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1 A CRITICAL EVALUATION OF SEX THERAPY: ROOM FOR 

IMPROVEMENT 
Cliënten hopen met sekstherapie hun seksleven te verbeteren.  

Seksuologen praten over de zaken waar de meeste mensen in een samenleving, ook therapeuten, zich 
ongemakkelijk bij voelen.  

De nadruk gaat ieder jaar steeds meer naar medische en farmaceutische interventies. Met als gevolg dat er 
minder interesse is in de ervaringen van de individuen of de koppels die om hulp komen vragen.  

Kleinplatz:  

Tegen de mechanische, dehumanisering en reductionistische benadering van de hedendaagse paradigma’s. 
Het startpunt bij de modellen is een concept over seksualiteit dat nauw, beperkt en gedraggericht is, en 
bovendien draait rond heteroseksualiteit.  

Sekstherapie promoot seksuele homogeniteit en het gemiddelde (men wil de status quo blijven behouden) ten 
nadele van de rijkdom en variaties van de erotische ervaringen waarmee men in de sekstherapie moet bezig 
zijn.  

1.1 The strengths of sex therapy 

 De voornaamste sterkte is het feit dat de therapie gekenmerkt wordt door het feit dat de 
behandeling van de seksuele problemen snel en effectief is.  
In het begin waren het vooral de psychoanalytische benaderingen die de klok sloegen. Zij zagen 
problemen i.v.m. seks en seksualiteit als een probleem zoals een ander. Men kijkt naar het hele 
leven van de patiënt en niet enkel naar het seksprobleem. Deze vorm van therapie was tijdrovend 
en kostte veel geld.  

 Masters & Johnson:  

- Waren de grondleggers van de sekstherapie in de jaren ’60.  

- Vooral een relatief korte en intensieve behandeling van de symptomen  (ongeacht hun 
oorsprong).  

- Succesvol: 20% falen. Bij het behandelen van impotentie – 40.6%, bij behandeling van 
vaginismus – virtueel 100% (wil echter niets zeggen over het ervaren en emotioneel 
welzijn van de patiënten). 

 
Helen Singer Kaplan: 

- Focus op het omkeren van de symptomen.  

- Wanneer de symptomen niet ongedaan konden worden, was het aangeraden om 
verdere exploratie te verrichten, en een meer psychodynamische benadering toe te 
passen.  

- Succes gelijklopend met Masters & Johnson 

Beiden hadden succesvolle resultaten en zagen daarom de nood er niet in om verdere theorie en 
concepten uit te werken.  

 Algemeen: 

- Het zijn de symptomen van de seksuele disfuncties die behandeld worden, met een 
steeds grotere aandacht voor de specifieke “mechanische” problemen.  

- Relatief succesvol in het behandelen van anorgasmie bij vrouwen, te snel klaarkomen 
bij mannen, pijnstoornissen (dyspareuni en vaginisme) en opwindingsproblemen bij 
vrouwen (d.m.v. glijmiddel) – met als doel om gemeenschap te vergemakkelijken.  
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1.2 The foundations of the field of sex therapy 

 Masters & Johnson: seksuologie is een wetenschap als een ander  seks is een lichamelijke functie 
en is even natuurlijk als ademhalen.  

Seksueel gedrag (in de zin van prestatie) werd behandeld/gezien als een lichamelijke 
functie. Daarom werd het een subject voor een wetenschappelijke benadering, voorspelling 
en controle.  
Seks werd ook in de publieke en/of wetenschappelijke sfeer gebracht, voordien was het 
vooral een privé aangelegenheid of werd het besproken op het domein van religie en 
moraal.  
 Gevolg: er werd weinig aandacht geschonken aan het menselijk  aspect en de 
menselijke dimensies die aan seks verbonden zijn.  

 Paradox van de geboekte successen: vele jaren werd het mogelijk geacht om niet te veel aandacht te 
besteden aan de structurele zwakke plekken in de fundamenten van sekstherapie (theorie en 
concepten), omdat de deelnemers/cliënten/patiënten hun doelen effectief konden bereiken.  

1.3 The role of theory – and lack thereof – in the field of sex therapy 

 Sekstherapie heeft een goede professionele status kunnen opbouwen om met kritiek te kunnen 
omgaan. Maar toch heeft men nog geen antwoord kunnen vinden op de vragen: “wat is seks?” of 
“wat is seksualiteit?”. 

o Er zijn echter weinig sekstherapeuten die zich met deze vragen bezig houden.  
o Degenen die zich met deze vragen en dergelijke bezighouden zijn meestal te vinden in 

velden zoals: educatie, antropologie, sociologie, humanistische – existentiële psychologie, 
culturele studies, religie, etc. 

  Bij het promoten van sekstherapie wordt het vaak niet vermeld dat er geen antwoorden zijn op wat 
men de fundamentele vragen ziet m.b.t. seks(ualiteit). (om van een kwaliteitsvolle wetenschap te 
kunnen spreken). 

o Deze vragen zijn bijvoorbeeld: wat is seksualiteit? Wat windt mensen op en waarom? Wat 
kan men zien als een seksuele ervaring? Wat is de context voor seks? … 

1.4 Conception/conceptualization of the nature of sexuality and sexual problems 

 Wat is de predominante visie op seksualiteit binnen het veld van sekstherapie? 
 Wat ik het conventionele model voor sekstherapie? 

 
Kritiek Wiederman: wetenschap rond seks wordt veel te vaak uitgeoefend in een theoretisch 
vacuüm.  
 
Vaak is het gemakkelijker om de noties en visies rond seks van het publiek te identificeren dan die 
van zichzelf.  
Het is gemakkelijker tegenstrijdige overtuigingen op te merken dan  
 We zien vaak onze eigen overtuigingen niet totdat deze door andere  wordt bedreigd.  
Het is dus gemakkelijk om de fundamentele concepten van seksualiteit binnen het veld van 
sekstherapie te identificeren binnen de context van onze responsen t.a.v. seksuele mythes en 
wanneer deze zich in de klinische praktijk voordoen.  

1.4.1 Onze fundamentele veronderstellingen zijn geladen met seksuele mythes 

We bekritiseren vaak het feit dat mensen verkeerde gedachten hebben, maar als clinici hebben we vaak 
dezelfde (foutieve) gedachten. We proberen traditionele ideeën omtrent seks te verwerpen, maar juist 
daardoor worden ze versterkt.  
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We zijn ervan overtuigd dat seks meer is dan louter een orgasme of geslachtsgemeenschap en dat seksuele 
relaties niet gebaseerd zijn op presteren, maar eerder op plezier. Echter als we seksuele problemen proberen 
te verhelpen blijkt dat we wel van deze gedachten uitgaan. Onze hedendaagse technieken, methoden en 
objectieven impliceren dat een belemmerd orgasme of bemoeilijkte gemeenschap moeten verholpen 
worden. We argumenteren dat er geen juiste hoeveelheid/normatief seksueel verlangen is, maar aan de 
andere kant helpen we wel mensen met een te hoog of een te laag libido.  

We zouden natuurlijk van mening kunnen zijn dat het de cliënt is die uitmaakt wanneer er zich een probleem 
voordoet en dat onze job er voornamelijk uit bestaat om cliënten te assisteren in het bereiken van hun 
doelen. Echter is dit deels onwaar. Het is samen dat we het probleem definiëren. Sekstherapeuten gaan niet 
alles als probleem aanzien dat moet opgelost worden. Zo gaan we niet meer proberen om van homo’s 
hetero’s te maken en kunnen we mensen die zoeken naar een gelijktijdig orgasme doorsturen naar 
sekseducatie ipv hen in therapie te steken. Daarnaast zijn het vaak onze eigen onderliggende ideeën die onze 
diagnoses en interventies bepalen.  

Bijgevolg als we sekstherapie evalueren, is het gemakkelijk om te stellen dat volgende veronderstellingen 
onze praktijk bepalen: seks is een natuurlijke, biologische functie onderdrukt door repressieve socialisatie. 
Seksuele functionering is een normale, natuurlijke lichamelijke functie. Wat natuurlijk is, is goed. Er zijn 
fundamentele verschillen tussen mannen en vrouwen. Seks zou op regelmatige basis moeten plaatsvinden. 
Enz…  

Eveneens door de klinische praktijk van sekstherapie te onderzoeken kunnen we enkele, misschien 
onbesproken, fundamentele veronderstellingen van de behandeling onderscheiden. Dit houdt in: problemen 
zijn in oorsprong psychologenisch (letterlijk overgenomen) of biologisch. Psychogenische problemen kunnen 
verholpen worden met biomedische interventies. Van de therapeut wordt verwacht dat hij normale en 
pathologische seksualiteit kent. Hij wordt aanzien als de persoon die meer van de cliënts’ seksualiteit kent 
dan de cliënt zelf. Aangezien dat seksualiteit een biologisch gegeven is, kan een mannelijke therapeut 
vrouwelijke seksualiteit nooit volledig begrijpen. Omgekeerd is dit uiteraard ook zo.  

Dit principe was neergeschreven door Masters & Johnson in hun originele formulering van sekstherapie 
(1970). Dit was dan ook de reden voor hun duo-sekstherapie. In hun later werk omtrent homoseksualiteit 
(1979), waarin ze stelden dat homomannen en lesbiennes meer effectieve partners zijn dan heteroseksuele 
partners, dit omwille van intra (tussen)-gender empathie. Een andere veronderstelling is dat de focus van de 
behandeling gericht is op de eliminatie van pathologische symptomen en moeilijk werkende lichaamsdelen 
moeten hersteld worden. Er is hier weinig aandacht voor de gehele persoon. Het doel is om normatieve 
prestaties te behouden. De behandeling is geslaagd als het individu of koppel heteroseksuele 
geslachtsgemeenschap kan hebben.  

1.4.2 Vasthouden aan deze niet-onderzochte principes leidt tot problemen 

We doen alsof we antwoorden hebben terwijl er nog niet veel over geschreven is. De theoretische 
achtergrond is zwak en nog weinig onderzocht.  

Er is een groot gat als het aankomt op het begrijpen van seksualiteit. Omwille van deze slecht beschreven 
begrippen, doen er zich problemen voor in de praktijk. Onze kortzichtige biomedische ideeën omtrent seks 
zorgen voor problemen bij de diagnose, behandelingsmethoden, doelen en uitkomstcriteria. Deze limiteren 
ons. Omdat sekstherapie conventionele ideeën omtrent seks en normatieve prestaties voedt, creëert ze 
evenveel problemen als dat ze zou oplossen. 
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1.5 Sommige problemen zouden kunnen opgelost worden als sekstherapie 
verbetert 

Hier volgen enkele problemen in de sekstherapie die voortkomen uit een gebrekkige theoretische 
achtergrond.  

1.5.1 Sekstherapie is gebaseerd op genderbeïnvloeding, fallocentrisme en heteroseksuele 
veronderstellingen 

Voorbeeld: een cliënt komt met de klacht van te vroeg klaarkomen, nl. direct na penetratie.  

De meeste geven volgende tips: start-stop techniek, knijptechniek en farmacologische interventies. Er wordt 
hier echter vanuit gegaan dat de persoon mannelijk is. Wanneer gevraagd wordt hoe men zou reageren als 
de persoon vrouwelijk is, wordt ervan uitgegaan dat hij moet geholpen worden en dat zij moet gezegend 
worden (letterlijk overgenomen). (te) snel klaarkomen wordt bij mannen veel vaker als serieus genomen dan 
dat het geval is bij vrouwen. Een uitgestelde ejaculatie wordt dan weer meer als zegen gezien dan als 
probleem. Het wordt meer als een mannelijke factor gezien dan als een situatie die moet verholpen worden.  

Daarnaast blijft het zo dat we leven met fallocentrische gedachten omtrent seks. Erectiële disfunctie wordt 
als obstakel gezien voor seks ipv voor geslachtsgemeenschap. We proberen dan de mensen te leren op welke 
manieren mannen hun partner kunnen bevredigen met hun vingers en tong en uiteraard ook wat fantasie.  

1.5.2 Sekstherapie beweert een biopsychosociale wetenschap te zijn, maar de fundamentele ideeën 
omtrent seksualiteit zijn biologisch 

Aangezien de biologische aspecten een groot deel uitmaken van ons idee omtrent seksualiteit, gaan die de 
behandeling ervan voor een groot deel bepalen. Er wordt dan weinig rekening gehouden met psychosociale 
factoren.  

Er is een groeiende trend naar het behandelen van seksuele problemen via medische interventies zonder 
rekening te houden met de oorzaak, betekenis of doel. Zo werd er een ‘vrouwelijk seksueel functioneren 
forum’ opgestart waarbij men, ook weer, kijkt vanuit een medisch standpunt.  

Er is een dramatisch grotere focus op ‘seksuofarmaca’. Bv. Viagra geeft het beeld dat, wat ervoor zorgt dat 
men een robuust seksueel functioneren krijgt, goed is. Dit ongeacht de symptomen, de context en de 
gevolgen van de behandeling.  

1.5.3 De focus ligt op delen ipv verbonden personen 

Bij de behandeling van vaginisme en erectiële disfucntie ligt de focus op het hebben van 
geslachtsgmeenschap. De diagnose, behandelingsmethoden, doelen en uitkomstcriteria versterken het beeld 
dat seks draait rond gemeenschap en dat alles wat hiermee strookt moet verholpen worden. Belangrijker 
nog, deze benaderingen negeren de innerlijke belevingswereld van de cliënt.  

Vaginisme wordt behandeld met systematisch groter wordende dilatoren ( glazen dildo’s) in de vagina in te 
brengen. Deze dilatoren worden gebruikt opdat vrouwen terug controle winnen over hun 
bekkenbodemspieren. Dit werkt, maar het geeft het beeld dat heteroseksuele geslachtsgemeenschap het 
ultieme eindpunt is van seks, dat prestatie belangrijker is dan emoties en dat het doel van de behandeling is 
om delen op te lappen ipv de persoon in zijn geheel te helpen. Dit ziet men ook bij de uitkomstcriteria waarin 
frequentie de norm is, terwijl tevredenheid weinig nagevraagd wordt.  

Gelijkaardige argumenten kunnen aangehaald worden bij erectiële disfunctie. Er wordt gekeken naar de 
penis en voornamelijk naar de prestaties en de hardheid ervan ipv naar de verwachtingen en de context van 
de cliënt.  
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Vaak wordt de cliënt behandeld zonder dat de partner meekomt in therapie. Daarnaast wordt de subjectieve 
ervaring van opwinding of het gebrek ervan zo goed als nooit besproken. De vraag is niet of het probleem 
psychogenisch of organisch is, maar of het wel een probleem is. Teveel mannen gaan ervan uit dat ze tijdens 
bepaalde omstandigheden een erectie moeten krijgen. Sekstherapeuten geven aan dat er zo niet moet 
gedacht worden, maar ze versterken wel deze mythe elke keer als ze de symptomen willen behandelen 
zonder ermee rekening te houden dat deze man(nen) misschien geen geslachtsgemeenschap willen. Het doel 
van de behandeling is om de penis van de man te krijgen tot een rigide machine die erecties kan krijgen op 
vraag, ongeacht de gevoelens van de man t.a.v. zichzelf, zijn partner, de relatie of de situatie. 

Bijgevolg blijft het grote criterium van effectieve uitkomst de prestatie. De focus ligt steeds op de delen, niet 
op de persoon zelf en op technieken, meer dan op intieme relaties. Hierdoor zijn we gedoemd om teleur te 
stellen en teleurgesteld te zijn. 

1.3.4 Succes ontsnapt ons wanneer we het meest nodig hebben: Problemen gerelateerd met Verlangen. 

Omdat verlangen niet zo goed past in ons biologisch gebaseerd model van de menselijke seksualiteit, we zijn 
niet in staat om greep te krijgen op problemen die gerelateerd zijn met verlangen (vb: zeer hoog verlangen, 
zeer laag verlangen, of zeer ongewoon verlangen).  

Een verscheidenheid van verschillende therapeutische modaliteiten zijn toegepast voor om te gaan met 
gebrek aan seksueel verlangen, inclusief cognitieve-gedragsmatige, systemische-object relaties, en, meest 
recent farmacologische interventie. Nog steeds is laag verlangen de minst begrepen en minst succesvol 
behandeld probleem van de seksuele problemen.  

Dit is zelfs nog duidelijker met betrekking tot problemen als hyperseksueel verlangen/compulsieve 
seksualiteit/seksuele verslaving. In dit gebied en in de gerelateerde gebieden van behandeling van 
parafilieën, onze succes is gelimiteerd.  

Het is relatief gemakkelijk om ongewenste seksuele  gedragingen te voorkomen met farmacologische 
interventie; het is veel moeilijker om het onderliggende seksuele verlangen te veranderen. Farmacologische 
interventie kan het vermogen van de patiënt om op zijn seksuele fantasieën te handelen en kan zelfs de 
frequentie beperken, dus het vermogen van hun “obsessionele” karakter. Maar de natuur van het verlangen 
heeft de neiging om hetzelfde te blijven en blijft ook ongewenst, zelfs als de fantasieën minder zijn.  

1.3.5 De absolute voorhoede (the cutting edge) is zeker meer van hetzelfde oude ding: The cutting edge 
is really more of the same old thing 

Ik voorzie twee argumenten in respons op deze kritiek: één is dat sekstherapie niet een monolitisch/hecht 
geheel  is. Volgens dit argument, sekstherapie is een post-Masters en Johnson’s tijdperk, hebben gevorderd 
tot ver buiten onze oprichters oorspronkelijke formulering.  

De definitie van seks, onderliggende opvattingen over seksualiteit, en seksuele problemen zijn ongewijzigd; 
het doel van de behandeling blijven hetzelfde; onze methoden van behandeling zijn meer technologisch en 
farmacologisch geavanceerd hoewel het belangrijkste criterium voor een effectieve uitkomst de prestaties 
blijven.  

Leiblum en Schover bejammeren het gebrek aan vooruitgang in sekstherapie. Zij bekritiseren sekstherapie als 
een veld voor het niet meer hebben van nieuwe perspectieven en “fresh blood”.  

Een tweede argument op de kritiek van hierboven kan suggereren dat dit een terugkeer is naar  algemene 
psychotherapie. Dit is een poging om terug te keren naar wat Masters en Johnson terecht heeft afgewezen in 
1960. Het is, in plaats van, een reeks pogingen, gevestigd in een verscheidenheid van verschillende 
theoretische perspectieven, te begrijpen en omgaan met seksuele problemen en zorgen op een manier dat 
die niet alleen afwijken van het verleden, maar ook van elkaar.  
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1.3.6 Bedoelde bijdragen 

Hier is niets onderstreept en lijkt mij ook niets belangrijk! 

1.3.7 Voor wie is dit boek bedoeld? 

Hier is niets onderstreept en lijkt mij ook niets belangrijk! 

1.3.8 Organisatie van het boek 

Hier is niets onderstreept en lijkt mij ook niets belangrijk! 
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2 CRITIQUES OF CONVENTIONAL MODELS OF SEX THERAPY 

2.1 The critiques and their implications - Kleinplatz 

Bernard Apfelbaum heeft een indrukwekkende mogelijkheid om sekstherapeuten een klare kijk te geven op 
wat we reeds wisten. In hoofstuk 1 moedigt hij ons aan om terug te kijken op prestatieangst (performance 
anxiety1). Het idee dat we in staat moeten zijn om een seksuele respons te geven in ongunstige 
omstandigheden, beïnvloedt niet enkel onze patiënten, maar ook onszelf. Het maakt het moeilijker om de 
mate waarin onze patiënten door de verwachting van een automatische prestatie (automatic performation) 
gehandicapeerd worden te detecteren als we hun verwachtingen delen. Apfelbaum belicht hoe 
sekstherapeuten eerder prestatieangst bekrachtigen dan het te verminderen door conventionele 
verwachtingen van “normaal seksueel gedrag” te aanvaarden. (Het aanvaarden van de conventionele 
verwachting van wat normaal seksueel gedrag is, bekrachtigt eerder de prestatie-angst, dan dat het het 
vermindert). 

Apfelbaum suggereert dat Masters en Johnson hun oorspronkelijke poging om “doelgerichtheid” in seks te 
bestrijden, misbegrepen werd en ondermijnd werd door de aanhoudende doelgerichtheid onder 
sekstherapeuten. Hij bekritiseerd vooral het werk van Helen S. Kaplan en dat van gedragssekstherapeuten 
(behavioral sex therapists). Hij beweert dat de subtiliteit van Masters en Johnson hun doorbraak vandaag 
verloren gegaan is bij degenen die zich focussen op technieken, terwijl ze denken dat ze Masters en Johnson 
begrijpen. Hoewel Apfelbaum zich richt op hun bijdragen is het zijn eigen unieke inzicht en subtiele 
onderscheid dat aandacht verdient. Hij ontwart het warrige denken in onze branche over seksuele prestatie, 
over niet-intieme seks en over de seksuele band (sexual connection). Apfelbaum is mogelijks te nederig om 
met de pluimen voor zijn innovatief perspectief te gaan lopen (he’s to humble to take credit for). 
 De meest persistente en invloedrijke kritieken over conventionele sekstherapie komen 
waarschijnlijnlijk van feministische theoretici en clinici. Leonore Tiefer heeft meer dan 20 jaar het 
feministische discours in de seksuologie stem gegeven (een buitengewoon uitgesproken en scherpzinnige 
stem). In hfst 2 geeft Tiefer een korte geschiedenis van de feministische perspectieven op sekstherapie en de 
weerstand tegen het incorporeren van deze ideeën binnen de mainstream sekstherapie. Ze onderzoekt de 
culturele en politieke context waarin seks-negatieve ideeën overgenomen zijn eerder dan de seks-positieve 
alternatieven van de feministen. Het is duidelijk makkelijker geweest voor een jonge branche om publieke 
aanvaarbaarheid na te streven – om niet te zeggen de bekostiging (funding) –  om gehuld te worden onder 
de mantel van de medicalisering dan om de validiteit van feministische belangen te erkennen en ermee te 
kampen. Haar kritiek bestaat erin dat het medische model een positie aanneemt die diametrisch 
tegenovergesteld is aan de belangen van vrouwen. Tiefer pleit voor een nieuw feministisch programma voor 
onze branche dat nieuwe conceptualisaties, nieuw onderzoek en toegepaste methodes omvat en dat zich 
richt tot een breder publiek. Getrouw aan feministische principes suggereert ze dat als seksuele problemen 
zich niet enkel voordoen in het individu maar dat ze gevormd zijn in een sociale context – misschien is het 
ideale domein voor feministische interventies plaatsvinden in onze gemeenschappen (communities). 
 Feministische literatuur heeft bijgedragen tot het richten van onze aandacht op de sociale 
constructie van vrouwelijke seksualiteit. De relatieve stilte over de sociale constructie over mannelijke 
seksualiteit is de focus van Gary R. Brooks, in hfst 3. Brooks vertrekt vanuit twee grote verhalen vanuit de 
media van 1999, ter illustratie van zijn opvatting dat de culturele context waarin mannelijke seksualiteit 
bestaat afwezig is in het dominante discours. Hij start met de publieke en de professionele discussie over 
Viagra

TM
 te onderzoeken en gaat verder met het Clinton-Lewinsky schandaal. Hij benadrukt dat de 

ontbrekende stem in dit discours ons veel vertelt over de dominante opvattingen over mannelijke 
seksualiteit. Het onthult een publieke houding, soms terug te vinden bij sekstherapeuten, waarbij prestatie- 
eisen ingeroepen worden eerder dan weerlegd worden. Hij suggereert dat het socialisatieproces – waarin 
mannen hun emoties afgesneden worden van hun seksualiteit – niet-relationele seksualiteit creëert onder 
mannen. De oplossing – om seksuele integriteit/integratie te promoten – wordt verduisterd (is obscured) 
wanneer we ons enkel richten op de symptomen van seksuele disfunctie of op openbaar wangedrag (public 

                                                                 

1 Doorheen vertaling wordt “performance anxiety” vertaald als prestatieangst.  
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misbehavior). Brooks stelt dat we brede culturele verandering moeten bevorderen; verder moet 
sekstherapie manieren omvatten om mannen te helpen zich bewust te worden van hun nood tot intimiteit 
en dit te kunnen beantwoorden. 
 Een aantal van de hoofdvragen met betrekking tot menselijke seksualiteit zijn nauwelijks gesteld, 
laat staan dat ze beantwoord zijn. Slechts één van deze vragen – die in hfst 4 wordt gesteld – betreft de aard 
van het lijden (distress or suffering) bij seksualteit. Wat is het dat we trachten te genezen? Vanuit welk 
startpunt hebben we geworsteld met dit onderwerp (have we attempted to grapple)? In dit hoofdstuk 
suggereert Christopher Aanstoos dat we misschien een vanuit een ander perspectief moeten kijken als we 
een dieper begrip van onze cliënten hun seksuele teleurstellingen, hopen en dromen willen verkrijgen. Hij 
stelt dat de mechanistische, objectiverende aanpak van seksualiteit – die vaak voorkomt in onze branche – 
gefaald heeft om de unieke menselijke dimensie van beleefde seksuele ervaring te belichten. Seksuele 
wetenschap heeft het lichaam als onderzoeksonderwerp behandeld, zonder veel nadruk op de belichaamde 
seksualiteit (“embodied sexuality”). Het is alsof subjectieve betekenis en context uitgesloten werden in onze 
analyse. Hij nodigt ons uit om onze abstracties los te laten en herinnert ons aan de primal nature van 
menselijke aanraking en aan de onmiddellijkheid van de erotische ontmoeting. Aanstoos stelt ons een 
fenomenologisch model van menselijke seksualteit voor. De implicatie voor clinici is dat we mogelijks de 
verminderde capaciteit tot erotische openheid, wederzijdse resonantie en de mogelijkheid om aanwezig te 
zijn voor en met onze partners trachten te genezen. Zijn denkwijze en zijn manier om seksualiteit ter 
discussie te stellen doet denken aan de perspectieven van poëten, muzikanten en van choreografen dan dat 
het doet denken aan dat van sekstherapeuten en zijn denkwijze valt niet samen met het meeste van ons 
werk. We kunnen dit misschien willen veranderen. 
 Therapie voor seksuele problemen omvat een impliciete premisse: het idee dat we notie hebben van 
wat problematisch is en wat niet. Onze behandelingsparadigmata en onze classificatie van seksuele 
stoornissen veronderstelt een vaststaande conceptie van “normale” vs “abnormale” seksualiteit. De 
theoretische en de klinische waarde van een afzonderlijke categorie in onze taxonomie van seksuele 
pathologie (i.e., atypische erorische interesse) wordt in vraag gesteld in hfst 5. De meer ongewone seksuele 
gedragingen werden beschouwd als zonde, natuurlijke gruwel, misdaad, perversie, afwijking, variatie, 
exenticiteit, verleiding en als belediging van goede smaak. De dag van vandaag wordt er collectief verwezen 
naar parafilieën. Hfdst 5 behandelt deze constructie zoals gedefinieerd in de DSM-IV en steld de 
bruikbaarheid ervan in onze branche in vraag. Charles Moser onderzoekt de geschiedenis van het concept en 
het voorkomen ervan in verschillende incarnaties in de voorgaande en huidige DSM uitgaves. Bijvoorbeeld, 
één van onze assumpties is dat parafilieën een unitaire,discrete en onderscheiden geheel zijn. Moser daagt 
dit idee uit, door de gemeenschappelijkheden en de verschillen bij intense interesse in cross-dressing, seks 
hebben met dieren, vrouwen met grote borsten en met meerdere sekspartners in vraag te stellen. Rekening 
houdende met het feit dat sommige gedragingen en verlangens meer aanstoot kunnen geven dan andere 
voor individuen, hun partners en de samenleving, evalueert Moser onze basis om ze als pathologisch te 
identificeren. Hij articuleert de onerkende overlap van morele en rechtelijke oordelen in een nosology die 
zogenaamd waardevrij is. Zijn analyse besluit met een voorstel voor een alternatieve set diagnostische 
criteria. 
 Het meest fundamentele aspect van therapy is bijna zeker de gestelde doelen. De doelen bepalen de 
methodes – moment-by-moment interventions – en objectieven alsook de criteria om een effectieve 
outcome te bepalen. In hfst 6 ga ik niet akkoord met het de geringe mate waarin sekstherapie dingen tot een 
goed einde zou willen brengen (“I will take issue with how little sex therapy seeks to achieve”) en zal ik 
argumenteren dat de parameters van wat bereikt kan worden in sekstherapie met het individu of koppel al 
vastliggen voordat de therapie begint. De limiet van ons werk zal worden gelinkt aan onderliggende waarden 
en opvattingen over seksualiteit; aan onze manier waarop we als sociale stabiliteit willen handhaven (ipv 
sociale verandering); aan onze bereidwilligheid om genoegen te nemen met het ongedaanmaken of 
controleren van problematische seksuele symptomen, in plaats van diepgaande verandering te beogen: aan 
onze keuze voor normatieve seksuele relaties eerder dan te pogen het erotische potentieel te optimaliseren; 
en aan onze onbereidwilligheid om seksuele diversiteit te aanvaarden. Ik zal ook de nood aan een 
alternatieve set van doelen – die ontdekking, uniciteit, sexual connection en de mogelijkheid tot 
transformatie prometen – ter discussie stellen. Alsook worden de implicaties van zulke veranderingen in 
doelen voor clinicie besproken worden. Ik zal ook aanraden dat we de steun aan comprehensieve seksuele 
educatie moeten vergroten en dat we werk moeten maken van het publieke discours om seksuele 
problemen te voorkomen. 
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3 ARE OUR DEFINITIONS OF WOMEN’S DESIRE, AROUSAL AND SEXUAL 

PAIN DISORDERS TOO BROAD AND OUR DEFINITION OF ORGASMIC 

DISORDER TOO NARROW? (BASSON = VROUW) 

3.1 Inleiding 

Omdat elke vrouwelijke seksuele disfunctie complex is, is het noodzakelijk dat we deze opdelen in subtypes.  

