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Inleiding tot de klinische seksuologie 

1. Cursus

• Toledo 

- Slides van de lessen 

- Teksten die zijn gebruikt als achtergrond om de slides te maken – hier en daar vind je 

daar dus verduidelijking rond de gegeven stof 

- Een tekst die ik geschreven heb ivm de lessen over anatomie

2. Examen  

• Mondeling examen 

- 1 vraag over anatomie (schriftelijk met 1 bijvraag)

- 3 vragen verdeeld over de 3 delen van de cursus

✓ vragen die peilen naar kennis  

✓ vragen die peilen naar een verband tussen 2 delen van de cursus of naar een  

toepassing op een beperkte casusbeschrijving

✓ eventueel bijvragen 

3. In de les …

• Milleniumstudent ~ millleniumdocent ?  

- ‘seks’ doet veel ‘commotie’ ontstaan 

- tenzij er een uitnodiging om te spreken, te ‘zoemen’ ...

✓ vraag, humor, casus, tekening, film

- ga ik ervan uit dat het stil is – een uitnodiging om te zwijgen

- afspraak 

✓ wie niet geïnteresseerd is in de les, blijft gewoon thuis of spreekt af in een café

✓ wie wel naar de les komt, komt om de les te volgen en houdt zich aan de 

afspraken hierboven – wie zich daar niet aan kan houden, zal vriendelijk worden 

verzocht het lokaal te verlaten
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Definitie van seksualiteit 

1. Seksualiteit: definitie(s)

• Alle aspecten die verwijzen naar seksuele gevoelens, fantasieën of seksueel gedrag   

- Seksueel gedrag (enge definitie) 

✓ masturbatie

✓ geslachtsgemeenschap   

✓ kussen, zoenen, strelen  

- Seksueel gedrag (brede definitie) 

✓ flirten  

✓ romantisch diner 

✓ zich verleidelijk kleden 

✓ Playboy, Penthouse, … lezen 

✓ surfen op het internet op zoek naar seksueel expliciet materiaal  

• Gedragingen die worden  gedefinieerd als ‘seksueel’ variëren  sterk tussen:

- verschillende groepen

- over de tijd

- verschillende culturen

• ‘Seksueel’ is afhankelijk van

- ideeën van ‘normaliteit’ over seks 

- mannelijke en vrouwelijk rolpatronen

- sociale context

- cultuur  

• Seks als ‘menselijk gedrag’

- Kinsey 

✓ een legitiem studieobject 

✓ gedetailleerde beschrijving van menselijke seksueel gedrag

✓ ‘normaal’ en ‘abnormaal’

- Masters en Johnson 

✓ onderzochten de biologische/fysiologische basis van seksualiteit    
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• Seks gedefinieerd door ‘psychiaters’

- ‘gezond’ versus ‘ongezond’

- ‘de meeste middelen gebruikt voor seksuele gratificatie tussen instemmende 

volwassenen, onafhankelijk van het geslacht van de partners

✓ homoseksualiteit was tot voor kort een mentale stoornis

✓ masturbatie en orale seks zijn fixaties: onvolwassen, immature uitingen van seks 

(Freud)

✓ parafilieën worden nog steeds beschouwd als ‘mentale stoornissen’ 

  > 6 maand, lijden, beperkingen in sociaal of beroepsleven

  maar binnen SM -> regel = ‘veilig’ en ‘consensueel’

✓ transseksuelen hebben nog steeds een ‘mentale stoornis’ = GID

• Seks als gedefinieerd door ‘de wet’ 

- wettelijk kader bepaalt eveneens wat normaal (lees: legaal) is op vlak van seksualiteit 

- aantal seksuele gedragingen zijn ‘strafbaar’

✓ illegaal = niet-instemmend

  parafilieën = voyeurisme, exhibitionisme, froteurisme, … 

  seks met jongeren < 16 jaar (ook met instemming) = strafbaar   

  verkrachting

   verkrachting binnen het huwelijk is nog niet lang erkend – eens huwen 

   is instemmen met alle toekomstige seks met echtgenoot

   verkrachting van mannen = nog later erkend 

  (seksuele) aanranding 

• Seks gedefinieerd door ‘het maatschappelijk gezondheids-debat’

- seks behoort ‘veilig’ te zijn ter voorkoming van seksueel overdraagbare aandoeningen 

en ongeplande zwangerschap 

- Seks = ‘seks met een condoom’ 

✓ Paradox : 

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

  beschermen 

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

  partij  wordt verantwoordelijk gesteld voor de  eigen veiligheid
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• Seks gedefinieerd door ‘de moraal’

- Religieuze betekenis 

✓ seks hoort thuis binnen het huwelijk

✓ seks kan alleen voor de voortplanting – niet voor het plezier

✓ verbod rond gebruik van anticonceptie

✓ masturbatie, orale en anale seks, seks tijdens de menstruatie worden afgekeurd

✓ celibaat wordt geprezen

✓ door God gegeven en daardoor goed 

- Spirituele betekenis

✓ Tantrische seks als een vorm van rituele purificatie en viering van de eenheid van 

het zijn 

• Seks gedefinieerd als ‘een romantische of erotische act’  

