allerlei dingen komen
hierin samen: opvattingen over dat mannen wel degelijk een erectieprobleem kunnen hebben, maar dit is geen
opwindingsprobleem, het is een erectieprobleem. Maar hoe komen erecties tot stand? In meeste instanties in situaties met
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partner waarin je opgewonden bent toch? Maar als het komt door drugs, ziekten… dus mechanische problemen met de
penis, dan is het geen DSM-diagnose. Het gaat enkel om psychische problemen, maar toch zeggen ze dat het een aparte
categorie is. De hele discussie is complex. Klinisch gezien is hier een strijd binnenin.

DEEL 8: PORNO
1. Wat is porno?
1.1. Quotes
1.1.1. D.H. Lawrence
Wat pornografie voor de ene man is, is gelach van genialiteit voor de andere man.
1.1.2.

Joseph W. Slate
Schrijven over pornografie is aantrekkelijk om verschillende redenen. Een reden is dat de
schrijver geen investering in feiten moet doen en dus vrij is om te gissen. Een andere reden
is de vrijheid om pornografie te definiëren zoals men wenst, een omstandigheid die mogelijk
is gemaakt door de zekerheid dat de term iets verschillend betekent voor bijna iedereen.
Pornografie (of porno) verwijst vaak naar representaties die ontworpen zijn om op te
winden en seksueel plezier te geven aan degenen die het lezen, zien, horen of hanteren.

1.1.3.

Al Goldstein
Erotiek is wat mij opwindt, pornografie is wat jou opwindt

1.1.4.

Kinsey
Literatuur of tekening die de erotische opwinding van de lezer of toeschouwer als
opzettelijke en primaire of enige doel heeft.

1.2. Definitie
In meer algemene zin verandert de betekenis van de term pornografie constant tussen en raakt het
aan twee even ongrijpbare begrippen, namelijk het erotische en het obscene
1.3. Terminologie
1.3.1. Pornografie
Griekse ‘porne’ (= hoer) en Griekse ‘graphein’ (= schrijven)
1.3.2.

Erotica
Griekse ‘eros’ (= seksuele liefde)

1.3.3.

Obsceen
Wordt veel geassocieerd met smerig, aanstootgevend, walging en schaamte, maar is
afgeleid van het Latijnse ‘ob’ (= naar) en ‘caenum’ (= vuil).

1.4. Verschillen
Erotiek
(Meer) positieve connotaties
(Meer) esthetisch aangenaam
Historisch meer voor de hogere klassen

Porno
Negatieve connotaties
Verbeelding van ongelijke machtsverhoudingen
in seksuele relaties
Toont activiteiten die immoreel geacht worden
Gewelddadig
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1.5. Intentionaliteit
Het houdt geen rekening met de complexe natuur van seksuele stimuli of seksuele opwinding.
Sommigen mensen worden opgewonden door stimuli die niet noodzakelijk bedoeld zijn om
opwindend te zijn (bv. onderbroek, voeten, dieren…) Sommige mensen worden ook niet
opgewonden door stimuli die wel bedoeld zijn om opwindend te zijn.
Dus porno en erotica moeten niet verward worden met seksuele stimuli, want ze zijn een
subcategorie van dit laatste. Porno is noch noodzakelijk noch voldoende om daadwerkelijk tot
seksuele opwinding te leiden.
Quotes
Slate: 3 encyclopedieën geschreven over pornografie. Hij vindt dat schrijven over pornografie aantrekkelijk is omwille van
verschillende redenen. Hij speelt met het feit dat er veel ruimte is om naar pornografie te kijken. Wanneer is het porno of
erotica? Je kan er veel kanten mee op. Je moet het wel kennen en je moet erover nadenken.
Kinsey: in zijn jaren was de Playboy nog maar net uit. Er was voor de rest niet echt porno. Er waren wel films die mensen
thuis maakten of professionele films in een theater (porno in de cinema). Maar van alle plaatjes en schrijfsel die er
beschikbaar waren, heeft hij wel veel gezien. Zijn manier van hiernaar te kijken kunnen we dus wel serieus nemen. Hij
onderstreept ook het belang van het opwinden als doel.
Definitie
Niet enkel het visuele, maar zit wel duidelijk de intentie in. Iets kan je wel opwinden, maar in elk museum kan je wel naakte
mensen op schilderijen vinden, maar dat is niet noodzakelijk bedoeld om je op te winden. Pornografie kan je misschien ook
niet opwinden, maar was wel bedoeld om dat effect te hebben. Het hangt tussen het erotische en obscene in.
Verschillen
Aan woorden zitten betekenissen, gevoelens en connotaties. Hetzelfde geldt voor seksueel verlangen, iets dat per definitie
misschien wel iets positief is. Het zijn connotaties die aan dat soort woorden hangen. Voor porno hebben veel mensen
negatieve of gemengde connotaties. Er is tegenwoordig zoveel pornografie dat mensen niet meer weten waarover ze het
hebben (niet allemaal meer ongelijke macht in seksuele relaties). Cf. erotofilie/erotofobie: reactie op het woord ‘seks’ =
ieuw/ooh ja.
Intentionaliteit
intentie tot opwinding kan er zijn, maar wil niet zeggen dat je er opgewonden van wordt. Maar mensen geraken ook
opgewonden van dingen die niet bedoeld opwindend zijn. De discussie wordt ingewikkelder als je er kinderporno bij gaat
halen. Meer en meer komt het voor dat 1/3de van proefpersonen in het lab niet meer opgewonden geraken van wat men hen
laat zien. Porno die 10-15 jaar geleden reacties opriep, roept nu niet per se nog reacties op.
Seksuele stimuli, porno en erotica zijn niet allemaal hetzelfde. Pornografie kan gebruikt worden als seksuele stimulus en
gezien worden als seksuele stimulus, maar is niet voor iedereen een seksuele stimulus en is afhankelijk van wat je er allemaal
mee bedoelt. Erotica is niet per se een seksuele stimulus, maar kan wel functioneren als een seksuele stimulus. Pornografie is
niet per se voldoende om mensen op te winden. Bij homoseksuele mannen die je heteroporno laat zien, werkt het niet. Maar
het is toch pornografie en bedoeld om mensen op te winden? Ja maar niet voor homoseksuelen. Dus zo wordt het nog
ingewikkelder. Je kan hierbij ook denken aan incentive motivation theorie: bv. je bent iemand die hoog op inhibitie zit, dan
gebeurt er niet zoveel bij porno omdat de rem erop staat, misschien moet je dan extra gestimuleerd worden (bv. tactiel). Als
je aandacht er niet bij is, dan gebeurt er ook niks (cf. Barlow). Al deze processen spelen een rol in hoe seksuele opwinding
wel/niet tot stand komt. Of porno wel of niet tot opwinding leidt, hangt van andere dingen af dan porno zelf (soort porno,
past het bij je seksuele oriëntatie, SIS/SES, aandacht, waarden en normen…). Wat ervoor nodig is om opwinding te krijgen of
voelen is ingewikkelder dan zeggen wat porno is.

2. Waarom gebruiken mensen porno?
Representaties van seksueel gedrag hebben bestaan doorheen de eeuwen en doorheen culturen. Redenen
voor het bestaan of de functies van porno variëren van cultuur tot cultuur en blijken veranderd te zijn
doorheen de tijd. Het heeft niet overal en altijd als doel ‘het stimuleren van erotische gevoelens’.
2.1. Kama Sutra
Erotische literatuur met als bedoeling te onderwijzen
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2.2. Bordeel van Pompeï
Schilderijen van seksuele posities op de muren dienden als menu
2.3. Griekenland
Representaties van seksuele gemeenschap werden geschilderd op de bodem van borden voor
kinderen
2.4. Athene
Vrouwen knielden en baden voor vruchtbaarheid bij fallische standbeelden van Priapus
2.5. Moderne westerse wereld
Expliciete seksuele voorstellingen zijn verwijderd uit het dagelijkse leven. Hoewel toespelingen op
seks alomtegenwoordig zijn. De term porno is gereserveerd voor seksuele voorstellingen die
ontworpen zijn om seksuele opwinding te prikkelen.
Verschillende motieven versus seksuele motivatie (omdat je partner het wilt, om indruk te maken op je vrienden…). Je kan
allerlei redenen hebben om naar porno te kijken (cf. redenen voor seks). Gaat niet altijd over stimulatie van erotische
gevoelens. Kamasutra is hier goed voorbeeld van: was niet bedoeld om te stimuleren, maar eerder een handleiding over
seks. Oorspronkelijk was het bedoeld om koppels uit te leggen hoe je het allemaal doet. Het was niet in de wereld gekomen
als erotische literatuur, maar dit is het wel geworden.
Seks is eigenlijk overal wel. Bij sommigen dingen kan je je wel afvragen of ze bedoeld zijn om op te winden maar niet tot het
punt dat men hun broek laat zakken en gaat masturberen (bv. posters aan bushaltes). Maar er wordt wel gespeeld met ons
in de termen van prikkelingen en seksuele prikkelingen.
Ze gebruiken het om zich seksueel te stimuleren, maar net zoals met seks in het algemeen zijn er allerlei andere motieven.

3. Wie gebruikt porno?
Vooral mannen, maar niet alle mannen!
3.1. Onderzoeken
3.1.1. Kinsey
▪

Bezit van afbeeldingen of foto’s van ‘mensen in seksuele activiteit’
●
●

▪

Zien van pornofilms (stag)
●
●

▪

Mannen: 16 – 29%
Vrouwen: 2 – 7%

Hoewel mannen geneigd zijn om meer opgewonden te worden van seksuele stimuli
●
●

▪

Mannen: 23 – 49%
Vrouwen: 3 – 7%

1/3de van de vrouwen worden even frequent beïnvloed door psychologische stimuli als
de gemiddelde man
2 – 3% van de vrouwen worden gestimuleerd door meerdere stimuli, en dus meer
intens, dan een van de mannen in de steekproef.

Ontwikkelingen sinds Kinsey
●
●

Magazines (bv. Playboy)
Betamax – VHS
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●

Internet
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3.1.2.

Laumann
Gebruik van erotica of pornografisch materiaal (facet van ‘auto-erotische activiteit’) wordt
breed gedefinieerd als: het kijken naar X-rated films of video’s, het lezen van seksueel
expliciete boeken, maar ook het gaan naar stripclubs, het gebruik van seksspeeltjes en
telefoonseks. Er werden geen vragen gesteld over het gebruik van het internet.
● Mannen: 41% (16% magazines; 4% films)
● Vrouwen: 16% (4% magazines; 11% films)

3.1.3.

Cooper: ‘Sex on the Internet’
Online Sexual Activity (OSA): elke activiteit (tekst, audio of grafisch materiaal) die
seksualiteit inhoudt. Dit omvat informatie over seksuele problemen en bezorgdheden, het
zoeken naar seksuele partners, seksuele opwinding… Er werden geen vragen gesteld over
het offline pornogebruik.
● Mannen maken meer gebruik van OSA dan vrouwen
● 8% gebruikte het internet voor seksuele doelen voor meer dan 11 uur per wek
● Vrouwen
🡺

49% heeft seksueel materiaal gedownload

🡺

Verkiezen interactieve vormen van seksuele ervaring (bv. chatruimtes) boven
visuele stimuli

3.1.4.

Traen
Pornografische magazines
Films
Internet

3.1.5.