Definities die aangegeven zijn door de DSM-IV (diagnostic and statistical manual of mental disorders) en 
recenter door AFUD (American foundation of Urological Disease) over verlangen, opwinding en seksuele 
pijnstoornissen falen om een precieze verklaring te geven over de seksuele moeilijkheid in kwestie. Het is dus 
nodig om verschillende situaties (voorbeelden) te geven van een bepaalde seksuele stoornis.  

3.2 Female sexual arousal disorder/ vrouwelijke seksuele opwindingsstoornis 

De vrouwelijke subjectieve seksuele opwinding wordt sterk beïnvloed door de context van de stimuli. Deze 
opwinding kan helemaal afwezig zijn ondanks onbewuste registratie van seksuele stimuli in ons limbische 
systeem die op zijn beurt het zenuwstelsel beïnvloed en genitale doorbloeding veroorzaakt. Er is dus een 
zwakke correlatie tussen objectieve metingen van genitale doorbloeding en subjectieve seksuele opwinding 
bij vrouwen die klagen over een opwindingsstoornis. Zelfs bij seksueel gezonde vrouwen is deze correlatie 
erg variabel. Er wordt op deze sensaties ook niet gefocust door seksueel gezonde vrouwen. Waarop dan wel? 
Plezier en opwinding van het masseren van (met bloed doorlopende) genitalia en borsten.  

Wat mist iemand met een opwindingsstoornis (= de componenten van opwinding)? 

1) Mentale seksuele opwinding 

2) Genitale trillingen/volheid 

3) Toenemend seksueel plezier van directe stimulatie van genitaliën 

4) Toenemend plezier van directe stimulatie van borsten en andere lichaamsdelen 

5) Veranderingen in de spierspanning, bloeddruk, hartritme en ademhaling 

6) Vaginale lubricatie en vaginale (tenting?) 

Het gaat hier over de eigen ervaring en minder over wat er fysiek gebeurt met haar lichaam  gedachten en 
emoties. Vooral bij vrouwen met een opwindingsstoornis is de impact van gedachten en emoties veel groter 
dan de feedback van de genitaliën.  

Het volgende model voor vrouwelijke seksuele opwinding werd voorgesteld: 
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Positieve en negatieve emoties en cognities als antwoord op seksuele stimuli, zijn reeds goed beschreven in 
de literatuur. Bvb: onderzoek van Heiman en Morokoff (1980) toonde aan dat vrouwen met 
opwindingsstoornis met objectieve vastgestelde vaginale bloedtoevoer gecorreleerd is met ‘angst’. In later 
onderzoek kwam daar ook nog zorg en walging bij.  

Het is dus duidelijk dat er een onderscheid moet gemaakt worden tussen vrouwen waarbij er een 
afwezigheid is van vaginale bloedtoevoer (stuwing), bijvoorbeeld bij vrouwen met een zenuwletsel, 
enzovoort(opsomming aandoeningen). Dit kan men noemen  missed arousal/ misgelopen opwinding. 

Dan is er nog de subgroep van vrouwen die wel genitale doorbloeding gewaar worden, maar die het 
onaangenaam/hinderlijk vinden  FSAD (dysphoric female sexual arousal disorder).  

Diegene die de sensatie als neutraal ervaren of geen enkel plezier ervaren erdoor  anhedonic FSAD 

Er zijn op z’n minst vijf subtypes van FSAD, elk kan levenslang of verworven zijn:  

 

Vasoactievemedicatie zal vrouwen met missed, dysphoric en anhedonic FSAD niet helpen. Een andere 
aanpak is nodig.  

Het subtype ‘Generalized sexual arousal disorder’  noch opgewonden in haar lichaam, noch in haar geest 
(onduidelijkheid over het aantal vrouwen dat tot dit subtype behoren). 

De definitie van FSAD door het AFUD = “the persistent or recurrent inability to attain or maintain sufficient 
sexual excitement, causing personal distress. This may be expressed as a lack of subjective excitement, or 
genital (lubrication/swelling) or other somatic responses”. Deze definitie heeft haar limieten, dat bewijzen de 
verschillende subtypes. Het behandelen van de verschillende subtypes is erg verschillend. Het voordeel van 
therapeutische interventie blijft uit tenzij afwezigheid van psychologische genitalische stuwing wordt 
onderscheiden van stuwing die wordt genegeerd of als onleuk wordt bevonden. Hetzelfde geldt voor tekort 
aan bewustzijn van subjectieve seksuele opwinding, dat verschillend is  van bewustzijn van subjectieve 
opwinding maar dat als onleuk wordt bevonden.  
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Oppassen met labo-onderzoek, deze zijn niet altijd relevant voor uitspraken te doen over een levensechte 
situatie. Vrouwen steunen niet bepaald op erotische visuele stimuli. Hun ogen sluiten vaak wanneer ze kun 
proberen te focussen op het moment. 

3.3 Hypoactief seksueel verlangen – stoornis 

Een vrouw haar seksuele motivatie is een complex gegeven, en een groot onderdeel ervan is niet per se de 
verwezenlijking van een intrinsiek seksuele behoefte. Integendeel, de steunpilaar van het seksueel verlangen, 
vooral in lange termijn relaties, is haar reactievermogen. M.a.w. de mate van bereidheid en mogelijkheid om 
op een seksuele stimulus te reageren. De motivatie om van een toestand van seksuele neutraliteit over te 
gaan tot één van seksuele opwinding en potentieel seksueel verlangen, stemt vaak af van het verlangen om 
emotionele nabijheid met de partner te verbeteren. Als het resultaat van de ervaring positief is, zowel op 
emotioneel als op fysiek vlak, dan zal het oorspronkelijke doel om zich één met de partner te voelen en het 
doel tot bevrediging van de seksuele noden, ook bevredigend zijn. Het circulaire model van een vrouw haar 
seksuele respons wanneer er geen initieel seksueel verlangen is, afgebeeld in figuur 3, voorspelt een 
welgekende comorbiditeit van verlangen- en opwindingsaandoeningen. Daarom omvat klinisch onderzoek 
volgende items:  

 Emotionele intimiteit 

 Andere motiverende factoren 

 Seksuele stimuli en seksuele context 

 Psychologische en biologische factoren die een invloed hebben op opwinding 

 Uitkomsten van de seksuele ervaring 

 Elk plots verlies van seksuele gedachten, fantasieën of uitvoeren van zelfstimulatie na normatieve 
verzwakking van de duur van de relatie 

Merk op dat ik weinig of geen traditionele markers (vergelijkingspunten?) van spontaan verlangen overweeg, 
alsook de mogelijkheid te reageren op stimuli (inclusief het initiatief van de partner tot seksuele activiteit), 
tot het potentieel non-dysfunctionele. Dezelfde vrouw in haar jongere jaren of vroeg in een nieuwe relatie 
kan een aantal van deze traditionele markers zoals verlangen- of seksuele fantasieën, seksuele gedachten, 
masturbatie of inherente seksuele driften ervaren hebben. Vrouwen kunnen gerustgesteld worden dat 
tussen 46% en 75% van de vrouwen in een gemeenschapsetting die geen seksuele klachten hebben nooit of 
minder dan maandelijks denken aan seks. Ook, het gegeven dat vrouwen hun fantasieën gebruiken om het 
verlangen te vergroten en een seksueel orgasme te vergemakkelijken, heeft als gevolg dat een minimale 
hoeveelheid van fantasieën niet kan worden gebruikt om laag verlangen te diagnosticeren. Bovendien 
stimuleren vrouwen zichzelf voor een aantal redenen die niet per se seksueel zijn, bv de nood om zichzelf te 
kalmeren, om te ontspannen, om te slapen, om zich ervan te overtuigen dat hun eigen stimulatie effectief 
kan zijn, zelfs als stimulatie door de partner dit niet is. Uit Laumann’s data blijkt dat vrouwen die leven in een 
gemeenschapsetting zowel een lager als een meer gevarieerde frequentie van auto-erotische praktijken 
kunnen hebben. Dit betekent tot nu toe dat het gebrek van deze traditionele markers van seksueel verlangen 
in sommige vrouwen normaal is, terwijl voor andere vrouwen de aanwezigheid ervan normaal is. De AFUD 
definitie van hypoactief seksueel verlangen-stoornis luidt als volgt: “Het aanhoudende of terugkerende tekort 
of de afwezigheid van seksuele fantasieën, gedachten en/of verlangen naar, of ontvankelijkheid voor, 
seksuele activiteit die persoonlijke ellende veroorzaakt.” Ik stel voor het te wijzigen tot deze: “Het 
aanhoudende of terugkerende tekort of de afwezigheid van seksuele fantasieën, gedachten EN verlangen 
naar, EN ontvankelijkheid voor, SEKSUELE PRIKKELS en activiteit, die persoonlijke ellende veroorzaakt.” 
Bovendien zou een waarschuwing nuttig zijn: “elk verlies van seksuele gedachten, fantasieën, of verlangen 
naar seks zou achter de normatieve verzwakking die optreedt met de duur van de relatie moeten staan.” 
Maw: het verlies van seksuele gedachten, fantasieën en het verlangen naar seks is anders dan het normatief 
verminderen ervan, bv omdat een relatie langer leeft. De bovengenoemde definitie heeft verdere analyse 
nodig en zal therapie leiden.  
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1. Analyse van een gebrek aan receptiviteit (de bereidheid om door te gaan ondanks de 
afwezigheid van seksueel verlangen op dat moment) 

 Een resultaat van een gebrek aan emotionele nabijheid 

 Een resultaat van een coëxistentieel FSAD (female sexual arousal disorder) 

 Resultaat zal naar verwachting uiteindelijk negatief zijn, ondanks het potentieel van de vrouw 
opgewonden te geraken en verlangen toe te laten. 

De subtyping toegangstherapie. Bijvoorbeeld, elke toekomstige ‘drug voor verlangen’ zou niet de logische 
keuze zijn voor de vrouw die zinvolle seksuele context en/of stimuli mist om te bewegen van een neutraal 
gevoel naar een opgewonden gevoel naar een gevoel van verlangen. Wanneer intrinsieke psychologische 
kwesties de reden zijn waarom een vrouw niet kan reageren op stimuli en context, kunnen deze problemen 
wel of niet in staat zijn adequaat te worden aangepakt. Het voordeel voor de vrouw van een ‘drug voor 
verlangen’ zou dan afhangen van de exacte psychologische context.  

2. Analyse van een duidelijk verlies van seksuele gedachten, fantasieën of het verlangen naar 
seks is anders dan het normaal verminderen ervan, bv doordat een relatie langer duurt. 

Een dergelijk verlies van aangeboren verlangen moet worden geanalyseerd met betrekking tot zowel 
biologische als psychologische factoren. Ernstige emotionele stress –bv dood partner of een recent 
herinnerde misbruik uit het verleden- wordt heel anders behandeld dan bijvoorbeeld verlies geassocieerd 
met bilaterale ovariëctomie bij een 31-jarige vrouw die momentaan orale oestrogeensupplementen 
toegediend krijgt. 

3.4 Vaginismus 

Het gezegde ‘spasme van het buitenste derde van de vaginale spier’ wordt eerder verondersteld dan dat het 
gedocumenteerd is. Clinici kunnen een reflexmatige samentrekking waarnemen van de oppervlakkige 
bekkenbodemspieren en de dieper gelegen anusspieren wanneer zij onderzoek en metingen doen met 
oppervlakkige elektroden (vaginaal geplaatste tamponachtige elektroden). Echter, metingen van 
oppervlakkige elektroden kunnen niet zo nauwkeurig bepaald worden als die van de naald-elektroden, en er 
zijn aanzienlijke observatorfouten tussen verschillende gynaecologen in de klinische detectie van vaginisme 
door fysiek onderzoek. Bij een vrouw met levenslang vaginisme vinden we klinisch een variabele graad van 
perivaginale spiercontractie terug dat eerder onderzoek of penetratie van een penis, vinger of tampon zou 
kunnen hebben gehinderd. Bij dergelijke patiënten zal, zodra de examinator het rapport heeft opgesteld; de 
procedure heeft uitgelegd; en de patiënt thuis heeft geoefend ahv inwendige zelfaanraking, de examinator 
iets vinden dat net toegang heeft tot deze smalle doorgang zodat een normaal onderzoek mogelijk wordt. 
Het tempo van vooruitgang m.b.t. beoordeling van vaginale inbrenging varieert ook, zelfs als men rekening 
houdt met de variabele motivatie. Sommige vrouwen zijn in staat voorzichtig, maar stevig, zelf een goed 
ingesmeerd object in de vagina in te brengen in de juiste hoek, maar moeten tien minuten wachten alvorens 
de spieren toegang verlenen. Andere vrouwen kunnen het relatief snel inbrengen zodra hun angstig gevoel 
vermindert en een gevoel van controle over de situatie hebben. Het karakteristieke kenmerk van een 
overdreven spanning van de perivaginale spieren is nog niet gevonden. Paradoxaal kunnen er bij een 
lichamelijk onderzoek normale spanningen zijn, maar minimale mogelijkheid om vrijwillig de introïtus te 
contraheren. In elk geval zal oppervlakkige EMG meestal de aanwezigheid van overgebleven hyperspanning 
en minimale van verdere perivaginale spiercontractie bevestigen. Over het algemeen hebben deze vrouwen 
de neiging om hun  abdominale buikspieren in de plaats samen te trekken. Fysieke bevindingen in aanvulling 
op gewijzigde perivaginale spierspanningen kunnen voorkomen, waaronder veelal vulvaire vestibulitis. Dus 
vaginisme als een diagnose is nutteloos, tenzij we reserveren voor: 

[A] Syndroom van historisch duidelijke hypercontractie van de spieren rondom het onderste derde 
van de vagina wanneer vaginale opening wordt verondersteld. Het inbrengen kanal dan niet 
gedeeltelijk zijn, geheel of gedeeltelijk inbrengen doet pijn. Gynaecologische bevindingen van de 
vulva vestibultis, scheuren van de posterior fourchette of enige andere lichamelijke oorzaak van 
introital of diepe dyspareunie, is afwezig. Het gaat vaak gepaard met angst voor een vaginale 
binnendringen.  
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Een subgroep van vrouwen die een minimale of geen introitale aanraking toelaten, kan geclassificeerd 
worden als vrouwen met een fobische angst tegenover vaginaal binnendringen. Ervaren pijn is geen kenmerk 
van deze subgroep, de gevreesde pijn wordt vermeden. 

Wanneer spieren samentrekken (tot nu toe aangeduid als vaginisme) ontwikkelt men secundair hieraan 
dyspareunie van eender welke soort. Laatstgenoemde moet grondig aangepakt, onderzocht en behandeld 
worden. Vervolgens moet ook de vaginale spierspanning in de aandacht komen te staan, omdat deze wijst op 
een abnormale gezondheidsreactie. 

3.5 Dyspaneurie & seksuele pijnstoornissen 

Volgens Basson dienen volgende stappen te worden ondernomen teneinde een bepaalde vrouwelijke pijn te 
definiëren: 

1. Bepaling van de mogelijkheid op het binnenkomen van de vagina 
2. Bepaling van wanneer de pijn begint (tijdens de seksuele ervaring) 
3. Bepaling van enige fysieke bevindingen 
4. Bepaling van seksuele opwinding voor en tijdens pogingen tot seks 

Alvorens het starten van een behandeling dient de dyspaneurie obv vermelde criteria ondergebracht te 
worden in een bepaald subtype.  

Het precieze mechanisme en de pathogenese van de pijn is tot nog toe onbekend.  

Perifere en centrale overgevoeligheid kan reflexmatig allodynie ( = pijn veroorzaakt door externe en interne 
stimuli van lage intensiteit, dewelke in de gezondheidszorg worden beschouwd als niet schadelijk) 
veroorzaken. 

3.6 Vrouwelijk orgasmestroornis (FOD) 

AFUD2 definitie van FOD ( = female orgasmic disorder) : diagnose FOD is enkel mogelijk indien 
opwindingsstoornis (FSAD = female sexual arousal disorder) afwezig is. Klinisch bekeken zorgt dit voor 
moeilijkheden: FOD komt nl frequent voor samen met genitale opwindingsstoornis + levenslange FOD komt 
vaak voor samen met een levenslang gebrek aan subjectieve opwinding. Het is wel het gebrek aan orgasme 
waar de vrouw op focust en die ze rapporteert (eerder dan de opwindingsstoornis).  

Basson is van mening dat aangezien het vrouwelijk orgasme vaak geen één-piek gebeurtenis is (cfr. mannen), 
maar een component is van haar opwinding, het nuttig zou zijn om disfunctioneel orgastische ontlading te 
definiëren in termen van opwinding. Bij hoge levels van seksuele opwinding zijn vrouwen meer bewust van 
genitale sensaties. Bovendien tonen bepaalde lab-gegevens een betere correlatie tsn objectieve 
vasocongestie (obj opwinding) en subjectieve opwinding aan. Anderson concludeert dat er waarschijnlijk 
diagnostisch verschillende subgroepen bestaan van FOD. Andere onderzoeken suggereren een grote 
variabiliteit mbt comorbiditeit van opwindings- & orgasmenstoornissen.  

Klinisch stelt men vast dat een vertraging in het bereiken van of een afwezigheid van orgasme kan 
samengaan met een subtype opwindingsstoornis (FSAD). Toch beschrijven sommige vrouwen een hogere 
opwinding en genitale sensatie die na een plateaufase langzaam weggaan. Dit wordt wel eens beschreven als 
“gevoelloos worden” of als een negatieve cognitieve feedback (vb: denken dat de partner moe wordt). Dit 
subtype is typisch voor FOD geassocieerd met gebruik van SSRI en het is dit type dat voldoet aan de DSM-IV 
en AFUD definities.  

                                                                 

2 American Foundation for Urological Disease 
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Een opgemerkte afname van orgastische intensiteit is veelvoorkomend in medische subgroepen van 
vrouwen, maar eigenlijk is hun orgasme noch vertraagd, noch afwezig. Vrouwen met een neurologische 
aandoening of prematuur verlies van ovariële functies ervaren typisch het verlies van intensiteit van het 
orgasme.  

Karakterisering van FOD in volgens schema: 

 

 YES NO 

Orgasme afwezig of vertraagd ++   

Orgasme intensiteit ↘ ++ 
 

  

Opwindingsstoornis (FSAD)  ook aanwezig   

          Indien FSAD, waarschijnlijk subtype:   

In bijvoeging, FOD is levenslang/verworven 

3.7 Conclusie 

Het verlies van de fysieke mogelijkheid om de genitaliën te laten zwellen in reactie op seksuele stimulatie 
moet worden onderscheiden van het gebrek aan subjectieve seksuele opwinding in de aanwezigheid van 
fysieke genitale stuwing. Gebrek aan seksuele responsiviteit is verdienstelijk voor analyse teneinde lage 
motivatie met gebrekkige emotionele intimiteit met een partner te onderscheiden van contextuele factoren 
en ook van het logische gevolg van een geassocieerde opwindingsstoornis. Clinici die de responsieve 
component van vrouwelijk seksueel verlangen negeren, riskeren tot 50% van de vrouwen met een 
verlangenstoornis te veel te diagnosticeren, gewoonweg omdat ze een gebrek aan seksueel denken en 
fantaseren vertonen. Vaginisme is een beschrijving van veronderstelde abnormale spierfysiologie en is geen 
echte diagnose. De multiple etiologieën  van dyspaneurie beperken de kans van één enkele therapie als 
zijnde effectief,  en Basson pleit voor het onderbrengen van dyspaneurie in subtypes obv pijn descriptoren. 
Afgenomen orgasme-intensiteit en de veelvoorkomend co-existerende problematische opwinding moeten 
gereflecteerd worden in de definitie van FOD zodanig dat deze klinisch bruikbaar wordt.   

Een gebrek aan begrip van etiologie en pathogenese van FSD ( = female sexual dysfunction) vraagt meer 
gedetailleerde, precieze definities.  
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4 HUMAN SEX-RESPONSE CYCLES 
Om de verscheidene factoren die bijdragen aan de seksuele problemen van onze patiënten beter te 
begrijpen, moeten we een redelijk en simpel model van de menselijke seksuele respons construeren dat ten 
eerste feedback naar de geest illustreert zoals het de seksuele respons regelt, en ten tweede het concept 
illustreert dat seksuele ervaringen ondernomen kunnen worden voor redenen die niet enkel seksueel zijn 
maar ook op intimiteit gebaseerd. Een simpel model wordt gepresenteerd dat de volgende dingen integreert: 
responsief en “spontaan” seksueel verlangen, de daaropvolgende ontwikkeling van verdere stimuli in de 
vorm van emoties die ervaren worden, subjectieve mentale opwinding, en accurate en inaccurate 
aanvaarding van fysieke, genitale, en niet-genitale veranderingen, en al deze dragen bij tot de modulering 
van de seksuele respons.  

Om seksuele problemen te begrijpen moeten we de concepten van de menselijke seksuele respons cyclus 
uitbreiden of een aantal potentieel gemengde modellen gebruiken. Erkenning van verschillende cycli in de 
geest en tussen lichaam en geest zou eindelijk onze obsessie met de dualistische benadering van seksuele 
problemen die men ofwel als fysiek ofwel als psychologisch ziet ten ruste kunnen leggen.  

4.1 Alternatieve cycli 

De menselijke seksuele ervaring, alleen of met een partner, kan een aantal verschillende behoeften 
bevredigen waarvan bewuste seksuele honger/verlangen er maar één is. Honger is gewoonlijk de 
belangrijkste reden voor zelfstimulatie, maar het kan een veel minder belangrijke reden zijn voor seks met 
een partner. Andere redenen voor menselijk seksueel gedrag zijn versterking van emotionele nabijheid, 
bonding, verbintenis, verlangen om een gevoel van aantrekkelijkheid of aantrekking tot een partner te 
verhogen, en verlangen om fysiek seksueel genot te delen (meer ter wille van het delen dan om het 
bevredigen van seksuele honger). Op deze manier kunnen we veranderen van een toestand van seksuele 
neutraliteit, maar met een wil om dit te laten veranderen doordat we stimuli toelaten die ons opwinden, en 
seksueel verlangen toelaten om voort te zetten omwille van seksuele redenen en redenen met betrekking tot 
intimiteit. Dit kan getoond worden in Figuur 1. Dit concept is in overeenstemming met de nieuwe definitie 
van de vrouwelijke hypoactieve seksuele verlangenstoornis, voorgesteld op de International Consensus 
Development Conference on Female Sexual Dysfunction, dat het concept van gebrek aan receptiviteit bevat.  

 

Figuur 1: Alternatieve menselijke seks respons cyclus die begint bij seksuele neutraliteit. De 
wil/bereidheid om opwinding te ervaren en daaropvolgend verlangen komt van de wens om 
emotionele intimiteit te verhogen.  

Seksueel verlangen dat op deze manier verkregen wordt verhoogt niet alleen de opwinding maar kan de wil 
verhogen om verdere stimulatie te verkrijgen of te geven, zoals wordt voorgesteld in Figuur 2. Het verkregen 
verlangen kan ook de mentale verwerking van bijkomende stimuli faciliteren in de richting van verdere 
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opwinding. Stimuli die aanvankelijk “onaanvaardbaar” waren, kunnen niet enkel aanvaardbaar worden maar 
ook zeer aangenaam en zorgen voor meer intense opwinding. Dit voorgestelde model benadrukt dat 
sommige of veel seksuele ervaringen beginnen bij een niet-seksuele toestand van de geest. Onder zulke 
condities is de motivatie om geschikte seksuele stimuli te zoeken niet enkel/ in het bijzonder seksueel.  

Zie pg 35: Figuur 2: Eens er seksueel verlangen is, verhoogt de receptiviteit voor seksuele stimuli en de 
verwerking van deze stimuli in de geest leiden meer waarschijnlijk tot verdere en meer intense opwinding.  

4.2 Psychologische factoren die de verwerking van seksuele stimuli beïnvloeden 

Verschillende psychologische factoren kunnen een persoon beletten om opwinding waar te nemen, en dus 
de neurologische signalen te blokkeren die genitale en andere somatische opwindingsresponsen toelaten. 
Deze factoren kunnen niet-seksuele afleidingen bevatten, of het gevoel seksueel ongeschikt/onbeholpen te 
zijn, of het herinneren van vroegere negatieve seksuele ervaringen. Dysfore opwinding, eerder dan afwezige 
opwinding, kan ervaren worden (vaak bij de herinnering van vroeger seksueel misbruik) met het resultaat dat 
de persoon dissocieert of bewust verstrooid/afgeleid wordt van de stimuli of een stop zet op die stimuli. 
Soms is het gebrek aan seksuele opwinding afkomstig van een gegeneraliseerde schaarste van emoties (de 
persoon heeft geleerd om “niet te voelen” als kind om verlies en psychologisch trauma te overleven). Dit 
voorheen noodzakelijke verdedigingsmechanisme wordt uitermate schadend.  

4.3 Biologische factoren die de verwerking van seksuele stimuli beïnvloeden 

Depressie is de meest voorkomende biologische factor die seksuele opwinding onderdrukt. Het limbische en 
paralimbische netwerk dat betrokken is bij de verwerking van seksuele stimuli ontvangt signalen van de 
noradrenerge en serotonerge neuronen van de locus coeruleus en de raphe nuclei in de hersenstam. De 
verminderde niveaus van noradrenaline en serotonine dragen waarschijnlijk bij tot de depressie en tot de 
onbekwaamheid om seksuele cues en triggers te aanvaarden. Grosso modo is centraal werkzame 
noradrenaline proseksueel. Bijvoorbeeld, een farmacologische impuls aan synaptische noradrenaline in de 
hersenen door gebruik te maken van een alfa 2 antagonist zal de seksuele responsiviteit verhogen. 
Serotonine die waarschijnlijk werkzaam is door de 5HT2C receptoren vermindert de seksuele responsiviteit 
maar zou het kunnen versterken door 5HT1A. Tot op zekere hoogte kunnen medicatie-effecten voorspeld 
worden: verhoogde synaptische noradrenaline of dopamine zal zorgen voor een verhoging in seksuele 
responsiviteit, terwijl serotonerge medicatie die 5HT2C (en 5HT3) activeert zullen de seksuele responsiviteit 
verminderen. Naast een context van depressie of medicatie suggereert recent werk dat sommige mensen 
met een lage “opwindbaarheid” uitzonderlijk hoge onderdrukking zouden kunnen hebben van centraal 
noradrenergische medicinerende seksuele responsiviteit.  

Een andere biologische factor die seksuele responsiviteit reduceert is vermoeidheid, of het nu voortkomt van 
een gebrek aan slaap of medische condities die moeheid veroorzaken.  

Hormonale factoren die seksuele responsiviteit belemmeren zijn androgeen-gebrek en hyperprolactinemie. 
Androgeenreceptoren zijn aanwezig in verschillende limbische gebieden, waaronder de hypothalamische 
mediale preoptische gebieden (MPOA), die uitgebreid verbonden is met andere limbische gebieden, 
waaronder de nucleus paragigantocellularis (nPGi). De nPGi signaleert serotonerge remming aan het 
ruggenmerg, waardoor genitale opwinding voorkomen wordt. Androgeenreceptoren zijn ook aanwezig in de 
periaqueductale grijze materie van de middenhersenen, die uitgebreid verbonden is met de 
hersenstamgebieden die betrokken zijn bij genitale opwinding en emotionele expressie. De cortex heeft ook 
testosteronreceptoren. Recent onderzoek door Stoleru et al. linkt seksuele opwinding met activiteit in de 
paralimbische gebieden, met inbegrip van de rechtse insula en de rechtse inferieure frontale cortex en de 
linkse anterieure cingularis die automatische en neuroendocrine functies controleert. Alhoewel deze 
pathways enige anatomische basis bieden voor androgene responsiviteit, blijft het brede scala van 
gevoeligheid voor  gebrek aan androgenen (getoond door vrouwen en mannen in de klinische praktijk) 
onverklaard.   
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4.4 Emotionele en fysieke voldoening 

Centrale punt van de alternatieve cyclus is een versterkte emotionele intimiteit. Dit wordt bereikt wanneer 
het resultaat zowel op fysiek als emotioneel vlak bevredigend is. Deze bevrediging is zeer individueel bepaald 
(vrouwen die geen orgasme nodig hebben, anderen multiple orgasmes, bij mannen vaak een orgasme nodig 
zelden meerdere). 

Is verzadigheid een positieve bekrachtiger? (Pfaus) Dit gezien dit eerder inhiberend dan stimulerend werkt op 
de seksuele activiteit. De ultieme positieve bekrachtiger blijkt de steeds durende wens tot versterking van de 
emotionele intimiteit. 

4.5 Wanneer emotionele en fysieke voldoening niet optreedt 

De alternatieve cyclus kan helpen wanneer er seksuele distress is, bv door chronische dyspareunie. Vaak 
hebben vrouwen meer problemen met het niet meer kunnen ervaren van de seksuele voldoening dan met 
het origineel probleem, de pijnklachten tijdens het vrijen. Inzicht geven in de op intimiteit gebaseerde cyclus 
geeft aanvaarding. Steeds opnieuw ontgoocheling oplopen door pijnlijke seksuele ervaringen versterkt de 
emotionele intimiteit niet. Hierdoor komt de drive van de seksuele cyclus in het gedrang en uiteindelijk gaan 
vrouwen seksuele intimiteit uit de weg gaan. Wanneer vrouwen hun intimiteit gebaseerde cyclus verstaan, 
kunnen ze een scheiding maken tussen enerzijds de gebroken emotionele intimiteit met partner, vermijden 
van seksuele stimuli en de noodzaak om elke pijn tijdens vrijen te elimineren en anderzijds seksuele 
ervaringen. 