- Erotiek 

✓ Eros = god van lust, liefde, geslachtsgemeenschap en vruchtbaarheid  

✓ zichzelf verliezen in seks, gedreven door seksueel verlangen, vleselijke behoeften,  

✓ de sensuele door plezier gedreven narratieven over seks en nadruk op  de kracht 

van plezierige van erotiek

- Romantiek 

✓ 18de eeuw

✓ Ridders, helden, prinsessen waarbij de man de actieve en de vrouw de passieve rol 

heeft in een erg op gender gebaseerde machtsonevenwicht

- te vinden in veel fictie en de innerlijke fantasiewereld van veel mensen => schept 

verwachtingen van hoe seks zal/moet zijn …

• Seks gedefinieerd door ‘de media’

- Seks is overal in onze maatschappij 

✓ informatie, ideeën, beelden, …

✓ film, TV, tijdschriften, kranten, boeken, …

✓ een manier om dingen te verkopen … -> ‘sex sells’

✓ eng beeld : seks = heteroseksuele seks tussen 2 jonge mensen met een gespierd 

respectievelijk mager, bruin, rimpelloos lichaam gericht op  een gelijktijdig, 

gezamenlijk beleefd orgasme

   Oud is ‘out’ 

   Ziek is ‘aseksueel’  
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=> “Seksualiteit is een multidimensioneel gegeven, dat te maken heeft met psychische en  

 belevingsaspecten,  met fysiologische en biologische  gegevens, met gedrag én met cultuur”

2. Dimensies van seksualiteit 

• lust (recreatie)

• relatie 

• reproductie (procreatie)

• institutionalisering 

• biologische  

• psycho-sociale  

• gedrags     dimensie 

• culturele

• klinische

• Biologische dimensie 

- controleert de seksuele ontwikkeling  

- bepaalt seksueel verlangen, seksueel functioneren en seksuele satisfactie 

- beïnvloedt geslachtsverschillen 

• Seksuele ‘cues’/’turn-ons’ zetten fysiologische processen op gang   

- erectie, lubricatie, hartslag die stijgt, warmtegevoel

• Psycho-sociale dimensie 

- Psychologie 

✓ emoties, gedachten, persoonlijkheid  

✓ interactie tussen mensen  

- Sociaal  

✓ Seksualiteit  wordt gereguleerd door de samenleving d.m.v. wetten, religie,  

familie, peer groep, taboe die een zekere druk uitoefenen om een bepaald  

seksueel gedrag te volgen
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• Gedragsdimensie 

- Wat mensen doen  op vlak van  seksualiteitsbeleving

✓ seksueel gedrag 

✓ tendens om seksueel gedrag te bestempelen als ‘normaal’ en ‘abnormaal’ 

gebaseerd op onze eigen ervaringen – ‘wat we zelf doen (met instemming) vinden 

we normaal

• Klinische dimensie 

- problemen met seksualiteit  

✓ seksuele disfuncties, GIS, parafilieën

✓ epidemiologie 

✓ oorzaken  

  voorbestemmende -

  uitlokkende -

  onderhoudende -  

✓ behandelingen  

• Culturele dimensie 

- Culturele visies over seksualiteit is  niet universeel geldig  

✓ « moreel » of « goed »  is gerelateerd  aan plaats, tijd en zelfs aan sociale  klasse  

- « There is no comprehensive sexual value system that  is right for everyone and no 

single moral code that is indisputably correct and universally applicable »
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Seksuologie 

1. Seksuologie 

• Seksuologie is de  wetenschappelijke studie van  menselijke seksualiteit in al zijn  variaties en 

expressievormen

• Perspectieven op seksualiteit  

- Biologische perspectieven

✓ Seksuele anatomie 

✓ Seksuele fysiologie 

✓ Menselijke voortplanting (geboortecontrole, abortus)

- Ontwikkelingsperspectief  

✓ Seksualiteit van kinderen  

✓ Seksualiteit van adolescenten  

✓ Sexualiteit van volwassenen 

✓ Seksualiteit van ouderen 

✓ Gender identiteit en gender rol

- Psycho-sociaal perspectief

✓ Seksuele oriëntatie  

✓ Seksueel gedrag  

✓ Seksuele variaties  

- Medisch / gezondheidsperspectief 

✓ SOA’s en genitale infecties

✓ HIV-infectie  en AIDS 

✓ Seksuele disfuncties en behandeling  

✓ Medische aandoeningen en seksuele  problemen 

- cultureel perspectief 

✓ Seks en de wet 

✓ Seks en ethiek 

Klinische seksuologie  9



2. Methodologie 

• gevalsbeschrijvingen  

• face-to-face interviews 

• vragenlijstonderzoek 

- in de populatie  

- in centra voor sekstherapie 

- in andere ziekenhuizen  

• observatie

- zelf-observation 

- observatie door anderen   

• laboratorium onderzoek (technisch)