Allen
82.5%
84.1%
33.9%

Mannen
96.5%
95.7%
63.1%

Vrouwen
72.9%
76.1%
13.6%

Sexpert
Frequentie
Nooit
Ooit
Niet tijdens de voorbije 6 maanden
Een uitzonderlijke keer (6 maanden)
Ongeveer 1 keer per maand (6 maanden)
Meerdere keren per maand (6 maanden)
Ongeveer 1 keer per week (6 maanden)
Meerdere keren per week (6 maanden)
Dagelijks

Allen
24.7%
75.3%
40.2%
22.9%
13.3%
9.9%
6.7%
6.4%
0.6%

Mannen
(18 – 29 jaar)

9.1%
15.2%
17.8%
17.8%
14.1%
21.5%
1.5%

Vrouwen
(18 – 29 jaar)

58.6%
34.4%
6.3%
0.8%
0%
0%
0%

3.2. Geslachtsverschillen
o Rapportagebias (vrouwen onderrapportage – mannen overrapportage)
o Verschillen in socialisatie van mannen en vrouwen
o Mannelijk gedomineerde porno-industrie
o De invloed van biologische factoren
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Onderzoeken
Kinsey: films werden in theater getoond, dus zaten tal van andere factoren aan vast (bv. wie mag die films zien?). Mannen
kijken naar porno, niet alle mannen en er zijn ook vrouwen die naar porno kijken. Is er iets mis met die vrouwen? En is er dan
ook iets mis met die mannen? Of vinden we het gewoon van die mannen omdat we het verwachten?
Sinds jaren 90 heel grote toename qua video’s. Video’s waren meer en meer te koop en in videotheek te vinden. Vroeger
waren het enkel blaadjes en video’s. Daarvoor was het enkel theater of in groepen bij iemand thuis. Nu hebben we internet,
dus is het nog meer uitgebreid.
Laumann: het is niet als je enkel kijkt naar groep van 17-25-jarige mannen, maar representatieve steekproef van de hele
populatie. Het is niet zo verschrikkelijk hoog, wel meer mannen dan vrouwen, maar ook niet weer zoveel meer mannen. Hij
vroeg ook naar dingen zoals seksspeeltjes etc.
Cooper: convenience sample. Mensen die gewoon naar de website kwamen (MSNBC: mediawebsite met tv-kanalen etc.). Het
was 1 van de grotere eerdere onderzoeken, maar niet met representatieve steekproef. Hij noemde het ‘online sexual activity’.
Hij gebruikt ook allerlei andere dingen die online gebeuren met betrekking tot seksualiteit. Hij vraagt niks over offline
pornogebruik. In dit onderzoeksgebied wel belangrijk artikel geweest, want 1 van de eerste artikelen over online seksuele
activiteiten en hoeveel tijd eraan wordt besteed. Heeft invloed gehad op onderzoek naar seksverslaving.
Traen: wel een genderverschil, maar toch ook deel mannen die nog nooit internet gebruikt hebben voor porno te bekijken.
Sexpert: representatieve steekproef van mannen en vrouwen in Vlaanderen. Dit is het enige wat ze in het rapport geven. In
het boek wordt het niet apart bekeken voor mannen en vrouwen. Een kwart van de mensen zegt dat ze het nog nooit
bekeken hebben. Maar 13% dat minstens 1 keer per week kijkt. Klopt dit volgens jullie? Misschien is er een onderschatting,
misschien ook niet. Het is moeilijk, want kan ook echt waar zijn. Uitgesplitst voor mannen en vrouwen: 1 keer per week of
meer is 35% voor mannen. Dus dit is toch wel iets meer. Er is geen vrouw in Vlaanderen die geen 1 keer per week naar porno
kijkt. Mensen moeten ook precies begrijpen wat je bedoelt: als ze al niet weten wat je met porno bedoelt? Als ze wel naar
erotica kijken?
Genderverschillen
Verklaring: kan zijn dat er onderrapportage is bij vrouwen en overrapportage bij mannen. Socialisatieprocessen kunnen een
rol spelen. Afhankelijk van de soort van porno die beschikbaar is, maar dit is heel erg aan het veranderen. Als je iets wilt
vinden dat je opwindt, moet je dit ook wel echt zoeken. Misschien ook invloed van biologische factoren. Andere factoren:
soort van stimulatie, belang van seks…? Er zijn gigantische individuele verschillen. Het is tegenwoordig heel gemakkelijk te
vinden, dus het is niet zo dat er veel mensen zijn die nooit iets hebben gezien.

3.3. Pornografie in Amerika: resultaten van een PBS websurvey (Kinsey Instituut)
3.3.1. Would you say porn is ‘bad’?
It is offensive and degrading
It undermines sexual relationships
It influences people to commit sexual crimes
It leads to a breakdown in community morals
It violates religious principles
It confirms stereotypes of men, women and what sex really is about
It can lead from bad to worse
Other reasons

3.3.2.

Vrouwen
57%
42%
47%
29%
23%
36%
30%
16%

Mannen
48%
25%
42%
19%
16%
18%
23%
9%

Vrouwen
85%
58%
67%
63%
23%
23%

Mannen
88%
56%
71%
76%
29%
27%

Would you say porn is ‘good’?
It can educate people
It can improve relationships
It can lead to more open attitudes about sexuality
It offers a harmless outlet for unconventional/other private fantasies
It is a socially beneficial form of artistic self-expression
Other reasons
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3.3.3.

Porn is …
Vrouwen
28%
64%
8%

More bad than good
More good than bad
Equally good/bad

3.3.4.

Mannen
13%
80%
7%

How often in the past month did you…?
View sexual images in magazines or on VHS/DVD?
Never
Men
Women

2%
10%

Not, but
in past
18%
35%

1-2/month

1/week

Few/week

1/day

> 1/day

16%
24%

12%
9%

31%
14%

11%
2%

12%
6%

1-2/month

1/week

Few/week

1/day

> 1/day

14%
21%

13%
9%

34%
12%

13%
3%

13%
6%

View sexual images on the Internet?
Never
Men
Women

3%
20%

Not, but
in past
12%
30%

Read sexual stories (online/offline)?
Vrouwen niet meer dan mannen en niet meer verhalen dan afbeeldingen.
Never
Men
Women

3.3.5.

11%
22%

Not, but
in past
41%
39%

1-2/month

1/week

Few/week

1/day

> 1/day

23%
19%

9%
7%

11%
7%

2%
2%

3%
4%

Why do you use porn? Why do you think others use porn?
Enkel voor mannen/vrouwen die 1 van de 3 types gebruikten in vorige maand of ooit.

Entertainment
Sexually arouse
Masturbate/physical release
Curiosity
Fantasize thing not wanted in real life
Depicts things not found in real life
Don’t have a sexual partner
Improve mood
Educate
Distract
Easier than having sex with partner
Stronger ‘sex drive’ than partner
Other reasons
Improves relationships

3.3.6.

YOU
66%
59%
67%
41%
22%
14%
15%
25%
31%
7%
11%
20%
10%

Vrouwen
OTHERS
87%
83%
69%
67%
63%
62%
39%
38%
38%
37%
36%
27%
23%

YOU
74%
79%
53%
46%
44%
30%
29%
21%
42%
19%
24%
15%
8%

Mannen
OTHERS
84%
86%
93%
66%
66%
68%
41%
36%
40%
37%
44%
19%
20%

How much time did you spent on porn/week in the past month?
Men
Women

None
8%
31%

< 1 hr
18%
26%

1 – 5 hrs
41%
27%

6 – 15 hrs
19%
8%

16 – 25 hrs
8%
3%

26 – 50 hrs
4%
2%

> 50 hrs
3%
3%

Al Cooper
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3.3.7.

8% used the internet for ‘sexual purposes’ for more than 11 hours a week
How do you feel about using porn (people who used it in the past month)?
I am fine with my porn use
I am fine, but not my partner (if he/she would know)
I feel bad when using porn
I feel bad after using porn
I tried to stop but I can’t

3.3.8.
▪

Vrouwen
83%
14%
21%
12%
3%

Mannen
83%
23%
33%
16%
11%

Conclusies
Hoewel meer mannen porno gebruiken, gebruiken vrouwen dit ook (en niet noodzakelijk
enkel niet-visueel materiaal). Gelijke proporties van mannen en vrouwen blijken ‘high-end’
gebruikers te zijn.

▪

Mensen gebruiken porno grotendeels met als doel zichzelf op te winden, fysieke bevrijding
of masturbatie.

Onderscheid tussen wrong en bad. Er is een hoop geschreven over bv. interacties tussen volwassenen en minderjarigen, dat
is een gevoelig onderwerp. Interacties met minderjarigen: bad or wrong? Ethische kant gaat over wrong. Dingen kunnen we
niet goed vinden, zonder dat het per sé hoeft te gaan over dingen die nadelige gevolgen hebben. Je kan zeggen: ik ben niet
zo’n voorstander van porno, ik denk wel dat er een complexiteit bij zit. Wat we verstaan onder pornografie is niet zo
eenvoudig. Misschien zijn sommige vormen van porno slechter, in termen van normen en waarden en gevolgen. We hebben
bepaalde ideeën in ons hoofd als we woorden horen bv. pedofilie of seksueel misbruik van kinderen. Je hebt ergens een
plaatje in je hoofd als ik dit zeg. Sommige worden meteen kwaad en denken meteen aan interacties en penetratie van een
5-jarige ofzo. Dit is iets anders wanneer je denkt aan een 17-jarige met een 14-jarige die dingen samendoen die misschien
helemaal geen penetratie betreffen. Porno is net zoiets. Pornografie is één woord dat veel verschillende dingen omschrijft.
Het is goed om je daar bewust van te zijn dat we aan meerdere dingen kunnen denken. Als het gaat over hoe fout of hoe
slecht het is, wordt vaak de ongelijkheid van mannen en vrouwen vernoemd. Een andere bezorgdheid: hoe porno tot stand
komt. Willen vrouwen die dingen allemaal wel doen? Controversie over: hoeveel van dat amateurmateriaal online is
werkelijk amateurmateriaal? Hoop mensen zijn tegen porno, maar hebben geen probleem met het kopen van een mobieltje
waar kinderarbeid aan vast zit. We kopen veel dingen waar we ons niet zoveel zorgen over maken waar ze vandaan komen.
We weten niets over misbruik en ongelijkheid, zelfs koffie kan van plaatsen komen waar het niet goed is gegaan. Bij porno
hebben we hier sneller een mening over. Porno is niet overal hetzelfde, het is ook niet hetzelfde als in de jaren 60-70-80. Het
is een bredere, meer heterogene categorie geworden. Porn: good or bad? Misschien allebei, hangt af van waar we het over
hebben en over wie we het hebben. Als seksuoloog moet men hier goed over nadenken en een genuanceerd standpunt
proberen vormen.
Gebruikers & waarom?
Vb. niet gepubliceerd. Illustratie. Survey die we deden voor PBS. Grootste public tv-producent in de VS. Creëren eigen
documentaires. Survey staat er nog steeds, je kan naar resultaten kijken. Binnen een week 10000 respondenten. Biased
sample, mensen komen naar die website, kijken naar documentaire op tv. Representatief is het zeker niet, maar het kan
mensen betreffen die good or bad zeggen (of beide). Toch wel wat overeenstemming bij mannen en vrouwen. 20% van de
vrouwen zei nooit bij sexual images, maar toch ook 3% van de mannen. Mannen en vrouwen geven aan dat het relaties kan
verbeteren, we weten niet wat zij daar juist mee bedoelen. Het kan zijn dat je samen kijkt … Denk eraan dat deze sample
ging over mensen die naar een documentaire over porno hadden gekeken en dan nog eens naar die website gaan én die
survey invullen. Maar, deze mensen bestaan, is 2u/dag porno kijken veel?