4.6 Mixen van de cycli: ‘Traditioneel’ en alternatief 

De traditionele cyclus verhoogt vaak de op intimiteit gebaseerde cyclus. Klinisch blijkt dat vooral op jongere 
leeftijd, mannen zich meer bewust zijn van het ‘traditionele’ seksuele verlangen, dat klaarblijkelijk spontaan 
ontstaat. Het maakt dat een persoon op zoek gaat naar seksuele stimuli en eveneens beïnvloedt het het 
denken aan deze stimuli. 

4.7 Feedback cycli 

Een ander aspect van cycliciteit is de input van moment op moment in de gedachten die dan de lichamelijke 
respons gaat orkestreren.  

Seksuele stimuli -> seksuele opwinding -> neurotransmissie supraspinaal (frontaal en hersenstam) -> 
lumbosacrale centra geven genitale veranderingen als respons 

Mannen: genitale stuwing ontstaat en wanneer het overeenstemt met de verwachtingen ontstaat hieruit een 
verdere seksuele stimulus (level II stimulus). Wanneer deze stuwing niet overeenstemt aan de gestelde 
verwachtingen (genieten ondermaats), zoals bij mannen met chronische situationele erectiele dysfunctie, 
hebben zij geen verdere stimulus en omwille van de stuwing die niet voldoende bleek ontstaat er eveneens 
een negatieve afleidende seksuele stimulus. 

Vrouwen: Vrouwen hebben deze level II stimulus niet, want zij zijn zich niet bewust van hun genitale stuwing. 
Er is wel degelijk genitale congestie en deze kan door progressieve stimulatie seksuele opwinding vergroten 
op voorwaarde dat de vrouw de ervaring subjectief opwindend vindt. Vindt ze dit niet dan zal ze of niks 
voelen of eerder fysiek discomfort. Medicatie dat hierop inwerkt kan dus niet aan alle vrouwen worden 
gegeven gezien deze bevinding;  

Tekst : Human Sex-Response Cycles – Vanaf emotional experience tot einde tekst  
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4.8 De emotionele ervaring  

Als toevoeging aan de circuits tussen de hersenen en de somatische responsen moeten we ook de cyclus van 
de emotionele respons die de seksuele centrums beïnvloeden erkennen nl de mediale preoptische regio van 
de hypothalamus en andere limbische en paralimbische structuren. Dit kan beschouwd worden als een level 
II stimulus. Ondanks de fysiologische veranderingen van de lichamelijke reactie, wanneer de emoties niet 
positief zijn, zal de feedback negatief ook zijn en de seksuele centrums uitgeschakeld worden (Zie figuur 4). 
Barlow’s werk verduidelijkte dat mannen met chronische situationele erectie disfunctie, vergeleken met 
mannen zonder disfuncties, meer negatieve affecten hebben betreffende hun gevoel van seksuele opwinding 
door seksuele stimuli.  

Het concept van de biopsychosociale feedback loops zijn niet nieuw. Cognitie (gerelateerd aan aandacht 
mechanisme, culturele overtuigingen en attitudes, geleerde inhibitie), affecten en subjectieve seksuele 
opwinding horen allemaal bij de seksuele respons. Deze feedback kan positief en negatief zijn. Er is echt wel 
een nood om deze ideeën in simpele modellen te vormen die we kunnen delen met patiënten. 

4.9 Cyclussen veranderen met leeftijd  

We moeten ook de veranderingen aanpakken van de cyclussen met betrekking tot leeftijd, vooral deze die 
level II stimuli betreffen bij mannen. Frequent zien we in de klinische praktijk dat mannen rond de 50 een 
laag seksueel verlangen rapporteren. De doorverwijzende dokter vind vaak een ‘licht verlaagd’ of een ‘laag 
normaal’ vrij of biologisch beschikbaar testosteron en schrijft vervolgens testosteron supplementen voor 
zonder voordelen. De man rapporteert hierna geen verandering of (vooral wanneer intramusculaire 
preparaten werden gegeven) bijwerkingen van irritaties door een tijdelijke suprafysiologische piek van 
hormonen gedurende de eerste 2 tot 7 dagen na de injectie.  

Hiernaast ervaart de man een groeiende gewaarwording van zijn nood om emotioneel synchroon (‘in tune’) 
te zijn met zijn partner. Hij beschrijft een potentiële kans op seksueel te zijn met haar. Hij laat de seksuele 
gedachten toe en stelt zich de partner voor of ziet ze zelf echt, maar door normale verandering van de 
leeftijd gaan deze gedachten niet leiden tot zoveel zwelling in zijn penis als vroeger. Door gebrek aan de 
bekende level II stimulus stelt hij zijn opwinding in vraag omdat deze niet ‘bevestigd’ word. Hierdoor twijfelt 
hij eveneens aan zijn emotionele dichtheid tot zijn partner en neemt hij de tijd om naar zichzelf, zijn relatie 
en zijn leven in het algemeen te kijken. Niet ongewoon is hét ‘symptoom’ van deze complexe verstoring het 
seksuele aspect nl de lage motivatie om seksueel actief te zijn. Het begrijpen van de normale veranderingen 
in de seksuele respons cyclus kan helpen om inzicht te bieden in het feit dat de verandering toch niet louter 
seksueel is.  

4.10 Conclusie  

De menselijke seksuele respons cyclussen leggen de nadruk op de rol van de seksuele interactie met de 
partner en een groeiende emotionele dichtheid. Toch kan het zijn dat er op  verschillende momenten geen 
initieel gevoel van seksueel verlangen is, dit ontwikkeld zich later tijdens de interactie en kan variëren. Dat 
het normaal is om te reageren op seksuele stimuli maar zelden een gevoel van initiërende seksuele honger te 
hebben, is geruststellend voor 33% van de vrouwen die zichzelf een lage seksueel verlangen toekennen.  

De cyclussen proberen ook de verplichtende samenvloeiing van lichaam en geest doorheen de seksuele 
ervaring te illustreren. De uitgebreide feedback van de gedachten (emotie, gevoel van fysieke opwinding, 
gevoel van genitale opwinding, mentale opwinding, cognitie) constitueren een doorgaande level II stimuli 
verwerking en daardoor de seksuele respons moduleren. Er wordt gehoopt dat verdere uitbreiding van deze 
concepten zal helpen om ons begrijpen en daardoor helpen van onze patiënten verschillende seksuele 
moeilijkheden ten goede te komen.  
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5 PIJNLIJKE GENITALE SEKSUELE ACTIVITEIT  
De tekst is geschreven door 4 personen. Dit komt omdat een psychologie studente haar thesis over dit 
onderwerp wou doen. Deze is dan ondersteund door haar promotor maar ze vonden dat de nood voor hulp 
van een gynaecoloog ook bestond dus hebben ze nog een derde persoon ingeroepen. De laatste heeft ook 
nog geholpen aan een andere thesis betreffende het onderwerp. Ze hebben dit hoofdstuk dan ook samen 
beschreven.  

Het is meer dan een handleiding die is geschreven. Er wordt echt geprobeerd om de uitdagingen te verklaren 
en handig materiaal meegegeven, waarvan ze wilde dat het toen voor hun ook al ter beschikking was.  

5.1 Inleiding 

Lauren een succesvolle advocate vanachter in de 20, leidde sinds antibiotica gebruik voor een hardnekkige 
keelinfectie aan herhaaldelijke gistinfecties. Het bleek dat het geen enkel voorgeschreven of vrij verkrijgbaar 
product haar kon helpen.  Seks hebben werd zelf pijnlijker en pijnlijker. Het voelde alsof haar vagina in brand 
stond en ze werd terughoudender tegenover seksuele activiteit. Ze genoot vroeger erg van seks met haar 
man, maar nu had ze geen verlangen meer, zelfs niet voor niet seks zonder penetratie. Wanneer ze geen seks 
heeft komt ze in contact met haar gefrustreerde man en schuldgevoelens dat ze niet meer de levendige 
seksuele partner is van vroeger. Ze voelt bijgevolg erg weinig verlangen, wat verder bijdraagt aan haar pijn. 
Ze maakt zich zorgen over of ze ooit nog van seks kan genieten en kinderen kan krijgen. Haar gynaecoloog, de 
5

de
 die ze bezocht en de eerste die zei dat het niet psychologisch was, diagnosticeerde haar met vulva 

vestibulitis. Er werd aangeraden dat Laura deelnam aan pijn verminderende therapie met psychotherapie, 
gecombineerd met individuele fysieke therapie voor de behandeling van de pijn en de seksuele disfunctie.  

5.2 Painful genital sexual activity 

5.2.1 Introduction 

Tien jaar geleden, als een vrouw kwam klagen over pijn tijdens het vrijen bestond de therapie uit 
sekstherapie die zich focuste op psychoseksuele en relatieproblemen gecombineerd met vaginale dilatatie. Er 
werd maar zelden gevraagd naar de aard van de pijn omdat ze dachten dat er weinig aan te doen was. Maar 
naarmate dat er meer en meer vrouwen consulteerden voor dergelijke problemen gingen ze hun aanpak in 
vraag stellen.  Het team besefte dat er nog niemand echt pijn bij het vrijen had bestudeerd op een 
systematische manier. Wat ze geleerd hebben zal in de volgende secties besproken worden. 1. Variaties van 
de klinische presentatie van pijn bij het vrijen, 2. De typische gevolgen voor vrouwen, 3. Hedendaagse en 
vroegere conceptualisaties van pijn bij het vrijen, 4. Een overzicht van de mogelijke therapeutische opties en 
hun multidisciplinaire behandelingsaanpak en 5. De strategieën die ze hebben ontwikkeld om te werken met 
individuele vrouwen, koppels en groepen van vrouwen die te maken hebben met dit probleem, alsook de 
uitdaging die ze kunnen tegenkomen wanneer we omgaan met deze populatie. 

5.2.2 The many faces of painful sex 

8 tot 21% van de Amerikaanse vrouwen lijden aan pijn bij het vrijen. Vaak wordt dit probleem niet 
gediagnosticeerd  en indien het gediagnosticeerd wordt blijft het vaak onbehandeld. Slechts 60% van de 
vrouwen zochten naar een behandeling, 40% van hen kreeg zelfs nooit een formele diagnose. Deze 
bevindingen belichten het belang van het bevragen van pijn bij het vrijen. Het verklaart ook waarom de 
meerderheid van de vrouwen die seksuologen consulteren hoog opgeleide vrouwen zijn. Het is moeilijk om 
een dokter of psycholoog te vinden die de vele condities van pijn bij het vrijen kan diagnosticeren en 
behandelen.  
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Pijn bij het vrijen worden traditioneel geclassificeerd als dyspareünie of vaginisme. Één van de grootste 
problemen bij deze classificatie is dat er een grote overlap is tussen de twee aandoeningen. Het enige 
verschil is dat vrouwen met vaginisme penetratie vermijden. Ook kunnen deze aandoeningen wijzen op 
onderliggende fysieke aandoeningen zoals endometriose of omgekeerde uterus, wat resulteert in diepe 
dyspareünie en vulvaire vestibulitis wat resulteert in dyspareünie bij het binnengaan van de penis. Afgezien 
van de initiële oorzaak, verlaagt pijn tijdens het vrijen de algemene kwaliteit van leven. Het heeft een 
negatieve impact op alle fases van de seksuele respons cyclus (zowel voor de vrouw in kwestie als haar 
partner). Het schaadt stabiele relaties alsook nieuwe relaties die aangegaan worden, en na jaren van 
onopgeloste pijn kan het resulteren in humeurstoringen die dan weer een negatieve functionele impact 
hebben. 

5.2.3 What’s wrong with me? Associated difficulties 

De moeilijkheden geassocieerd met pijn bij het vrijen zijn onvermijdelijk gelinkt aan de socioculturele 
context. Een jonge vrouw die in de onmogelijkheid is deel te nemen aan penetratie kan verwoestende 
gevolgen ervaren, zeker als de pijn dateert van de eerste poging (wat het geval is voor de helft van de 
vrouwen die lijden aan dyspareünie). Na een tijdje gaan deze vrouwen zich afvragen wat er mis is met hen en 
gaan ze twijfelen aan de liefde en aantrekking voor hun partner.  

Onderzoek heeft aangetoond dat vrouwen die lijden aan pijn bij het vrijen meer te maken krijgen met 
psychologische distress, meer negatieve attitudes tegenover seksualiteit, meer seksuele dysfuncties en meer 
relatieproblemen hadden dan vrouwen die hier niet mee te maken hadden. Er was wel geen sprake van meer 
seksueel misbruik in het verleden. Vrouwen waarbij geen fysieke bevindingen waren hadden significant 
hoger niveau van psychologische symptomatologie en onaangepaste relaties.  

Sommige clinici rapporteerde dat 1/3
e
 tot de helft van de proefpersonen moeilijkheden had met penetratie 

tot op het punt waarop ze gegarandeerd kregen dat ze leden aan vaginisme. Resultaten van deze studie 
toonden aan dat vrouwen met vaginisme een significant hogere tensie hadden van de spieren dan deze met 
VVS, die op hun beurt weer hogere spierspanning vertoonde dan vrouwen die geen last hadden van pijn bij 
het vrijen. Deze bevindingen suggereren dat hypertoniciteit waarschijnlijk bijdraagt aan pijn tijdens het vrijen 
en dat het zou moeten opgenomen worden in de context van een multidisciplinaire behandelingsbenadering.   

Zoals bij andere pijnstoornissen zijn er verschillende bemiddelende factoren die bijdragen tot het 
opflakkeren en het behouden van de pijn. Opvallend is dat vrouwen die hun dyspareünie wijten aan 
psychologische factoren meer pijn hebben, meer seksuele dysfuncties hebben en meer psychologische en 
echtelijke distress ervaren dan diegenen die de pijn toeschrijven aan fysieke factoren. Ook angst is positief 
gecorreleerd met de pijnintensiteit tijdens het vrijen en er is een negatieve correlatie tussen pijn bij het vrijen 
en relatie satisfactie. Het is mogelijk dat goed aangepaste koppels zich beter aanpassen aan pijn tijdens het 
vrijen, en op die manier de angst verlagen en algemene distress rond seksuele activiteiten. Aldus, beide 
cognitieve factoren hebben waarschijnlijk een impact op de ervaring van pijn zelfs als geen van beide een 
verklaring geeft voor het initiële begin van de pijn.  

5.2.4 A brief historical overview 

De geschiedenis van benaderingen om pijn bij het vrijen te begrijpen en te behandelen is onsamenhangend 
en verwarrend. Er zijn op zijn minst 3 belangrijke, mogelijke verklaringen voor dit. Ten eerste hebben vele 
verschillende disciplines theorieën gevonden en behandelingen voorgesteld voor dit probleem. Er was 
controversie en weinig communicatie tussen de verschillende disciplines. Ten tweede is er verwarring rond 
het feit of pijn tijdens het vrijen nu een syndroom is of net een symptoom is van een onderliggende 
pathologie. Ten derde, en misschien wel het meest opmerkelijke, is dat het probleem niet de grootste zorg 
leek voor vele clinici. Het enige dat historisch duidelijk is, is dat pijn tijdens het vrijen een probleem is dat al 
gekend is voor vele eeuwen. 
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Gynaecologen zijn traditioneel steeds de frontlinie geweest in het onderzoek naar pijn bij het vrijen. Ze 
hadden een nogal dualistische benadering. Ofwel was de pijn te wijten aan een welgekende fysieke 
pathologie en bij afwezigheid hiervan werden de patiënten doorgestuurd naar mental gezondheidsprofessie. 
De vooronderstelling was dat wanneer je de fysieke pathologie behandelde, de pijn zou verdwijnen. 
Wanneer dit niet het geval was werd de patiënt doorgestuurd naar de psycholoog (psychiater). Zeer recent 
komt er een nieuwe biopsychosociale kijk te voorschijn bij gynaecologen die geïnteresseerd zijn in chronische 
pelvische pijn. Deze kijk conceptualiseert alle vormen van pelvische pijn, waaronder pijn bij het vrijen, als 
multigedetermineerd en vertrouwt op onderzoek en modellen van pijn onderzoek en 
gezondheidspsychologie. Binnen de gynaecologie is de enige uitzondering op de dualistische visie de 
beoordeling en behandeling van vaginisme. Sinds Masters en Johnson is vaginisme een psychosomatische 
aandoening. De primaire rol van de gynaecologie was om vaginale spasmen te diagnosticeren en om de 
patiënt dan te verwijzen naar sekstherapie met inbegrip van vaginale dilatatie. 

Laatste eeuw gebruikten zowel de geestelijke gezondheidszorg als de gynaecologen de dualistische attitude 
en aanpak, maar hun nadruk verschilde. Geestelijke gezondheidszorgers gingen uit van een psychogene 
oorzaak. Voor de zeker de helft van de 20

e
 eeuw werd pijn tijdens seks gezien en behandeld als een 

hysterisch symptoom. Andere benaderingen zagen die pijn als het resultaat van foute 
interactie/communicatie tussen het koppel, een slechte seksuele techniek, inadequate opwinding, vaginale 
atrofie, seksueel misbruik, of een combinatie van deze. Er is een kleine poging geweest om de verschillende 
behandelingen af te stemmen op de verschillende locaties, types, of eigenschappen van de pijn. Het is slechts 
recent dat de geestelijke gezondheidszorgers betrokken werden in de behandeling van dyspareunie 
 De termen dyspareunie en vaginisme stonden niet in de psychiatrische nosologie (= leer van de 
ziekten) tot de DSM III (1980), waar ze formeel geclassificeerd werden als seksuele stoornissen. Dit oiv 
Masters en Johnson, Kaplan en andere vroege seksuologen. De DSM-IV plaatst dyspareunie en vaginisme in 
een aparte subcategorie: de seksuele pijnstoornissen. Dit veronderstelt dat dyspareunie en vaginisme 
discrete syndromen zijn (op recente consensusconferenties over seksuele problemen werd beslist deze te 
termen te behouden). Het concept ‘seksuele pijn’ apart gezien van andere pijnproblemen is een verwarrend 
concept. Het suggereert dat er een speciaal type van pijn is genaamd seksuele pijn en dus veronderstelt het 
dat er ook andere categorieën zijn zoals werkpijn, etenspijn, slaappijn,… In feite is “seksuele pijn” in de DSM 
de enige soort pijn buiten de categorie van pijnstoornissen, en het is niet duidelijk waarom pijn tijdens seks 
gedefinieerd is door de activiteit die het veroorzaakt, eerder dan de karakteristieken van de pijn. 
  In de laatste 10 jaar wekte pijn tijdens seks de interesse van de pijn onderzoekers- en 
behandelingscomité. Vaginisme en dyspareunie zijn opgenomen in de ‘International Association for the Study 
of Pain’ (IASP) classificatie van chronische pijn, samen met nog andere vormen van urogenitale en 
bekkenpijn. Deze classificatie en aanpak steunt sterk op de pijnmodellen voorgesteld door de poorttheorie (= 
gate control theory) en zijn afgeleiden. Die stellen allemaal complexe interacties van biopsychosociale 
determinanten voor in de pijnervaring. De behandelingsmodellen veronderstellen multidisciplinaire teams (= 
inclusief artsen, geestelijke gezondheidszorgers, kinesitherapeuten, acupuncteurs,…) 
 De “pijn” benadering ontwijkt de grote problemen die eerder al werden opgesomd, omdat  
1. het van nature multidisciplinair is  
2. het zich op de pijn richt,  
3. het een nieuwe multiaxiale (axiaal = behorend om de as) aanpak om te classificeren voorziet 
Het gevolg zijn een aantal interessante nieuwe onderzoeksideeën met belangrijke klinische implicaties. 
Bijvoorbeeld hebben Pukall, Binik, Khalifé, Amsel, en Abbott recent aangetoond dat zowel vulvaire pijn- als 
aanrakingsdrempels aanzienlijk lager zijn bij vrouwen die lijden aan VVS dan bij de controlegroep. Deze 
bevindingen waren niet verrassend omdat het een weerspiegeling was van het klinisch fenomeen. 
Opmerkelijk was dat niet-vulvaire pijndrempels eveneens getroffen werden bij personen die aan VVS lijden. 
Dit suggereert dat perifere opvattingen en wellicht therapieën voor VVS mogelijks niet voldoende zijn om het 
probleem te verklaren. In een andere studie (Reissing) werd gevonden dat vrouwen die lijden aan vaginisme 
niet te onderscheiden waren van de gematchte VVS controlegroep bij pijnmetingen. Deze data suggereren 
dat pijn een essentieel deel is van de diagnose van VVS, maar dat het onvoldoende is om VVS te 
onderscheiden van vaginisme. Of de “pijnbenadering” stand zal houden moet nog afgewacht worden. 
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5.3 Huidige therapeutische opties 

De klinische en wetenschappelijke interesse in het behandelen van de pijnlijke genitale seksuele activiteit is 
de afgelopen jaren sterk gestegen. Huidige therapeutische opties bevatten medische, cognitieve, gedrags-, 
en chirurgische interventies. Echter blijven de meeste inspanningen tot op heden ééndimensionaal, omdat ze 
slechts 1 aspect van de complexe reeks van symptomen die pijnlijke seks karakteriseren belicht. Bovendien 
zijn empirische gevalideerde behandelingen nog altijd de uitzondering: Er zijn geen gerandomiseerde 
klinische testen voor vaginisme en enkel 1 voor dyspareunie. We hebben gesuggereerd dat een multimodale 
behandelingsaanpak de meest vruchtbare zou kunnen zijn.  
 Medische interventies zijn aanbevolen tijdens de eerste behandelingsfase van oppervlakkige 
dyspareunie. Typisch voor artsen is dat ze beginnen met de minst invasieve behandeling, zoals topische 
toepassingen van verschillende soorten antifungale (=antischimmel), corticosteroïde of  oestrogeen crèmes. 
Het is onze ervaring dat corticosteroïde crème de meest voorgeschreven eerste-lijnsbehandeling is voor 
oppervlakkige dyspareunie –met of zonder vaginisme– en dat veel vrouwen zichzelf genezen met 
antischimmelmiddelen, al dan niet voorgescreven. Toch is er is geen gepubliceerd bewijs dat deze crèmes 
werken. Systematische behandelingen inclusief orale corticosteroïden en antifungalen is de volgende 
behandelingsfase. Eén enkele gecontroleerde studie bestudeerde het gebruik van orale medicatie voor VVS 
(systematische antifungale), en resultaten tonen aan dat het niet effectiever is dan een placebo. Er zijn 
meestal geen medische behandelingen voor de enkele diagnose van vaginsime. 
 Gedragsinterventies bevatten sekstherapie, bekkenbodem fysiotherapie, en cognitieve-
gedragsmatige pijnbestrijding. Sekstherapie werd uitgevoerd met het idee dat verhogingen in verlangen en 
opwinding, evenals een daling in vaginistische spiercontracties enkele mechanismen zou beïnvloeden die de 
pijnlijke genitale seksuele activiteit zouden kunnen bemiddelen. Successen van sekstherapie gecombineerd 
met gedragsmatige pijnbestrijding werd gerapporteerd in twee recente studies, maar deze hadden geen 
controlegroepe. Therapeutische effectiviteit werd gerapporteerd in één niet-gecontroleerde studie van 
bekkenbodem biofeedback in een gemixte groep vrouwen met vulvaire pijn. De aanwezigheid van vaginisme 
werd niet formeel beoordeeld in deze steekproef, maar de frequentie was waarschijnlijk hoog, aangezien dat 
een belangrijke proportie van de participanten geen seks hadden in het begin van de studie. Er is trouwens 
ook bewijs dat biofeedback voordelig is bij andere pijncondities. Verder blijkt het gebruik van andere fysische 
therapietechnieken (vb. soft tissue mobilization= zacht weefsel mobilisatie) heel populair te zijn bij patiënten.
 Wij hebben recent een evaluatie beëindigd over de effectiviteit van fysiotherapie (inclusief 
biofeedback) bij het behandelen van 35 vrouwen lijdend aan VVS. Fysiotherapie was succesvol bij 51.4% van 
de vrouwen en niet succesvol bij de rest. Prospectieve metingen van pijn tijdens gynaecologisch onderzoek 
toonden een significante daling na de behandeling ten opzichte van ervoor. Zelf-gerapporteerde pijn tijdens 
seks was ook significant gereduceerd na de behandeling ten opzichte van ervoor. Als aanvulling, er waren 
significante stijgingen van de frequentie van seks, seksueel verlangen, en seksuele opwinding. Dit patroon 
van resultaten suggereert dat fysiotherapie een potentiële succesvolle niet-invasieve behandelingsoptie is 
voor de pijnlijke genitale seksuele activiteit. De patiënten vinden deze interventie ook leuk en geeft een 
redelijk gevoel van voldoening.  
 Vestibulectomie is de meest gemelde behandeling voor één van de hoofdsyndromen geassocieerd 
met pijnlijke seks: VVS. Gewoonlijk aangeraden wanneer vorige niet-invasieve behandelingen faalden. Deze 
kleine chirurgische interventie is heeft ook de beste gerapporteerde therapeutisch uitkomst. Het bestaat uit 
een uitsnijden van het maagdenvlies en alle sensitieve gebieden van de vestibule met een diepte van 
ongeveer 2mm, meestal gelocaliseerd in de posterior fourchette (= punt waar kleine schaamlippen achteraan 
samenkomen). Deze interventie wordt gedaan onder algemene of epidurale verdoving. Vrouwen worden 
aangeraden om 6 weken na de operatie geleidelijk aan de seks te hervatten. Bergeron, Binik, Khalivé & 
Pagidas’s en Bornstein, Zarfati, Goldik & Abramovici’s kritische herzieningen van de VVS chirurgische 
literatuur onthullen het succes variërend van 43% tot 100%, met een gemiddeld succes rond 65 à 70%. 
 Ondanks dit gerapporteerd succes zijn chirurgische ingrepen voor genitale pijn de bron van veel 
controverse, sterke meningen en begrijpbare verwarring over het basismechanisme waarmee de operaties 
hun effect bereiken. Een deel van deze controverse vloeit voort uit het feit dat er tot voor kort geen 
gerandomiseerde uitkomstbehandelingstudies waren om de effectiviteit ervan te evalueren. Wij hebben de 
eerste gerandomiseerde behandelingsstudie van VVS uitgevoerd waarin vestibulectomie, cognitieve 
gedragstherapie in groep en biofeedback werden vergeleken. De hoofdresultaten van deze studie zijn 
opvallend. Er waren geen pijnveranderingen gedurende de 6-weken basisperiode, maar wel significante 
verbeteringen na de behandeling en bij de 6-maand follow-up en dit voor alle behandelingen. 
Vestibulectomie resulteerde in ongeveer 2 keer minder pijn (47-70%, afhankelijk van de maat van pijn), in 
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vergelijking met de andere 2 behandelingen (19-38%). Deze bevindingen moeten voorzichtig geïnterpreteerd 
worden omdat na randomisatie 7 vrouwen weigerden om door te gaan met de operatie, en 2 van de 22 
rapporteerde dat het erger was na de operatie. Er waren significante verbeteringen op alle vlakken van 
seksueel functioneren bij de 6-maand follow-up, zonder verschillen tussen behandelingsvormen. Toch waren 
er geen veranderingen op vlak van frequentie, die bleef onder het nationale gemiddelde voor deze 
leeftijdsgroep. Helaas, kunnen we geen uitkomstvoorspellers identificeren.  
We brachten recent een 2,5-jaar follow-up uit van deze studieparticipanten. Alle behandelingsvormen 
hadden een significante invloed op pijn over die periode. Vestibulectomie bleef superieur in zijn invloed op 
klinisch beoordeelde vestibulaire pijn ten opzichte van de andere 2 vormen, maar die invloed was gelijk met 
cognitieve gedragstherapie in groep op het vlak van zelfgerapporteerde pijn tijdens seks. Dit suggereert dat 
de effecten van cognitieve gedragstherapie trager te voorschijn komen, en dat de operatie vermeden kan 
worden. Er waren geen veranderingen op vlak van frequentie van seks of algemeen seksueel functioneren 
tussen de 6-maand en 2,5-jaar follow-up. 
 Hoe helpen we een patiënt kiezen tussen dit gevarieerd aanbod aan behandelingsmogelijkheden? 
Ondanks de het superieure uitkomstresultaat van de vestibulectomie in onze gerandomiseerde studie, begint 
onze algemene klinische aanpak om pijnlijk seks te behandelen met het aanraden van de minst invasieve 
gedragsbehandeling (door de risico’s die aan chirurgie vasthangen). Na een zorgzame evaluatie en diagnose, 
raden onze gynaecologen de vrouwen aan te kiezen tussen cognitieve gedrags-sekstherapie/ 
pijnmanagement (in groep, als koppel of individueel) en fysiotherapie. Als 1 of een combinatie van deze 
behandelingsvormen niet effectief is (mbt de tevredenheid van de patiënt) dan zal de gynaecoloog 
overwegen om een vestibulectomie uit te voeren. De traditionele medische aanpak veronderstelt dat we 
altijd de conservatieve behandeling eerst geven. Toch, bij vele gevallen van genitale pijn is het zo dat (1) een 
conservatieve medische behandeling zoals corticosteroïde crèmes die niet helpen, en (2) veel van de 
patiënten die tot bij ons komen al die verschillende crèmes hebben geprobeerd, zonder succes. 