• biochemisch en fundamenteel onderzoek  
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Psychosomatische cirkel van seks - John Bancroft  
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Seksuele anatomie

• Negatieve gevoelens over onze seksuele anatomie 

- we leren onze seksuele organen te bedekken  

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

- we hebben geen (correcte) woorden(schat) geleerd 

- we worden ontmoedigd om over seks te spreken en om vragen over seks te stellen  

- de seksuele (norm)beelden zijn in feite onbereikbare standaarden 

• Onze seksuele anatomie roept dus dubbele gevoelens op :

- angst, schaamte, schuld, … als bron van verderf 

- nieuwsgierigheid, mysterie …  als bron van plezier 

• gevoelens -> “taal” 

- ‘propere’ en ‘beleefde’ woorden  

- vs

- ‘vuile’ en ‘onbeleefde’ woorden 

• interpretatie van deze woorden is afhankelijk van de sociale omgeving / context waarin ze 

worden gebruikt (bijv. auditorium of café) 

1. Seksuele anatomie - de vrouw 

• “We worden aangemoedigd om ons te voelen alsof onze lichamen niet de onze zijn.  

- Ons “figuur” is er voor een potentiële partner om te bewonderen.

- Onze borsten zijn er voor:  

✓ “de man in ons leven” om te liefkozen tijdens het vrijen, 

✓ onze baby’s om aan te zuigen en

✓ onze dokters om te onderzoeken. 

- Dezelfde soort “hands-off”-boodschap is zelfs nog sterker ten aanzien van onze  

vagina.”
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• Vulva

- Buitenste geslachtsorganen van de vrouw:

✓ Venisheuvel

‣ Gebied ter hoogte van het schaambeen 

‣ Kussentje bestaande uit vetweefsel bedekt door huid en 

schaamhaar 

‣ Groot aantal zenuwuiteinden => aanraking = aangenaam

✓ Labia 

✴ Labia majora (buitenste schaamlippen)

‣ Huidplooien die vetweefsel en een dunne spierlaag bedekken

‣ Groei van schaambeharing aan de zijkanten

‣ Zweetklieren, olieklieren en zenuwuiteinden zijn royaal verdeeld 

‣ Meestal samengeplooid in de middellijn en dusdanig bescherming 

biedend aan de urethrale en vaginale ingang 
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✴ Labia minora (binnenste schaamlippen)

‣ Kern van sponsachtig weefsel rijk aan kleine bloedvaten 

‣ Zonder vetcellen 

‣ Haarloos

‣ Veel zenuwuiteinden => bron van seksuele sensaties

‣ Binnenste schaamlippen komen samen boven de clitoris en vormen 

een huidplooi die het clitoriskapje wordt genoemd (vrouwelijke 

voorhuid) 

‣ Klieren van Bartholin liggen binnen de labia minora en zijn 

verbonden met kleine kanaaltjes die uitgeven op de binnenzijde van 

de vaginale opening 

    Produceren enkele druppels secretie => bevochtigen de vagina 

    lichtjes maar zijn niet erg belangrijk voor de vaginale 

    lubricatie

‣ Infectie van de binnenste schaamlippen 

    => seksuele betrekkingen = pijn, jeuk en een branderig gevoel 

    is mogelijk  
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✓ Clitoris 

✴ Gevoeligste gebied van de vrouwelijke genitalia

✴ Bedekt door het clitoriskapje 

✴ Clitorale glans (kop  van de clitoris) is het  enige zichtbare gedeelte van de 

clitoris (klein, glanzend knopje) 

✴ Clitorale schacht, sponsachtig weefsel dat inwendig vertakt als een 

omgekeerde V in twee langere gedeelten (clitorale crura) 

✴ Rijk bedeeld met zenuwuiteinden

‣ Gevoelig aan aanraking, druk en temperatuur 

‣ Unieke functie: het enige orgaan dat seksuele sensaties en erotisch 

plezier kan focussen en accumuleren

✴ Embryologisch afgeleid van hetzelfde weefsel als de penis 

✴ Gevuld tijdens seksuele stimulatie

✴ Clitorale besnijdenis (chirurgische verwijdering van het clitoriskapje) 

werd bepleit als zou het seksueel genot verhogen door de clitoris bloot te 

stellen aan directe stimulatie 

‣ Directe stimulatie = pijnlijk 

‣ Stoten tijdens de betrekkingen stimuleert de labia minora wat ertoe 

leidt dat het clitoriskapje naar voren en achteren wrijft over de 

clitoris

✴ Probeer de adhesie van het clitoriskapje los te maken of de ingedikte 

secrectie tussen het clitoriskapje en de clitorale glans
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✓ Perineum 

‣ Haarloze zone tussen de onderkant van de labia en de anus

‣ Regio gevoelig aan aanraking, druk en temperatuur 

‣ Is mogelijk een bron van seksuele opwinding 

• Hymen 

- Dun weefselmembraan dat de vaginale opening bedekt 

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

- Verschillende vorm, grootte en conditie 

- Ringvormig hymen, hymen septus, cribiform hymen

- Geen biologische functie 

- Cultureel van belang 
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• Vagina 

- Vaginal introitus (ingang) 

- Gespierd inwendig orgaan dat in elkaar geklapt is wanneer het niet wordt gestimuleerd 

✓ Achterste wand = 8 cm

✓ Voorste wand = 6 cm

- Potentiële ruimte die van vorm en grootte kan veranderen als een ballon;  

✓ om rond een vinger te passen, 

✓ om rond een penis te passen,

✓ om te accommoderen aan de geboorte van een baby. 