4. Wat zijn de effecten van porno?
Er is geen onderzoek van wat effecten zijn van kijken naar alle erotische kunsten (bv. Picasso) op onze attitudes naar
vrouwen of mannen toe. Waarom deze vraag dan als er al zo weinig onderzoek is naar de effecten van seks? Als het over
porno gaat, willen we altijd weten over wat de invloeden zijn, omdat het gekoppeld is aan waarden en normen.
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4.1. Effecten
Verschillende types pornografie kunnen verschillende effecten hebben.
4.1.1. Positieve effecten
▪

Opwinding

▪

Stemming/welzijn

▪

Educatie/inspiratie

▪

Relaties

4.1.2.

Negatieve effecten

▪

Seksuele agressie, seksisme en criminaliteit

▪

Porno en seksverslaving

▪

Erectiestoornissen

4.2. Rapporten
4.2.1. Commission on Obscenity and Pornography (1970)
Er is niets mis met pornografie. Het wordt weggehoond door het Amerikaanse Congres.
In 1967 verklaarde het Amerikaans congres dat pornografie en obsceniteit zaken van
nationaal belang waren. Ze financierden hiervoor een aantal studies. Op basis van de
bevindingen van bijna 80 nieuwe studies, concludeerde de commissie dat het bewijs niet
wees in de richting van significante verbanden tussen pornografie en antisociaal of crimineel
gedrag.
Kortom, empirisch onderzoek dat ontworpen werd om de vraag te verduidelijken, heeft
geen bewijs gevonden om aan te tonen dat blootstelling aan expliciet seksueel materiaal
een significante rol speelt in het veroorzaken van delinquent of crimineel gedrag bij de jeugd
of volwassen. De commissie kan niet concluderen dat blootstelling aan erotisch materiaal
een factor is in het veroorzaken van seksmisdaad of seksuele delinquentie.
Maar: Nixon en het Amerikaanse congres keurden het rapport af.
4.2.2.

US Attorney’s General’s Commission on Pornography (1986) – Meese Report
Er is van alles mis met pornografie. Het wordt weggehoond door seksuologische
wetenschap. Maar ook binnen de seksuologie zijn er nog steeds enorme verschillen in
mening en opvattingen te vinden.
Meer dan 10 jaar later betwistte een tweede commissie veel van de conclusies van de
eerste commissie, hoewel hun rapport hevig bekritiseerd werd door onderzoekers en
anderen. Hun rapport was niet onderzoekgericht, maar vooral moralistisch.
Hoewel het toegeven aan het tot stand brengen van een link tussen agressief gedrag en
seksueel geweld assumpties vereist die niet exclusief in experimenteel bewijs gevonden
werden, zei de commissie toch: ‘We zien geen reden om deze assumpties niet te maken…
ze zijn gewoon gerechtvaardigd om te maken door ons eigen gezond verstand’.
Onderscheid tussen 5 types van porno (= allemaal slecht volgens het rapport)
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1)
2)
3)
4)
5)

Naaktheid
Niet-gewelddadig seksueel materiaal zonder vernederende activiteit
Niet-gewelddadig seksueel materiaal met vernederende activiteit
Seksueel geweld (bv. verkrachting of andere seksmisdaden)
Kinderpornografie

Effecten
Meeste onderzoek heeft zich gericht op negatieve effecten. Er zijn ook positieve effecten. Vaak mens als nogal passief
beschouwd: je laat porno zien en het zal wel iets met die persoon doen ongeacht wie je bent en hoe je dit verwerkt. Vroeger:
wat als je in aanraking komt met porno? Nu: wat gebeurt er als je 50u kijkt op één week? Nu is het makkelijker om eraan te
geraken. Miljoenen clips op internet te vinden. Niet zozeer: wat doen die 5 clips met jou, maar nu: wat doen die miljoen clips
met jou? Kan het leiden tot verslaving of erectieproblemen? Dit zag je niet 10jaar geleden.
Eén woord, alsof het een homogene categorie is, en dat is het gewoon niet. We hebben er allemaal ideeën over, over wat het
is. Het is niet zo eenvoudig. Minder nadruk op gelegd: wie zijn de mensen die ernaar toe gaan? Sexual violence, rape, other
sex crimes. Wat gebeurt er als je daarnaar kijkt? Je kan wel kijken naar wat de exposure doet, maar je bent geen passieve
persoon. Iedereen heeft zijn eigen gedachten, sommigen zijn misschien meer geneigd om die dingen op te zoeken. Men moet
kijken naar wie u bent! Dat wordt vaak vergeten. Model dat we gaan zien gaat goed in op deze interactie: wie u bent en wat
deze porno met u doet.
Rapporten
Het begon ooit onder President Johnson in de VS die een commissie had opgezet in 1970. Dat rapport kwam tot de conclusie
dat er niets mis was met pornografie. Dit werd weggegooid. Tweede commissie concludeerde dat er van alles mis was met
pornografie. Onmogelijk om in de VS overheidsgeld te krijgen voor onderzoek naar pornografie. Ze willen geen geld geven
voor iets waar ze het niet mee eens zijn. Heeft het echt slechte of positieve impact? Dan moeten we wetenschappelijk
worden en kijken wat we echt weten. Morele standpunten, negatieve ervaringen mag allemaal, maar dit is een onderwerp
dat belangrijker is dan onze persoonlijke mening en waar we wetenschappelijk mee moeten omgaan.
Commission on Obscenity and Pornography: Porno ‘public health problem’ genoemd in de VS. Dit gedachtegoed leeft nog
steeds. No evidence: delinquent or criminal behavior. Veel onderzoek was correlationeel of experimenteel. Porno
aangeboden voor een paar uur of een paar weken en dan voor- en nametingen. Je kan wetenschap nog steeds afwijzen, en
dat deden ze.
1986: 2000 pagina lang report wat specifiek ging over porno en effecten. Anti-science. Wat er ook gevonden werd, deed er
niet toe, wij weten dat het niet goed is, dat is common sense. Interessant: meer onderscheid gemaakt tss verschillende
soorten van porno. Conclusie: alle types waren slecht. Dit was niet gebaseerd op onderzoek.

4.3. Visies op pornografie
4.3.1. Conservatief-moralistisch perspectief
OBSCENITEIT
Basishypothese: pornografie leidt tot seksuele opwinding, die huwelijks- en partnerrelaties
aantast en leidt tot een negatieve waardering van vrouwen.
▪

Uitgangspunten
●
●
●
●

▪

Absolute waarheidsopvatting
Uitgedragen door gezagsfiguren
Pornografie tast moreel en gedragsmatig het ‘goede’ seksuele beeld van mensen aan
Wetenschappelijk onderzoek: niet zo populair (kan andere resultaten opleveren…)

Voorbeeldonderzoek (Zillmann)
●
●

Basisparadigma: gedurende een aantal weken kijkt een groep een bepaalde tijd naar
pornografie en een groep niet, gevolgd door effectmetingen.
Resultaten
🡺

Seksuele opwinding
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●

🡺

Meer negatieve attituden naar vrouwen toe

🡺

Minder belangrijk vinden van huwelijk

🡺

Meer begrip voor seks buiten het huwelijk

Eindconclusie: daling van seksuele opwindbaarheidswaarde van de partner, meer
waardering voor seks met (anonieme) anderen en meer begrip voor seksueel geweld
lijken het resultaat te zijn van langdurige pornoconsumptie (= zorgwekkend).
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4.3.2.

▪

Feministisch perspectief
EROTICA
Porno leidt tot vernedering en degradatie en leidt tot hogere acceptatie en uitvoering van
seksueel geweld.
Uitgangspunten
●
●
●

▪

Voorbeeldonderzoek (Malamuth)
●

●

●

4.3.3.

▪

Mannen die hoog of laag scoorden op ‘rape proclivity’ beluisterden audiotapes van
een seksuele interactie tussen een man en een vrouw. De inhoud van de tapes
varieerde systematisch als volgt: instemming – geen instemming, pijn – geen pijn en
seksuele opwinding – walging bij vrouw.
Resultaten
🡺

Walging: beide groepen minder opwinding bij geen instemming

🡺

Opwinding: even sterk op condities (laag) of sterker op geen instemming (hoog)

Eindconclusie: seksueel geweld is een middel dat mannen gebruiken om vrouwen in
het gareel te houden. Porno legitimeert seksuele en sociale ongelijkheid en de
acceptatie daarvan.

Humanistisch perspectief
PORNOGRAFIE
Pornografie is principieel een goed goed, omdat het mensen, die intrinsiek seksuele wezens
zijn, mogelijk maakt door middel van een vrije markt of een geschakeerd aanbod hun
volledig seksueel potentieel te ontwikkelen. Bovendien zullen mensen als intrinsiek
rationele wezens verantwoord omspringen met het aangeboden pornografisch materiaal.
Dit recht op een vrij aanbod kan slechts beperkt worden voor die pornografie die schade
aan anderen toebrengt.
Uitgangspunten
●
●

▪

Geen essentialistische idee: mensen/samenlevingen kunnen zich goed/slecht
gedragen
Centrale vraag: wie heeft in een samenleving de macht om de eigen waarheid op
teleggen?
Doelstelling: rechtvaardige machtsverdeling (gelijke rechten en plichten; rechten voor
individu en gemeenschap) en bijgevolg inhoudelijk pluralisme

Individu is zelfstandig en rationeel
Vrijheid van spreken is hoog goed, omdat slechts dan de waarheid als ontwikkelend
fenomeen een kans krijgt

Voorbeeldonderzoek (Donnerstein en Linz)
●
●

Basisparadigma: het wel aanbieden van pornografie, al dan niet gewelddadig, aan één
groep en het niet aanbieden aan een andere groep, gevolgd door effectmetingen.
Resultaten
🡺

Niet gewelddadige porno: geen negatieve effecten, wel positieve effecten,
namelijk nieuwe seksuele mogelijkheden en seksuele opwinding
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🡺

Gewelddadige porno: 2 visies
1) Direct negatief effect (versterkt door legitimering of leuk vinden door vrouw)
2) Slecht negatief effect bij mannen die reeds pedispositie tot geweld hebben
(= CONFLUENTIEMODEL)
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▪

Confluentiemodel (Malamuth)

* Ouder-kind interacties die geassocieerd zijn met vijandige, chaotische of misbruikende familieomgevingen, die
de ontwikkeling van tegenstrijdige of vijandige schemata met betrekking tot man-vrouwrelaties stimuleren.
Conservatief-moralistisch perspectief
Mensen weten hoe de wereld werkt en hebben geen wetenschap nodig hebben. Mensen geloven in absolute waarheden.
Ministers, priesters, overheidsfiguren dragen deze visie uit. 2000p overheidsreport dat niet geïnteresseerd is in onderzoek.
Als ze al onderzoek aanhalen, is dat dat van Zillmann. Veel onderzoek verricht in jaren 70-80, waarbij mensen porno wordt
aangeboden. In lab of thuis, naar effecten kijken. Dit was in de tijd dat er geen internet was. Als je mensen binnen haalde in
het lab, kon het zijn dat dat het enige was dat zij zagen die week/maand. Hoe je dit soort onderzoek nu doet, is anders en
moeilijker. Alle onderzoekers hebben hun eigen normen en waarden, deze onderzoeker was niet zo dol op pornografie. Je zou
eigenlijk heel neutraal moeten zijn, maar dit is niet het geval. Malamuth heeft ook redelijk conservatieve visies op
pornografie. Discussies tussen mensen die data interpreteren. Na porno vragen wat je over vrouwen denkt: deze resultaten.
Maar niet gekeken naar: zou u thuis ook naar porno kijken?
Feministisch perspectief
Vb. Malamuth! Rape proclivity = geneigdheid. Vergelijken van mannen die varieerden in hun verkrachting geneigdheid.
Zouden ze verschillen in hun reactie in dat soort verhalen? Afhankelijk van de verschillende combinatie van ingrediënten,
reageerden mensen die meer verkrachting geneigd waren, anders op de verhalen dat mannen die dat minder hadden. Men
gebruikt onderzoek dat het dichtst ligt bij hun mening. Het is moeilijk te vermijden.
Humanistisch perspectief
Zit er mee tussenin. Ook idealistisch in zekere zin, bepaalde aannames van wat mensen hebben, maar staat meer open voor
empirische bevindingen. Het begint wel met bepaalde ideeën. Liberale visie: het hangt af van hoe wij als rationeel persoon
dingen interpreteren, we zijn niet allemaal gelijk rationeel. We moeten kijken naar de persoon zelf! Wie zijn de gebruikers en
wat zijn de interacties tussen de gebruikers en pornografie. Daarna kan men kijken naar de effecten.
Confluentiemodel: Meeste van zijn onderzoek begon over seksuele agressie, daarna de rol van porno daarbinnen gaan
bekijken. Model zegt dat seksuele agressie meer voorkomt bij mannen. Via onpersoonlijke seks of vijandige masculiniteit
krijg je meer seksuele agressie. Agressie hangt af van achtergrond, wat voor soort man u bent. Confluentie: samenkomen
van variabelen. Benadrukt het feit dat het niet één ingrediënt is. Als ze samenkomen met risk factors en 1 van die paden of
zeker als ze allebei voorkomen, beïnvloedt het zeker. Dit model is een samenvatting van een hoop studies. Vb. van meer
genuanceerde modelvorming waarbij niet simpelweg wordt aangenomen van het zal wel goed of slecht zijn. Malamuth’s
model is een poging om hier genuanceerd mee om te gaan, gebaseerd op data. Mensen worden ook vaak kritischer naar
onderzoek dat dingen vindt waar ze niet mee akkoord zijn. Kritisch zijn is belangrijk als het gaat over dingen die dichter
liggen bij je eigen waarden. Dit model is nog steeds heel ingewikkeld.