5.4 Hoe te werken met vrouwen die lijden aan pijnlijke genitale seksuele activiteit. 

5.4.1 Onderwerpen en veronderstellingen: onze aanbevelingen. 

De behandeling van vrouwen die lijden aan een pijnlijke genitale seksuele actiiteit is hard werk. Ondanks dat 
hun probleem heel specifiek is, en onze training ons geleid heeft tot het geloven dat hoe beter het probleem 
wordt gedefinieerd, hoe makkelijker voor interventies, is is dit zelden het geval voor dyspareunia of 
vaginisme, an al helemaal niet voor VVS. Het problleem lijkt misschien heel simpel, namelijk pijn bij het 
vrijen, maar hethet bestaat in en complexe samen werking van zowel fysieke als psychologische 
ethiologische en ook tussenkomende factoren, die ervoor zorgen dat zelfs ervaren therapeuten een uitdaging 
te wachten staat. Seks is iets ingewikkeld, seks is een unie of een verdeeldheid van fysiologie, psychologie en 
meerdere sociale dingen. Pijn toevoegen aan dit alles zal het niet vergemakkelijken, frustratie van vele malen 
falen ook niet. Het eindresulaat is bijna altijd een ingewikkeld geval dat al je therapeutische talenten van je 
vraagt, het geeft ook een grote bevrediging wanneer het rimpel effect van verbetering in iemand zijn 
omgeving zich volledig verspreid. Voorafgaand aan het ontmoeten van de patiënt, is het hulpvol voor 
therapeuten dat zij ook voorbereidend werk verrichten. Het is waarschijnlijk, niet zeker, dat je patiënt 
gefrustreerd zal zijn over het feit dat ze als heel veel professionals heeft gecontacteerd en dat niets hielp. 
Velen van hun zullen verhalen vertellen over het afgewezen worden als of het indenken van hun pijn of het 
nodig hebben van een excuus omdat ze niet omdaag met sommige relationele of intrapsychische conflict. 
Anderen zullen behandelingen opsommen die iatrogene schade (vb achtervolgen van onderdrukte 
herinneringen van seksueel misbruik of laser behandelingen die resulteerden in meer pijn.) wees dus klaar 
voor cynische en extreem hoopvolle mensen die bij je in therapie kunnen komen. In beide gevallen, vermijd 
in de val te vallen van jezelf als hun redder. Je kan empathisch zijn met hun frustratie in de therapie. Vaak is 
het hoofdprobleem in de laatste behandelingspoging om een goede validatie van hun pijn te geven of een 
eerlijke beoordeling van behandeling in verwachtingen. Zorg ervoor dat dat je beginpunt is, en je zal 
waarschijnlijk al meer voor haar gedaan hebben dan vorige therapeuten. 

Ontsnappen van het dualisme dat een plaag was voor vele pogingen om zowel het begrijpen van de 
behandeling van die pijnlijke genitale seksuele activiteit is makkelijker gezegd dan gedaan. In een sessie kan 
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je nog altijd trachten die pijn naar 1 bepaalde oorzaak te willen verbinden. Of je kan merken dat dat hetgeen 
is wat de patiënt wil doen. Maar zowel jij als de patiënt zouden graag een simpele verklaring hebben die een 
makkelijke behandeling vraagt. Behalve indien het duidelijk naar je toe springt en dit is zelden het geval, 
vermijd pogingen om pijn te attribueren naar 1 oorzaak. Indien je dit doet, gaat het beter gaan. Coherente 
maar onjuiste verhalen voor de oorzaak van problemen zijn maar tijdelijk bevredigend.  

Het toepassen van een multidisciplinaire benadering naar het concept, beoordeling en behandeling van een 
disorder vereist menselijkheid tenzij je alle disciplines betrekt. Een mentale gezondheidsprofessional kan 
verantwoordelijk zijn voor het mentaal gezondheidsprobleem in behandeling. Dit betekent dat je zou 
veronderstellen dat behandeling niet volledig in jouw controle ligt. Je kan jouw deel doen en zelfs de andere 
toegangen openen tot andere disciplines, maar uiteindelijk, kan je de enige dimensie controleren van het 
probleem waar je mee bezig bent. Dit is een uitdaging voor vele gezondheidsprofessionals. In het geval van 
pijnlijke genitale seksuele activiteiten, zou je een deel moeten zijn van een team, en je kan alleen dat deel 
bezitten dat onder jouw voorziening ligt. 

Echter, indien je inderdaad een multidisciplinaire benadering naar het concept, beoordeling en behandeling 
van pijnlijke seksuele activiteit, dan heb je de verantwoordelijkheid om jezelf op te leiden om te weten wat 
de andere disciplines doen. De optimale coördinatie van mulitdisciplinaire behandeling vereist dat alle 
teamgenoten op zen minst de basis kennis hebben over waar iedereen omtrent werkt. Dit betekent dat, als 
een therapeut, je jezelf moet opleiden omtrent het gynaecologische aspect die ook in die genitale pijn zitten 
vervat, ook het medische en chirurgische opties moet je kennen. Je zou jezelf ook moeten informeren over 
de fysieke therapeutische componenten van deze behandelingsaanpak. 

Een andere uitdaging in de behandeling van die pijnlijke genitale seksuele activiteit is dat niet zoals het geval 
in de meest duidelijke gedefinieerde problemen,  moet je het doel hebben om je behandeling simultaan op 
verschillende doelen te zetten. Tegen de tijd dat je hun ziet in je praktijk, vrouwen met die pijnlijke genitale 
seksuele activiteit hebben vaak ook deficieten in verlangen en opwinding (arousal) en lijken ook problemen 
te hebben met hun relaties en misschien hun gemoed en eigenwaarde. Onze aanbeveling is om te pogen om 
te doelen op alle probleem gebieden simultaan met redelijkerwijs modest dolen, als een gebied niet 
verbeterd zonder een evenredige verbetering in de anderen. Dus een kleine verhoging in verlangen, 
gekoppeld met een kleine verbetering in opwinding, gekoppeld met een beetje communicatie met de 
partner en een verlaagd niveau van hopeloosheid, heeft verassende toevoegende effecten, hoewel iedere 
modeste winnen in een enkel doelwitgebied. 

Onze laatste aanbeveling voor therapeuten is om van de behandeling te verwachten dat de therapie werkt in 
kleine stapjes.  We hebben al vaak gevonden dat nieuwe therapeuten in dit gebied verrast zijn over het feit 
dat patiënten blij zijn met relatief kleine verbeteringen. Iedereen van ons zou willen dat onze patiënten de 
problemen oplossen voor altijd, maar wat duidelijk is is dat kleine verbeteringen een wereld van verschil 
kunnen zijn de wereld van de patiënt. Hoewel we al cases hadden met vrouwen die VVS hadden, die een 
volledige oplossing op hun pijn voelden, vaker is de uitkomst dat er verbetering is, zoals de case met de 
behandeling van de meeste pijnsyndromen. Herinner dat verbetering opwindend kan zijn voor vrouwen die 
alle hoop waren verloren om nog ooit seksuele activiteiten leuk te vinden. 

5.4.2 Multidimensionele beoordeling 

Bij het blijven bij ons biopsychosoicaal model, vinden we dat een multidimensionele beoordeling van genitale 
pijn, dat is de beoordeling van het organische, cognitieve, affectieve, gedrag, en relatiefactoren als causaal of 
onderhoudende factoren, cruciaal is. Factoren die begonnen met het begin van de pijn conditie. Dit kan 
verschillen van hetgeen dat die pijn onderhoud. Jammer genoeg is de begrijpelijke evaluatie van vrouwen 
met dyspareuni traditioneel genegeerd bij alle gezondheidzorg voor deze populatie. De dag vandaag nog, 
veel van deze vrouwen worden nog steeds niet ernstig genomen, met het resulterende effect dat artsen niet 
alles doen om een goede diagnose te stellen voor dit probleem. Deze bevatten: 1. Een goede gynecologische 
geschiedenis, 2. Een gynaecologisch onderzoek met betrekking tot het cotton-swab palpatie van de 
vestibulair gebied, met vrouwen die zeggen hoeveel pijn ze hebben aan verschillende kanten en 3. Vaginale 
en cervicale culturen om zo uit te sluiten van een infectiegerelateerde pijn. Toegevoegde testen kunnen een 
endovaginale ultrasound en coloscopy zijn. Het is niet ongewoonlijk voor onjuiste medische evaluatie voor 
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het leiden naar iatrogenic schade via  de aanbeveling omwille van geen goede interventie. Zo een evaluatie 
zou dus een eerste stap moeten zijn in het diagnostisch proces. 

De tweede stap focust zich op het beoordelen op de kwaliteit, locatie, duur, start, elicitors en intensiteit van 
de pijn, allemaal wat gedaan kan worden door een mentale gezondheidsprofessionelen. Deze variabelen zijn 
de beste voorspellers voor onderliggende fysieke pathologie, in een studie gedaan met vrouwen die lijden 
aan verschillende types van dyspareunie. Het vragen naar pijn karakteristieken informeert niet alleen 
gezondheidsprofessioneel als naar mogelijke etiologieen, maar geeft ook de doelen van het valideren van de 
patiënt zijn lijden en vast te stellen van het therapeutisch verbond vroeger. We vonden dat het gebruik van 
een schaal van 0 tot 10, met 0 helemaal geen pijn en 10 het meest pijn ooit, voor een bruikbare tool voor het 
meten van die intensiteit van de pijn. We gebruiken vergelijkbare schaal voor het evalueren van de graad van 
emotionele nood die geassocieerd wordt met de ervaring van genitale pijn. Deze schalen vormen van 
onschatbare waarde voor het monitoring verbeteren van de therapie. Tenslotte, omwille van het feit dat veel 
vrouwen ook lijden van  aan genitale pijn gedurende andere, niet seksuele activiteiten, zoals het urineren, 
het inbrengen en verwijderen van een tampon en zo voort, is het belangrijk om over deze ook te informeren. 

Na het verkrijgen van een goede beschrijving van de verschillende aspecten van de pijn, concentreren we ons 
op de rest van de beoordeling op het cognitieve, gedrags- en affectieve reacties die meestal bij de pijn 
komen, en dit voor de vrouw en haar partner. De beoordeling van gedragsfactoren is vooral relevant 
wanneer een poging gedaan wordt om vast te stellen of de vrouw die kan leiden aan wat sekstherapeuten 
vaginisme neoemen, omdat het getoond werd dat alleen het vermijden van penetratie verschilt tussen 
vrouwen die lijden aan vaginisme tov die van dyspareunia. Omwille van het feit dat deze twee stoornissen 
vaak overlappen en voorkomen, hebben we voorgesteld dat het misschien best als een continuum wordt 
gezien, beter dan een kwalitatief verschil tussen diagnostische entiteiten. Toch, de kennis van de mate van 
waarin penetratie wordt vermeden biedt sommige belangrijke aanwijzing rond de rol die gespeeld wordt bij 
psychosociale factoren in de seksuele disfunctie die resulteert door een pijnlijke gemeenschap. Studies 
hebben aangetoond dat er geen correlatie is tussen de intensiteit van de pijn en de grootte van het 
onvermogen en de graad van onvermogen is vaak voorspeld door zulke cognitieve en affectieve factoren 
zoals het catastroferen en de angst voor pijn. 

Een groot deel van de beoordeling zou moeten focussen op de impact van pijn op seksueel functioneren. We 
neigen naar het vragen van eerlijke gedetailleerde vragen over het koppel zijn typische seksuele scenario, in 
het verleden en nu de frequentie van seks, hoe vaak masturbatie en wie meestal begint te verleiden voor 
seks, hoe en voor welke reden. Vrouwen die heel erge genitale pijn ervaren beginnen haast nooit voor seks 
(het verleiden enzo), en als ze het doen, dan is het eerder uit schuldgevoel dan uit verlangen. Dit is niet 
verrassend, in het zicht van het feit dat het aspect van seks dat nog altijd het belangrijkst wordt gezien(penis 
in vagina) een bron is geworden van pijn, niet leuk. Het aantal keer seks voor deze koppels is dus vaak in 
daling. Andere negatieve impacten op seksueel functioneren is ook een verminderde seksuele arousal en 
minder kunnen klaarkomen, en dat kan omgaan in nog verergeren van pijn. 

Wij geloven dat er 2 categorieën zijn van cognitieve factoren die een rol kunnen spelen in het blijven hebben 
van pijn bij seks, hoewel empirisch bewijs voor dyspareunia er niet is. Een eerst type van cognitieve 
verdraaiing heeft te maken et de bezorgdheid van het pijn hebben. Bijvoorbeeld: Ik zal  de hele tijd pijn 
hebben,… 

5.5 De initiële fase van therapie: de opbouw van een alliantie, educatie en het 
formuleren van doelen 

Vele traditionele sekstherapie-interventies voor dyspareunie en vaginisme zijn de voorbije 30 jaar gebruikt 
zonder enige empirische validatie (vb. vaginale dilatatie, Kegel oefeningen: veel gebruikt maar niets geweten 
over effectiviteit). Het lijkt dat het belangrijkste doel van een behandeling voor pijn bij seks een reductie van 
angst voor penetratie was, maar nooit een reductie van pijn. De auteurs hebben een poging gedaan om een 
nieuwe benadering te ontwikkelen die de traditionele interventies wijzigen en een ‘pijn-management’ 
component integreren.  
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Het belangrijkste doel van de initiële fase is de patiënt te helen om haar genitale pijn te reconceptualiseren 
als een multidimensioneel probleem, dat beïnvloed wordt door vele factoren zoals de gedachten, emoties, 
gedragingen en koppelinteracties. 

Eerste sessies: het ontwikkelen van een collaboratieve werkrelatie met de patiënt, het koppel of de groep 
patiënten.  

 Er wordt gediscussieerd over misvattingen van therapie, educatie gegeven over pijnlijke genitale 
activiteiten (multidimensionele benadering ipv enkel de onderliggende fysische pathologie aan te 
halen)  gebruik maken van geschreven didactische materialen 

 Therapeutische alliantie: de vrouwen voelen hun bevestigd en deze benadering vinden ze meer 
relevant voor hun dan de traditionele sekstherapie.  

Een van de eerste doelen van de behandeling is de patiënt te doen nadenken over hoe verschillende 
cognitieve, affectieve, gedrags- en relatiefactoren hun pijnervaringen beïnvloeden.  gebruik maken van 
een pijndagboek: o.a. met vragen over hun menstruatiecyclus, wat ze denken en voelen voor, tijdens en na 
de pijn, wat ze doen om met de pijn om te gaan, hoe opgewonden/gerelaxeerd ze waren voordat de pijnlijke 
gebeurtenis plaats vond. 

Samen met de patiënt wordt vervolgens 2 of 3 korte termijndoelen geformuleerd. Dit zijn realistische doelen 
die een leidraad bieden voor de interventies en die de patiënt engageren en motiveren. De volledige 
eliminatie van pijn als doel wordt wel vermeden aangezien het onwaarschijnlijk is dat enkel deze behandeling 
hiervoor kan zorgen. Veel vrouwen merken geen reductie in pijn op maar voelen wel dat er een mindere 
negatieve impact is op hun leven. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om koppeltherapie kan men de partners 
helpen inzien dat ze elk hebben bijgedragen tot de huidige polarisatie van hun seksuele rollen en tot een 
lagere frequentie van seksuele activiteiten, wat leidt tot een meer gebalanceerde alliantie tussen de 
therapeut en elk lid van de dyade. Tenslotte wordt er ook geprobeerd minder te focussen op de 
geslachtsgemeenschap en het koppel te helpen om weer plezier en voldoening te vinden in andere seksuele 
activiteiten (zonder penetratie).  

5.6 Behandelingsstrategieën voor het reduceren van pijn en seksuele disfunctie 

Eenmaal de patiënt erkent dat ze meer controle heeft over haar pijn, suggereren we manieren waarop ze 
deze bewustwording kunnen gebruiken om de pijn ook effectief te reduceren.  

Een eerste oefening is de zelfexploratie van de vrouwelijke genitaliën, met daarbij de nadruk op de lokalisatie 
van de pijn (i.t.t. de meeste sekstherapieën). Het gaat hier meer om een poging om de pijnlijke gebieden uit 
te tekenen en te weten waar het juist pijn doet (en indien relevant dit te tonen aan de partner). Educatie 
rond anatomie wordt gegeven indien nodig. 

 

Er wordt ook een vorm van ademhaling/relaxatieoefeningen gegeven om te leren hoe men de angst kan 
reduceren. De anticipatie op pijn leidt namelijk tot angst, wat 2 gevolgen heeft:  

1. het inhibeert de arousal, wat de lubricatie inhibeert en de pijn doet toenemen  
2. het draagt bij tot onvrijwillige contracties van de vaginale spieren die de penetratie meer pijnlijk en 

soms zelfs onmogelijk maken. 

De vrouw wordt aangemoedigd om dit een deel te maken van haar dagelijkse routine en het toe te passen 
tijdens haar fysieke therapiesessies en gynaecologische onderzoeken. 
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Er wordt altijd aangeraden dat de vrouw een ‘fysieke’ therapeut bezoekt (minstens 1-2 keer) die haar 
coached opdat ze de oefeningen op de juiste manier uitvoert (bij kegeloefeningen en vaginale dilatatie heeft 
men geen controle of dat de vrouw de oefeningen juist uitvoert en kan het zelfs contraproductief werken). 

Het cognitief herstructureren van de focus op pijn is waarschijnlijk een van de meest succesvolle 
componenten van deze benadering. Er worden 3 stappen onderscheiden: 

1. Voorbereiding op de onset van de pijn: anticiperen op pijn 
2. het confronteren en omgaan met de sensaties: pijn tijdens en na penetratie 
3. het omgaan met gevoelens na een episode van pijnlijke penetratie 

Een thema dat zeker besproken moet worden is het vermijden van penetratie en andere vormen van 
seksuele activiteiten. Het doorbreken van deze vermijdingsgewoonte kan gebeuren door: 

1. het erkennen dat ze seks vermijden 
2. het bewustzijn doen toenemen dat pijn waarschijnlijk een van de vele redenen is waarom ze op dit 

moment seks vermijden 
3. het identificeren van onrealistische overtuigingen, inhibities en minder aangepaste attitudes over 

pijn en seks  

Een heel belangrijke kwestie is dat van de universele afname in seksueel verlangen en opwinding bij deze 
populatie. Vele patiënten zijn jonge vrouwen, en het focussen op de identificatie van seksuele noden is vaak 
redelijk productief. Er wordt soms gevonden dat assertiviteit verbeterd moet worden opdat een vrouw kan 
communiceren met haar partner over haar seksuele voorkeuren. Een systematische conceptualisatie is erg 
hulpvol bij het omgaan met verlangen en bij het werken aan relatiekwesties bij vrouwen met dyspareunie in 
het algemeen.  

De laatste component van de therapie bestaat uit een review en consolidatie van de geleerde strategieën en 
de vooruitgang met het doel om ten eerste de interne attributies van verbetering te vergemakkelijken, en 
ten tweede het identificeren van hetgeen dat nog de nodige aandacht vereist eens de therapie beëindigd 
wordt. Dat kan bijvoorbeeld het lezen van een aantal zaken inhouden of andere behandelingen wanneer de 
huidige behandeling niet de gewenste resultaten heeft bereikt. Sommige vrouwen zullen op dit punt opteren 
voor een operatie of voor een alternatieve behandeling zoals acupunctuur.  

5.7 Therapeutische issues die gewoon zijn bij de behandeling van pijnlijke seks 
(Therapeutic Issues Common to Treatment of Painful Sex) 

De meeste therapeutische problemen die opduiken in de behandeling van vrouwen die pijn hebben bij 
genitale seksuele activiteit zijn dezelfde als deze in psychotherapeutische benaderingen van andere soorten 
pijn en seksuele problemen. Er zijn vijf specifieke therapeutische problemen die prominent aanwezig zijn in 
de behandeling van deze vrouwen. Op deze problemen anticiperen en hun behandeling voorbereiden kan 
zeer nuttig zijn voor de therapeut.  

Weerstand tegenover psychologische interventies voor pijn zijn niet ongewoon. Vele vrouwen zijn lang zoet 
gehouden met de woorden dat het probleem mentaal of emotioneel was waarbij de ernst van het probleem 
niet werd erkend. De meeste vrouwen zijn ervan overtuigd dat er ook een fysieke component is hoewel 
deskundigen bevestigen dat er geen duidelijke pathologie aanwezig is. Het is begrijpelijk dat de vrouwen in 
kwestie defensief reageren op de psychologische hulpverlening. Het is aan de hulpverlener om de cliënt 
duidelijk te maken dat een volstrekt fysieke pijn steeds gepaard gaat met een psychologische last. Alsook het 
erkennen van de pijn en de pijn te aanvaarden zoals de cliënt deze ervaart. De cliënt moet zich gehoord en 
begrepen voelen.  

Zoals bij elke cognitieve-gedragstherapeutische benadering is het nakomen en controleren van bepaalde 
gedragingen en het geven van ‘huiswerk’ essentieel. De cliënt kan hierover twijfels hebben om allerhande 
redenen (geen tijd, niet geloven in opdrachtjes, …). Deze onderliggende reden moet aandacht krijgen zodat 
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deze uit de weg kan geruimd worden. Een strategie die heel effectief is, is het meedelen dat het ‘taakje’ een 
directe invloed zal hebben op de pijnbeleving.  Ook de timing waarop het huiswerk wordt gegeven is zeer 
belangrijk. De cliënt moet hier klaar voor zijn. Als laatste kan men de cliënt aanspreken op haar toewijding 
om het probleem op te lossen om zo het huiswerk te rechtvaardigen.  

Een ander therapeutisch probleem is de opwinding/teleurstelling rollercoaster. Eerste overwinningen kunnen 
een groot optimisme en plezier opwekken. Toch kan het zijn dat deze slechts tijdelijk zijn en dat er terugval 
kan optreden waarbij de cliënt ontmoedigd geraakt. Het is belangrijk dat de cliënt op de hoogte is dat dit kan 
gebeuren. Een voorzichtig optimisme en een stabiele emotioneel houding zijn goed om negatieve reactiviteit 
en diepe dalen te voorkomen.  

De partner is niet zelden een totaal onbekende in de therapie. De actieve rol van de partner is belangrijk om 
de gunstige uitkomsten te bereiken, maar vaak weet men niet in hoeverre deze persoon behulpzaam zal zijn. 
Relationele dynamiek kan een zeer belangrijke rol spelen in de uitkomst en daarom wordt het ten zeerste 
aangeraden om de partner reeds van in het begin te betrekken in de therapie. Als dit niet kan of als de 
partner de therapie saboteert moet hier ook rekening mee gehouden worden en moet duidelijk gesteld 
worden dat dit beperkingen kan opleveren aan het gewenste resultaat. In de meeste gevallen heeft de vrouw 
een eerder geëngageerde partner die heel graag wil helpen aan het verhogen van haar levenskwaliteit. Dit 
zal immers zijn levenskwaliteit en seksleven ook ten goede komen.  

De multidisciplinariteit van de therapie kan soms tot therapeutische dilemma’s leiden wanneer dezelfde 
soort hulp wordt aangeboden door verschillende hulpverleners. Of wanneer ze niet op de hoogte zijn van 
elkaars aanpak. Daarom is het belangrijk dat alle teamleden dezelfde conceptualisatie van het probleem 
hebben zodat de cliënt geen verschillende informatie krijgt over de etiologie en de behandeling. En alle 
teamleden moeten beseffen dat ze elkaar nodig hebben om het gewenste resultaat te bereiken.  

Verwachte resultaten in klinische setting: casus Susan.  
Susan, een bankier van 33 jaar, die samenwoont met haar partner sinds 1 jaar, had pijn tijdens geslachtsgemeenschap 
sinds haar eerste seksuele ervaring toen ze een tiener was. Volgens haar maakt deze pijn penetratie vaak onmogelijk. 
Omdat ze ook pijn heeft tijdens manuele stimulatie en bijna geen seksueel verlangen heeft, weet haar partner niet hoe 
haar te benaderen en hoe haar aan te raken, hij werd steeds meer gefrustreerd. Ze was bang dat hij haar zou verlaten en 
besloot om hulp te zoeken. Ze probeerde eerst de pijn-management groep van het lokale ziekenhuis waar twee 
therapeuten allerhande ‘tools’ aanreikten om te leren omgaan met de pijn en om het seksuele/romantische leven te 
verbeteren. Susan merkte een kleine verbetering op het einde van deze therapie, maar voelde ook aan dat haar partner 
haar niet steunde. Zes maanden later zocht ze weer hulp, dit keer onder de vorm van individuele therapie. Ze had vele 
familiale problemen waar ze graag aan wou werken en die misschien gerelateerd waren aan de pijn en de seksuele 
problemen. Haar partner vond dat het haar probleem was en toonde geen interesse om deel te nemen aan de therapie. 
Na een jaar merkte ze weer een kleine vooruitgang. Uiteindelijk overtuigde ze haar partner om in relatietherapie te gaan. 
Haar seksleven is nu verbeterd, doch is de pijn nog steeds aanwezig zij het minder intens.  

Een combinatie van behandelingen brengt het meeste resultaat: verbeterd seksueel functioneren, 
verminderde psychologische stress en een betere romantische relatie. We kunnen besluiten dat een 
multidisciplinaire aanpak het beste is voor vrouwen die te kampen hebben met pijn bij het vrijen. Ook 
factoren zoals de impact en de duur van de therapie, de mate van zelfeffectiviteit en andere therapeut/cliënt 
karakteristieken moeten verder bestudeerd worden om de uitkomsten van therapie te voorspellen.  

5.7.1 De betekenis van werken met vrouwen die pijn hebben bij te vrijen 

De behandeling van deze populatie is een uitdaging en heel belonend. Het is een uitdaging omdat het 
doorgaans een zeer complex probleem is waaraan meestal meerdere hulpverleners voor nodig zijn. Het 
blijven zoeken naar onderliggende processen en nieuwe theorie opbouwen is heek interessant. Het is zeer 
belonend omdat de cliënten na afloop heel dankbaar zijn omdat seksualiteit en relaties een groot belang 
hebben in het menselijke leven.  
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6 WANNEER ZEGGEN WE DAT DE SEKSUALITEIT VAN EEN VROUW 

DISFUNCTIONEEL IS?  
Deze tekst gaat over wat een objectieve benadering ons kan vertellen.  Waar de normen vandaan komen en 
de beperkingen hiervan in de klinische praktijk. Daarna volgt een examinering van de functionele benadering 
om disfunctie in te schatten. De schrijver gaat ons  zo proberen te overtuigen dat het ondanks alles een veel 
betere standaard is om toe te passen, een standaard toegepast door sekstherapeuten.  

6.1 De zoektocht voor objectieve standaarden van disfunctie 

In de beslissing welk niveau van functioneren normaal is, kunnen verschillende bronnen geraadpleegd 
worden zoals DSM-IV, klinische oordeel, populatie data, laboratoriumstudies en algemene kennis. 

6.1.1 DSM-IV 

In theorie gaat het als volgt: een vrouw komt met een seksuele klacht (bv ik kom niet tot een orgasme), die 
aanleunt bij een van de DSM-IV stoornissen, en de clinicus stelt een diagnose vast op basis van de voorziene 
criteria (bv vrouwelijk orgasme stoornis). 

Problemen doen zich voor omdat die criteria niet goed geoperationaliseerd zijn. Ook de symptomen zijn niet 
specifiek genoeg. Het is dus aan de clinicus om tot een oordeel te komen, door verschillende factoren in 
kaart te brengen zoals leeftijd en persoonlijke geschiedenis.  

6.1.2 Klinische oordeel 

Deze kan niet gebruikt worden om normen te vast te stellen. Maar door gebrek aan normatieve data ( vb 
leeftijdsgerelateerde) is een klinische oordeel wel nodig. Dit gebeurt aan de hand van verschillende 
factoren(zie ook eerder), deze gaan we nader bekijken via enkele actuele klinische voorbeelden. 

6.1.2.1 Individuele karakteristieken 

Bv David gaat ervan uit dat het seksuele verlangen van zijn vrouw onder haar limiet is, omdat ze andere 
sensuele genoten wel sterk apprecieert zoals wijn en kust en lekker eten.  

Het klinkt aannemelijk, maar er is geen bewijs dat sensualiteit een persoonlijkheidsdimensie is, waardoor de 
ballon niet zeker opgaat. 

6.1.2.2 Interpersoonlijke determinanten 

Volgens de definities die onder andere spreken over interpersoonlijke determinanten,zoals de DSM-IV, 
zouden de cijfers van seksuele verlangen hoger zijn  in goede relaties. Waarom zijn er dan zo veel koppels bij 
wie dit niet klopt, en ook het tegengestelde waar blijkt (dus een slechte relatie maar goede seks)? 

6.1.2.3 Leefcontext 

Bv ‘het is normaal dat koppels waarbij beide werken en ook nog eens kinderen hebben, enkel seks hebben in 
het weekend.’ 

Het klinkt weer aannemelijk, maar weer, er is geen bewijs voorhanden. 
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6.1.2.4 Culturele settings 

Bv 2 koppels waarvan beide de man van joodse afkomst is en de vrouw Italiaans-amerikaans is. In het ene 
geval kampte de man met een probleem in het verlangen, in het andere de vrouw. Het fascinerende hieraan 
was dat in beide gevallen de niet-disfunctionele partner het probleem verklaarde in culturele termen. Dus bij 
koppel A kwam het door de schoolse cerebrale joodse traditie van haar man die botste met het 
gepassioneerde mediterrane  type. Bij koppel B was het de liberale joodse achtergrond die botste met de 
vrouw die opgroeide onder het strenge Italiaanse katholicisme.  

Beide opvattingen kunnen waar zijn, er moet gekeken worden naar de individuele situatie. Een culturele 
setting is dus niet eendimensioneel,en het seksuele verlangen steekt bijgevolg meer complex in elkaar. 

Culturele setting:  Door toeval melden zich een paar jaar geleden, 2 koppels aan die seksuele wensproblemen 
hadden. Elk koppel bestond uit een Joodse man een Italiaans-Amerikaanse vrouw. In het eerste koppel het 
de Joodse man het wensprobleem, bij het andere koppel de Italiaans-Amerikaanse vrouw. Opvallend was dat 
elk koppel zijn wensproblemen verklaarde vanuit culturele termen.  

Door het feit dat cultuur niet ééndimensioneel is, wordt de beoordeling vd seksuele wens als ingewikkeld 
gezien. 