- Binnenkant van de vagina is gelijkaardig aan de binnenkant van de mond

✓ Mucosa = de bron van vaginale lubricatie   

✓ Geen secretorische klieren in de vagina

✓ Rijke voorziening van bloedvaten 

✓ Weinig zenuwuiteinden in de vagina (ongevoelig voor pijn of aanraking)  

✴ uitzondering: nabij de vaginale introitus!

✓ G-plek ? (Gräfenberg, German arts)

✴ Regio in de voorste wand van de vagina, halfweg tussen het schaambeen 

en de cervix, met speciale erotische gevoeligheid 
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• Uterus

- Cervix 

✓ Onderste gedeelte van de uterus dat uitsteekt in de vagina 

✓ Roze knopje met ronde wand en een kleine centrale ingang  

✓ Cervicale os

✴ Zaadcellen komen de uterus binnen  

✴ Menstrueel bloed passeert langs de vagina 

✓ Endocervicaal kanaal 

✴ Buisvormige verbinding tussen de cervicale mond en de baarmoederholte 

✴ Bevat secretorische klieren die mucus produceren 

✴ Consistentie van het  cervicale mucus varieert  gedurende de verschillende 

fases van de menstruele cyclus als antwoord op de veranderende 

hormonale stimulering 

✓ Cervix heeft geen zenuwuiteinden aan het oppervlak 

✴ Speelt geen rol in seksuele gevoelens 

✴ Chirurgische verwijdering => geen verlies van seksuele responsiviteit? 

- Uterus (baarmoeder) 

✓ Hol, gespierd orgaan dat gevormd is als een omgekeerde peer 

✓ 7.5 cm lang and 5 cm breed 

✓ Bestaat uit verschillende delen (lagen) 

✴ Perimetrium 

‣ Buitenste deel  

✴ Myometrium 

‣ Gespierde wand => vergemakkelijkt de barensweeën en de 

bevalling 

✴ Endometrium

‣ Binnenste bekleding van de uterus 

‣ Verandert gedurende de menstruele cyclus 

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

zwangerschap 

✴ Uteriene functie is gerelateerd aan hormonale verandeingen
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• Eileiders  

- Eileiders (oviducten) zijn ongeveer 10 cm lang 

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

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

cilia

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

kunnen samenkomen

• Ovaria 

- Vrouwelijke gonaden (3 x 2 x 1.5 cm)

- Gepaarde structuur aan elke kant van de uterus

- Twee aparte functies: 

✓ Productie van hormonen: oestrogeen en progesteron 

✓ Produceren en vrijstellen van eicellen  

✴ De ontwikkeling van de eicellen begint reeds in juist vormende ovaria 

✴ Ongeveer 400.000 eicellen zijn aanwezig in een pasgeboren meisje en 

nadien zullen er geen nieuwe eicellen meer gevormd worden  

✴ Onrijpe eicellen zijn omringd door een dunne  capsule (follikel) 

• Borsten

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

- Vooral in het Westen hebben borsten een speciale erotische betekenis en symboliseren 

ze: seksualiteit, vrouwelijkheid en aantrekkelijkheid 

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

bewezen 

- Linkerborst is meestal iets groter  

- Gemodificeerde zweetklieren

- Elke borst bevat 15 tot 20 onderverdeelde lobben klierweefsel die in een druifachtige 

kluster zijn geschikt

- Klieren zijn omringd door vet en vezelachtig weefsel

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

- De tepel bevindt zich op de top van de bost en bestaat uit  gladde spieren en een netwerk 

van zenuwuiteinden => zeer gevoelig aan aanraking en temperatuur 

- De areola is de donkere gerimpelde huid rond de tepel met zenuweinden en spiervezels 

(stijf worden – erect worden) 
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2. Seksuele anatomie - de man 

• “Het is niet overdreven te stellen dat penissen in fantasyland in drie grootten bestaan: groot, 

gigantisch en zo groot dat je er amper mee door de deur kan …  

• Jouw slechts menselijke penis aanvaarden kan moeilijk zijn. Maar je hebt één voordeel: jij 

leeft wel degelijk en kan jezelf vermaken, daar waar de modelletjes met gigantische erecties 

niet bestaan en niks voelen.” 