4.4. Hoe doet porno het?
Wat is de rol van seksuele opwinding?
o Sociaal cognitieve leertheorie
o Seksuele scripttheorie
o Conditionering
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o Excitatie transfer
4.5. Voorlopige conclusies
o Verwarrende terminologie: belang van heldere conceptualisaties en operationalisaties
o Moraal/moraalfilosofie/ethiek is (conceptueel) niet gelijk aan empirische bevindingen en
theorievorming
o Van hoofdeffect en universalistische uitgangspunten naar een confluentiebenadering
Nieuwe ontwikkelingen, namelijk het internet…
4.6. Andere thema’s: weinig onderzoek
4.6.1. Pornoverslaving
▪ Verslaving of high-end users?
▪

Wanneer is het teveel?
●
●

4.6.2.
▪

Relaties en seksuele functie
Onderzoek
●

●

▪

Vrouwelijke studenten die het pornogebruik van hun vriend problematisch vonden,
ervaarden een lager zelfwaardegevoel, een slechtere relatiekwaliteit en minder
seksuele tevredenheid
Wanneer mannen porno gebruikten, rapporteerden ze lagere niveaus van seksuele
intimiteit in hun relaties. Wanneer vrouwen porno gebruikten, verhoogde de intimiteit
in hun relaties.

Nog weinig bekend hierover
●
●

4.6.3.

Absolute termen (frequentie)
Persoonlijke beleving (distress)

Is het pornogebruik dat dit veroorzaakt of de eerlijkheid erover?
Kan porno erectiestoornissen veroorzaken?

Conclusie
Er lijkt duidelijk een verschuiving plaats te hebben gevonden in het onderzoek naar effecten
van porno, met minder nadruk op effecten op attitudes, verkrachtingsmythen en seksueel
geweld naar vrouwen toe en met meer nadruk op effecten op relaties, seks
(erectiestoornissen) met partner en seksverslaving.

Het is nog steeds niet kant en klaar. Het is complex wat porno is, welke effecten het heeft, hoe lang deze effecten duren, hoe
je deze meet … Met zoveel dingen is het niet makkelijk of ethisch verantwoord om de testen te doen die je zou moeten doen.
Er zijn meer en meer artikels over porno. Sexnet: internetgroep waarbij er continu gevochten en gediscussieerd over dit. Er is
een hele controverse in de literatuur, is gedeeltelijk op onderzoek gebaseerd, maar gedeeltelijk ook niet. Er is niets mis met je
eigen normen en waarden, maar je kan niet zeggen dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat… Daar is het te
vroeg voor.
Kan ook zijn dat je associaties kan omdraaien. Het zijn geen finale antwoorden want het zijn nog steeds associaties. Er valt
nog veel te onderzoeken. Bv. vraag: is het meer problematisch dat je partner porno gebruikt of hoe je daarmee omgaat
samen en de eerlijkheid errond.
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DEEL 9: SEXPERT
1. Achtergrond
1.1. Waarom?
o Vlaamse overheid werkt met gezondheidsdoelstellingen (WHO: bv. borstkanker)

o

o

▪

Specifieke en meetbare doelstellingen

▪

Moeten binnen bepaalde periode gerealiseerd worden

Geen gezondheidsdoelstellingen met betrekking tot seksuele gezondheid
▪

Grootste struikelbrok: gebrek aan data

▪

Huidige data is gedateerd, gefragmenteerd, niet representatief of kleinschalig

Doel van Sexpert
▪

Accurate en betrouwbare gegevens voorzien over seksuele gezondheid (Vlaanderen)

▪

Hulp bij ontwikkelen van gezondheidsdoelstellingen met betrekking tot seksuele
gezondheid

1.2. Financieel
o Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT)
o Strategisch basisonderzoek
1) Basisonderzoek: risicovol, inventief en vernieuwend (‘foto’ van seksuele gezondheid)
2) Strategisch belang: valorisatieperspectieven op termijn in Vlaanderen (beleidsontwikkeling)
1.3. Inhoudelijk
o Samenwerking tussen KU Leuven, U Gent, UZ Gent en Sensoa (bio-psycho-sociaal model)
o Interactie met beleidsmedewerkers en experts vanuit werkveld (participatorisch onderzoek)
1.4. Instrumentontwikkeling
o Stappen
1) Literatuurstudie en selectie van bestaande vragenlijsten
2) Focusgroepen (‘wat is seksuele gezondheid?’)
3) Expert feedback
4) Constructie van leesbaar, betrouwbaar en valide instrument
5) Programmeren + pilootstudie
o

Uitdagingen
▪

Behoeften wetenschappelijk onderzoek vs. Behoeften terrein

▪

Verschillende disciplines

▪

Individuele doelstellingen vs. Groepsdoelstellingen

▪

Programmeren, tijdsmetingen…

▪

Ethische discussies (bv. seksueel geweld onder 18 jaar)
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o

Indicatoren seksuele gezondheid
Toegang tot informatie en diensten
Seksueel gedrag – levensloop
Gebruik van condooms en anticonceptie
Seksuele voorkeur
Seksuele identiteit
Zwangerschap – bevalling – kinderen

o

Soa’s
Seksuele disfuncties en impact ervan
Seksueel misbruik en geweld
Ervaringen van discriminatie op basis van
geslacht of seksuele minderheidsstatus

Correlaten seksuele gezondheid
▪

Biologisch en biomedisch: leeftijd, geslacht, BMI, hormonen, medicatie, drugs…

▪

Psychologisch: kennis, overtuigingen, attitudes, zelfwaardering, relaties…

▪

Sociologisch en demografisch: sociale stressoren, stigma, discriminatie, SES…

1.5. Methode
1.5.1. Steekproef
Toevalsteekproef (Rijksregisternummer) + tweetrapssteekproef (gemeentes)
1.5.2.

Procedure
Thuis-interview en speekselafname (dataverzameling via computer)

2. Seksuele disfuncties
2.1. Definitie
Verstoring in seksuele respons (verlangen – opwinding – orgasme – pijn) die significante distress of
relatieproblemen veroorzaakt.
Kritiek op DSM-IV-TR
o Te weinig responsief verlangen (cf. Basson)?
o Hyperactief seksueel verlangen?
o Te weinig subjectieve opwinding?
o Te snel orgasme bij de vrouw?
o Emissie – ejaculatie – orgasme (retrograad – kracht)?
2.2. Methoden: Sexual Functioning Scale (SFS)

Seksuele functiestoornis
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Seksuele disfunctie
o

o

Vind je zelf dat je te weinig zin in seks had?
▪

Ik had niet te weinig zin

▪

Ik had in lichte mate te weinig zin

▪

Ik had duidelijk te weinig zin

▪

Ik had in extreme mate te weinig zin

Indien ik te weinig zin in seks heb, is dit voor mij/mijn partner/onze relatie in het algemeen…
▪

Geen of een licht probleem

▪

Een duidelijk probleem

▪

Een ernstig probleem

2.3. Prevalentie
o Mannen

o

o

o

▪

Te veel zin in seks

▪

Erectiestoornissen

▪

Snel orgasme

Vrouwen
▪

Te weinig zin in seks

▪

Te weinig responsief verlangen

▪

Lubricatieprobleem

▪

Geen of traag orgasme

Algemeen
▪

Minstens één seksuele functiestoornis: 38.8% (M = 34.8%; V = 43.2%)

▪

Minstens één seksuele disfunctie: 16.8% (M = 12.1%; V = 22%)

Verklaringen
▪

Vrouwen > Mannen (zowel SF als SD)
●
●

▪

SRC?
Penetratiecultuur?

Niet alle functiestoornissen zijn lastig
●
●

Belang van seks?
Ernst van SF – relationele factor – mentaal welbevinden
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2.4. Duur
Seksuele functiestoornissen en seksuele disfuncties
o Houden ongeveer even lang aan
o Houden meestal langer dan 6 maanden aan
o Houden gemiddeld verschillende jaren aan
2.5. Impact
2.5.1.

Vermijden van seks

▪

Nooit of bijna nooit

▪

Vaak tot altijd
●
●

2.5.2.

Seksuele functiestoornis: 13% (V) en 9% (mannen)
Seksuele disfunctie: 22% (V) en 17% (mannen)

Seksuele satisfactie
Geen functiestoornis > seksuele functiestoornis zonder distress > seksuele disfunctie

2.6. Hulpverlening
Minderheid (geen significante verschillen)
o Seksuele functiestoornis: 17% (M) en 18% (V)
o Seksuele disfunctie: 19% (M) en 21% (V)
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2.7. Wie heeft distress?
In welke mate rapporteren mannen en vrouwen met een seksuele functiestoornis persoonlijke
distress (1), partnerdistress (2) of relationele distress (3) ten gevolge van de seksuele functiestoornis?
o

o

Resultaten
▪

Mannen: vaker persoonlijke distress

▪

Vrouwen: vaker partner- of relationele distress

Verklaring: socialisering jongens/meisjes en intrapsychische scriptverschillen
▪

Jongens: seks is gericht op penetratie, plezier, tension release (niet presteren tast
mannelijkheid aan)

▪

Meisjes: seks vindt plaats in een relatie en is gericht op behoeftes van partner

2.8. Besluit
o Prevalentie

o
o
o

o

▪

SF: 20% (M) < 33% (V)

▪

SD: 10% (M) < 20% (V)

Houden jaren aan
Genderverschil met betrekking tot type distress
Vermijden van seks
▪

Minderheid

▪

SF < SD (SF: vrouwen > mannen; SD: vrouwen = mannen)

Hulpverlening
▪

Minderheid

▪

Geen significante verschillen

2.9. Valorisatie
1) Overzicht resultaten
2) Overzicht bestaande Vlaamse activiteiten
3) Beleidsaanbevelingen
▪

Algemeen publiek informeren en sensibiliseren

▪

Hulpverleningsaanbod (bekend en toegankelijk maken – verbeteren)