6.2 Populatie data 

Wat als we wel goede epidemiologische data zouden hebben over de variatie binnen het seksueel 
functioneren, over de seksuele opwinding en de frequentie van orgasme binnen een populatie? 

Wat als we een standaardtabel zouden hebben voor de seksuele opwinding die een vrouw van 51 jaar, 
gelukkig getrouwd, middenklasse, Grieks-Amerikaans zouden hebben? In welke mate zou dit bijdrage tot het 
vaststellen van seksuele problemen? Ik denk dat het soms een hulp zou kunnen zijn, maar zou zeker geen 
oplossing zijn voor alle problemen op lange termijn.  

Wanneer we variabelen zouden nemen die verantwoordelijk zijn voor ‘goede seks’, zouden deze een 
normaalverdeling vertonen. Voor eender welk kenmerk men zal selecteren, gaat de helft van de vrouwen 
onder het gemiddelde scoren. Dit zowel betreffende het aantal orgasmes als de seksuele wens. 

Het is dan ook foutief om obv van enkel deze statistische gegevens te gaan bepalen wat disfunctioneel is. Wij 
leven in een cultuur waar er veel belang wordt gehecht aan het gemiddelde. Hierdoor gaat ook iedereen 
streven om te behoren tot de groep die zich net boven het gemiddelde situeren. Het zou fout zijn moesten 
vrouwen zich als disfunctioneel gaan beoordelen wanneer ze zich onder dit gemiddelde bevinden. 

De vraag die we ons stellen is waar we de lijn gaan trekken en nog belangrijker obv wat de lijn getrokken gaat 
worden? 

Wanneer we kijken naar intelligentie wordt de lijn getrokken op een IQ van 70, dat 2 standaarddeviaties 
onder het gemiddelde gelegen is en waarvan men verwacht dat de persoon moeilijk zal kunnen functioneren 
id samenleving.  

Toch hoeft 2 standaardafwijkingen niet altijd problematisch/ disfunctioneel te zijn. Denk vb. aan 
lichaamslengte. 

De vraag die we ons stellen is hoe de blijvende of terugkerende vertraging/ uitblijving van het vrouwelijk 
orgasme disfunctioneel kan zijn? 

Vooreerst is het vrouwelijk orgasme niet nodig voor conceptie, het mannelijk orgasme daarentegen wel. 
Anderzijds geeft de klinische ervaring eer dat vrouwen divers genieten van een orgasme en dat er eveneens 
een diversiteit is naar de wens van een orgasme. 
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Een seksuele disfunctie is dus subjectief. 

6.3 Laboratorium studies: Masters and Johnson 

De laboratorium studies van Masters en Johnson leveren ons zeer belangrijke informatie op mbt het 
vrouwelijk seksueel functioneren. Binnen de seksuele activiteit onderscheiden zij 4 stadia (opwinding, 
plateau, orgasme en herstel) die voorgesteld worden in de menselijke seksuele responscyclus. Deze cyclus 
geeft eveneens weer dat vrouwen dezelfde capaciteit hebben voor seksuele opwinding dan mannen, 
waardoor het seksueel functioneren voor mannen en vrouwen identiek is.  Maar het wil niet zeggen omdat 
vrouwen ook in staat zijn opwinding en een orgasme te beleven, dat dit dezelfde omvang heeft als bij de 
man. Moeten onze gemiddelde niet afgestemt zijn od mogelijkheden die men heeft mbt verlangen, 
opwinding en orgasme? Vrouwen dienen hun potentieel te ontdekken, zodat een kans om, geen norm hoeft 
te zijn. 

6.4 Gemeenschappelijke kennis 

Vrouwen hebben 2 soorten van orgasmen, namelijk clitoraal en vaginaal, waarbij het tweede beter is. 

Masters en johnson daarentegen gingen ervan uit dat alle orgasmes hetzelfde waren. De clitoris kon hierbij 
zowel direct als indirect gestimuleerd worden. Zij gingen er dan ook vanuit dat vaginale orgasmes een mythe 
waren.  

Om vrouwelijke disfuncties te beoordelen dient er gebruik gemaakt te worden van gemeenschappelijke 
kennis over de jaren heen. Hierdoor varieert het antwoord ook afhankelijk van het tijdstip. De begrippen 
zoals ze in onze huidige maatschappij aanwezig zijn, vertegenwoordigen geen eeuwige waarheid. 

6.5 Een nota over stimulatie 

Wanneer we kijken naar de seksuele disfuncties die zijn opgenomen in de DSM IV, staat hier eveneens het 
vrouwelijke orgasme stoornis. Belangrijk hierbij is dat dit de enige seksuele disfunctie is waar verwezen 
wordt naar de stimulatie. De stimulatie die hier echter bedoeld wordt omvat de psychologische stimulatie. 
De psychologische en omgevingsstimulatie zijn essentieel voor het vrouwelijke seksueel verlangen en 
opwinding. Bovendien spelen ze ook een rol bij seksuele aversie, dyspareune en vaginisme. Het is belangrijk 
dat de vrouw gemotiveerd is om seksueel actief te zijn. 

Vaak wordt de vrouwelijke seksuele wens teweeggebracht door intimiteit van de partner. Hierbij deelt men 
hoop, dromen en angsten. De wens naar seksuele activiteit onthuld zich bij iedereen anders. Vaak zijn 
vrouwen ook niet in staat om te zeggen of ze adequate stimulatie ontvangen hebben. 

Uit studie blijkt dat de meeste vrouwen die een lage seksuele opwinding ervaren toch tot een orgasme 
komen. Waarom willen vrouwen dan niet meer seks, om dit plezier te kunnen ervaren? Vrouwen geven 
hierbij aan dat er meerdere factoren zijn die een belangrijke rol spelen. Vb. hoe zij zichzelf voelt/ ziet die dag. 

Binnen de DSM IV wordt er aandacht gehecht aan normatieve factoren die uit diverse soorten studies naar 
voren komen, maar eigenlijk zou men meer aandacht moeten schenken aan de subjectieve benadering. 
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6.6 DE BEOORDELING VAN HET FUNCTIONEREND SYSTEEM: 
EEN PROBLEEM IS EEN PROBLEEM ALS HET EEN PROBLEEM IS 

DSM-IV streeft ernaar om seksuele disfunctie in objectieve termen te bepalen. 

een criterium voor wanorde op een functionele benadering diagnosticeren als een disfunctie: 
de diagnose maken als de storing distress of inter-persoonlijke moeilijkheden veroorzaakt 

Ik moet toegeven dat ik niet altijd met goedkeuring naar dit criterium keek omdat 
- het door politieke juistheid gemotiveerd was. (“Als u niet door uw vaginisme wordt gehinderd, wie ben ik 
om te zeggen dat het een disfunctie is.”) 
- we dan over een medische voorwaarde zouden spreken. (“Als u niet door uw serumcholesterol van 383 
wordt verontrust, wie ben ik om te zeggen dat het een disfunctie is.”) 
- het criterium vooral ongepast was bij epidemiologische studies. 
Welk percentage van de bevolking leed aan terugkomende of blijvende genitale pijn verbonden aan 
geslachtsgemeenschap, al dan niet dat de pijn distress of moeilijkheden veroorzaakt? 

Maar ik heb geen bezwaar meer tegen het criterium van distress of inter-persoonlijke moeilijkheden. Vanuit 
een klinisch perspectief realiseer ik dat de reactie op een seksuele situatie belangrijker is dan de objectieve 
situatie. 

De objectieve en subjectieve criteria kunnen covariëren. 
→ het objectieve seksuele patroon van de vrouw (vb. een vertraagd orgasme) 
→ distress en inter-persoonlijke moeilijkheden 
Door deze twee aspecten van de algemene situatie kunnen we een viervoudige lijst construeren. De lijst 
vertegenwoordigt vier mogelijke situaties. 

 

A De vrouw, haar partner of beiden zijn verontrust door de situatie. Zij zullen waarschijnlijk een behandeling 
starten (rekening houdend met hun geloof in professionele hulp voor problemen, hun capaciteit om een 
therapie te kunnen betalen,…). 

D Het niveau van de seksuele wens van de vrouw wordt bevredigd. Zij en haar partner zijn tevreden 
waardoor we hen waarschijnlijk niet zullen zien in een kliniek. 

De situaties B en C zijn interessanter omdat zij strijdige voorwaarden vertegenwoordigen. 
B een seksueel probleem dat geen wanorde veroorzaakt 
C wanorde dat niet veroorzaakt wordt door seksuele problemen 

DSM-IV voorziet situatie B (een probleem zonder een wanorde) en stelt in sommige gevallen, als de partners 
seksueel onverenigbaar zijn, een behandeling voor. 

John en Sarah hadden verschillende niveaus in wens, die normaal maar onverenigbaar waren. John zou 
kunnen genieten van dagelijks geslachtsgemeenschap te hebben, terwijl Sarah misschien maar één keer in de 
maand geïnteresseerd was in geslachtsgemeenschap. Sarah benoemde dit als een normaal niveau in wens en 
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John betwistte dit niet. Ze gebruikte de veronderstelde normaliteit van haar wens dan ook om de wensen van 
John, om frequenter geslachtsgemeenschap te hebben, te verwerpen. Interessant is dat ik John en Sarah niet 
zag als een paar. Ik zag John individueel toen hij vertelde over zijn stijgende bezorgdheid over 
geslachtsgemeenschap en het internet. Het was pas tijdens het bespreken van zijn probleem dat ik bewust 
werd van deze wensongelijkheid als bijdragende factor. 

DSM-IV waarschuwt ook dat een behandeling kan voorgesteld worden als er een bovenmatige behoefte aan 
seksuele uitdrukking door de partner, aanwezig is. 

Hoewel het probleem het gebrek aan seksueel verlangen bij zijn vrouw was, kwam Mike alleen naar de eerste 
zitting. Hij vertelde me dat hij na 17 jaar op het punt stond om te scheiden van zijn vrouw, omdat zij niet 
geïnteresseerd was in geslachtsgemeenschap. Zo had Mike het intens verlangen om door zijn partner gewild 
te worden. Iets dat hij door een gebeurtenis vanuit het verleden vaststelde. Door de omschrijving van Mike 
was ik totaal onvoorbereid wanneer ik zijn vrouw Millie een week nadien ontmoette. Zo was zij 
overweldigend, warm en sensueel. Zij vertelde dat zij gewoonlijk tweemaal in de week samen 
geslachtsgemeenschap hadden en dat zij dan bijna altijd minstens één orgasme had. Het probleem was, 
vertelde ze, dat het nooit genoeg was voor Mike. Als zij van een uur lovemaking genoot en zich nadien 
tevreden voelde, was Mike woedend wanneer zij niet opnieuw seks wilde. Als ze een avond hadden dat zou 
leiden tot seks, zou de hele avond kunnen geruïneerd worden als zij iets zei over één van de kinderen. Dit was 
voor Mike een teken dat zij geen zin had in seks. 

Andere situaties kunnen zich voordien als de vrouw zelf distress ervaart. Dit zijn gevallen waar men ongerust 
gemaakt wordt door vaak onrealistische verwachtingen. 

Toen de dertigjarige Maria naar de behandeling kwam voor haar beweerde seksuele dysfunctie, had zij 
precies zeven keer geslachtsgemeenschap gehad. Onder invloed van haar opvoeding door haar conservatieve 
katholieke ouders, had Maria beslist om haar maagdelijkheid te bewaren voor haar echtgenoot. Toen zij 
verloofd was, besliste ze om geslachtsgemeenschap te hebben. Maria had hiervan genoten, maar werd 
angstig van het idee dat zij nooit een orgasme zou hebben. Ik vertelde haar dat deze angst niet echt nodig is, 
omdat vaak oefening en ervaring nodig is vooraleer een orgasme zich voordoet tijdens 
geslachtsgemeenschap. Deze stelling ondersteunde ik door objectieve gegevens. Ik haalde  gegevens van 
Kinsey aan om aan te tonen hoe het percentage van vrouwen die een orgasme hebben maand na maand 
tijdens het eerste jaar van het huwelijk toenam (In die tijd vielen het begin van het huwelijk en de start van 
seksuele activiteit vaak samen.) Maar Maria was bezorgd – zij ontwikkelde reeds zorgen over prestaties – 
waardoor ik haar moest behandelen voor female orgasmic disorder, alhoewel ik niet dacht dat zij dit had. 

De laatste cel in de viervoudige lijst, C, is de situatie waar de vrouw een afwezigheid van seksueel verlangen 
ervaart, maar dat geen probleem is voor haar of haar partner. Omdat we deze vrouwen niet zien in de 
behandeling, kan ik geen illustratief voorbeeld geven vanuit mijn ervaringen. Ik kan wel speculeren dat de 
partners van deze vrouwen eveneens een laag seksueel verlangen ervaren. Dit kunnen relaties zijn waar het 
gebrek van de vrouw aan seksueel verlangen als normaal wordt beschouwd. Als seksuologen kunnen wij het 
spijtig vinden voor deze vrouwen, maar we moeten hun recht erkennen en rekening houden met hun 
doelstellingen. 

6.7 Hoe en waarom is een seksueel probleem een probleem? Of wat zijn de 
oorzaken van duidelijk lijden of inter-persoonlijke problemen?  
 

Waarom is deze klacht een oorzaak van een duidelijk lijden voor de disfunctionele vrouw?  
 
Het lijkt een domme vraag, niet? De reden is duidelijk: een seksuele klacht is een probleem omdat het 
afbreuk doet aan de vrouw haar seksueel genot. Maar het voor de hand liggende antwoord is slechts zelden 
het juiste antwoord. Er zijn vele andere manieren waarop een seksuele klacht een probleem kan vormen. 
Hier zijn er een aantal: een seksuele disfunctie kan een vrouw gebrekkig en abnormaal laten voelen. 
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Luz vermeed om dicht bij mensen te komen, mannen en vrouwen, omdat ze geloofde dat ze op die manier kon verhullen 
hoe merkwaardig ze was. Hoewel de meeste van de manieren waarop Luz zich vreemd voelde werden onderzocht in een 
uitstekende psychotherapie, verwees de psychotherapeut Luz door voor seks therapie, omdat ze geloofde dat de 
ongebruikelijke manier van het hebben van orgasmen bij Luz haar nog meer het idee gaf van abnormaal te zijn. De 
orgasmen zouden namelijk spontaan gebeuren tijdens het kijken naar iemand die een repetitieve beweging doet zoals 
het tikken met een potlood.  

Tegen de tijd dat we een aantal van deze vrouwen zien, is hun gevoel van abnormaal te zijn vaak verergerd 
door de vorige psychotherapieën, die in tegenstelling tot bij Luz vaak een ernstige psychopathologie als de 
oorzaak van hun seksuele problemen poneren en dus hun vaginisme wordt geïnterpreteerd als een afwijzing 
van de vrouwelijke rol en hun anorgasmie als een afgeleide van verlatingsangsten en een onmogelijkheid om 
mensen te vertrouwen. 

Sommige vrouwen geloven dat het niet genieten van seks een handicap is in de race voor een relatie, waar 
het belust zijn op seks en het vakkundig uitvoeren ervan voordelen zijn. Beter seksueel functioneren wordt in 
deze gevallen gezocht op dezelfde manier als kooklessen of borstimplantaten genomen worden, niet om 
plezier in en aan zichzelf te geven, maar omdat ze worden gezien als een instrument bij het bereiken van iets 
anders - het huwelijk - dat wenselijk is. 

Een seksuele klacht kan ook een probleem zijn omdat de vrouw haar seksueel functioneren in strijd is met 
haar andere doelen. Het komt regelmatig voor dat een vrouw met sekstherapie begint na jaren van seksloos 
getrouwd te zijn met als doel een zwangerschap in plaats van plezier te verkrijgen. 

Tricia had al 3 jaar een seksloos tweede huwelijk. Volgens Trici was de afwezigheid van geslachtsgemeenschap niet de 
reden waarom haar eerste huwelijk eindigde en haar tweede gelukkiger huwelijk leek vrij stabiel. Hoewel haar huidige 
man graag gemeenschap wilde hebben, wist hij van Tricia haar problemen  voordat hij met haar trouwde en had hij het 
aanvaard omdat hij van haar hield en omdat het koppel kon genieten van andere vormen van seksuele activiteit. Tricia 
was nog nooit gemotiveerd om haar vaginisme te laten behandelen (waardoor ze een seksloos bestaan leidde) wat de 
aanleiding was om te starten met sekstherapie was niet haar eigen plezier of haar echtgenoot zijn plezier maar het feit 
dat ze op 34 jaar had besloten dat ze een baby wilde. 

Een vrouw haar leed over haar seksueel functioneren kan zelfs het gevolg zijn van een oorzaak die vrij ver 
staat van haar seksualiteit zelf.  

Grace en Paul hadden geen seks meer gehad sinds hun 8 jaar oude dochter was verwekt, Sasha. Paul zat verveeld met de 
situatie, maar Grace niet - totdat ze zich realiseerde dat Sasha binnenkort de feiten van het leven zou leren en aan haar 
ouders zou vragen of ze “het” deden. Grace kon het niet verdragen om te moeten liegen tegen haar dochter of te 
moeten vertellen over hun abnormale seksleven. Het ontwikkelen van een seksleven zou haar in staat stellen om de 
waarheid te zeggen op de verwachte vraag van Sascha en dit  was de reden dat Grace sekstherapie had aangevraagd voor 
haar seksuele aversie stoornis. 

Een nog extremer geval van iemand die op zoek gaat naar sekstherapie voor een ander doel dan meer 
seksueel genot te hebben, is Linda. Zij had geen problemen die een categorie van disfunctioneren vielen, 
maar toch had ze een ernstig probleem met haar seksleven.  

Na 20 jaar van slechte seks in een ongelukkig huwelijk voelde Linda zich bevrijd door na haar echtscheiding te zoeken 
naar partners die even enthousiast waren als zij was over D & S (dominantie en onderwerping) seks. Dit type van seks 
was zeer spannend en bevredigend voor Linda omdat het zo groots voor haar was vermits de volgende fantasie er voor 
haar in besloten zat.  De fantasie dat ze zo kostbaar voor een man was dat die haar ondergeschikt moest houden en haar 
controleren zodat zij van hem zou blijven. Linda was geschokt om te ontdekken dat dit niet de fantasie van haar D & S 
partners was maar dat hun fantasie draaide rond het kunnen vernederen van een vrouw. Om de zaken nog erger te 
maken, was Linda haar doel niet alleen seks te hebben die gericht was op haar kostbaarheid, maar ook een relatie met 
hetzelfde uitgangspunt te vinden. Haar sekspartners die opgewonden werden door haar te kunnen vernederen waren 
dus slechte kandidaten voor een dergelijk partnerschap. 
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6.8  Waarom is de klacht een oorzaak van inter persoonlijke problemen?  

Vaak wordt de klacht over de seksualiteit van de vrouw niet door haar gesteld, maar door haar partner. De 
partner zijn nood is volkomen begrijpelijk in de vele gevallen waarin de vrouw haar seksuele werking 
voorkomt dat haar partner een plezierig seksleven heeft of in sommige gevallen gewoon al een seksleven op 
zich heeft.  

Elizabeth en Frank hadden al tien jaar een vrijwel seksloze relatie. Vanaf het begin was Elizabeth, die geen eerdere 
seksuele ervaring had, niet  geïnteresseerd en fobisch over seks. Ze kon niet opgewonden geraken van voorspel en had 

zulke ernstige dyspareunie  dat gemeenschap niet eens meer geprobeerd werd na de eerste paar keer proberen. Op 
aandringen van een boze Frank had ze onsamenhangende pogingen gedaan om de mogelijke medische oorzaken van 
haar dyspareunie te laten onderzoeken,  maar ze maakte zich geen zorgen om zijn seksuele behoeften en ze was zich er 
ook niet bewust van dat ze zelf misschien iets miste hierdoor. 

Dit gebrek aan bezorgdheid over een niet bestaand seksleven is niet uniek voor Elizabeth. Sommige vrouwen 
die zelf geen seksueel verlangen hebben, lijken niet in staat te zijn om te begrijpen hoe belangrijk seks zou 
kunnen zijn voor hun partners. (Inderdaad ik heb koppels gezien waar de vrouw deed alsof het feit dat haar 
partner die zijn borden niet in de vaatwasser zette, een grotere bedreiging voor de relatie vormde dan het 
ontbreken van een seksleven. Soms zijn de eerste paar sessies van sekstherapie gewoon nodig om de vrouw 
zover te krijgen dat ze de wensen van haar partner leert serieus te nemen. Zoals een geërgerde man het 
reeds zei: probeer te begrijpen dat dit net zo belangrijk is voor mij als winkelen is voor u. 

Hoewel we verwijzen naar mannen als Frank als investerende partners en we sympathie voelen voor hen, is 
er ook een categorie van over investerende partners die verschillende reacties oproepen. De over 
investerende partners zijn mannen die eisen dat de vrouwen met wie ze zijn hen een bepaald niveau van  
eigenwaarde of zelfstandigheid moeten geven eerder dan seksuele bevrediging. Een meer voorkomende zaak 
is de man die in de behandeling komt aandringen dat zijn partner een orgasme of meerdere orgasmen moet 
hebben tijdens de geslachtsgemeenschap. Ogenschijnlijk is dit voor de vrouw haar eigen plezier of goed (ook 
al is de vrouw zelf tevreden met de status-quo), maar eigenlijk verraadt de man zijn boosheid op de 
disfunctie van zijn partner een meer complexe motivatie. 

Pasgetrouwden William en Courtney kwamen voor sekstherapie omdat William woedend was dat Courtney geen 

orgasmen kon hebben tijdens de geslachtsgemeenschap. Iedere partner die hij had gehad voor zijn huwelijk met 

Courtney had op deze manier orgasmen zei hij. Hij was heel zeker dat er iets mis was met zijn vrouw dat moest vast 

gesteld worden. In een individuele sessie vertelde Courtney me dat ze bang was om in zijn gezicht te zeggen dat ze wel 

altijd orgasmen had gehad tijdens het vrijen vóór haar huwelijk maar William kwam altijd voortijdig klaar namelijk 

binnen 1 - 2 minuten (een schatting dat Willem niet betwist heeft) wat te weinig tijd voor haar was om een climax te 

bereiken (of voor de meeste vrouwen is om tot een climax te kunnen komen, voegde ze er met een notitie van 

achterdocht aan toe ten aanzien van de juistheid van zijn verslagen over zijn vorige partners).  

Soms zit er iets achter de vraag van de partner: 

Marla's niveau van seksuele interesse was weliswaar lager dan Peter maar ze was beried om seks te hebben 
met hem zelfs als ze zich niet lekker voelde. Peter kon dit niet accepteren. Hij was opgegroeid in een huis 
waar een tirannieke vader het gezin terroriseerde en was voortdurend op zoek naar zaken om hem te 
kunnen sussen door te doen wat hij wilde en hij zag het feit dat Marla seks met hem had toen ze niet 
geïnteresseerd was als het feit dat zij hem probeerde te paaien alsof hij een tiran was zoals zijn vader. Hij was 
langzamer in het realiseren dat zijn boos aandringen om Marla een hoger niveau van seksueel verlangen te 
laten ontwikkelen diende omdat hij niet het gevoel zou hebben dat hij zelf haar dwong om seks met hem te 
hebben om hem te paaien. Hij wilde het zelf dat zij dit deed. 
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6.9 Wat moet een clinici/arts doen? 

De volgende overwegingen kunnen voor een clinici bepalen of een vrouw haar seksualiteit disfunctioneel is 
of niet. 

1. Werk achterwaarts. Onderzoek eerst criteria B. Onderzoek het ‘duidelijk lijden' en ‘interpersoonlijke 
moeilijkheden’, voor je te focussen op een objectieve beoordeling van disfunctie. Het is hoogt 
onwaarschijnlijk dat een patiënt u consulteert, louter uit nieuwsgierigheid voor haar seksueel 
functioneren. Start met wat haar wel degelijk stoort aan haar partner. 

2. Gebruik ruwe termen om de disfunctie objectief te evalueren. Geen orgasmes, pijnlijke seks, 
afwezigheid van verlangen, onkunde om ‘into seks’ te zijn mentaal en fysiek, problemen om te 
penetreren – dit zijn klachten die perfect zouden kunnen gelden als disfunctie.  

3. Bepaal de adequaatheid van de stimulatie. Inadequaatheid van de stimulatie, waarbij men de 
psychologische, situationele en fysische stimulatie verstaat, is vaak de hoofdoorzaak van vrouwelijke 
disfuncties. Dit wordt ook als eerste aangepakt bij de interventie en behandeling. Disfuncties 
kunnen zonder dit niet begrepen worden. 

4. De relatie tussen de disfunctie en het lijden is niet altijd logisch/vanzelfsprekend. Ook al is de 
disfunctie daadwerkelijk aanwezig, dan nog dient men het verband met het lijden van het individu 
of koppel vast te stellen. Een disfunctie is een concreet probleem om aan een clinici voor te stellen, 
maar het is het effect van de disfunctie dat de patiënt er toe zet om hulp te zoeken. 

Maar het beste advies dat ik kan geven aan iemand nieuw in het seksuologische veld is simpelweg om 
geduldig te zijn en dit te blijven. Er wordt vaak gedebatteerd over of het nu beter is om je te verdiepen in 
boeken over psychopathologie voordat je een patiënt ziet, of om klinische ervaringen op te lopen voor er 
les over krijgt in school. Geen enkele aanpak blijkt de juiste. Wanneer er eerst patiënten werden gezien, 
voelden we ons alsof we niet genoeg kennis hadden om competent te diagnosticeren en therapie voor 
te stellen. Maar wanneer we begonnen met het instuderen van theorie, realiseerden we ons dat we niet 
genoeg klinische ervaring hadden om de verschillende onderwerpen te begrijpen. 
Uiteindelijk zal je dat mooie moment beleven waarbij je je realiseert dat je niet langer zelfbewust 
oordeelt welke disfunctie het is ; maar je bent bezig met het luisteren naar de patiënt die haar verhaal 
vertelt. Op deze manier word je dan ook beter in het stellen van diagnoses. 
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6.10 Nota’s 

1. Dit is waarschijnlijk niet het correcte model voor de onderverdeling  van dyspareunie en vaginisme. 
We kunnen de onderverdeling van deze concepten beter als tweedelig bekijken. Ofwel heb je 
dyspareunie, ofwel niet. Natuurlijk hebben sommige vrouwen met dyspareunie meer pijn dan 
anderen. 

2. Men bekijkt ook nader hoe iemand zover  gekomen is in de onderverdeling. Een vrouw kan weinig 
seksuele verlangens hebben vanwege aangeboren factoren of omdat haar verwachtte niveau van 
verlangens geïnhibeerd werd door negatieve ervaringen.  

3. De situatie dat een sekstherapeut een disfunctie behandelt die niet toekomt tot de DSM-4 criteria is 
zeer voorkomend, zeker in het geval van ‘Female Orgasmic Disorder’. Dat is omdat men niet kan 
zeggen dat een vrouw een FMD heeft, wanneer haar deficiënte orgasme respons kan worden 
toegeschreven aan inadequate seksuele stimulatie. En inadequate seksuele stimulatie is net de 
oorzaak bij de meeste vrouwen die geen orgasme kunnen krijgen.  

4. De enige koppels die ik gezien heb die behandeling zoeken omdat beide partners lage seksuele 
verlangens hebben, zijn lesbische koppels.  

5. We zien ook vrouwen die niet weten of zich niet afvragen wat er scheelt met hun. Ze worden 
meestal meegenomen in therapie door hun partner. De zin die zij vaak in de mond halen, is ‘als ik 
nooit meer seks zou hebben in mijn leven, zou ik het niet missen’.  
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7 FEMINIST CRITIQUE OF SEKS THERAPY: FOREGROUNDING THE POLITICS 

OF SEKS  

7.1 Voorwoord: het zijn van een feminist en seksuoloog 

Seksualiteit is een continu politiek slagveld, waarbij gender een zone is van actie. Seks therapeuten, 
opvoeders, onderzoekers en hun cliënten, studenten en onderzoek participanten handelen in een context 
verzadigd met politieke en moralistische aanvallen en verdedigingen. Een gevolg van de politicalisering van 
seksualiteit is dat seksuologie als een academisch onderwerp onderontwikkeld, stress-geladen en 
gestigmatiseerd is. Daarnaast kan sekstherapie niet zomaar onderzocht worden. 

7.2 Inleiding 

Feminisme zet de vrouwelijke positie, vrouwelijke stem, vrouwelijke perspectieven en vrouwelijke 
problemen op de voorgrond. Het zet vrouwen in het centrum van de analyse en om een feministische kritiek 
te geven, bekijkt men zaken vanuit vrouwelijk standpunt. Toegepast op seksuologie, vraag feminisme “ waar 
zijn vrouwen in de begrippen, methoden en theorieën? Hoe zou seksualiteit eruit zien als de vrouwelijke 
interesses centraal stonden?”. Een groot “ononderzocht” idee van ‘vrouwen’ doordrong de vroege jaren van 
de vrouwelijke beweging; maar dat idee is nu vervangen door een grotere aandacht voor de diversiteit van 
vrouwen en hun positie. Dit maakt ons onderzoek en het vormen van theorie complexer, maar we moeten 
kijken naar de variëteit van vrouwen hun seksuele interesses. 

Feminisme als een politiek standpunt over vrouwen, is veel verandert doorheen de jaren. De feministische 
kritiek over seks therapie is iets dat evolueert. 

Samenvattend, volgens feministische kritiek op seksuologie (is): 

 seks therapie te genitaal- en doelgericht 

 steunt seks therapie op seksistisch seks onderzoek, taal en theorie 

  de nomenclatuur van seks problemen seksistisch 

 Verwaarloost seks therapie gender gerelateerde verschillen 

 seks therapie zich niet bewust is van subjectieve seksuele betekenissen en onwetend is van culturele 
verschillen 

 zorgt sekstherapie onbedoeld (of niet) voor versterking van de patriarchale interesse en dubbele 
seksuele standaarden 

 moedigt sekstherapie onbedoeld (of niet) verplichte heteroseksualiteit aan   

 negeert seks therapie historisch sociale oorzaken en oplossingen voor seksuele problemen. 