• Penis 

- Bestaat uit drie parallelle cilinders van sponsachtig weefsel, doorweven met kleine 

bloedvaten in dik membraan (tunica albuginea) 

✓ Corpus spongiosum (sponsachtig lichaam)

✴ Onderzijde van de penis

✴ De urethra loopt door het midden van het sponsachtig lichaam

✴ De urethra eindigt aan de top van de penis (urinaire opening, urethrale 

meatus)
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✴ Top van de penis (glans of kop) bestaat uit sponsachtig lichaam 

‣ Vele zenuwuiteinden (zeer gevoelig aan stimulatie) 

‣ Coronale rand 

‣ Frenulum 

✓ 2 copora cavernosa (caverneuze lichamen) 

✴ Aan weerskanten van het sponsachtig lichaam

✴ Waar de penis vastgehecht is aan het lichaam, vertakken de corpora 

cavernosa in twee dleen om zo twee crura te vormen die aan het 

schaambeen gehecht zijn

- Voorhuid of prepuce  

✴ Vrij te bewegen huid die de penis bedekt 

✴ Ontsteking of infectie van de voorhuid 

    => pijn gedurende seksuele stimulering  
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• Scrotum

- Dunne, losse zak gemaakt van huid onder de penis 

- Bevat de testikels (testes)

- Amper bedekt met schaamhaar 

- Laag gladde spieren 

✓ Die onwillekeurig samentrekken bij seksuele stimalering, oefening, koude => 

testes worden tegen het lichaam gebracht (temperatuur en bescherming) 

✓ Hoge temperaturen => relaxatie van het scrotum dat de testes verder weg van het 

lichaam brengt 

✓ Belangrijk voor het in stand houden van een stabiele temperatuur

✴ Nodig voor de zaadproductie
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• Testes 

- Mannelijke gonaden

- Gepaarde structuur (5 x  2 x 3 cm)

- Linker testis hangt gewoonlijk lager 

- Bijzonder gevoelig voor druk of aanraking 

- Twee functies

✓ Hormoonproductie (Leydigcellen): testosteron 

✓ Productie van sperma (tubuli seminiferi)): duurt 70 dagen

• Epididymis & Vas deferens 

- Seminifere tubuli eindigen in de epididymis 

- Netwerk van buisjes is gevouwen tegen de achterzijde van de testes

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

- carried into the vas deferens 

✓ tubes (40 cm) that leave the scrotum 

✓ curve alongside and behind the bladder  to end in the urethra

• Prostaat en accessoire organen 

• Prostaatklier

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

✓ Bestaat uit een spier- en een kliergedeelte 

✓ Het kliergedeelte produceert 30% van het zaadvocht 

- Zaadblaasjes 

✓ Produceren 70% van het zaadvocht

✓ Liggen tegen de achterkant van de blaas

✓ Zijn verbonden met de uiteinden van de vas deferens om zo de ejaculaire ducti te 

vormen die samenkomen in de urethra 

- Klieren van Cowper

✓ Twee structuren ter grootte van een erwt die verbonden zijn met de urethra vlak 

onder de prostaatklier

✓ Produceren enkele druppels voorvocht welk levende zaadcellen kan bevatten 

• Borsten 

- Mannelijke borsten hebben een tepel en een areola men een weinig aan onderliggend 

klier- en vetweefsel

- Minder gevoelig aan tast en druk dan bij vrouwen   
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Seksuele fysiologie

1. Seksuele fysiologie

• “functie van onze seksuele anatomie”

• “although sexual arousal can come from different sources (like touching, kissing, intercourse, 

fantasy, watching a movie, reading a book, masturbation) bodily responses to sexual arousal 

are (almost) identical in both men and women but  these bodily responses are however not part 

of a mechanical process but stem from a multidimensional, psychosomatic interaction”

• Seksuele opwinding is vaak vergeleken met een  “energie systeem”

• Definitie van seksuele opwinding  

- “verwijst naar de activering van een complex systeem van reflexen waarbij de seksuele 

organen en het zenuwstelsel betrokken zijn”

• Seksuele opwinding kan ontstaan door   

- Vrijwillige acties 

✓ direct fysiek contact 

✴ aanraken, kussen, knuffelen 

✓ een verbale uitnodiging  

✴ “Let’s make love” 

✓ niet-verbale communicatie  

✴ body language 

- Psychologische processen e/of verwerking  

✓ visuele prikkels  

✴ Naaktheid of specifieke kleding 

✓ fantasie 

- Alledaags gebeurtenissen (onverwacht e/o ongewenst) 

✓ door wrijving van kleding tegen de genitalieën

✓ wanneer je een douche neemt na het sporten  

✓ vrouwelijke arts in opleiding die opwinding zou voelen bij het onderzoeken van 

een mannelijke patiënt 

✓ ritme van een rijdende vrachtwagen
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• Seksuele opwinding treedt op 

- in alle leeftijdsgroep  

- wanneer we wakker zijn  

- tijdens onze slaap  

✓ Nachtelijke erecties  

✓ vaginale lubricatie 

2. Methodologie

• Kinsey (1948, 1953)

- interview

- hoe, wanneer, hoe vaak, met wie/wat/welk seksueel gedrag iemand stelt 

- [ belevingsaspecten ]