▪

Deskundigheidsbevordering intermediairs

▪

Nood aan gegevens over en inzichten in seksuele disfuncties

Basson: én spontaan verlangen én responsief verlangen gecompromitteerd.
Hyperactief seksueel verlangen is enorm hoog bij mannen, maar daalt wanneer men vraagt of dit ook lastig is. (%) Vrouwen
veel meer seksuele functiestoornissen en seksuele disfuncties. Verlangen, ook opwinding en geen of traag orgasme is zeer
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hoog. Grafieken dalen wel sterk naar het rode toe, zeker bij geen of traag orgasme (waarom weet men niet). Verklaring voor
verschillen tussen mannen en vrouwen is er nog niet. Seksuele responscyclus was oorspronkelijk ontworpen voor mannen,
dus kan zijn dat de cyclus voor vrouwen niet klopt. 2de verklaring: penetratiecultuur. Seks = penis in vagina. Penetratie is niet
de ideale manier om genot te beleven voor vrouwen. Waarom vinden niet alle mensen functiestoornissen lastig? Mensen die
seks belangrijk vinden en dan een functiestoornis hebben: meer distress? Maar belang van seks bleek helemaal niet samen
te hangen. Bij vrouwen: relationele factoren (slechter, minder communicatie) en laag mentaal welbevinden => vaker distress,
hangt wel samen. Meesten gaan nooit seks vermijden omwille van een probleem. Distress maakt wel meer dat mensen seks
vermijden. Cascade bij seksuele satisfactie. Cijfers van mensen die al naar hulpverlening zijn gestapt (kan ook huisarts zijn).
1/5 = een minderheid. Geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen ook al rapporteren vrouwen meer
problemen.
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Wie heeft distress?
Onderste twee blauwe balkjes optellen. Mannen rapporteren vooral persoonlijke distress bij te weinig zin. Bij vrouwen zie je
duidelijk dat partner distress meer een rol speelt.
Erectie/lubricatie: bij de man is het weer persoonlijke distress, maar bij vrouwen zie je dat de ze zeggen dat partner er even
veel last van heeft als zij zelf.
Subjectieve opwinding: bij vrouwen wordt partner en relatie distress meer naar voren geschoven dan hun persoonlijke last.
Hetzelfde geldt bij geen of traag orgasme.
Duidelijk is dus dat er een genderverschil is. Een van de verklaringen is de socialisering van jongens en meisjes op jonge
leeftijd en de intrapsychische seksuele scripten die dit met zich meebrengt. Jongens worden geleerd dat seks draait rond
penetratie, dus als er iets misloopt waardoor seks niet meer goed kan lopen, dan geeft dit stress. Een andere verklaring is
dat niet presteren op seksueel gebied hun mannelijkheid aantast. Meisjes worden anders gesocialiseerd: seks vindt best
plaats binnen de context van een relatie (veiligheid voor meisjes). Dit zou verklaring kunnen zijn waardoor ze vaker die
partner vooropstellen en dat het lijkt dat ze bij seks meer gericht zijn op de behoeften van hun partner. Of dit zo is, dat is
hypothetisch, men weet niet zeker of het zo is.
Besluit
Toch best wel hoge cijfers! Qua hulpverlening is er werk aan de winkel, want slecht 1 op 5 vindt de weg naar de
hulpverlening.
Valorisatie
Beleidsaanbevelingen: enerzijds sensibilisering, want veel mensen weten niet dat er zoveel mensen zijn met SF en SD. Een
tweede punt is hulpverlening bekender maken, want veel mensen weten hier niks van. Een derde punt is dat er
deskundigheid moet zijn bij intermediairs, vooral huisartsen. Als mensen een probleem hebben, gaan ze daar eerst iets laten
vallen, maar in hun opleiding komt seksualiteit in beperkte mate of zelfs niet aan bod. Er is ook altijd nood aan meer
gegevens (‘misschien ligt het daaraan of daaraan…’) om te zien wat de oorzaken zijn en wat werkt en wat niet.

3. Seksuele start
3.1. Timing van de eerste keer
3.1.1. Leeftijd eerste keer
▪

Algemeen
●
●
●

▪

(Internationale) trend van vroeger starten over generaties heen
Stabilisatie in laatste twee decennia (onzeker: jongste generatie nog niet actief)
Vrouwen starten iets vroeger dan mannen

Verklaringsdynamieken
●
●
●

Meer erg late starters bij oudere generaties
Meer vroege starters bij jongste generatie
Middenmoot is minder sterk veranderd

3.1.2.

Tijdsspanne eerste tongzoen – eerste geslachtsgemeenschap
● Indicatie seksuele rijpheid
● Gemiddeld traject = 2.7 jaar (gelijk voor alle generaties en alle geslachten)
● Vroege starters hebben korter traject (in alle generaties)

3.1.3.

Opleidingsniveau

▪

Jongeren: BSO hebben meer kans op ervaring geslachtsgemeenschap dan ASO

▪

Volwassenen: hoger opgeleiden (iets) later gestart

▪

Alle respondenten: hoger opleidingsniveau van moeder zorgt voor latere leeftijd voor de
eerste keer (maar dit is een klein effect)
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⇨ Het opleidingsniveau als indicator voor de ruimere sociale leefomgeving
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3.2. Kenmerken en beleving van de eerste keer
3.2.1. Leeftijdsverschil met eerste partner
▪

Mannen: eerste partner gemiddeld even oud tot een jaar jonger

▪

Vrouwen: eerste partner gemiddeld twee jaar ouder

⇨ Naarmate de eerste partner ouder was, is men vroeger gestart (machtsbalans:
onderhandelen over timing (vroeger – meer druk – meer spijt) en veilig vrijen (lagere kans
AC) moeilijker)
3.2.2.

Contraceptie

▪

Oudere generaties: meestal niets of een natuurlijke methode

▪

Methode: voornamelijk condoom (pil doorgaans nog niet)

▪

Vroege starters: even vaak contraceptie als latere starters

▪

Vrouwen: naarmate eerste partner ouder was, gebruikten ze minder vaak contraceptie

3.2.3.

Bloedverlies

▪

Slechts 59% van de vrouwen

▪

Culturele misvattingen

3.2.4.

Pijn

▪

Ongeveer 50% van de vrouwen

▪

Geen verband met leeftijd bij eerste keer

▪

Pijn en bloedverlies hangen samen
●
●

3.2.5.

75% van vrouwen met pijn: ook bloedverlies
45% van vrouwen zonder pijn: ook bloedverlies

Beleving en het gevoel er klaar voor te zijn

▪

Doorgaans goede ervaring

▪

Voor mannen nog iets ‘leuker’ (door orgasme, pijn of liefdesmotief?)

▪

Vrouwen: positievere beleving bij latere eerste keer

▪

Meer het gevoel er klaar voor te zijn bij latere eerste keer

▪

Mannen: het gevoel er minder klaar voor te zijn bij oudere eerste partner

3.3. De latere seksuele loopbaan
3.3.1. Totaalaantal sekspartners
▪

Vroege starters: gemiddeld meer sekspartners

▪

Mannen: oudere eerste partner voorspelt meer sekspartners
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3.3.2.

Ongewenste zwangerschap
Geen duidelijke resultaten

3.3.3.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag voor 18 jaar

▪

Vrouwen: vroege starters lopen hoger risico op slachtofferschap

▪

Mannen: oudere eerste partner lopen hoger risico op slachtofferschap
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3.4. Besluit
o Leeftijd eerste keer

o

o
o

▪

Dalende trend (verklaard door verschillende dynamieken)

▪

Aanloop naar eerste keer toe is niet verkort

Ervaring eerste keer
▪

Doorgaans positief (vooral voor mannen)

▪

Helft van vrouwen ervaart pijn

Doorgaans veilig, zeker bij jongere generaties
Vroege starters
▪

Kortere aanloop, gemiddeld een oudere eerste partner, gemiddeld het gevoel er minder
klaar voor te zijn en gemiddeld meer seksuele partners

▪
o

Vrouwen: minder positieve beleving en hoger risico op SGG voor 18 jaar

Oudere eerste partner
▪

Mannen: gemiddeld het gevoel er minder klaar voor te zijn, gemiddeld meer seksuele
partners en hoger risico op SGG voor 18 jaar

▪

Vrouwen: minder gebruik van contraceptie bij de eerste keer

Timing van eerste keer
Leeftijd daalt, maar er is de laatste 20 jaar wel een stabilisatie (daling niet meer zo erg). De jongste generatie (14-18 jaar)
zijn niet opgenomen omdat een heel deel nog geen seks hebben gehad, dus zou een vertekend beeld geven. Vrouwen starten
gemiddeld iets vroeger met seks dan mannen.
Er zijn een paar dynamieken die dit kunnen verklaren. Bij de relatief oude generatie was er een relatief grote groep die heel
laat aan seks begon en bij de huidige generatie zag je een grote groep die heel vroeg aan seks begon. Hierdoor zijn de
proporties heel erg uit elkaar getrokken. Maar als we kijken naar de gemiddelde leeftijd, dan zien we dat deze gemiddeld
rond de 16-17 jaar ligt, dus niet zo extreem is.
Des te korter de tijdspanne is, des te groter de kans is dat je later seksueel risicogedrag gaat stellen. Gemiddeld zit er 2,7 jaar
tussen tongzoen en seks. Dit is niet veranderd bij de generaties en ook geen geslachtsverschil. Mensen die gemiddeld
vroeger starten met seks leggen gemiddeld een korter traject af.
Opleidingsniveau: alle factoren die samenhangen maken waarschijnlijk dat mensen iets later starten met seks (hoger
opleidingsniveau, hogere SES…)
Kenmerken en beleving van de eerste keer
Machtsbalans in onevenwicht: timing ligt moeilijker. Respondenten rapporteren dat ze meer druk ervaren hebben en dat ze
meer spijt hebben van de eerste keer. De timing wordt onder druk gezet en het veilig vrijen wordt onder druk gezet. Des te
ouder je eerste partner was, des te meer risico op onveilige seks (geen anticonceptie).
Contraceptie: oudere generaties gebruikten vaak niets omdat er voor hen vaak niets anders was. Voor de jongere generatie
was het meestal het condoom. De vroege starts gebruikten even vaak contraceptie als de late starters.
Bloedverlies: ongeveer 60% rapporteerde bloedverlies. Er zijn dus culturele misvattingen, want in de Marokkaanse en Turkse
gemeenschap leeft het taboe veel sterker dat een vrouw moet bloeden na geslachtsgemeenschap.
Pijn: bij de helft van de vrouwen en er is geen verband met de leeftijd. Pijn en bloedverlies hangen wel samen. Het idee is dat
het niet het maagdenvlies is, maar dat het microwondjes zijn door de ‘te ruwe’ seks, waardoor de binnenkant van de vagina
wondjes krijgt en dit bloedverlies veroorzaakt.
Beleving en gevoel er klaar voor te zijn: meerdere hypothesen dat mannen het leuker vinden. Een verklaring is dat mannen
vaker een orgasme beleven bij de eerste keer. Een andere verklaring is dat vrouwen vaak pijn rapporteren dus dat het minder
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leuk is. Een andere verklaring is dat vrouwen hoge idealen stellen aan de eerste keer die niet makkelijk ingelost kunnen
worden, waardoor het tegenvalt. Vrouwen hebben wel een positievere beleving wanneer het op een later leeftijd is. Bij
mannen geldt wel dat als ze een oudere partner hebben dat ze het gevoel hebben er minder klaar voor te zijn.
De latere seksuele loopbaan
Mensen die relatief vroeg starten hebben gemiddeld meer sekspartners dan mensen die later starten. Bij mannen voorspelt
een oudere partner meer partners.

4. Ongeplande zwangerschap
4.1. Vraagstelling Sexpert
o Vertrekt vanuit de zwangerschap
o Voor elke zwangerschap:

o

▪

Gepland of ongepland?