De meeste van deze kritieken worden weggeveegd, aangezien ze te radicaal zijn. 

Het feit dat weinig feministische kritiek een invloed blijkt te hebben op de theorie, nomenclatuur en manier 
van sekstherapie is vanwege de politieke en socio-historische trends, inclusief verschillende 
meningsverschillen over seksuele onderwerpen tussen feministen.  

Feministische stemmen binnen de seksuologie zijn minder sterk door de isolatie van de feministische en 
seksuologische theorie binnen de geschiedenis, antropologie, culturele studies, en menswetenschappen. 
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Ondanks dat het veld van de seksuele studie aan het ontwikkelen is in de geschiedenis en 
menswetenschappen, zijn er nog geen bruggen gelegd met feministen in klinische omgeving. 

In het begin van de jaren ’90 begint een nieuw hoofdstuk in de sociale constructie van seksualiteit, aangezien 
de farmaceutische industrie geïnteresseerd werd in seksuele problemen. Politiek antiseksualisme blijft wel 
sterk. Feministische seksuologen, die nog steeds bijbenen bij de nieuwe academische ontwikkelingen in de 
kritische en culturele gebieden van seksuele studie, moeten aan de top van de ethische, praktische en 
theoretische uitdagingen blijven, aangeboden door de nieuwe seksuele drugs. 

7.3 Early feminist critique of sex therapy 

Sekstherapie kwam tot stand tijdens de seksuele revolutie tijdens de jaren ’60. Deze revolutie bracht de 
contraceptieve pil met zich mee, net zoals de legale abortus , minder censuur in de media, andere 
echtscheidingswetten, meer tolerantie van homoseksualiteit, publiciteit voor meer experimentele of niet-
monogamische levenstijlen en een andere sociale attitude dat seksualiteit voor plezier en intimiteit 
belangrijk is voor de individuele vrijheid.  
Op dezelfde moment kwam er een liberale vrouwenbeweging op gang die beweerden dat we onze 
seksualiteit moesten herdefiniëren. Geen fallocentrisme meer. Niet meer het negeren van de clitoris. Geen 
dubbele standaard meer. Feministen namen enthousiast het psychologisch seksonderzoek van Masters and 
Johnson (1966) over om hun politieke eisen kracht bij te zetten. Echter, op het einde van de jaren 70 botsten 
feministen op gendergebaseerd geweld en slachtofferizatie als bronnen van psychologische en seksuele 
onderdrukking en lijden.  

7.4  Resistance to feminist ideas about sexuality 

Doorheen de jaren 80 bleven feministen schrijven over seksualiteit, met maar een kleine impact op 
sekstherapie. Ik wil twee bronnen onderzoeken die leidden tot het falen van de feministen om meer impact 
te hebben op sekstherapie. De antiseksuele politieke atmosfeer en geen rechtlijnigheid in de feministische 
beweging die samen de kracht en dringendheid van de feministische boodschap limiteerden. 

7.5 Antisexual political atmosphere 

Seks draait vooral om een ‘culturele oorlog’. Deze oorlog tussen het progressieve en meer traditionele 
waarden hebben altijd bestaan in de amerikaanse geschiedenis. Paniek rond de ‘pornoplaag’, de perversie 
van homoseksualiteit  en seksueel overdraagbare aandoeningen zijn op deze manier gepromoot. Omwille 
van deze politieke strijd zijn de afgelopen 20 jaar maar enkele nieuwe contraceptieven op de markt 
gekomen, abortusrechten zijn steeds minder en minder geworden, censuur op seksuele kunst in museums 
kwamen weer meer tot stand, er wordt geen seksonderzoek meer financieel gesteund, haatacties zijn 
dagelijkse kost en homoseksuele rechten zijn in elke staat anders. Het stijgen van het aantal herpesinfecties 
in de vroege jaren 80 en het HIV virus in het midden van de jaren 80 versterkt deze politieke inzet.  
Het is belangrijk te weten hoe de conservatieven en antiseksuele politieke atmosfeer groeide daarheen de 
jaren 80. Deze (volgens hen) ‘seksepidemie’ was het gevolg van tienerzwangerschappen, promiscuïteit, 
pornografie, kindermisbruik, homoseksuele tieners, fatale ziekten,...Ze namen hier ook actie tegen, 
bijvoorbeeld om preventief te werken rond tienerzwangerschappen, werkten ze preventief rond seksuele 
activiteit bij tieners. Maw ze raadden alle tieners af om seks te hebben (ipv veilig seks te hebben). De 
oppositie in deze seksoorlogen wou onderzoek om hun posities kracht bij te zetten. Seksuologie werd een 
politieke voetbal en onaantrekkelijk als carrière. Zoals de uitgever van ‘the journal of sex research’ al 
aantoonde in 1990, was het academische seksonderzoek erg zwak. Er waren weinig programma’s, weinig 
professoren, weinig jobaanbiedingen en weinig agentschappen geïnteresseerd in seksonderzoek. Deze 
geschiedenis van afwijzing en stigmatisering dreef sekstherapie in de armen van het medisch model en de 
farmaceutische industrie, maar meer hierover hieronder. 
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7.6 Splitst within feminism 

Doorheen deze antiseksuele periode, dezelfde conservatieven die beweerden dat ‘liberaal’ seksonderzoek en 
sekseducatie sociaal corrupt zijn en slecht voor de jeugd,...vielen feministen aan als gevaarlijk voor de familie 
en de traditionele Amerikaanse manier van leven. Nu zou je denken dat feministen en seksuologen, die zich 
in dezelfde boot bevinden, vrienden zouden zijn. Wel, dit gebeurde niet. Ontkenning en homofobia binnen 
het feminisme voorkwam feministische seksuologen om deel te nemen in het lesbische debat rond erotiek. 
Deze discussies over rollen (verschil tussen mannelijke en vrouwelijke lesbiennes) en erotische identiteit 
toonde hoe emotionele dynamiek meer bijdroeg tot problemen dan tot seksuele techniek.  
Een andere put in de weg tussen feministen en seksuologen kwam in het debat rond seksueel geweld.  

7.7 The feminist antisex-position develops 

Tijdens de midden jaren 70 waren feministen de prevalentie aan het ontdekken van geweld tegen vrouwen. 
Feministen gingen ermee akkoord dat het leven van vrouwen in seksueel gevaar was en terwijl de feiten zich 
opstapelden tijdens de jaren 70 en vroege jaren 80 werd een consensus bereikt dat pornografie (samen met 
anti-vrouw propaganda) een grote oorzaak was. Vrouwen worden onderdrukt in pornografie en dit 
voorbeeld gaan mannen volgen. Anti pornografie groepen (onder feministen) tourden met shockerende 
diavoorstellingen en wilden dat pornografie illegaal werd als een inbreuk op de rechten van de vrouw. 

7.8 Impact on feminist sexology 

Met de focus van feministen op seksueel geweld  botste hun poging tot het hervormen van sekstherapie op 
enorme obstakels. Eerst, wanneer het vieren van de capaciteit van vrouwen om fysiek plezier en seksuele 
zelfbepaling plots triviaal bleek te zijn als zelfs onrespectvol. Ten tweede, het leek dat sekstherapeuten zo 
ontwijkend als de rest van het publiek waren over seksueel misbruik en dat ze beter zouden werken aan 
onderzoek over de prevalentie en behandelingsprogramma’s voor slachtoffers. Ten derde, (en het meest 
problematisch) verdenking dat seksuologie als een professie bijdroeg aan dit seksueel misbruik tegen 
vrouwen en onderdrukkind van de vrouw, zorgde voor grote conflicten.  

7.9 The turn toward medicalization in sex therapy 

Doorheen de jaren 80, wanneer seksuologie aangevallen werd door de conservatieven en antiseks 
feministen, vond seks therapie een veilige plek onder de medicale paraplu. De Amerikaanse psychiatrische 
associatie voegde ‘seksuele disfuncties’ toe in een lijst van mentale stoornissen in 1980, zoals problemen met 
het orgasme, erecties,...als bronnen voor behandeling. 
Tijdens de late jaren 80, al bleef de politiek antiseksueel gericht, begonnen we groeiende interesse in de 
wereld van medicijnen en geneeskunde in de seksuele problemen. Zoals urologische chirurgen aandacht 
gaven aan erectiestoornissen bij mannen als gevolg van nieuwe diagnostische instrumenten en meerdere 
opties in behandelingen.  
Eerst leek het alsof seks therapeuten niet zouden kunnen profiteren van deze verandering omwille van het 
bekijken van deze problemen als ‘fysiek’ en niet psychologisch door de urologen. Maar onverwachts kwam 
hier toch verandering in. Farmaceutische bedrijven investeerden in onderzoek door seks therapeuten en 
seksuologen. 

7.10 feminism and the medicalization of sex therapy 

Hoe gezellig en revitaliserend deze ontwikkeling voor sommige seksuologen ook lijkt, voor feministen roept 
deze twee zware problemen op.  
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1) de problemen van de commissie (opdracht, boodschap) 
2) de problemen van de omissie (nalatigheid) 

7.10.1 Problems of commission 

 Houden alle gevolgen van medicalisatie in die schadelijk zijn voor de feministische bezorgdheid in 
seksualiteit en sekstherapie 
Een praktisch voorbeeld: een recente brief in de ‘New England Journal of Medicine’ richt de 
aandacht op een zorgwekkende toename van klachten van genitale irritatie bij vrouwen waarvan de 
partner een medicijn gebruikt om het erectiel functioneren te verbeteren. Het lijkt erop dat deze 
medicatie resulteert in een problematische kwaliteit of kwantiteit van de vaginale penetratie. 

 De ‘sexuofarmacologische ‘ oplossing voor deze problemen zou zijn om de vrouw hormonen of 
andere producten om de penetratie te ‘smeren’ aan te bieden  komische oneindige regressie: de 
man zijn medicijn heeft de vrouwelijke lubricatie nodig. De vrouwelijke lubricatie heeft het 
zintuiglijke nodig van de mannelijke penis. De mannelijke penis heeft het vrouwelijk verlangen 
nodig, het vrouwelijk verlangen heeft … 

 Antidepressiva stellen orgasme uit of blokkeren het: dokter schrijft ‘tegengif’ voor dat moet 
genomen worden voor seksuele activiteit 

 
De obsessieve genitale focus van ‘sexuofarmacologie’ is het centrale probleem van commissie.  
 

 Succesvolle seksuele ervaring = succesvolle penetratie.  

Sexuofamacologie vereeuwigt de genitale functie als de primaire, ‘natuurlijke’, seksuele ervaring.  deze 
constructie dringt geheel door in seksonderzoek en sekstherapie 

In de diagnostische naamgeving en het behandelingsmateriaal, weegt het bedrag van de tijd besteed aan de 
aandacht voor het verkrijgen van een ‘harde penis’ en een ‘vochtige vagina’ op tegen de tijd besteed aan de 
aandacht voor plezier, macht, emotionaliteit, verbondenheid, communicatie,… en de medicalisering zal dit 
onevenwicht nog versterken. 

7.10.2 Problems of omission 

 = probleem van het weglaten (door de medicalisering) 

1) Het bagatelliseren van de relationele aspecten van de seksuele ervaring. (vb: uitgebreide 
penisfunctie-workups van artsen zonder iets te weten over de kwaliteit van de seksuele relatie van 
de ‘eigenaar van de penis’’) 

Medicalisering als sociale controle: de macht van medische autoriteiten om prioriteiten te stellen, door 
definiëring en ‘labeling’, zo sluit men een heel gebied van menselijke seksuele ervaringen uit.  
medicalisering ontkent diverse realiteiten 

Meeste koppels met seksuele problemen hebben hier nog nooit met iemand over gepraat, meestal ook 
niet met elkaar. Vooraleer hun problemen kunnen opgelost geraken moet er een discussie en 
verkenning zijn.  empirische studie waarin koppels informatie opschreven: grote discrepantie tussen 
info van partners 

 Men helpt deze koppels niet door medicatie voor te schrijven, voor deze koppels die hun seksueel 
leven nog niet ‘ontrafeld’ hebben. Of men legt er een partner, die het niet eens is met de medische 
autoriteiten, het zwijgen mee op. 

Het verzwijgen van de vrouwelijke perspectieven is 1 van de schrijfster haar grootste zorgen. Het 
grote probleem met ‘omission’ is dat met niet weet wat er wordt weggelaten. 
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2) Onverschilligheid ten opzichte van culturele variatie in seksualiteit. Omdat er van normale genitale 
functie gezegd wordt universeel biologisch te zijn, kan het zijn dat factoren zoals cultuur en religie 
gedegradeerd worden tot ‘achtergrondvariabelen’ 

Voorbeeld: koppel Birmaans-amerikaanse vrouw en Italiaans-amerikaanse man. Problemen: vroegtijdige 
ejaculatie, anorgasmie, geschiedenis van onvruchtbaarheid en onsuccesvolle in vitro fertilisatie. De meeste 
problemen waren er door culturele discrepanties (in erotisch zoenen, genderrollen rond de seksuele initiatie, 
seksuele expressiviteit en lichaamscomfort) De vroegtijdige ejaculatie was een gevolg van infrequente seks, 
die te wijten was aan andere problemen. Dit koppel een medicijn geven tegen vroegtijdige ejaculatie zou hun 
vermogen om culturele problemen op te lossen  vertragen of onderdrukken.  

De meest pijnlijke ‘omissie’ vanuit feministisch standpunt gezien is het ontkennen van problemen met 
macht. Mannen en vrouwen hebben geen gelijke politieke macht of persoonlijke seksuele macht. Het 
ontkennen van deze ongelijkheid in sekstherapie is een fundamentele ‘weglating’ 
Voorbeeld: de ongelijkheid op politiek en economisch gebied is te merken aan de onvolledige 
gezondheidszorg voor vrouwen (grenzen tot toelating voor abortus en contraceptie), er is een grote sociale 
druk om te trouwen voor socio-economische voordelen, grenzen voor buitenhuwelijkse seks uit angst voor 
reputatie, … 

 

7.11 Toward a feminist sex therapy 

Wat is de taak voor feministische sekstherapeuten in de huidige atmosfeer? In de studie van seksualiteit 
vraagt het feminisme: ‘Waar zijn de vrouwen in de concepten, de methoden, en de theorieën? Hoe zou 
seksualiteit er uit zien als de interesses van vrouwen centraal zouden staan? Een nieuw feministisch 
programma voor sekstherapie zal ons helpen om te weerstaan en te reageren op de huidige trends van de 
medicalisering. 

7.11.1 Conceptualization 

Medicaliseringtrends in sekstherapie rusten stevig op de rechtmatigheid en betrouwbaarheid van het 
medisch model om seksualiteit te begrijpen en te behandelen. Feministen moeten dit model uitdagen om de 
seksuele medicalisering te destabiliseren. 

1) We hebben een nieuwe naamgeving nodig voor seksuele problemen. (de huidige naamgeving 
gebruikt in het lesgeven, klinisch werk, onderzoek, terugbetaling dat van de DSM. Deze steunt op 
het definiëren van problemen als afwijkingen van de menselijke seksuele respons cyclus (Masters en 
Johnson) (schrijfster zegt dat naamgeving van DSM gebrekkig en seksistisch is) 

 Let’s have an avalanche of qualitative research (laten we een lawine hebben van kwalitatief 
onderzoek): focusgroepen met vrouwen met verschillende sociale situaties, vraag hen wat hen 
problemen geeft, wat  hen ongelukkig maakt, met welke taal ze hun comfortabel voelen, in welke 
taal ze willen antwoorden…Identificeer thema’s, groepen en categorieën die belangrijk zijn voor 
vrouwen.  

 

De huidige farmaceutische motivatie om vrouwen te behandelen is gebaseerd op de gepubliceerde hoge 
aantallen van vrouwen met een laag verlangen. Feministen hebben lang geprobeerd om het bewustzijn 
over de ontevredenheid van de seksualiteit bij vrouwen te vergroten.  

Paper Laumann: gedurende de laatste 12 maanden, is er een periode geweest of meerdere maanden dat 
u de interesse in seks verloor?  hoewel de feministen ongetwijfeld de aandacht in deze publiciteit op 
vrouwelijke ongenoegens appreciëren,  wat kan een ja/nee antwoord op deze vraag ons eigenlijk 
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vertellen? Wat betekent ‘verminderde interesse in seks’? welke soort seks? Hoe wordt deze informatie 
gebruikt? Feministen zijn sceptisch over de vraag of dergelijk onderzoek voordelig is voor vrouwen. 

Het is duidelijk dat mensen uit verschillende gemeenschappen seks anders beleven. 

2) Feministen moeten ‘gaten maken’ in de relatie tussen seksualiteit en het medische model 

In een recente paper vond de schrijfster kernelementen van het huidige medische model: (a) dualisme 
geest-lichaam, (b) een objectief, universeel lichaam, (c) naturalisme, (d) universele lichamelijke 
seksualiteit, (e) individualisme, (f) biologisch reductionisme, (g) ‘verdingelijkte’ ziekten. De feministen 
zouden elk van deze elementen moeten aanvallen en laten zien hoe deze falen om de sociale, politieke, 
en fenomenologische realiteiten van vrouwelijke seksualiteit te belichten.  

De naamgeving van de diagnoses reflecteren naar het probleem van het individu. Een conceptuele 
verschuiving naar het erkennen van gender bij seksualiteit, kan ons brengen van erectie-stoornis en 
verlangenstoornis naar een koppeldiagnose zoals verlangendiscrepantie. 

Een andere manier om de geloofwaardigheid van het individualisme in seksualiteit aan te vallen is om de 
assumptie van de seksualiteit als een soort van eigendom van het individu uit te dagen. Men kan 
seksualiteit zien als gecreëerd in een interactie. 

7.11.2 Methoden 

Huidig seksonderzoek ligt comfortabel tussen moderne strategieën van individueel en koppelbehandeling, 
hoewel klinische benaderingen sterk verschillen. Sommige therapeuten geven de voorkeur aan 
behavioristische methoden waar anderen meer leunen naar cognitieve methoden. Sommige therapeuten 
werken heel graag met expliciete educatieve video’s, die anderen dan weer nooit zouden gebruiken. 
Sommige therapeuten kunnen werken met inividuen uit een langdurige relatie terwijl anderen menen dat 
het koppel de focus van therapie moet zijn. Sommige therapeuten geloven dat de seksuele problemen de 
focus van therapie moeten zijn, anderen denken dat dit slechts symptomen zijn van andere problemen. Maar 
welke van deze methoden plaatst de positie van de vrouw, de stem van de vrouw of haar perspectief op de 
voorgrond? Wanneer ik voor het eerst probeerde een feministische seks therapie te ontwikkelen, stelde ik 5 
gebieden voor van remedieërende en compenserende coping die misschien van nut kunnen zijn voor elke 
vrouw en haar seksueel leven en niet gewoon voor elke cliënt/patiënt. 

1. Feminisme 101 helpt vrouwen begrijpen hoe gender werkt. 
2. Correctieve fysiologische educatie leert vrouwen om zeer goed bekend te raken met hun vulva 

vanuit een feministisch pespectief. 
3. Asseritiviteitstraining helpt hen sociaal geïnduceerde inhibities te overwinnen. 
4. Affirmatief lichaamswerk staat vrouwen toe hun lichaam te ervaren als een bron van mogelijkheden 

en ervaringen eerder dan een object van uiterlijke vergelijkingen. 
5. Tenslotte, masturbatie educaie leert attitudes van seksuele empowerment en rechten. 

Ik denk dat dit bruikbare pillaren kunnen zijn van feministische seksuele educatie. Ik droom van een set van 
ruime, mobiele seksklinieken met bibliotheken van circulerende boeken en video’s, computers met internet 
links naar seks educatie websites en regelmatige groepsdiscussies en voordrachten. Groepswerk is 
fundamenteel voor feministen, omdat het helpt om vrouwen te beschermen tegen de dominante 
professionele paradigma’s. Door de bijdrage van experts te beperken lijkt de vrouwen meer de mogelijkheid 
te bieden om hun problemen te komen delen bij het centrum. 

Masturbatie educatie is een belangrijk element voor de feministische methode, niet omdat masturbatie op 
zich zo educatief en wonderlijk is, hoewel het beiden kan zijn. Masturbatie is eerder de beste metafoor voor 
vrouwen hun seksuele rechten. Betty Dodson, de feministische goeroe van masturbatie van de afgelopen 25 
jaar noemde haar boek :” the joy of selsloving”. en wijdde dit boek aan zichzelf  omdat het zonder haar 
zelfliefde nooit geschreven zou kunnen zijn. Hiermee benadrukt ze trots en empowerment. Dodson doet 
geen therapie in de klassieke zin maar ze leert wel vrouwen hoe te masturbere en tot een orgasme te komen. 
Recente steun om masturbatie educatie te stimuleren komt van een fascinerende toename in vibrators. In 
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gemixte groepen is het dikwijls nog een etikette voor vrouwen om de inefficiënte van penetratie voor het 
vrouwelijke orgasme te benadrukken. 

7.11.3 Publiek 

Een ander resultaat van het centraal plaatsen van vrouwen hun stemmen en perspectieven is om de 
minuscule effectiviteit van sekstherapie in vergelijking met de omvang van seksuele problemen bij vrouwen. 
Indien vrouwen hun seksuele problemen veroorzaakt zijn door genderongelijkheden dan wil dat zeggen dat 
ze wijdverspreid zijn, misschien zelfs universeel en een echt effectieve en een verantwoordelijke 
feministische sekstherapie moet buiten de consultatieruimte kunnen treden in de gemeenschap. Er zijn vele 
vrouwen die nooit de binnenkant van eer sekstherapie ruimte zullen zien door barrières als geld, tijd, 
weigering van deelname door hun man of verbod erheen te gaan door religieuze of culturele factoren. Wat 
voor een sekstherapie kan men afleveren via educatie, media en gemeenschapssetting? Grote groepen 
vrouwen worden op die manier over het hoofd gezien. Het zou onze ogen moeten openen voor 
mogelijkheden overal voor preventieve en remediërende boodschappen. Schrijven voor locale media, 
Kopieën van feministische artikels in wachtruimtes achterlaten, discussiemogelijkheden aanbiedening 
diverse settings, distributie van simpele biografieën, sterke brieven schrijven naar formele settings en 
bedrijven, zorgen voor links tussen  meisjes- en vrouwenwebsites en feministische seks-informatie. 

7.11.4 Research 

Er kan niets veranderen aan de  seksuele visie zonder research. Veel onderzoek in de klinische seksuologie 
berust op het begrijpen van het ‘normale’. Het lijkt niet ondenkbaar dat ons huidig bergijpen van seksualiteit 
al even voorbijgestreefd lijkt voor de huidige generaties als het Victoriaans perspectief voor ons. De 
belangrijkste suggestie die ik kan maken is : daag alle veronderstellingen uit, heronderzoek alles. Vanaf dat je 
beseft dat seksonderzoek in de eerste plaats politiek is, vooral berust op macht, dan ben je beter voorbereid 
voor de lange rit. 
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8 ZULLEN MEDISCHE OPLOSSINGEN VOOR SEKSUELE PROBLEMEN 

SEKSUOLOGISCHE ZORG EN SEKSUOLOGISCHE WETENSCHAP OVERBODIG 

MAKEN? 
In de voorbije 10 jaar is er een hernieuwde interesse ontstaan voor de studie van seksualiteit en seksuele 
problemen. In dit nieuwe tijdperk van de studie en de behandeling van seksualiteit is de discipline er een 
geworden van hoofdzakelijk medische aard, die specifiek bekend staat  als “seksuele geneeskunde”. Deze 
term neemt de bovenhand boven traditionelere en bredere termen zoals “seksuologische wetenschap” en 
“seksuele therapie”. Dit is grotendeels te danken aan de recente farmacologische ontwikkelingen. 

8.1 Naar een definitie van de termen  

Het is belangrijk een  onderscheid te maken tussen “seksuele geneeskunde” en “seksuologische wetenschap 
en zorg”. 

 Seksuele geneeskunde: steunt vooral op het ziektemodel dat uitgaat van een onderliggende 
pathofysiologie die herstelt of bijgesteld dient te worden. Dit model benadrukt de fysieke of 
biomedische behandelingen en de onderliggende onderzoeksmethoden leggen een sterke nadruk 
op klinisch proefonderzoek. Voor een patiënt betekent dit dat hij moet gaan aankloppen bij een 
(huis-) arts of een specialist. 

 Seksuologische wetenschap en zorg : vertegenwoordigen een breed gedefinieerde, interdisciplinaire 
aanpak van het onderzoek, de diagnose en de behandeling van seksuele problemen. Dit staat ook 
bekend als het biopsychosociaal model dat verwijst naar een aanpak die de nadruk legt op de 
integratie van culturele, relationele en biologische factoren. De verstrekker van gezondheidszorg 
handhaaft een systematische aanpak van problemen en onderzoekt dus een verscheidenheid van 
mogelijke gebieden die raken aan de stoornis en biedt een waaier van behandelingsopties, die de 
patiënt zowel naar een verbeterd seksueel functioneren als naar seksuele voldoening moet leiden. 

8.2 Voorbije ontwikkelingen, toekomstige trends 

Aan basis van overgang van seksuologie naar seksuele geneeskunde:  

- kwaliteit van leven bevorderen (bvb. Viagra) door vergrijzing (gemakkelijk, economisch, 
doeltreffend) (verkoopcijfers: zie figuur) 
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- bvb. ook Dapoxetine: uitstellen ejaculatie, Intrinsa: verhogen opwinding en verlangen,… 
 

Farmacologische behandelingen beschikbaar = meer seksuele problemen worden bestreden 

- er wordt beter voldaan aan de zorgbehoefte van de patiënt 
- deze mogen niet gedreven worden door economische belangen 

- psychologische, gedragsmatige en neurofysiologische aspecten van seksualiteit? 

 

8.2.1 Voordelen en risico’s 

 

Voordelen voor de patiënt: 

- grotere toegang tot doeltreffende behandelingsopties die 
 minder inbreuk maken op het leven van de patiënt 

gemakkelijker te betalen zijn 

- minder stigmatisering door betere toegang tot gezondheidszorg 
- verschuiving van probleem van mentale/psychologische naar fysieke gezondheid (minder 

taboes) 
 

Nadelen voor de patiënt: 

- één weg naar de gezondheidszorg beperkt ook de patiënt (als enkel de huisarts wordt 
geraadpleegd, wordt voorbijgegaan aan relationele of psychische problemen) 

- de medicatie kan teleurstellen (niet werken of de spanning tussen twee partners 
onvoldoende inlossen) (bewijs in lage aantal dat doorzet met medicatie: zie figuur) 

- de rol van de partner in het proces wordt ontzien 
 

Voordelen voor de seksuologische wetenschap 

Tot jaren 90 weinig onderzoek naar seksuele respons en disfunctie (ook gebrek aan fondsen) 
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- door mogelijkheden farmacie: verhoogde interesse in seksonderzoek 
nieuwe middelen via farmaceutische industrie 

strengere ontwerpen onderzoek 

noodzaak goedkeuring door controleagentschappen 

- identificatie biologische bijdragen aan seksuele respons 
- discussie en consensus inzake definitie, diagnose, bevordering specifieke seksuele 

problemen en behandeling 

 
Nadelen voor de seksuologische wetenschap 

- onderzoeksagenda wordt beheerst door (streven naar) goedkeuring 
controleagentschappen om nieuwe economische middelen te bekomen 

- weinig fondsen voor onderzoek naar oorzaken seksuele problemen 
- klinisch proefonderzoek ontoereikend voor multidimensionele en geïntegreerde 

programma’s 
- doeltreffendheid geneesmiddel remt verder onderzoek naar oorzaken en gevolgen af 
- valse dichotomie tussen psychische en fysieke oorzaken 

 

Voor de verstrekker van de niet-medische gezondheidszorg 

Veranderingen in onderzoek en opkomst farmacie zorgen ervoor dat hulpverleners in de niet-medische zorg 
nog meer geconfronteerd worden met middelen, werkwijzen die nog niet op evidentie getest zijn.  

8.3 De kwestie herkaderen 

Voor het onderzoeken van de effectiviteit van medicatie zijn economische drijfveren aanwezig. Door daar 
veel geld in te investeren, blijft seksuologisch onderzoek van ondergeschikt belang.  

Daarom moeten we de vraag stellen: welke mogelijkheden is er voor seksuologisch onderzoek? Er moet op 
een geïntegreerde manier gewerkt worden! 
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Seksuologische gezondheidszorg 

Medisch personeel is niet opgeleid om op een relationele manier om te gaan met patiënten. Het besef is er al 
langer dat inhoud, proces en systemische factoren moeten samengebracht worden om optimaal te 
behandelen. Op dat vlak zijn seksuologen goed gepositioneerd om behandelprotocollen aan te bevelen en te 
implementeren (satisfactie van patiënt en partner worden gemaximaliseerd). Seksuologen kunnen: 

- patiënten identificeren die meeste baat hebben bij medicatie 
- werken aan relationele satisfactie 
- plannen voor nevenbehandelingen plannen 
- psychologische en gedragbenaderingen integreren 
- zij aan zij werken met mensen uit geneeskundige takken 

 

Seksuologische wetenschap en onderzoek 

Hoewel onderzoek over de evidentie van behandelingen van belang is, biedt het weinig inzicht in de oorzaak 
van stoornissen. Seksuologen moeten daarom proberen om de onderzoeksagenda nieuw leven in te blazen 
door: 

- een internationale database om aanbevelingen inzake de rol en impact van sekstherapie aan te 
maken 

- De impact van een geïntegreerd programma aan te geven 
- Aan te geven hoe de therapeutische inhoud en het proces de resultaten beïnvloeden. 
- Een onderscheid te maken tussen therapieën die werken en die niet werken 
- Technieken te rangschikken, zowel specifiek als algemeen 
-  Momenten aan te geven waarop therapeut meest betekent 
- onderzoek naar relationele; psychologische en gedragsaspecten te voeren 

Om dit te kunnen waarmaken, zou er een consensuspanel samengesteld kunnen worden (seksuologen, 
farmacie, geneesheren) 

8.4 Conclusie 

Van belang is: 

- nieuwe onderzoeksagenda 
- nieuwe aanspraak op de waarde van het klinisch onderzoeksmodel 
- rol van seksuologen in ontwikkeling en implementatie van behandelprotocollen (geïntegreerde) 
- opvoeding van het grote publiek wat betreft niet biologische variabelen 
- binnenhalen van financiering 
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9 DE RELATIE TUSSEN ZIEKTE EN SEKSUALITEIT: EEN OVERZICHT  

9.1 Inleiding  

1.Kwaliteit van het leven: 

 Definitie: de mate waarin iemand tevreden is over én met zijn levensomstandigheden. 