• Masters en Johnson (1966, 1970) 

- seksuele anatomie en fysiologie 

- labo onderzoek met psychofysiologische metingen

- interviewden 118 vrouwelijke en 27 mannelijke prostituees om achtergrondinformatie in 

te winnen over de seksuele responscyclus 

3. Seksuele responscyclus

• Masters en Johnson (1954-1965)

• Psychofysiologisch labo onderzoek    

- 382 vrouwen (18 – 78 jaar)

- 312 mannen (21 – 89 jaar)

- Fysiologische, klinische,  biochemische studies

✓ ECG: hartritme, hart rate

✓ EMG: spierspanning en contractie

- observation (10.000 episodes of sexual activity)

✓ manual and mechanical masturbation 

✓ coitus in different positions

✓ oral-genital stimuation 

✓ stimulation of the breasts

✓ artificial coital equipment 
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✴ plastic penis shaped instrument that permitted observation and filming 

the changes occurring in the vagina during sexual stimuation

✴ a women using the equipment could control the depth and tempo of 

thrusting herself

a) Phases of the sexual response cycle 

• human sexual response 

- a cycle characterised by different stages 

- each stage:

✓ corresponds to varying levels of arousal 

✓ describes typical repsonses during sexual function

✴ vasocongestion = 

‣ increased amount of blood  concentrated in tissues in the genitals 

and the female breasts => engorgement 

✴ myotonia 

‣ increased neuromuscular tension => relaxation and contraction

- stages are arbitrarily defined 

✓ not always clearly separated

✓ may vary considerably in one persons at different times 

✓ varies considerably between people

- the different phases

✓ desire 

✓ excitement  

✓ plateau and orgasm

✓ resolution  
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• De seksuele responscyclus: (Masters & Johnson + H. S. Kaplan) 
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• Desire 

- refers to the patients motivations,  drives and personality 

- characterised by 

✓ sexual fantasies 

✓ drive to have sex 

✓ lust for sex

✓ frequency of intercourse ?

• Excitement 

- a subjecive sense of sexual pleasure

- awareness of accompanying  physiological changes

• Orgasm 

- a peaking of sexual pleasure with release of sexual tension and rhythmic ocntraction of 

the perineal muscle and pelvic reporductive organs 

• Resolution 

- a sense of general relaxation, well-being and muscle relaxation

- in men a refractory period during which no second orgasm can occur is being confirmed

- In wome no such refractory period exists (multi-orgastic) 

b) Seksuele responscyclus 

• Seksueel verlangen (libido)

• Seksuele opwinding   

- Erectie en vaginale lubricatie

- Fysiologische en/of psychologische  stimulatie

• Plateau- en orgasme

- Stijgende seksuele spanning met een  hoogtepunt 

• Resolutie  

- Psychosomatische tekenen verdwijnen 

• Bevrediging

Klinische seksuologie  28



Sexual dysfunctions 

1. DSM-IV classification of sexual  disorders

• Subtypes (that apply to all sexual  disorders)

- due to psychological factors 

- due to combined psychological factors  and a general medical condition

- lifelong or acquired

- generalised or situational 

• Sexual disorders 

• Paraphilias

• Gender Identity disorders 

2. Overzicht seksuele stoornissen  
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3. Seksuele disfuncties?

• Verstoring van seksueel verlangen

• Verstoring van seksuele opwinding
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• Verstoring van het orgasme

• Verstoring door seksuele pijn
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4. Indeling van seksuele disfuncties

• Seksuele disfuncties (classificatie) 

- Problemen met het seksueel verlangen 

✓ Verminderd seksueel verlangen 

✓ Seksuele aversie 

- Problemen met seksuele opwinding 

✓ Problemen met vaginale lubricatie  

✓ Erectiele disfunctie 

- Problemen met orgasme

✓ Anorgasmie   

✓ Premature ejaculatie 

- Seksuele pijnstoornissen 

✓ Dyspareunie 

✓ Vaginisme 

5. Sexual dysfunctions 

a) Sexual aversion disorder disorder

• Persistent and recurrent  extreme aversion to, and avoidance of, all (or almost all) genital 

sexual contact with a sexual partner. 

• The disturbance causes marked distress or interpersonal difficulty. 

• The sexual dysfunction is not better accounted for by another axis I disorder (except another 

sexual dysfunction)

b) Hypoactive sexual desire disorder

• Persistently and recurrently deficient sexual fantasies and desire for sexual activity. The 

judgement of deficiency or absence is made by the clinician, taking into account factors that 

are affect sexual functioning, such as age, and the contxt of the person’s life. 

• The disturbance causes marked distress or interpersonal difficulty. 

• The sexual dysfunction is not better accounted for by another axis I disorder (except another 

sexual dysfunction, and is not due exclusively to the direct physiological effects of a 

substance or a general medical condition

Klinische seksuologie  32



c) Female sexual arousal disorder 

• Persistent and recurrent inability  to attain, or to maintain untill completion of the 

sexualactivity, an adequate lubrication-swelling response of sexual excitement. 