▪

Gewenst – initieel ongewenst – ongewenst?

▪

Geboorte – miskraam – zwangerschapsafbreking?

Vermijden van valkuil ‘sociaal wenselijke antwoorden’

4.2. Huidige zwangerschapscontext
4.2.1. Kinderloosheid
▪

Overgrote meerderheid heeft (eigen gedragen) kinderen, maar 10% van de 50-plussers niet

▪

Gemiddeld 1,5 kinderen per vrouw (= constant sinds 1985)

▪

Meerderheid van kinderloze respondenten willen wel nog kinderen

▪

25% jongeren of jongvolwassenen twijfelt of wil geen kinderen

▪

Geen geslachtsverschil

4.2.2.

Leeftijd

▪

Mannen (27 jaar) > Vrouwen (25 jaar)

▪

Gekende uitstel van geboorte van eerste kind (men is tegenwoordig ouder)

▪

Ervaring met tienermoederschap (- 18 jaar) = 0.6%

▪

Geen huidige tienermoeders in steekproef

4.3. Onbedoelde zwangerschappen laatste 10 jaar
4.3.1. Bevraging
1)
2)
3)
4)
5)

4.3.2.

Hoe vaak ben je al zwanger geweest? Reken hier ook eventuele miskramen en abortussen bij.
We gaan het nu verder hebben over de keren dat je zwanger was.
Was deze zwangerschap gepland?
Was deze zwangerschap gewenst: ja (vanaf het begin) – aanvankelijk niet, maar daarna wel – nee
Is deze zwangerschap tot op het einde uitgedragen?

Prevalentie

▪

Ongepland: 25% - Initieel ongewenst: 18%

▪

Hoger percentage bij vrouwen
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●
●
▪
4.3.3.

Verschil valt weg na controle voor andere factoren
Aandeel ongewenst op ongepland is ongeveer evenredig

Cijfers hoger in NL (vooral bij vrouwen) – vergelijkbaar in Frankrijk
Dynamiek

▪

Van de 66% initieel ongewenste zwangerschappen wordt 50% nadien wel gewenst

▪

33% van de ongeplande zwangerschappen blijft nog steeds ongewenst

4.3.4.

Abortus

▪

5% van alle zwangerschappen

▪

Initieel ongewenste zwangerschappen: 29% doet abortus
●
●

▪

49% wordt toch uitgedragen
22% gebruikt andere afbrekingen

Verband tussen uitkomst en beleving
●
●

Geen enkele geaborteerde zwangerschap is retrospectief gewenst
Bijna geen enkele uitgedragen zwangerschap is nog steeds ongewenst

4.4. Aandacht voor context
4.4.1. Generatieverschillen
▪

Zwangerschappen uit jaren 70 tot nu zijn minder ongepland dan daarvoor
●

Anticonceptie
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●
▪

Communicatie

Aandeel ongewenste zwangerschappen zijn relatief stabiel (17%). Maar jongere
respondenten die ongepland zwanger zijn vinden het ook vaker ongewenst.
● Keerzijde van anticonceptie
● Maatschappelijke ruimte om iets te benoemen als negatief
● Studeren

▪

Ongewenste zwangerschappen uit jaren 70 tot 90 zijn vaker geaborteerd dan daarvoor,
ondanks de afwezigheid van de legale context van abortus.
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4.4.2.

Demografische verschillen
Een zwangerschap is vaker ongepland
● Als men jonger is op het moment van de zwangerschap. Maar 44% van de
zwangerschappen bij veertigers is ongepland en slecht bij 2.9% gaat het om tieners.
● Na meerdere zwangerschappen voorheen. Maar de 2de zwangerschap is het vaakst
gepland, gevolgd door de eerste.

4.5. Determinanten: sociodemografische, seksuele en specifieke situaties

4.5.1.

Onbedoelde zwangerschappen

▪

Ongeplande zwangerschapservaring: seksuele excitatie (+)

▪

Initieel ongewenste zwangerschapservaring: aantal sekspartners (+)

4.5.2.

Abortus
Geen duidelijke factor die hiermee samenhangt.

4.6. Determinanten: situationele determinanten
4.6.1. Onbedoelde zwangerschappen
▪

Ongeplande zwangerschapservaring
●
●
●

▪

Initieel ongewenste zwangerschapservaring
●
●

4.6.2.

Leeftijd: curvilineair
Aantal kinderen (+)
Zwangerschap voor of buiten eerste toewijding tot vaste partner (+)

Aantal kinderen (+)
Zwangerschap voor of buiten eerste toewijding tot vaste partner (+)

Abortus

▪

Leeftijd (-)

▪

Aantal kinderen (+)

4.7. Onbedoelde zwangerschappen en welzijn
o Ooit abortus meegemaakt = even hoog mentaal welzijn
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o
o
o
o

Ooit ongewenste, uitgedragen zwangerschap = lager mentaal welzijn
Beiden meegemaakt = laagste mentaal welzijn
Geen geslachtsverschillen
Geen duidelijke verschillen in seksueel welzijn

4.8. Besluit
o Zwanger worden is door de jaren heen steeds meer een gepland gebeuren geworden. Maar 25%
van de recente zwangerschappen wordt als ongepland benoemd.
o Ongewenste zwangerschappen zijn van alle tijden (17%). Maar voor jongeren is ongepland iets
vaker gelijk aan ongewenst.
o Ongepland zwanger zijn is voor de meesten initieel een onaangename ervaring. Maar een
ongewenste zwangerschap is een dynamisch gegeven.
o Een ongewenste zwangerschap wordt vaker afgebroken. Maar al voor de invoering van de wet.
o Aandacht voor uitgedragen ongewenste zwangerschappen versus abortus. Maar geen
oorzaak-gevolg verbanden.
4.9. Valorisatie
Abortus: wanneer in plaats van wie.
o Wanneer: de vrouw die een abortus heeft is dezelfde vrouw die op een ander moment in haar
leven bewust kinderen krijgt of bewust geen kinderen krijgt.
o Wie: speelt een belangrijke rol in het stigma rond abortus
o Mythes, taboe en stigma bemoeilijken het beslissingsproces bij een ongeplande zwangerschap
o Beleidsaanbevelingen
▪

Sensibiliseren van algemeen publiek rond thema ongeplande en ongewenste
zwangerschap
● Normaliseren en wegwerken van taboe
● Realistisch zwangerschapsbeeld verspreiden (i.t.t. roze wolk-verhaal)

▪

Opvolging van zwangere vrouwen en mentale gezondheid van vrouwen postpartum

▪

Betrekken van mannen in hun hulpverlening bij ongeplande zwangerschappen

▪

Verder onderzoek naar dynamieken en correlaten van evolutie ongewenst naar gewenst

Een lang vruchtbaar leven…
o Vrouwen zijn ongeveer 35 jaar vruchtbaar (ongeveer 450 cycli)
o Consequent en correct anticonceptiegebruik doorheen het vruchtbare leven is een moeilijke
opgave. Boodschap die gegeven wordt is dat het ‘eenvoudig en vanzelfsprekend’ is.
o Bij verschillende levensfasen horen vaak andere anticonceptiemiddelen.
o Beleidsaanbevelingen
▪

Monitoren van (gebruiksgemak) anticonceptiegebruik doorheen levensloop
●
●

▪

Geregeld opnieuw bespreken van anticonceptie
Extra aandacht voor vrouwen 40+

Betrekken van mannen in AC-counseling en hulpverlening bij ongeplande zwangerschappen

Huidige zwangerschapscontext
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Kinderloosheid: overgrote meerderheid heeft al kind gekregen. Maar 1 op de 10 vrouwen van 50+ zijn kinderloos. Voor het
merendeel is het waarschijnlijk ongewenste kinderloosheid, want voor die generatie was kinderen krijgen wel belangrijk.
Gemiddeld krijgen ze 1,5 kinderen hun hele leven en dit cijfer blijft wel constant. Meerderheid van mensen zegt nog wel ooit
kinderen te willen, maar kwart zegt hierover te twijfelen. We zien hierbij geen verschil tussen mannen en vrouwen.
Leeftijd: mannen zijn gemiddeld iets ouder. De huidige generatie is lichtjes ouder dan de oude generatie.
Tienermoederschap: ervaring met tienermoederschap was heel laag: 0,6%. Dus eigenlijk bijna niemand die op dat moment
een tienermoeder was.
Onbedoelde zwangerschappen laatste 10 jaar
Van alle zwangerschappen zie je dat 1 op 4 ongepland is en 1 op 5 is ongewenst. Het kan dat het ongewenst blijft of dat het
gewenst wordt. Vaker zeggen vrouwen dat ze vaker ongepland zwanger zijn. Maar als je corrigeert voor andere factoren dan
verdwijnen de verschillen (bv. mannen weten vaak niet dat vrouw zwanger is).
Dynamiek: 1/3de van ongeplande en ongewenste zwangerschappen blijft nadien nog ongewenst.
Abortus: 5% van alle zwangerschappen. Van de initieel ongewenste zwangerschappen krijgt 1 op 3 een abortus. Als je de
ongewenste zwangerschappen opsplitst naar later ongewenst of later gewenst, dan zie je dat er bij de gewenste geen
abortussen zijn.
Aandacht voor context
Vrouwen hebben meer controle gekregen over vruchtbaarheid door contraceptie en er wordt meer gecommuniceerd over
kinderen krijgen. Het aantal ongewenste zwangerschappen is relatief stabiel gebleven over generaties heen (1 op 6). Wat we
wel zien is dat de huidige jongere generatie het vaker bestempelen als ongewenst. Verklaring: we hebben wel veel controle
door contraceptie, maar als dit dan faalt, dan is dit heel erg. Een andere verklaring: in vergelijking met vroegere generaties
gaan vrouwen langer studeren. Vroeger maakte dit dus niet veel uit want dit werd van hen verwacht, maar bij de huidige
generatie wordt dit moeilijk.
Middelste balk: abortus van jaren 70-90 ligt veel hoger dan de balk ervoor. Dit ligt vaak in de niet legale context. We zien dat
in landen waar er meer vrijheid is om te denken over zwangerschapskeuzes en er meer tolerantie is, dat vrouwen daardoor
vaker kiezen voor abortus ongeacht de legaliteit ervan.
Demografische verschillen: naarmate men jonger is, heeft men meer kans op een ongeplande zwangerschap. Maar 44% van
de zwangerschappen bij de 40+ is ook ongepland, dus beetje contradictorisch. Een tweede punt is dat na doorlopen van
eerste zwangerschap, er vaak een tweede ongeplande zwangerschap plant, maar vaak is deze net het meest gepland.
Context speelt hierbij mee.
Determinanten
Individuele determinanten: er komt zeer weinig naar voor wat significant samenhangt met ongeplande/ongewenste
zwangerschap. Ook voor abortus had geen enkel van die individuele factoren significant verband.
Situationele determinanten: bij ongeplande zwangerschap speelt leeftijd mee. Jongere vrouwen en oudere vrouwen hebben
meer risico hierop. Of er al een zwangerschap is geweest buiten de partner waar je nu zwanger van bent voorspelt ook een
hogere kans. Aantal kinderen die je al hebt is nog een factor. Bij abortus spelen leeftijd een rol (jongere vrouwen) en aantal
kinderen (bij oudere vrouwen: hoe meer kinderen).
Onbedoelde zwangerschappen en welzijn
Vrouwen die een ongewenste zwangerschap uitgedragen hebben + al ooit een kind hebben geaborteerd: het laagste welzijn.
Dus hier moet de focus op liggen. Niet alle vrouwen hebben nadelige effecten bij abortus.
Valorisatie
Bij abortus zou de vraag niet moeten zijn ‘wie’, maar ‘wanneer ondergaat iemand abortus’. Stigma en taboe maken dat het
beslissingsproces om voor abortus te doen moeilijker wordt.