 Klinische definitie: lichamelijk gezond voelen en psychologisch evenwichtig functioneren. 

 Seksualiteit heeft een invloed op ‘kwaliteit van het leven’ 

 Seksuele disfuncties en problemen hebben een negatieve invloed op levenskwaliteit 

2.Medicalisering van de seksuele hulpverlening: 

 Historische constante maar recent versterkt door: 

o Orale medicatie erectiestoornissen 

o Groeiende aandacht voor seksuele nevenwerkingen van medicatie 

o Verschuiving in seksuologisch onderzoek naar de genetische, biologische, 
neurofysiologische en hormonale basis van seksualiteit = biologische focus 

 Problemen bij deze medicalisering van seksuele hulpverlening: 

o Seksuele anamnese disforie bij artsen = onbehaaglijk gevoel bij bespreken seksualiteit met 
patiënten  thema wordt niet besproken en vermeden 

o Artsen ervaren een gebrek aan opleiding rond het thema seksualiteit 
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9.2 De invloed van ziekte op seksualiteit: een hypothetische voorstelling 
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Figuur 1: Hypothetisch model over de invloed van ziekte op seksueel functioneren  
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9.2.1 Uitgangspunten bij het schema: 

-Menselijke seksualiteit is een complex fenomeen (bio, psy, socio-cult en relationeel). 

-Ziekte meer dan enkel biologische symptomen, kan ook psychologische, relationele en psychosociale druk 
met zich meebrengen 

=> ontwikkeling hypothetisch model met als startpunt dat ziekte tot seksuele problemen kan leiden 
op grond van somatische en psychologische factoren. 

9.3 Verband tussen ziekte en seksualiteit: 

-indirect verband tussen ziekte en seksualiteit; ziekte kan een directe invloed hebben op de fysieke conditie 
en het psychologisch functioneren (basisvoorwaarden voor normaal seksueel functioneren) hetgeen op zijn 
beurt het seksueel functioneren beïnvloedt. 

-directe invloed van therapietrouw (het opvolgen van behandelingsvoorschriften) op ziekte.   

-wederkerige relatie tussen fysieke conditie en psychologisch functioneren. 

-positief verband tussen zich psychologisch goed voelen en seksueel functioneren. 

-relatie (de partner die de ziekte en de daarmee verbonden veranderingen aanvaardt) heeft een invloed op 
seksueel functioneren.   

9.4 De relatie tussen ziekte en seksualiteit concreter bekeken 

9.4.1 Ziekte 

De aard van de ziekte zal bepalen of, op welke wijze en in welke mate er een invloed is van de ziekte op het 
seksueel functioneren. 

9.4.1.1 Tijdelijke versus chronische aandoeningen 

Tijdelijke ziekten (bvb. Griep) kunnen aanleiding geven tot tijdelijk verminderde zin in seks; maar weinigen 
zien dit als een seksueel probleem. 

Chronische ziekten (bvb. MS) kunnen leiden tot een tijdelijke of permanente negatieve invloed op het 
seksueel functioneren, afhankelijk van de aard en het verloop van de ziekte. 

=> Aard:  

a) directe invloed: bvb. Aandoeningen die gekenmerkt worden door aantasting van de genitaliën, van de 
seksuele fysiologie door neurologische en/of vasculaire aandoeningen en/of hormonale stoornissen 

b) indirecte invloed: bvb. Verwikkelingen/klachten tgv neurologische/vasculaire/hormonale aandoeningen 
die storend zijn of secundaire verschijnselen zoals pijn, vermoeidheid,… 

c) iatrogene invloed: noodzakelijke medische ingrepen die onbedoeld een negatieve invloed hebben en/of 
nevenwerkingen van medicatie. 
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=> Verloop: 

-stabiel of progressief: stabiel=eenmalige aanpassing; progressief= constante aanpassing. 

-levensfase waarin ziekte optreedt: cruciale fase (vb. puberteit): belangrijk! Rekening mee houden in 
diagnostiek en behandeling. 

9.4.2 Psychologisch functioneren 

Ziekte op diverse manieren invloed op psychologisch functioneren: 

a) invloed op het psychologisch welzijn: gaande van gewone aanpassings- en rouwreacties tot 
psychopathologie. Eerste kan opgevangen worden in gesprek, tweede vereist behandeling. 

b) invloed op het lichaamsbeeld: onderscheid maken tss:  

-veranderingen in het uiterlijk/voorkomen 

-veranderingen in het functioneren met vragen rond wat je nog wel/niet meer kan of over basisfuncties (vb. 
incontinentie) 

c) invloed op het zelfbeeld ivm de ‘rollen’ die men aanneemt (rol als moeder, partner,minnaar…die men 
eventueel niet meer kan opnemen) 

d) confrontatie met individueel aanpassingsvermogen en draagkracht 

e) afhankelijk van de betekenis van seksualiteit voor die persoon (varieert afh van leeftijd, sekse, opvoeding, 
cultuur,…) 

In het schema wordt het verband tussen het psychologisch en relationeel functioneren sterk benadrukt. De 
manier waarop een koppel omgaat met de veranderingen waartoe een ziekte hen verplicht, zal afhangen van 
de relationele vaardigheden die een koppel bezit. Een specifiek probleem dat men vaak vindt, is dat ernstige 
lichamelijke beperkingen kunnen aanleiding geven tot rolverwarring en rolveranderingen in het koppel (vb. 
eerder zien als zorgverlener dan partner). Niet alleen de individuele betekenis van seksualiteit voor partner 
en patiënt is belangrijk, maar ook welke betekenis seks heeft/had in de relatie. 

9.4.3 Seksueel functioneren en seksualiteitsbeleving 

Verschillende manieren waarop seksualiteitsbeleving kan verstoord zijn door ziekte: 

a) seksuele disfuncties: classificatie: 

1. problemen met verminderd seksueel  

2. opwindingsproblemen 

3. orgasmeproblemen 

4. pijnstoornissen 

5. vaginisme 

Opgelet! Niet elke seksuele disfunctie= seksueel probleem + belang nagaan voor wie het een probleem is: 
patiënt, partner of relatie. 
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b) seksuele problemen die uit oog verloren worden: onderscheid tss: 

1. seksuele belevingsproblemen: veranderingen in de lich. en/of emotionele beleving van seksualiteit 

2. seksuele relatieproblemen 

3. seksuele aanpassingsproblemen 

4. praktische seksuele problemen (vb.incontinentie) 

5. seksuele integratieproblemen (bvb.tijdens cruciale fase ziekte; gevolg soms verlate ontwikkeling) 

9.5 Besluit 

In dit artikel werd stilgestaan bij de wijze waarop ziekten invloed kunnen hebben op het seksueel 
functioneren aan de hand van een hypothetisch model dat tot in detail ontrafeld werd. Dit model dient als 
leidraad voor de diagnostiek en behandeling van seksuele problemen van mensen met een chronische 
aandoening of lichamelijke beperking door ziekte. 
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10 CHRONISCHE ZIEKTE EN SEKSUALITEIT: EEN GENERISCH CONCEPTUEEL 

KADER 
Hoewel seksuele dysfuncties frequent comorbide zijn met vele chronische ziekten en hun behandeling, 
werden ze tot voor kort genegeerd in onderzoek en klinische praktijk. Gelukkig krijgt seksueel functioneren in 
de context van chronische ziekte. Meer wetenschappelijke aandacht. Veldstudies zijn heel divers qua 
onderwerpen en methodologie. Ze maken niet alleen vergelijkingen tussen studies inzake 1 ziekte moeilijk, 
ook maken ze vergelijkingen tussen verscheidene ziekte onmogelijk. In een poging om onderzoekers te 
inspireren, presenteert dit artikel een generisch, conceptueel kader betreffende de impact van chronische 
ziekten (en hun behandeling) op seksueel functioneren. Het hoofddoel van dit conceptueel kader is. Een 
diepte-analyse, en inzicht, te voorzien van het proces inzake de impact van ziektegerelateerde 
psychologische en relationele factoren op seksueel functioneren en welbevinden van patiënten, hun 
partners, en hun relaties. Sommige van de associaties in het conceptuele kader zijn reeds gesteund door 
resultaten van empirische studies over verscheidene ziekten. Deze review eindigt met een overview van de 
limieten van voorgaand onderzoek, stelt  onderzoeksagenda voor in het veld voor en presenteert  een 
onderzoekstool dat handig kan zijn in het ontwikkelen van nieuwe studies  die de associatie onderzoeken 
tussen chronische ziekte en seksualiteit. 

Seksualiteit is een basisrecht en een fundamenteel deel van een volwaardig en gezond leven. Voor de meeste 
gezonde mannen en vrouwen staat seksualiteit centraal in hun leven en draagt het bij tot hun persoonlijke 
en relationele kwaliteit van leven. Voor patiënten met een chronische ziekte is seksualiteit een belangrijke 
determinant voor een kwaliteitsvol leven. Seksuele intimiteit is een belangrijke manier van communiceren 
met hun partner. Ondanks seksuele dysfunctie vaak samenhangt met veel (behandelingen van) chronische 
ziekten, werd seksuele dysfunctie als neveneffect van chronische ziekte lang genegeerd in onderzoek en 
klinische praktijk. Momenteel is de situatie veranderd en krijgt seksualiteit bij chronische ziekte geleidelijk 
meer aandacht bij onderzoek. Deze verandering is waarschijnlijk te danken aan de resultaten van 
epidemiologische onderzoeken die ontdekten dat er de laatste decennia enorme stijging is van het aantal 
mensen die lijden aan chronische ziekten. Verbeteringen in de medische zorg en in de ontwikkeling van 
medicatie hebben er voor gezorgd dat personen een chronische ziekte kunnen overleven en langer kunnen 
leven. Daardoor groeit deze groep. De groeiende prevalentie, samen met een verbeterde levensverwachting, 
heeft er voor gezorgd dat gezondheidsleveranciers hun focus van “overleving” naar” verbeterde kwaliteit van 
leven” dienen te veranderen. Een groeiende interesse in seksueel welbevinden is ook een factor geworden 
als een bijdrage bij kwaliteit van leven. Deze nieuwe interesse komt voor in de context  van groter sociale 
aanvaarding van seksualiteit, een groeiende kennis over seksualiteit en fertiliteit bij patiënten met variërende 
chronische ziekten, en een groeiende subsidiering in onderzoek en gezondheidszorg. 

Niettemin, aandacht voor de impact van chronische ziekte op seksualiteit in medische publicaties zou niet 
mogen overschat worden. Om een raming te maken over de relatieve belangrijkheid van seksualiteit in de 
medische literatuur over chronische ziekte, is er een explorerende literatuurstudie gebeurd in maart 2009 
door gebruik te maken van PubMed. Eerst werd gezocht naar publicaties die een bepaalde chronische 
aandoening (vb. diabetes mellitus) in hun titel vermelden. Vervolgens werd de zoektocht gelimiteerd tot 
publicaties die zowel ziekte als seksualiteit in de titel hadden. Zoals men in de tabel (zie tekst) kan aflezen is 
er slechts een klein percentage van publicaties dat zowel specifieke aandoeningen als seksualiteit in de titel 
hebben staan. 

Voorts is de literatuurstudie gekarakteriseerd door methodologische tegenkanten, inclusief de afwezigheid 
van gestandaardiseerde definities van seksuele dysfuncties; een afwezigheid van goed gevalideerde schalen, 
die beurtelings,vergelijkingen tussen studies belemmeren. Voorts heeft onderzoek zich voornamelijk 
gefocust op erectiele dysfyncties, het negeert daarbij andere aspecten van mannelijke seksuele dysfunctie en 
al helemaal wordt hierbij vrouwelijke seksuele dysfunctie genegeerd. Finaal is het onderzoek gehinderd door 
sociale taboe dat chronisch zieken geen seksuele wezen zijn. Zoals reeds gezegd, sinds de jaren 70 is de 
impact van chronische ziekten op (mannelijke) seksualiteit geleidelijk aan aandacht gaan winnen in boeken, 
hoofdstukken in boeken, reviews, onderzoekartikels en klinische gidsen. Wat er nog steeds ontbreekt is een 
conceptueel kader voor de organisatie van de literatuur op een meta-niveau en een gids voor toekomstig 
onderzoek doorheen de ontwikkeling van relevante hypotheses zodat er een onderzoeksagenda kan worden 
ondernomen. Vandaar dat het doel van dit artikel is om een generisch conceptueel kader te bieden voor 
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zowel onderzoekers als clinici dat helpt om te ontrafelen, verduidelijken en analyseren van de complexe 
associatie tussen chronische ziekte en seksualiteit. Het conceptuele kader gaat vooraf aan de ontwikkeling 
van een uitvoerige theorie over het onderwerp en past goed in een huidige nood en tendens voor meer op 
theorie gebaseerde onderzoek binnenin seksuologie. Het conceptuele kader is gebaseerd op een analyse van 
zowel de descriptieve literatuur en onderzoeksliteratuur als de jaren van klinisch onderzoek. Dus het samen 
brengen van alle relevante elementen in één inclusief en uitvoerig model. Alhoewel het conceptuele kader 
theoretisch is van nature, moet het herkenbaar, handig en toepasselijk zijn voor zowel de clinicus als de 
patiënt wanneer het wordt geraadpleegd bij specifieke chronische ziekte in verschillende contexten. Dus, ons 
conceptueel kader mag geïnterpreteerd worden als een voorloper van een theorie , liever dan als een theorie 
zelf, gebaseerd op bewijs van onderzoek. Dit proces betekent dat de selectie van studies gepresenteerd als 
deel van de discussie van verschillende elementen van het model niet bedoeld is om de validiteit te bewijzen 
van het conceptuele kader zelf of om bewijzen te leveren voor elke associatie. Liever, de studies zijn dienen 
als voorbeeldfunctie van de associaties uit een conceptuele kader. Of de associaties in dit kader echt zijn of 
relevant moet getest worden door toekomstig kwalitatief en kwantitatief onderzoek over dit onderwerp. 
Deze review bevat 3 delen. Het eerste deel legt de ontwikkeling uit van het conceptuele kader. Het tweede 
deel geeft een selectie van de gepubliceerde literatuur over verschillende chronische ziekten en seksualiteit. 
De literatuur overview is niet exhaustief maar doelt eerder om concepten of associaties uit te leggen in een 
conceptueel kader. Het conceptueel kader is zo geformuleerd dat het analyse toelaat op microniveau van de 
individuele persoon en staat zo in contrast met reeds bestaande modellen, geformuleerd op een meso- of 
macroniveau en waar een grote invloed aanwezig is van cultuur en maatschappij om een associatie tussen 
chronische ziekte en seksualiteit te verklaren. Voorts, dit conceptueel kader is niet gelimiteerd tot het 
omlijnen van directe relaties tussen ziekte-gerelateerde factoren en seksualiteit, maar houdt rekening met 
indirecte factoren. Het laatste deel van deze review biedt concluderende en kritische opmerkingen over het 
veld en eindigt met een instrument dat toekomstig onderzoek in het veld kan gidsen. 

10.1 De associatie tussen chronische ziekte en seksualiteit: een generisch 
conceptueel raamwerk 

Het conceptueel kader wordt opgevat als een generisch model bedoeld om een algemeen begrip toe te laten 
van hoe vele chronische ziekten  de seksualiteit kunnen aantasten. De ontwikkeling  van het conceptueel 
kader is gebaseerd op 2 veronderstellingen: 1) menselijke seksualiteit is een complex fenomeen waar 
biologische, psychologische, relationele en socio-culturele factoren toe bijdragen 2) een chronische ziekte is 
niet alleen gekarakteriseerd door somatische en fysieke symptomen, maar worden vaak vergezeld door  
psychologische of relationele nood of psychologische druk. Sinds het werd voorgesteld of tentoongesteld dat 
alle factoren relevant zijn voor een associatie tussen chronische ziekte en seksualiteit; deze domeinen zijn in 
het conceptuele kader inbegrepen. Het conceptuele kader is nieuw omdat het in een ‘enkel’ model eerder 
ongerelateerde biologische, psychologische en relationele factoren samenbrengt, allemaal factoren die 
kunnen interfereren in de associatie tussen chronische ziekte en seksualiteit.    
 In de volgende paragrafen is het conceptuele kader in stapjes uitgelegd dankzij zijn 
moeilijkheidsgraad en elke stap reflecteert een specifieke fase van zijn ontwikkeling. Om deze ontwikkeling 
te illustreren zijn een reeks van figuren gepresenteerd (zie figuren 1-3) met als laatste figuur (4) het 
conceptuele kader. In deze figuren, zijn de belangrijke biologische, psychologische en relationele 
componenten in de associatie tussen chronische ziekte en seksueel functioneren of seksueel welbevinden in 
grotere kaders aangeduid.    
      We 
beginnen met Figuur 1, veronderstellingen over seksualiteit 
worden getoond. In een poging om de impact van een 
chronische ziekte op seksualiteit te begrijpen, hebben we 
eerst een onderscheid gemaakt tussen seksueel functioneren 
en seksueel welbevinden. Seksueel functioneren refereert 
naar algemeen aanvaarde prestatiestandaarden die 
beschreven zijn in de seksuele respons cyclus. Het concept 
omvat ongelimiteerd functioneren in termen van seksueel 
verlangen, seksuele arousal (fysiologisch gereflecteerd in erectie of vaginale lubricatie) voldoenden spier 
relaxatie voor penetratie en pijnvrij vrijen en orgasme (voor vrouwen, dit impliceert spiercontracties van de 
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bekkenbodemspieren en orgasme ervaring. Voor mannen, impliceert dit ejaculatie en orgasme ervaring). 
Seksueel welbevinden, daarentegen, verwijst naar de individuele subjectiviteit, individuele ervaring van 
seksualiteit en hoe het geëvalueerd is in de context van zijn of haar persoonlijk leven en relationele situatie. 
Storingen in seksueel welbevinden zijn ook gekend als seksuele problemen of zorgen en mogen, 
bijvoorbeeld, verwijzen naar het feit dat mensen niet (of niet langer) in staat zijn om positieve gevoelens te 
binden aan een seksuele ervaring. Seksuele dysfuncties en seksuele problemen  kunnen samen voorkomen, 
maar ze kunnen ook afzonderlijk voorkomen. Vb: patiënten kunnen een seksuele dysfunctie hebben zonder 
er last van te hebben, maar ze kunnen ook verveeld zitten met een seksueel probleem zonder een duidelijk 
probleem in seksueel functioneren. 
 

Seksualiteit is een fenomeen waarbij biologische en psychologische factoren op elkaar inwerken, waardoor 
zowel de fysieke conditie van die persoon als zijn psychologisch welzijn onderling afhankelijke hoeksteken 
zijn van seksuele gezondheid. De fysieke conditie verwijst naar de fysieke staat van het lichaam en 
lichamelijke functies. Psychologisch welzijn daarentegen refereert met autonomie, meesterschap over de 
omgeving, persoonlijke groei, positieve relaties met anderen, een doel hebben in het leven en 
zelfaanvaarding. Seksuele gezondheid vereist een zekere mate van fysieke gezondheid: op algemeen vlak en 
met betrekking tot de genitaliën. Ook psychologisch moet met hiervoor goed kunnen functioneren wil men 
bijvoorbeeld kunnen komen tot erotische sensaties. Tot slot moet ook de relatie met een seksuele partner in 
rekenschap gebracht worden bij het bestuderen van de seksuele gezondheid bij mensen met een chronische 
ziekte. 

De term chronische ziekte verwijst naar een abnormale conditie veroorzaakt door externe of interne factoren 
die de fysieke conditie van een persoon aantasten, kan geassocieerd worden met diverse symptomen en 
beïnvloedt een persoon zijn persoonlijk psychologisch welbevinden.  Om erger te voorkomen moet mensen 
zich houden aan de voorgeschreven behandeling, wanneer mensen dit niet doen kunnen de symptomen 
verergeren waardoor ook hun fysieke conditie en hun psychologisch welbevinden aangetast wordt. Naleving 
van de behandeling kan beïnvloedt worden door zowel de fysieke conditie als het psychologische 
welbevinden. Positieve effecten van de behandeling kunnen leiden tot meer naleven van de behandeling, 
terwijl neveneffecten kunnen leiden tot het willen stoppen met de behandeling. Daarnaast zal het geloof dat 
een conditie ‘asymptomatisch’ is, het niet naleven van de behandeling ook in het werk stellen, terwijl het 
geloof dat men controle kan uitoefenen over de ziekte ervoor zal zorgen dat men de behandeling nagezet 
volgt.  

Omdat een chronische ziekte zowel de fysieke conditie als  het psychologisch welbevinden aantast, en deze 
twee de hoekstenen bleken te zijn van seksueel welbevinden en functioneren, kunnen we stellen dat een 
chronische ziekte mogelijk een indirecte invloed kan hebben op het seksueel welbevinden en functioneren. 
Er wordt echter geen directe invloed gevonden: niet elke persoon met een chronische ziekte zal problemen 
ervaren bij het seksueel functioneren.  Daarbij komt dat de invloed op het seksueel functioneren zowel van 
voorlopige als permanente aard kan zijn. 
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Een chronische ziekte wordt per definitie gekarakteriseerd door specifieke fysieke symptomen (=disease 
activity). Ziekteactiviteit kan een directe of een indirecte invloed uitoefenen op seksueel functioneren en 
welbevinden. Daarnaast kunnen zowel complicaties op korte als op lange termijn een invloed uitoefenen op 
seksualiteit, onafhankelijk van de primaire ziekteactiviteit.  

Ziekteactiviteit, zijn complicaties en de behandeling kunnen op drie manieren een invloed uitoefenen op 
seksualiteit: direct, indirect of iatrogeen. Ten eerste, beïnvloeden sommige chronische ziekten direct de 
genitale autonomie (zoals bijvoorbeeld baarmoederhalskanker) of de centrale en perifere seksuele fysiologie  
dat ten grondslag ligt aan het seksueel functioneren (zoals ziekten die een directe invloed uitoefenen op de 
zenuwen, de hersenen ed.). ten tweede zullen sommige chronische ziekten geen directe invloed uitoefenen 
op het seksueel functioneren, maar wel indirect. Voorbeeld zijn: neurologische, vasculaire, hormonale 
complicaties. Er kan ook een indirecte invloed uitgaan van meer algemene comorbide consequenties: zoals 
bijvoorbeeld moe zijn. Tot slot spelen ook iatrogene invloeden van behandelingen, zijn complicaties of zijn 
psychologische comorbiditeit een rol. Deze categorie refereert naar preventieve of curatieve operatieve 
procedures die onopzettelijk seksuele disfunctie induceren (zoals bijvoorbeeld een vulvectomy) of een 
negatieve impact uitoefenen op seksueel welbevinden (zoals bijvoorbeeld bij amputatie). Iatrogene 
invloeden bestaan ook uit neveneffecten van voorgeschreven medicatie of therapie die seksueel 
functioneren kunnen stimuleren of onderdrukken. Ze kunnen ook seksueel welbevinden beïnvloeden 
doordat ze een direct effect uitoefenen op menstruatie of op het lichaamsbeeld, het algemene fysieke 
discomfort en stemmingswisselingen. Tot slot kunnen iatrogene effecten ook voorgeschreven gedrag 
bevatten. Zoals bijvoorbeeld het verplicht hebben van geslachtsgemeenschap bij een 
vruchtbaarheidsbehandeling. Ook dit kan een indirecte invloed uitoefenen op seksueel functioneren en 
seksueel welbevinden.  

Bij het inschatten van de invloed van een chronische ziekte op het seksueel functioneren en seksueel 
welbevinden moeten we de progressie van de ziekte ook mee in rekening brengen. Een stabiele chronische 
ziekte vraagt slechts één psychologische aanpassing aan de symptomen en de consequenties van de ziekte. 
Wanneer een ziekte zich steeds verder ontwikkelt vraagt dit om constante inperkingen van mogelijkheden. 
Ook de levensfase bepaalt mee de impact van de ziekte op het seksueel functioneren en het seksueel 
welbevinden. Patiënten die in contact komen met een chronische ziekte, voordat zij seksueel actief werden, 
zullen hun ziekte mee in rekenschap brengen bij hun seksuele leven en hun verwachtingen. Patiënten die 
geconfronteerd worden met een chronische ziekte, nadat zij seksueel actief werden, zullen moeten leren 
omgaan met de veranderingen die met de ziekte gepaard gaan, hun behandeling en hun consequenties voor 
het seksueel functioneren en seksueel welbevinden.  

Onderaan de figuur zien we dat psychologisch welbevinden ook mee bepaald wordt door relationeel 
welbevinden. Een chronische ziekte kan een effect uitoefenen op psychologisch welbevinden op 
verschillende manieren, welke kunnen resulteren in normale adaptieve reacties, adaptieve problemen of 
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verstoringen en zelfs in psychopathologie. Al deze factoren kunnen seksualiteit mee beïnvloeden.  Een 
centraal aspect bij psychologisch welbevinden is het ( proces van) aanvaarden van de ziekte zowel bij de 
partner als bij de zieke zelf: zijn diagnose, zijn behandeling, zijn verloop, zijn prognose en complicaties. Dit 
proces van aanvaarden moet geplaatst worden in de context van de patiënt zijn leven en zijn plaats in de 
familiecyclus. Ook het lichaamsbeeld, zelfwaarde, individuele copingmechanismen zijn belangrijke 
psychologische factoren bij het begrijpen van de associatie tussen een chronische ziekte en seksualiteit.  De 
reactie van de partner (steunend of verwerpend), tot de diagnose, de behandeling, het proces en het verloop 
van de ziekte kan een invloed uitoefenen op zowel het psychologische welbevinden als het relationeel 
functioneren van het koppel. 

De kwaliteit van de relatie met de partner (zoals bijvoorbeeld voldoende communicatie) heeft ook een 
invloed op de seksuele gezondheid en vica versa. De waarde die beide partners hechten aan seksualiteit is 
hierbij heel belangrijk, maar ook de aanpassingen die beide partners zijn bereid te doen door de ziekte. De 
waarde van seksualiteit is geen vaststaand gegeven, maar verschilt naargelang de leeftijd, de duur en vorm 
van de relatie ed.  

Tot slot werd ook behandeling in de figuur opgenomen. In elk concept kan deze behandeling variëren, en niet 
elke patiënt krijgt dezelfde behandeling. Een behandeling oefent ook niet altijd een invloed uit op de 
seksuele activiteit van de patiënt of zijn seksuele ervaringen. 

10.2 De impact van verschillende ziekte processen op seksualiteit (p 158)  

Er werd gepoogd om steun te vinden voor de assumpties die ze gemaakt hebben over de relatie tussen 
seksualiteit en chronische ziekten.  

Het was opvallend dat, de invloed van sommige chronische ziekten op seksualiteit werden uitvoerig 
beschreven in literatuur, maar voor andere ziekten werd dit niet besproken.  

Er werden verschillende chronische ziekten gekozen waarvan er onderzoeksliteratuur beschikbaar was, in 
een poging om de assumpties in het conceptueel kader te verduidelijken.  

10.2.1 Neurologische ziekten 

10.2.1.1 Directe impact op seksueel functioneren 

SCI (spinal cord injury): De graad waarin patiënten seksueel disfunctioneren ervaren hangt af van waar het 
precies gelokaliseerd is en het letsel zelf.  

MS (multiple sclerose): directe invloed.  

PD (Progressieve, degeneratieve chronische ziekte van het centraal zenuwstelsel): Via dopamine een invloed.  

10.2.1.2 Directe impact op seksueel welzijn 

Er werden geen onderzoeken gevonden.  

10.2.1.3 Indirecte impact op seksueel functioneren 

SCI: Veel indirecte invloeden (verlangen en interesse) 

MS: door de gevolgen van MS-gerelateerde symptomen en zo een indirecte impact. 
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Er werd geen onderzoek gevonden wat betreft PD  

10.2.1.4 Indirecte impact op seksueel welzijn 

SCI: geen onderzoek 

MS: verschillende invloeden gevonden 

PD: Verschillende invloeden gevonden 

10.2.1.5 Iatrogene impact 

Medicatie kan seksueel functioneren ook beïnvloeden, zowel positief als negatief.  

10.2.1.6 Conclusie 

Er werd een beetje bewijs gevonden voor directe impact van neurologische ziekten op seksueel functioneren. 
Deze invloed verschilt afhankelijk van het neurologisch probleem. Er werd geen literatuur gevonden over een 
directe impact op het seksueel welzijn. Er werd een beetje steun gevonden voor een indirecte impact op 
seksueel functioneren en welzijn en dit effect is verbonden met het ziekteverloop en duur van de ziekte. Er is 
weinig geweten over de impact van farmacologische behandelingen. Medicatie kan zowel een positief als 
negatief effect hebben op seksueel functioneren en welzijn.   