• The disturbance causes marked distress or interpersonal difficulty. 

• The sexual dysfunction is not better accounted for by another axis I disorder (except another 

sexual dysfunction, and is not due exclusively to the direct physiological effects of a 

substance or a general medical condition

d) Male erectile disorder 

• Persistent and recurrent inability  to attain, or to maintain untill completion of the sexual 

activity, an adequate erection. 

• The disturbance causes marked distress or interpersonal difficulty. 

• The sexual dysfunction is not better accounted for by another axis I disorder (except another 

sexual dysfunction), and is not due exclusively to the direct  physiological effects of a 

substance or a general medical condition

e) Female orgasmic disorder 

• Persistent and recurrent delay  in or absence of, orgasm following a normal sexual excitement 

phase. Women exhibit wide variability in the type or intensity of stimulation that triggers 

orgasm. The diagnosis of FOD should be based on the clinician’s judgement that the women’s 

orgasmic capacity  is less than would be reasonable for her age, sexual experience and the 

adequacy of sexual stimulation she receives. 

• The disturbance causes marked distress or interpersonal difficulty. 

• The sexual dysfunction is not better accounted for by another axis I disorder (except another 

sexual dysfunction), and is not due exclusively to the direct  physiological effects of a 

substance or a general medical condition.
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f) Premature ejaculation 

• Persistent or recurrent ejaculation with minimal sexual stimulation before, on, or shortly after 

penetration and before the person whishes it. The clinician must take into account factors that 

afect duration of the excitement phase, such as age, novelty of the sexual partner or situation 

and recent frequency of sexual intercourse. 

• The disturbance causes marked distress or interpersonal difficulty. 

• The premature ejaculation is not due to direct effects of a substance (e.g. withdrawal from 

opioids) 

g) Dyspareunia

• Persistent or recurrent genital pain associated with sexual intercourse in either a male or 

female. 

• The disturbance causes marked distress or interpersonal difficulty. 

• The diostrubance is not cuased exclusively  by vaginismus or lack of lubrication, is not better 

accounted for by  another axis I disorder (except another sexual dysfunction), and is not due 

exclusively to the direct physiological effects of a substance or a general medical condition.

h) Vaginismus 

• Persistent or recurrent involuntary spasm of the musculature of the oouter third of the vagina 

that interferes with sexual intercourse. 

• The disturbance causes marked distress or interpersonal difficulty. 

• The disturbance is not better accounted for by another axis I disorder (e.g. somatisation 

disorder), and is not due exclusively  to the direct physiological effects of a general medical 

condition.

6. Theoretical continuations (Kleinplatz, 2001)

• Problems of sexual desire 

- Too much sexual desire 

✓ Sexual desire in undesirable situations  

- Problems of sexual arousal 

✓ Too much vaginal lubrication or ‘erectile function’

✴ At undesirable places  

- Problems with orgasm 
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✓ Climaxing too fast for women 

✓ Climaxing too slow for men

- Sexual pain disorders

✓ Psychological pain 

✴ Anxiety or feelings of guilt during or after sexual activity

• Sexual Problems refer to 

- an experienced physical pleasure

• Without taking into account the  context in which sexual functioning  is taking place

- When they get excited

- With whom

- Whether sexual functioning creates  something else than physical pleasure

7. Sexual problems and worries

• Problemen met  seksualiteitsbeleving 

- Seksuele belevingsproblemen 

- Seksuele relatieproblemen 

- Seksuele aanpassingsproblemen 

- Praktische seksuele problemen 

- Seksuele integratieproblemen

8. Paraphilias 

• Paraphilias are sexual disorders characterised by  specialised sexual  fantasies and intense 

sexual urges  and practices that are usually  repetitive and distressing to the  person

- specific sexual fantasies are the  pathognomonic element 

- sexual excitement and arousal are  associated phenomena

a) Exhibitionism

• Over a period of 6 months, recurrent, intense sexually arousing fanatasies, sexual urges, or 

behaviors involving the exposure of one’s genitals to an unsuspecting stranger

• The fantasies, sexual urges, or behaviors cause clinical distress of impairment in social, 

occupational, or other important areas of functioning
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b) Fetishism 

• Over a period of 6 months, recurrent, intense sexually arousing fantasies, sexual urges, or 

behaviors involving the use of nonliving objects (e.g. female undergarments)

• The fantasies, sexual urges, or behaviors cause clinical distress of impairment in socia, 

occupational, or other important areas of functioning

• The fetish obkects are not articles of female clothing used in cross-dressing or device 

designed for the purpose of tactile genital stimulation (e.g. a vibrator) 

c) Froteurism 

• Over a period of 6 months, recurrent, intense sexually arousing fantasies, sexual urges, or 

behaviors involving the touching and rubbing against a non-consenting person

• The fantasies, sexual urges, or behaviors cause clinical distress of impairment in social, 

occupational, or other important areas of functioning

d) Sexual masochism 

• Over a period of 6 months, recurrent, intense sexually arousing fantasies, sexual urges, or 

behaviors involving the act of being humiliated, beaten, bound  or otherwise  made to suffer.