5. Seksueel grensoverschrijdend gedrag
5.1. Definitie
Elke situatie waarin een persoon gedwongen wordt om seksuele handelingen te stellen of te
ondergaan tegen zijn/haar zin. SGG kan verschillende vormen aannemen, zo kan het gaan van
ongewenste seksuele opmerkingen tot ernstig lichamelijk geweld.
5.2. Prevalentie-onderzoek
Geen eenduidige cijfers
o Theoretische invalshoek (juridisch – sociologisch – psychologisch)
o Onderzoekspopulatie (klinisch – niet-klinisch)
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o
o

Meetperiode (kindertijd – volwassenheid – lifetime)
Definiëring (eng – ruim)

5.3. Gezondheidsuitkomsten
Geen uniformiteit
o Fysiek en mentaal welzijn (bv. zelfwaarde, PTSS, angst, depressie, verslaving…)
o Seksueel functioneren (bv. risicogedrag, meer sekspartners, soa’s, hiv, seksuele problemen…)
o Relationeel functioneren (bv. relatieproblemen, partnergeweld, hechtingsproblemen…)
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5.4. Prevalentie en vormen van SGG
5.4.1. Vormen van SGG voor en na 18 jaar

5.4.2.

Algemene prevalentie SGG
5.4.2.1. Voor 18 jaar

5.4.2.2. Na 18 jaar

5.4.3.
▪

Verschillen tussen mannen en vrouwen
Vrouwen maken vaker 1 vorm van SGG mee
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▪

Vrouwen maken vaker verschillende vormen van SGG mee

5.5. Meest ingrijpende gebeurtenis
5.5.1. Relatie geweldpleger

Partner
Ex-partner
Familielid – huisgenoot
Vriend(in)
Leerkracht, begeleider…
Kennis
Collega, medestudent…
Iemand anders
Onbekende
5.5.2.

Mannen
< 18 j > 18 j
6.9%
4.3%
2.0%
7.4%
11%
0.0%
8.9%
31.2%
13.9% 6.4%
19.8% 20.2%
11.8% 0.0%
0.7%
23.1%
20.4% 0.0%

Vrouwen
< 18 j > 18 j
6.9%
22.5%
7.9%
30.3%
31.3% 4.7%
5.6%
3.7%
1.9%
0.0%
27.0% 17.6%
3.7%
12%
1.3%
1.6%
14.8% 12.6%

Totaal
< 18 j
64.2%
35.8%

> 18 j
59.9%
40.1%

Mannen
< 18 j > 18 j
71.1% 75%
28.3% 25%

Vrouwen
< 18 j > 18 j
60.7% 57.4%
39.3% 42.6%

Totaal
< 18 j
13
11
13

> 18 j
23
26
32

Mannen
< 18 j > 18 j
13
22
9
24
11
25

Vrouwen
< 18 j > 18 j
13
23
12
26
14
32

Leeftijd

Eenmalig
Herhaaldelijk 1ste keer
Herhaaldelijk laatste keer
5.5.4.

> 18 j
19.8%
26.9%
4.0%
7.8%
1.0%
17.9%
10.4%
1.3%
14.2%

Eenmalig of herhaaldelijk

Eenmalig
Herhaaldelijk
5.5.3.

Totaal
< 18 j
6.9%
6.0%
24.9%
6.8%
5.9%
24.7%
6.3%
1.1%
16.6%

Erover praten
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5.6. Gezondheidscorrelaten
5.6.1. Fysiek en mentaal welzijn
▪

Respondenten met SGG voor 18 jaar versus SGG na 18 jaar
●
●

▪

Minder goed fysiek en mentaal welzijn
Impact: vrouwen > mannen

Respondenten met SGG na 18 jaar versus geen SGG na 18 jaar
Geen verschil

5.6.2.

Seksueel functioneren en seksueel welzijn
Respondenten met SGG voor 18 jaar versus geen SGG voor 18 jaar
● Gemiddeld 1 jaar jonger bij eerste keer seks
● Evenveel sekspartners doorheen levensloop
● Evenveel seks in afgelopen 2 weken
● Even tevreden over seksleven
● Evenveel belang aan seks
● Meer SGG na 18 jaar

5.6.3.

Relationeel functioneren
Geen ervaring(en) met SGG
Wel ervaring met SGG

Fysiek partnergeweld
9.1%
15.8%

Psychologisch partnergeweld
27.0%
38.3%

5.7. Besluit
o Ervaring met één of meer vormen van SGG

o

o

▪

Voor 18 jaar: 20% (V) en 10% (M)

▪

Na 18 jaar: 14% (V) en 2,5% (M)

Poging tot verkrachting of verkrachting (vrouwen)
▪

10.6% (voor 18 jaar)

▪

8.5% (na 18 jaar)

Personen die SGG meemaakten voor 18 jaar (i.v.m. niet-slachtoffers)
▪

Worden vaker slachtoffer van SGG na 18 jaar

▪

Scoren lager op fysiek en mentaal welzijn

▪

Starten gemiddeld 1 jaar vroeger met seks

▪

Hebben gemiddeld evenveel sekspartners en seks

▪

Zijn even tevreden over hun seksleven

▪

Hechten evenveel belang aan seks

5.8. Valorisatie
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Sensibiliseren
o Creëren van maatschappelijk bewustzijn over mildere vormen van SGG
o Opnemen van (gender)roldoorbrekende boodschappen in campagnes (M = vergeten groep?)
o Nood aan info en initiatieven die zich richten naar partners/plegers van SGG (preventie)
o Jongeren zijn een kwetsbare groep voor SGG (kleuters, jongeren… educeren)
o Moet er meer aandacht zijn voor geweld binnen partnerrelaties?
o Hoe kunnen we beter en laagdrempelig hulpverlenen: bespreekbaar maken van probleem?

DEEL 10: SEKS, RELATIES EN GEZONDHEID

1. Seks – Gezondheid
We weten dat welzijn en gezondheid(problemen) seks beïnvloeden, maar wat weten we over de impact
van seks (hebben) op gezondheid? Is seks nodig voor een goede gezondheid?
1.1. Wat is gezondheid?
Een complete toestand van fysiek, mentaal en sociaal welzijn en niet enkel de afwezigheid van ziekte
of zwakheid (WHO).
1.2. Cultuurbeeld
Seks is wenselijk. Het is overal aanwezig in de samenleving. Een gezond mens wilt en heeft seks. Maar
is dat wel zo (cf. drivetheorie)?
o Geen seks: niet dood of niet ziek
o Aseksuele mensen: niet meer ziek
1.3. Onderzoeken
1.3.1. Bogaert: aseksualiteit
▪

Prevalentie: 1%

▪

Definitie: nooit seksuele attractie gevoeld (minimaal seksueel actief)

▪

Viert metingen van gezondheid (gemiddelde nemen)
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●
●
●
●

▪

Voor je leeftijd, zou je je gezondheidstoestand beschrijven als…
Heb je een permanente handicap?
Heb je een langdurige medische conditie die behandeling of check-up vereist?
Heb je de afgelopen 5 jaar een ziekte/accident gehad die je gezondheid aantastte voor
minstens 3 maanden?

Conclusie: niet echt aanwijzingen voor ziektes of slechtere gezondheid bij aseksuele
mensen
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1.3.2.

Laumann

▪

Niveaus van geluk en seksueel gedrag: 0 partners vergelijkbaar met 2-4 partners

▪

Seksuele problemen en gezondheidsstatus: meerderheid goede tot uitstekende gezondheid

1.3.3.

Conclusie
Seks is geen noodzakelijke of voldoende voorwaarde voor gezondheid. Geen seks is niet
ongezo(e)nd.

1.4. Positieve effecten van seks
Maar kan seks, als je seks hebt, toch iets aan je gezondheid toevoegen? We weten dat seks negatieve
effecten kan hebben op gezondheid (bv. soa’s, hiv, ongeplande zwangerschap…), maar wat met
positieve effecten op gezondheid?
Is goede seks (of hoge seksuele satisfactie) goed voor de gezondheid? Is, als je het hebt, meer seks
beter? Hierover is niet veel bekend.
1.4.1.

Theoretische overwegingen

▪

Stemming of emoties?

▪

Directe fysiologische effecten (immuunfunctie en oxytocine)?

1.4.2.

Onderzoek
1.4.2.1. Blanchflower & Oswald: seksuele frequentie en geluk
Hoe meer seks mensen rapporteerden, hoe gelukkiger ze zich voelden. Maar wat
komt eerst, seks of geluk? Een verklaring voor een lineaire associatie tussen
seksuele frequentie en welzijn is dat deelnemen aan seks geassocieerd is met
positieve emoties en dat daardoor, hoe meer seks je hebt, hoe gelukkiger je je
voelt.
1.4.2.2. Muise, Schimmack & Impett: seksuele frequentie en welzijn
De associatie tussen seksuele frequentie en welzijn is het best omschreven als een
curvilineaire associatie (dus niet linear) waar seks niet langer geassocieerd is met
welzijn bij een frequentie van meer dan 1 keer per week.
Dit is niet een al te sterk effect. Wanneer je weinig seks hebt, ben je trouwens ook
niet zo ongelukkig. Deze bevindingen zijn daarnaast ook correlationeel.
1.4.2.3. Loewenstein: seksuele frequentie en geluk
Het bewijs is het meest consistent met het idee dat de richtlijn, in de
behandelingsconditie, om meer seks te hebben de intrinsieke motivatie van
koppels om seks te hebben beïnvloed. Misschien verandert het feit van in de
experimentele behandelingsconditie te zitten de koppels hun construal van seks,
van een vrijwillige activiteit waaraan men deelneemt voor het plezier naar een
plicht…
1.4.2.4. Janssen
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We zijn allemaal verschillend. Meer seks kan dus goed zijn voor sommigen, maar
niet voor anderen – zeker als 1 van beiden of beiden – liever minder frequente seks
zou hebben.
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Wat precies de verklarende factoren zijn voor seksuele satisfactie, weet men niet. Er zijn wel een paar onderzoeken naar hoe
tevreden mensen zijn over hun seksleven, maar dit is vaak voor iedereen anders!
Er is geen bewijs voor dat we het nodig hebben voor onze gezondheid. Er zijn veel mensen die weinig of geen seks hebben en
die zijn niet ziek of gaan niet dood.
Er is wel een significant verschilt in gezondheid tussen aseksuelen en seksuelen: aseksuelen scoren gem. hoger op
gezondheidsproblemen. Maar allebei de totaalscores zijn heel laag en lagen niet heel ver uit elkaar.
⮚ Statistisch gezien rapporteren aseksuelen meer gezondheidsproblemen. Maar dat is geen diepte-onderzoek. Misschien
is de aseksualiteit een gevolg van medische problemen in plaats van omgekeerd.
⮚ In het onderzoek werd ook niet gecontroleerd voor sociale klasse, leeftijd…
⮚ Conclusie: er zijn niet zo’n grote verschillen. Empirisch gezien hebben we geen info met betrekking tot wat de gevolgen
zijn van geen seks hebben.
Gebrek aan zin is iets anders dan ‘seks is niet belangrijk voor mij’. In Laumanns onderzoek werd niet gevraagd of de mensen
er last van hadden, distress ervaarden. Hetgeen een onmisbaar kenmerk is als het gaat over een seksuele disfunctie. Het is
niet omdat je geen zin in hebt is seks, je geen seks hebt, dat je daar problemen aan ervaart. Er is weinig onderzoek naar,
maar seks lijkt geen noodzakelijke voorwaarde voor gezondheid.
Dat seks positieve gevoelens kan hebben ed. weten we allemaal, maar of dat echt gezondheidsbevorderend is dat weet men
niet. Zijn het feromonen, het verbonden voelen, het aangeraakt worden, …? Geen seks hebben, is geen probleem voor de
gezondheid.
Is méér seks beter, of gaat het om goede seks?
⮚ Relaties op zich zijn heel goed voor gezondheid en ‘happiness’. Die happiness gaat wel niet omhoog als je meer dan 1x
per week seks hebt.
⮚ Welke kant gaat het op? Heb je (meer) seks omdat je gelukkig bent of word je gelukkiger van (meer) seks?
⮚ Uit onderzoek blijkt dat de ‘stemming’ zelfs daalt als je meer seks hebt. Er zijn wel gegevens rond associaties met
mentale gezondheid. Maar géén rond of seks bv. je immuunsysteem verbetert. Mensen werkelijk gaan vragen meer seks
te hebben, is ambetant omdat je relationele dynamieken gaat veranderen. Het kan een averechts effect hebben. Je kan
ook bv. zeggen: nu geen seks meer.
⮚ Om echt effecten te onderzoeken, moet je wel zulk onderzoek opzetten met alle negatieve gevolgen en effecten van
dien.
⮚ Ervan uitgaan “meer is altijd beter voor elk koppel” is te simplistisch. Niet alles werkt hetzelfde in alle koppels.