10.2.2 Vasculaire ziekten 

10.2.2.1 Directe impact op seksueel functioneren 

ED kan een eerste kenmerk zijn van een vasculaire ziekte. Er wordt een associatie tussen CVD en problemen 
met arousal bij vrouwen gesuggereerd.  

CVA: voor het CVA een grote proportie had al seksuele problemen en na het CVA is al het seksueel 
functioneren meestal verminderd.  

10.2.2.2 Directe impact op seksueel welzijn 

Onderzoek is beperkt. Er wordt een link gevonden tussen CVD en seksueel welzijn. 

10.2.2.3 Indirecte impact op seksueel functioneren 

CVA: indirecte invloed door fysische complicaties of psychologische comorbiditeit en relationele problemen.  

Weinig onderzoek. 

10.2.2.4 Indirecte impact op seksueel welzijn 

Na een hartinfarct of een hersenbloeding is er vaak sprake van angst bij de patiënt en de partner dat seksuele 
activiteit weer tot een hartinfarct of cva kan leiden. Deze angst is niet gegrond! Maar het kan wel leiden dat 
het koppel seks vermijdt.  
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Vrouwelijke cva patiënten hebben problemen met verlies van aantrekkelijkheid en mannelijke cva patiënten 
hebben moeilijkheden met het verlies van autonomie. Beiden zorgt dat voor een negatieve invloed op het 
seksueel zelfvertrouwen en dus een indirecte daling van de seksuele interesse.  

10.2.2.5 Iatrogene impact 

Cardiale medicatie kan zorgen voor een indirecte invloed op het seksueel functioneren.  

10.2.2.6 Conclusie 

Onderzoek wijst op een directe invloed van CVD, CVA en hypertensie op seksueel functioneren en op arousal. 
Weinig onderzoek zegt iets over een directe invloed van vasculaire ziekten op seksueel welzijn. Er is een 
beetje steun voor een indirecte negatieve impact op het seksueel functioneren en welzijn. Cardiale medicatie 
heeft vaak een negatieve impact op seksueel functioneren.  

(pagina 161) 

10.3 Hormonale ziekten 

10.3.1 Directe impact op seksueel  functioneren 

De natuurlijke en graduele afname in androgenen bij zowel mannen als vrouwen lijkt niet gerelateerd aan 
lager seksueel verlangen, maar abnormale hormoonspiegels kunnen een direct fysiologische oorzaak zijn van 
seksuele dysfunctie. Veel evidentie van de fundamentele rol van testosteron in mannelijk seksueel 
functioneren komt van studies bij mannen met hypogonadisme en testosteron-replacement-therapie. 

10.3.2 Indirecte impact op seksueel  functioneren 

Diabetes mellitus (DM) is een chronische hormonale ziekte die een indirecte invloed heeft op seksueel 
functioneren, vooral door de fysieke complicaties en psychologische comorbiditeit. Directe en indirecte 
gevolgen die vaak gerapporteerd worden, zijn problemen met seksueel verlangen, erectiele functie, 
ejaculatie en orgasme. Bovendien zijn problemen bij seksueel functioneren bij DM-mannen en –vrouwen ook 
gecorreleerd met faalangst, verlaagde zelfwaarde, en problemen met het accepteren van de ziekte. 
Adaptieve of psychopathologische problemen kunnen leiden tot relationele of seksuele problemen. 

10.3.3 Iatrogene impact 

Medicatie die als CNS-depressiva (zoals pijnstillers) werkt of die interfereert in de HPG-as, kan het seksueel 
verlangen reduceren. 

10.4 Conclusie 

De graduele daling in circulerende androgenen heeft geen invloed op seksueel verlangen, maar hormonale 
ziekten kunnen dit wel hebben. Voorbeelden zijn hyperprolactinemie en DM. Bovendien kunnen medicatie 
en de behandeling voor hormonale ziektes een impact hebben op seksueel functioneren en seksueel 
welbevinden. 



  65 

 

10.5 chronische ziekte en psychologisch welbevinden 

10.5.1 Impact van een chronische ziekte op psychologisch welbevinden 

Het is algemeen aanvaard dat chronische ziekte een grote impact kan hebben op het psychologisch 
welbevinden van zowel patiënt als zijn/haar partner. 
de literatuur rond chronische ziekte en psych welbevinden wordt gekarakteriseerd door verschillende topics 
die herhaaldelijk aan bod komen. Voorbeelden zijn: negatieve veranderingen in lichaamsbeeld en zelfwaarde 
(zoals zich minder sexy of aantrekkelijk voelen en angst om seksueel afgewezen te worden), copingstijl, mate 
van aanvaarding en het belang dat en aan zijn/haar seksleven hecht. 

Meer en meer evidentie suggereert nu ook dat psychologische factoren als persoonlijkheid, copingstijl en 
interpretatie van externe stressors fysiologische responsen kunnen moduleren, zoals bv immuun-, 
ontstekings-, endocriene en neurologische processen. De psychologische repercussies van een ziekte kunnen 
dus omgekeerd ook de fysiologie beïnvloeden. 

Impact van een chronische ziekte op de partner relatie 

In het conceptueel kader, is de associatie tussen psychologisch welbevinden en partner relatie sterk 
benadrukt.  
We benadrukken dat de (seksuele) relatie van een koppel sterk beïnvloed kan worden door te moeten 
omgaan met een chronische ziekte, wellicht indirect door het effect op de patiënt of het psychologisch 
welbevinden van de partner. De relatie wordt verondersteld om bidirectioneel te zijn (vb de relatie van het 
koppel kan het welbevinden van een partner beïnvloeden, en dus zijn/haar chronische ziekte of omgekeerd). 

Hierna volgen de mogelijke mechanismen die met die bidirectionele invloed te maken hebben. Het verschil 
tussen huwelijk- en seksuele relaties komt aan bod, hoewel deze twee types relaties vaak gerelateerd zijn. 

Impact van een chronische ziekte op de huwelijkse relatie van een koppel en omgekeerd. 

De veranderingen in de relatie van een koppel die veroorzaakt worden door chronische ziekte kan ofwel een 
bron zijn voor een relatiegroei of voor stress zorgen voor het koppel. 
Chronische pijn en borstkanker hebben vb een tegengesteld effect op de kwaliteit van de relatie.  
Verschillende processen kunnen werkend zijn: vb de gezonde partner kan de indruk hebben dat hij eerder 
‘verzorger’ is dan partner, wat zorgt voor een verlies van gelijkheid in de relatie met afhankelijkheid of 
dominantie als mogelijke gevolgen. 

Tegenwoordig vinden de meeste herstellings- en rehabilitatieprocessen thuis plaats. Een gevolg daarvan is 
dat de partner van de patiënt de primaire verzorger wordt. De mogelijkheid, kans of plicht om voor de eigen 
partner te zoeken kan zowel positieve gevolgen hebben voor de patiënt, de partner en de relatie. Elke 
patiënt, elke partner en elk koppel dat met die veranderingen in aanraking komt, verandert op een 
verschillende manier, afhankelijk van de relationele vaardigheden van het koppel. Die vaardigheden houden 
communicatieve, probleemoplossend gedrag en het omgaan met conflict in. 

Zorgen voor een zieke partner betekent vaak een verlies van persoonlijke vrijheid en tijd, wat kan leiden tot 
de ervaring van een gelimiteerd leven. Dit kan zorgen dat koppels vervreemden van elkaar en kan eventueel 
leiden tot serieuze relatieproblemen. Koppels waarvan een van de twee ziek is, moeten streven naar een 
gezonde balans tussen samen zijn en apart zijn. Apart zijn zorgt dat de partners zichzelf persoonlijk kunnen 
ontwikkelen en dat ze ook kunnen activiteiten doen naast de zorg opnemen voor de zieke partner. 

Algemeen: de gezonde partner moet zich nog steeds verbonden voelen naar de patiënt toe, maar gelooft dat 
het beter is om zijn emoties, verlangens en wensen te verbergen om de zieke partner te sparen. Door dit te 
doen, kan de gezonde partner zich geïsoleerd, niet gesteund en alleen voelen. 
Partners van patiënten met fibromyalie rapporteren ook gevoelens van eenzaamheid, ook al zijn ze in een 
relatie. De vermoeidheid van deze patiënten verandert vaak tijdens de taken van de dag, zo erg dat ze vaak 
op het eind van de dag geen energie meer over hebben om activiteiten met de partner te doen. 



  66 

 

Dit gevoel van eenzaamheid kan erger worden door de ervaring dat een patiënt soms misleidende informatie 
geeft. Door dit te doen in aanwezigheid van anderen, lokken patiënten gevoelens van sympathie en 
wantrouwen uit. Het wantrouwen dat anderen hebben rond de ernst van de ziekte kan opgemerkt worden 
door de gezonde partner en dit kan zorgen voor een stijging van het onbegrip en gevoel van eenzaamheid. 

De reactie van de partner naar de ziekte en de kwaliteit van de relatie is geassocieerd met de reactie, 
determineren in welke mate problemen kan ervaren die veroorzaakt worden door de ziekte. 
Terwijl de gezonde partners, vb kunnen aangeven dat de kwaliteit van de relatie is verminderd door de 
ziekte, kunnen patiënten aangeven, in tegenstelling tot de partner, dat de relatie meer stabiel is geworden of 
zelfs beter is geworden. 

Zorgen voor een zieke partner kan negatieve, maar ook positieve aspecten hebben. Na een periode van 
aanpassing, waarin de werk-georiënteerde levensstijl wordt opgegeven, leren sommige partners de 
chronische ziekte te accepteren als een deel van hun leven. Na het bereiken van een nieuwe relationele 
balans, partners kunnen redelijk tevreden zijn met hun vernieuwde rol van zorg voor iemand waar ze om 
geven. 
Sommige verzorgende partners rapporteren dat het ziekte-proces hen nieuwe betekenissen en meer plezier 
in het leven geeft: het verhoogd hun zelfrespect, tevredenheid en connectie met de patiënt-partner. Partners 
met een lager diploma rapporteren vaker een tevredenheid bij de zorg van de zieke partner. Verschillende 
verzorgende partners bewonderen de manier hun zieke partner omgaat (coping) met de ziekte en ze 
beschrijven hun partner dan ook als sterk, moedig, leuk en vriendelijk, onafhankelijk, kalm en geduldig. 
Hoewel studies getoond hebben dat een chronische ziekte de relatie op een negatieve manier kan 
beïnvloeden, suggereert ander onderzoek dat chronische ziekte een mogelijkheid kan zijn voor relatie-groei 
voor het koppel. 

Er wordt verder verondersteld dat de huwelijksrelatie ook beïnvloed kan worden door de fysieke conditie van 
de patiënt. In een studie met borstkankerpatiënten werden relatieproblemen vermeld als een derde van de 
zorgen, psychologische en psychosomatische problemen volgden. 
Een goede huwelijksrelatie heeft een positieve invloed op fysieke conditie, meegaandheid, 
overlevingskansen, levenstevredenheid en de kwaliteit van het leven van de patiënt. Daarin is wel een 
genderbias: huwelijk is een beschermende factor voor mannen, maar niet voor vrouwen. Harrison et al (2004) 
vonden dat gehuwde mannen hun ziekte beter accepteerden en minder psychologische problemen hadden 
in vergelijking met mannen die niet gehuwd waren. Mannen, in tegenstelling otot vrouwen, krijgen minder 
emotionele steun van derden en daarom zijn ze emotioneel meer afhankelijk van hun partner dan vrouwen 
met een chronische ziekte. 

Verdere steun voor de invloed van huwelijksrelatie op de fysieke conditie van de patiënt werd gevonden in 
een studie bij hemodialyse patiënten. Daar werd een negatieve correlatie gevonden tussen de relatie 
tevredenheid (minder conflicten) en nietgerelateerde sterften bij vrouwelijke patiënten. Twee verklaringen 
voor de correlatie werden gegeven. Een goede, conflict-vrije relatie kan resulteren in gezonder, meer 
meegaand gedrag van de patiënt, wat resulteert in minder risico voor complicaties. Het alternatief: een 
rustiger en meer tevreden leven beïnvloed de fysieke conditie, neuroendocrinologie en immuniteit van 
patiënten op een goede manier. 
Opmerkelijk is dat de overlevingskans die resulteren uit een betere kwaliteit van relatie is meer relevant voro 
vrouwen dan voor mannen. Maar, zoals eerder vermeld werd, in termen van progressie van de ziekte, heeft 
gehuwd zijn meer voordelen voor mannen. 
Gehuwde mannen met MS hebben minder fysieke beperkingen en een betere fysieke conditie na verloop van 
tijd dan ongehuwde mannen met MS. Een gelijkaardig voordeel werd niet gevonden bij vrouwen. 

Besluit: er zijn indicatoren in de literatuur die het idee steunen dat een chronische ziekte een invloed kan 
hebben op de huwelijksrelatie, maar ook dat de huwelijksrelatie een invloed kan hebben op de fysieke 
conditie (zowel positief als negatief). 
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10.6 Impact van chronische ziekte op de seksuele relatie van een koppel 

Een chronische ziekte kan een impact hebben op de huwelijksrelatie, vervolgens kan het de intieme seksuele 
relatie hinderen ten gevolge van emotionele afstand en daling in vertrouwen tussen de partners na de 
diagnose van de chronische ziekte. Seksuele problemen en het gebrek aan affectie zijn een van de meest 
vermelde huwelijksproblemen bij koppels waarvan een van de partners ziek is. Ontevredenheid met de 
seksuele relatie kan de seksuele aantrekkelijk van het lichaam waar de gezonde partner moet voor zorgen 
verminderen. Seksueel welbevinden wordt dus heel kwetsbaar. Verminderd seksueel contact kan ook 
veroorzaakt worden door minder plezier en verlies van interesse in seksualiteit – wat eventueel veroorzaakt 
kan worden door een seksuele disfunctie ten gevolge van de ziekte – of door een angst om de partner nog 
meer pijn te bezorgen. 

In de context van borstkanker heeft borstamputatie een grote invloed op het lichaamsbeeld van de vrouw, 
wat kan interfereren met de seksuele intimiteit. Zo’n verminking van de borsten bedreigt de seksuele 
identiteit van de vrouw en zorgt dat ze haar aantrekkelijkheid in vraag gaat stellen. De manier waarop de 
gezonde partner reageert op de amputatie, heeft een belangrijk effect op de relatie. Psychologische 
problemen bij vrouwelijke borstkankerpatiënten zijn meer gerelateerd aan aanpassingsproblemen van de 
gezonde partner dan de aanpassing van de patiënt zelf.  

Andere elementen die kunnen interfereren met de seksuele relatie zijn, volgens de patiënten zelf, een 
verminderd seksueel verlangen, ongegronde gedachten dat seks gevaarlijk kan zijn, angst om zwanger te 
worden, vermoeidheid en pijn. Veel partners van kankerpatiënten rapporteren dat de diagnose een 
negatieve impact heeft op de seksuele relatie. De diagnose resulteert vaak in stopzetten of vermindering van 
de seksuele activiteiten. Slecht een minderheid van de koppels heronderhandeld over seksualiteit na de 
kanker. Dit gegeven ondersteund voorgaand onderzoek dat kanker en kankerbehandeling niet enkel een 
effect heeft op seksueel functioneren van de patiënt, maar ook een effect heeft op de seksuele en intieme 
nodig van de partner van de patiënt.  

Tot op heden focust onderzoek rond chronische ziekte, seksueel functioneren en welbevinden op de 
implicaties van de chronische ziekte op de seksualiteit van de patiënt. Deze review toont dat de seksualiteit 
van de partner ook effecten ervaart van de chronische ziekte. Tot nu ging enkel gelimiteerd onderzoek in op 
de topic van chronische ziekte, de partnerrelatie en seksualiteit. Meer onderzoek is dus nodig om de effecten 
van chronische ziekte op de relatie, seksueel functioneren, activiteiten en ervaringen te ontrafelen. 

10.7 Discussie & conclusie 

In deze review wordt een algemeen conceptueel kader rond de associatie tussen chronische ziekte en 
seksualiteit onderzocht. Dit kader biedt een diepte-analyse als een inzicht in de ziekte gerelateerde factoren, 
(psychologische, relationele factoren) het seksueel functioneren en welbevinden van patiënten, hun partners 
en hun relaties. 
Om dit algemeen kader te steunen werd een selecieve review van elementen van chronische ziekte en 
seksualiteit onder de loep genomen.  

Twee belangrijke zorgen die geuit werden door onderzoekers hierrond:  

 Pleidooi voor revisie van gevalideerde onderzoeksinstrumenten om te reflecteren rond 
hedendaagse ideeën rond seksuele responsen als een up-to-date definitie van vrouwelijke 
disfuncties.  

 Tekort van aandacht voor gender verschillen 

Vandaar dat er verschillende mogelijkheden beschikbaar zijn om de kwantiteit en kwaliteit van onderzoek te 
verbeteren.  
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10.8 Beperkingen en aanbevelingen rond de focus van studies 

10.8.1 Een nauwe focus op seksueel functioneren 

Een review van de literatuur gebaseerd op het conceptueel kader ondersteund de idee dat verschillende 
veronderstelde associaties tussen ziekte en seksualiteit maar weinig aandacht kregen in onderzoek tot nu 
toe. Deze bevatten de relevantie van seksueel disfunctioneren maar ook seksueel welbevinden, 
partnerrelatie op seksualiteit, een positieve impact van seksualiteit op de fysieke conditie van een persoon, 
de bidirectionele associatie tussen de aanvaarding van de ziekte en de seksualiteit. 

Onderzoek in dit veld heeft een voornamelijk een focus op de impact van chronische ziekten op seksueel 
functioneren en meer specifiek op de aanwezigheid, prevalentie en incidentie van seksuele disfuncties. 
Seksueel functioneren wordt bekeken vanuit een gender-bias. Voor mannen is de focus vooral op seksueel 
functioneren (erectiele functie, behandeling van mannelijke fertiliteitproblemen). Voor vrouwen was de 
focus vaak enkel op fertiliteit alleen en op de mogelijkheid om zwanger te worden en te bevallen. Gelukkig is 
er de laatste tijd meer interesse in de studie van vrouwelijk seksueel functiioneren.  

In het algemeen kan je zeggen dat er zowel voor mannen als vrouwen weinig onderzoek was rond seksueel 
welbevinden of rond de psychoseksuele gevoelens van patiënten met ziektes en hun partners. 

10.8.2 De associatie tussen partnerrelatie en seksualiteit is niet bekeken 

In het algemeen is er een kloof in onderzoek rond seksuele perspectieven van beide partners in fysiek 
gezonde koppels en deze kloof is er ook bij koppels waarvan er iemand ziek is. 
Sommige studies hebben inderdaad de impact van een chronische ziekte op seksueel functioneren 
bestudeerd maar negeerden relatieproblemen. 

Andere studies legden hun focus op het effect van de chronische ziekte op de relatie maar hadden dan geen 
oog voor seksuele problemen.  

Toekomstige onderzoek zou moeten streven om de 3 domeinen te combineren: ziekte, relatie & seksualiteit. 

(Inleiding tot de klinische seksuologie: Chronic disease and sexuality: a generic conceptual framework) 

10.9 Methodologische beperkingen en aanbevelingen 

10.9.1 Overwegingen met betrekking tot de steekproef 

De meeste studies die besproken werden waren gebaseerd op ‘convenience’ steekproeven (dwz onderzoeker 
doet weinig moeite om te verzekeren dat de steekproef een accurate representatie is van de grotere 
populatie bijv. in een winkel mensen aanspreken die voorbij wandelen) en houden dus geen rekening met de 
problemen van vrijwillige bias en non-response fouten. Bovendien wordt de representativiteit van de 
steekproeven vaak beperkt door enkel patiënten in de steekproef op te nemen die een stabiele relatie 
hebben of die seksueel actief zijn, wat erop wijst dat individuen met seksuele disfuncties die hun seksuele 
activiteiten hinderen of partnerrelaties uitsluiten, niet opgenomen zijn in het onderzoek. Zulke 
onderzoeksmethoden beletten niet alleen veralgemeningen van de resultaten naar grotere populaties, maar 
suggereren ook dat de gerapporteerde prevalentie cijfers van seksuele disfuncties van vrouwen en mannen 
met specifieke chronische ziekten de juiste prevalentie onderschatten.  

Toekomstig onderzoek zou grotere en meer representatieve steekproeven moeten gebruiken, die specifiek 
onderbestudeerde segmenten van de populatie omvatten , zoals vrouwen en mannen die niet meer seksueel 
actief zijn, om te begrijpen waarom ze zich onthouden van seksuele activiteiten. Studies moeten meer 
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bewust adolescenten, homo’s en lesbiennes, ouderen en mensen van een andere etniciteit opnemen in hun 
steekproef.  

10.9.2 Gebrek aan controlegroepen 

Bij veldonderzoek is er vaak een gebrek aan controlegroepen. Dit doet de vraag rijzen naar de noodzaak van 
dit veldonderzoek in dit type van seksualiteitsonderzoek. Zonder het belang van veldonderzoek uit het oog te 
verliezen, moeten onderzoekers tegelijkertijd de uitdaging aangaan om de gepaste controlegroep te 
definiëren: zou de controlegroep samengesteld moeten worden op basis van symptomen, hardheid van 
behandeling, psychologische last, sociale isolatie, of op basis van andere variabelen?  

Toekomstig onderzoek zou moeten proberen om een evenwicht te vinden tussen within group (binnen 
groepen) designs en between group (tussen groepen) designs om een duidelijker beeld te krijgen van de 
specifieke effecten van een chronische ziekte op seksualiteit en het functioneren van een relatie.  

10.9.3 Focus op somatische chronische ziekten 

De focus van onderzoek is vooral gericht op de rehabilitatie van patiënten met chronische ziekten. Opvallend 
is dat er minder onderzoek is naar seksualiteit bij patiënten met ernstige mentale ziekten.  

Toekomstig onderzoek zou meer aandacht moeten richten op de impact van mentale ziekten, de 
complicaties, en op behandelingen van seksueel functioneren en seksueel welzijn. 

10.9.4 Cross-sectioneel studie design 

Het meeste onderzoek is gebaseerd op retrospectieve, cross-sectionele designs die de temporele of causale 
relatie tussen chronische ziekten en seksualiteit niet onderzoeken.  

Meer longitudinaal onderzoek is nodig om te begrijpen hoe de omvang (bijv. minder, meer en extreme ziekte 
activiteit), de progressie (bijv. beginnende van de diagnose, na [of te wijten aan] behandeling en na de 
ontwikkeling van complicaties) en evolutie (bijv. stabiele of progressieve ziekte en afwisseling van betere en 
mindere periodes) van de chronische ziekte het seksuele functioneren en de gezondheid beïnvloeden. Zulke 
designs zouden ook de veranderingen doorheen de tijd en de invloed van vroege gebeurtenissen op latere 
ontwikkelingen kunnen detecteren.  

10.9.5 Beperkte verklarende kracht 

Studies zijn beperkt in hun mogelijkheid om seksuele disfuncties toe te schrijven aan een specifieke fysische 
of psychologische factor, omdat men verstorende etiologische factoren niet adequaat onder controle kan 
houden. Hoewel zowel met psychologische en somatische oorzaken rekening gehouden moet worden als 
men zich richt op seksuele problemen die het gevolg zijn van een chronische ziekte, moet onderzoek 
geïmplementeerd worden dat een onderscheid maakt tussen deze twee mogelijke oorzaken voor chronisch 
zieke patiënten. Dergelijk onderzoek kan functionele beeldvormingstudies omvatten waarbij patronen van 
activatie en inhibitie die geassocieerd zijn met neurologische en neuropsychiatrische ziektes vergeleken 
worden met die van normale gezonde mensen.  

10.9.6 Kwantitatief onderzoek 

Het meeste onderzoek tot nu toe is kwantitatief onderzoek dat zich focust op prevalentie en incidentie cijfers 
van seksuele disfuncties die gerelateerd zijn aan ziekte activiteit, behandeling of complicaties, hetzij op korte 
of lange termijn. Kwalitatief onderzoek dat zich richt op seksueel welzijn van vrouwen en mannen met een 
chronische ziekte of focust op hun subjectieve ervaring daarentegen is merkbaar afwezig.  



  70 

 

10.10 Een overzicht van relevante onderzoekshypothesen 

Gebaseerd op het conceptuele kader dat ontwikkeld werd, kunnen een aantal onderzoeksvragen over de 
impact van een chronische ziekte op seksualiteit geformuleerd worden (zie tabel 2). Deze hypothesen 
kunnen gecategoriseerd worden in vier onderzoeksdomeinen: 

1. Wat is de specifieke impact van een ziekte op verschillende aspecten van seksueel functioneren 
en seksueel welzijn, waaronder seksueel verlangen, opwinding (arousal), orgasme, pijn tijdens 
seksuele activiteit, algemene seksuele activiteit en de subjectieve ervaring van seksualiteit? 
Deze vragen kunnen aangepakt worden via beeldvormingstudies van de hersenen, 
psychofysiologische studies, en klinische outcomestudies van specifieke chronische ziektes 
(dwz. SCI, MS of beroerte).  

2. Wat is de impact van verschillende behandelingen (dwz medicatie, operatie, radiotherapie, of 
voorgeschreven gedrag) op verschillende aspecten van seksueel functioneren en seksueel 
welzijn, waaronder seksueel verlangen, opwinding (arousal), orgasme, het ervaren van pijn 
tijdens seksuele activiteit, algemene seksuele activiteit en de subjectieve ervaring van 
seksualiteit? Deze vragen kunnen aangepakt worden via gerandomiseerde, gecontroleerde trials 
die de resultaten vergelijken van verschillende behandelingsopties, klinische outcome, 
experimentele medicatie en operatie (bijv. zenuwsparende operaties bij gynaecologische 
kanker, anatomische studies na de dood) 

3. Welke specifieke psychologische factoren (bijv. persoonlijkheid, aanvaarding, copingstijl, 
lichaamsbeeld, gevoel van eigenwaarde, veerkracht, emotionele sterkte, of persoonlijk belang 
gehecht aan seksualiteit) zijn relevant om seksueel functioneren en seksueel welzijn te sparen 
of te verliezen, en hoe beïnvloeden deze factoren seksueel verlangen, opwinding (arousal), 
orgasme, het ervaren van pijn tijdens seksuele activiteit, algemene seksuele activiteit en de 
subjectieve ervaring van seksualiteit? Deze vragen kunnen aangepakt worden door gebruik te 
maken van vragenlijsten, dagboeken, interviews, focusgroep discussies gevolgd door een 
inhoudsanalyse, psychofysiologische methoden, enz.  

4.  Welke relatiefactoren (bijv. kwaliteit van de huwelijksrelatie, communicatie, 
probleemoplossende vaardigheden, steun van de partner, of het belang van seksualiteit in de 
relatie) beïnvloeden seksueel functioneren en seksueel welzijn bij patiënten met een chronische 
ziekte en hoe beïnvloeden deze factoren seksueel verlangen, opwinding (arousal), orgasme, het 
ervaren van pijn tijdens seksuele activiteit, algemene seksuele activiteit en de subjectieve 
ervaring van seksualiteit? Deze vragen kunnen aangepakt worden via een waaier van methoden, 
waaronder vragenlijsten, dagboeken, interviews, focusgroep discussies gevolgd door een 
inhoudsanalyse, steekproefmethoden waarbij beide partners onafhankelijk van elkaar worden 
ondervraagd, enz. 

Een ideaal onderzoeksprotocol voor toekomstig onderzoek zou ‘generic’ (algemeen) en specifieke 
instrumenten omvatten die informatie verwerven over demografische, gedetailleerde 
ziektesymptomen of activiteiten(bijv. type, duur, ernst, en progressie), stemming (bijv. depressie), 
angst, kwaliteit van de partnerrelatie, seksueel functioneren en seksueel welzijn. Een aantal 
gevalideerde instrumenten zijn beschikbaar voor deze doelen.  

10.11 Beperkingen van dit conceptueel kader 

Ondanks dat ons conceptueel kader bedoeld was om allesomvattend te zijn, werden maatschappelijke en 
culturele invloeden niet opgenomen in ons kader. Doch spelen deze invloeden een belangrijke rol. Zo richten 
mediabeelden met betrekking tot seksuele attractiviteit zich op perfect geschapen, weerbare en gezonde 
personen, waardoor ze een standaard voor attractiviteit creëren die zieke mensen uitsluit en hen de 
boodschap geeft dat ze niet seksueel zijn. Onderzoekers zouden zich bewust moeten zijn van het effect van 
dergelijke maatschappelijke en culturele factoren op hun steekproeven, als ze hun studies opzetten. Het is 
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echter moeilijk om dit in een studieprotocol te kwantificeren en te operationaliseren. In dit artikel werden 
studies geselecteerd op basis van hun mogelijkheid om specifieke relaties binnen het model te selecteren, 
bijgevolg werd hierin slechts een klein deel van de beschikbare literatuur herzien. Tenslotte was het door de 
cross-sectionele designs van de studies die herzien werden, niet mogelijk om de hoofdrichting van de relaties 
tussen verschillende domeinen in het model te specificeren. 

Concluderend kunnen we stellen dat er een conceptueel kader over de impact van een chronische ziekte op 
seksualiteit werd gepresenteerd. Dit kader beschrijft de potentiële effecten van ziekte gerelateerde 
psychologische en relationele factoren op het seksueel functioneren en het welzijn van chronisch zieke 
patiënten. Dus, hoewel chronische ziekte het seksueel functioneren en het seksueel welzijn kan beïnvloeden, 
kan het dit beïnvloeden op een directe en op een indirecte manier (bijv. via de partner en de kwaliteit van de 
relatie). Dit conceptueel kader en de onderzoeksagenda die het kader suggereert, houdt rekening met de 
onderling afhankelijke aard van deze domeinen, en heeft als doel (meer theorie georiënteerd) onderzoek 
naar seksualiteit in de context van een chronische ziekte te stimuleren en te leiden. 

 