2. Gezondheid – Relaties
Goede relaties zijn goed voor de gezondheid. Separatie, scheiding en uit elkaar gaan kunnen een negatief
effect hebben op gezondheid en welzijn (depressie, stress en eenzaamheid).
2.1. Onderzoeken
2.1.1. Holt-Lunstad, Smith & Layton: sociale relaties en mortaliteitsrisico
Sterke sociale relaties zijn geassocieerd met een lagere mortaliteit.
2.1.2.

Onderzoek Proulx & Snyder-Rivas: kwaliteit van intieme relaties
Geluk in het huwelijk voorspelt zelfgerapporteerde gezondheid (longitudinaal onderzoek)

2.2. Algemene theoretische visies
2.2.1. Stress buffering
Sociale relaties kunnen bronnen voorzien (informationeel, emotioneel of tastbaar) die
adaptieve gedrags- of neuro-endocrine responsen op acute of chronische stressoren (bv.
ziekte, levensgebeurtenissen, levenstransities…) stimuleren. De hulp van sociale relaties
hierbij is het bemiddelen of bufferen van de schadelijke invloed van stressoren op
gezondheid.
2.2.2.

Main effects model
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Sociale relaties kunnen geassocieerd worden met beschermende gezondheidseffecten aan
de hand van meer directe doelen, zoals cognitieve, emotionele, gedragsmatige en
biologische invloeden die niet expliciet bedoeld zijn als hulp of ondersteuning.
Over het verband tussen relaties en gezondheid bestaat wel onderzoek en relaties blijken gezondheidsbevorderend. Ook hier
is wel weinig experimenteel gedaan. Het gaat over associaties.
Meer en meer onderzoek laat zien dat vooral GOEDE relaties goed zijn.
⮚ Sociale relaties zijn een buffer tegen stressors. Dankzij sociale relaties kan je er beter mee om.
⮚ Sociale relaties kunnen ook op een directere manier bijdragen tot je gezondheid, een meer direct effect op je lijf.
De kwaliteit van een relatie is natuurlijk belangrijk. Als je in een relatie van partnergeweld zit, dan zijn deze effecten niet van
toepassing, daar word je niet gelukkig van en dat bevordert je relatie ook niet.
In principe zijn relaties dus goed voor de gezondheid, maar met name goede relaties.

3. Seks – Relaties
Is seks (in termen van frequentie of satisfactie) nodig voor een goede relatie? Veel studies hebben laten
zien dat er een lineaire associatie bestaat tussen frequentie van seks/seksuele satisfactie en
relatietevredenheid.
3.1. Onderzoek: Karney & Bradbury
Veel studies hebben laten zien dat er een lineaire associatie bestaat tussen frequentie van
seks/seksuele satisfactie en relatietevredenheid.
Seksuele tevredenheid is 1 van de meest belangrijke voorspellers voor tevredenheid in het huwelijk en
separatie/scheiding. Maar enkel een klein aantal longitudinale studies onderzochten tenminste één
aspect van de seksuele relatie van het koppel.
3.2. Hechting
Een biologisch instinct waar nabijheid aan een hechtingsfiguur gezocht wordt wanneer een kind
bedreiging of discomfort voelt of ervaart. Hechtingsgedrag anticipeert een respons van de
hechtingsfiguur wat bedreiging of discomfort wegneemt.
3.2.1.

Hechtingsstijlen
Interne werkmodellen die ontstaan in de kindertijd en die een brede reeks van gedragingen,
emoties, cognities en motieven begeleiden.
a) Veilig: ik vind het relatief gemakkelijk om dicht bij anderen te zijn en comfortabel om
afhankelijk van hen te zijn en dat zij afhankelijk zijn van mij. Ik maak me geen zorgen om
verlaten te worden of dat iemand te dicht bij me komt.
b) Vermijdend: ik voel me een beetje oncomfortabel om dicht bij anderen te zijn. Ik vind
het moeilijk om hen volledig te vertrouwen en om mezelf afhankelijk te maken van hen.
Ik ben zenuwachtig wanneer iemand te dicht komt en anderen willen vaak dat ik meer
intiem ben dan waar ik me comfortabel bij voel.
c) Angstig: ik vind dat anderen onwillig zijn om zo dicht te komen als ik wil. Ik maak me
vaak zorgen dat mijn partner niet echt van me houdt of niet bij me zal blijven. Ik wil heel
dicht bij mijn partner zijn en dit schrikt mensen soms af.

3.1.1.

Relevantie voor seks en relaties
a) Veilig gehechte volwassenen verkiezen seksuele activiteit in toegewijde romantische
relaties en hebben meer positieve seksuele zelfschema’s.
b) Vermijdende hechting wordt gekenmerkt door emotionele afstand, extreme
onafhankelijkheid en zelfvertrouwen dat geassocieerd wordt met zich oncomfortabel
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c)

voelen in nabijheid tot anderen. In termen van seksueel gedrag limiteren vermijdende
individuen seksuele activiteit of minimaliseren ze intimiteit tijdens de seks. Daarnaast
zijn ze meer geneigd om deel te nemen aan seks om hun eigen negatieve affect of stress
of die van hun partner te verminderen.
Angstige hechting is gekenmerkt door schrik voor afwijzing en verlating door
relatiepartners, gedreven door twijfels over de eigen begeerlijkheid. Dus, hoog angstige
individuen zijn meer geneigd om geobsedeerd te worden door romantische partners en
om seks te gebruiken als een middel om emotionele intimiteit, goedkeuring en
zekerheid te verkrijgen. Angstig gehechte individuen zijn meer geneigd tot
teleurstellende en onbevredigende seksuele interacties.

3.2. Communicatiepatronen
De associatie tussen seksuele en relationele tevredenheid is bijna afwezig bij individuen in relaties
met meer constructieve communicatiepatronen en individuen met lage hechtingsangst.
Dus hogere scores op angstige hechting en voor koppels die minder goed communiceren: wel lineair
verband tussen seksuele en relationele tevredenheid. Maar niet in minder angstig gehechte
individuen of koppels met een goede communicatie. Voor hen kan de relatietevredenheid hoog zijn,
zelfs als seksuele tevredenheid laag is.
Lagere seksuele frequenties zijn doorgaans geassocieerd met lagere satisfactie. De causaliteit is niet duidelijk.
Gehechtheidstheorieën zijn gebaseerd op Freuds werk. Gehechtheidsfiguren kijken vooral naar ‘aanraking’.
⮚ Het gaat over factoren waarvan verondersteld wordt dat je ze heel je leven meedraagt en gebaseerd zijn op vroege
interacties met je ouders/zorggevers.
⮚ Of dat latere ervaring, los van de kindertijd, een rol kunnen spelen in de hechtingsstijl die men ontwikkelt, weet men
niet.
Bij mensen die laag scoren op angstige gehechtheid kan de seksuele satisfactie laag zijn, terwijl de huwelijkssatisfactie hoog
is. Omgekeerd kan je hoog scoren op angstige gehechtheid, maar toch hoge seksuele en huwelijkssatisfactie kunnen ervaren.
Koppels die slecht communiceren: directe connectie. Weinig/slecht communiceren = weinig satisfactie tout court.

4. Liefde
4.1. Oxytocine (Carter)
Een hormoon en neurotransmitter dat een belangrijk rol speelt in paarbinding. Oxytocine is, meer
algemeen, relevant voor de promotie van prosociaal en affiliatiegedrag, vertrouwen, ondersteuning
en dreigingsvermindering. Perifere niveaus van oxytocine zijn gerelateerd aan positief koppelgedrag.
Hechting is een positieve voorspeller voor oxytocine niveaus.
Het oude gezegd dat ‘liefde geneest’ heeft enige waarheid in zich. De ingewikkelde dans tussen 2
neuropeptiden reguleert onze mogelijkheid tot liefde en beïnvloedt onze gezondheid en welzijn.
4.2. Companionate/passionate liefde (Hatfield & Walster)
Passionele liefde is een emotionele liefde en houdt het verlangen naar unie in. Companiate liefde is
een vorm van liefde die vriendschap en toewijding combineert.
Hoewel velen de twee types van liefde geïnterpreteerd hebben als representaties van opeenvolgende
stadia (met passionele liefde vaak verwacht als eerste), zijn ze eigenlijk onafhankelijk, hoewel het
belang van elk kan variëren van koppel tot koppel en kan veranderen doorheen de tijd.
Passionele en companionate liefde zijn beiden geassocieerd met tevredenheid en toewijding. Maar
companionate liefde is sterker geassocieerd met relatietevredenheid dan passionele liefde.
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Onderzoek Heiman et al. (midlife en oudere koppels): fysieke intimiteitsvariabelen (kussen, knuffelen,
aanrakingen/strelen en belang van orgasme van partner) voorspellen onverwachts
relatietevredenheid, maar enkel bij mannen, terwijl ze belangrijk zijn voor de seksuele tevredenheid
bij zowel mannen als vrouwen.
Sue Carter: onderzoek met woestijnratten. Er waren er monogaam en niet monogaam en zij vond dat het verschil zat in
oxytocine. Die stof verklaarde of een rat monogaam was of niet. De monogamen hadden hogere oxytocine-niveau’s. Dit
triggerde verder onderzoek naar het hormoon.
⮚ Effecten ervan hangen wel af van contextvariabelen. Oxytocine doet iets in de hersenen, maar wordt wel gemeten in
het lijf (de periferie). Sommigen stellen zich de vraag of dit wel een goede reflectie is van wat in de hersenen gebeurt.
⮚ Het wordt vaak via neussprays gegeven door het idee dat het dan sneller in de hersenen komt, omdat het via de maag
ontbonden wordt. Maar men weet niet in welke mate het dan werkelijk (via de neus) de hersenen bereikt.
Je begint, zeker in de Westerse Wereld waar relaties ontstaan via aantrekkingskracht, met passie. Daarna ontstaat het
‘companionship’. Velen spreken zo van stadia. Maar eigenlijk zijn het geen fasen en kunnen er tijdens je relatie verschillende
niveaus van passionate en companionate love zijn. Beide zijn wel gerelateerd aan satisfactie.
Satisfactie bij 50-plussers: opvallend dat bij mannen seksvariabelen toch wel heel belangrijk zijn. Dit was niet significant. De
frequentie van seks was eigenlijk geen goede voorspeller. Knuffelen en kussen waren belangrijkere voorspellers van
relatiesatisfactie voor mannen.
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