• The fantasies, sexual urges, or behaviors cause clinical distress of impairment in social, 

occupational, or other important areas of functioning

e) Sexual sadism 

• Over a period of 6 months, recurrent, intense sexually arousing fantasies, sexual urges, or 

behaviors involving acts (real, not simulated) in which the psychological or physical suffering 

(including humiliation)  of the victim is sexually exciting to the person.

• The fantasies, sexual urges, or behaviors cause clinical distress of impairment in social, 

occupational, or other important areas of functioning

f) Voyeurism 

• Over a period of 6 months, recurrent, intense sexually arousing fantasies, sexual urges, or 

behaviors involving the act of observing an unsuspecting person who is naked, in the proces 

of disrobing or engaging in sexual activity. 

• The fantasies, sexual urges, or behaviors cause clinical distress of impairment in social, 

occupational, or other important areas of functioning
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g) Transvestisch fetishisme 

• Wanneer je verkleed bent als iemand vh andere geslacht, gaat daarmee seksuele opwinding 

gepaard. 

• Over a period of 6 months, in a heterosexual male,  recurrent, intense sexually  arousing 

fantasies, sexual urges, or behaviors involving cross-dressing

• The fantasies, sexual urges, or behaviors cause clinical distress of impairment in social, 

occupational, or other important areas of functioning

• Specify if: 

- With gender dysphoria: if the person has persistent discomfort with gender role or 

identity

h) Pedophilia 

• Over a period of 6 months recurrent, intense sexually arousing fantasies, sexual urges, or 

behaviors involving sexual activity with a prepubescent child  or children (generally  age 13 

years or younger)  

• The fantasies, sexual urges, or behaviors cause clinical distress of impairment in social, 

occupational, or other important areas of functioning

• The person is at  least 16 years old and at least 5 years older that the child or children in 

criterion A

- Do not  include an individual in late adolescence involved in an ongoing sexual 

relationship with a 12- or 13-year old. 

• Specify if:

- Sexually attracted to males 

- Sexually attracted to females 

- Sexually attracted to both  

• Specify if: 

- Limited to incest

• Specify type: 

- Exclusive type (only attracted to children) 

- Non-exclusive type 
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Klassieke sekstherapie

1. Evolutie

• 1980: 90% van de seksuele problemen worden beschouwd als psychologische problemen

- Antwoord hierop: psychotherapie 

- Aanvaard door 60%

- Impotentie  

• 2012: 90% van de seksuele problemen worden beschouwd als organische problemen

- Antwoord hierop: biologische therapie (medicatie)

- Aanvaard door 86%

- Erectiele dysfunctie

2. Seksueel probleem

• Driehoek: patiënt - relatie - partner

 => behandeling van een seksueel probleem: patiënt én relatie én partner!

• Wanneer je iemand alleen ziet, duidelijk maken dat alles wat er gezegd wordt ook gebruikt 

mag worden in gesprek met de partner

3. Sekstherapie

a) Masters & johnson

- Faalpercentage ipv slaagpercentage

- Is een faalpercentage van 20% gelijk aan een slaagpercentage van 80%

- Wat is een positieve outcome van sekstherapie?: leidt een oplossing van het probleem 

ook tot een positieve seksualiteitsbeleving?

- Besliste handelingsprincipes

✓ Symptoomgericht

✓ Partnergericht

✓ Seksuele oefeningen en interacties centraal
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- Therapeutenpaar -> man + vrouw (1 arts)

- Patiëntenpaar -> man en vrouw (heteroseksistisch normatief!)

- 2 weken in sociale isolatie

✓ Verlof met hotelverblijf

✓ Geen familie, vrienden of kinderen

✓ Geen stress van de job

• Dag 1 = inleiding en uitvoerige anamnese

- Psycho-sociale en psycho-seksuele anamnese

- 2;5u man  - man / 2.5 u vrouw - vrouw

- Lunch

- Aanvullende info van man - vrouw / vrouw - man

- Lichamelijk onderzoek (bloed- en urineonderzoek)

 =>  rationele hypothese van het seksueel probleem en van de persoonlijkheid van de 

  partners 

✴ Etiologie (oorzaak waar seksuele problemen vandaan komen) = 

lichamelijk, psychosociaal, psychopathologie

✴ Motivatie voor therapie, discrepantie in informatie (hoe spreken m/v over 

het seksuele probleem), verwachtingen

• Dag 2 = ronde tafel gesprek met het paar

- Bevindingen meedelen en werkhypothesen bespreken

- Informatie geven over de seksuele responscyclus

✓ Seksualiteit is een ‘natuurlijke’ functie

✴ Transpireren, erectie, lubricatie

✴ => Onwillekeurige reactie die niet leerbaar zijn

✓ Seksualiteit = gedrag

✴ => Aanleren (en afleren!)

✴ Bv. Ademen: men kan ‘goed’ leren ademen

✴ Toeschouwersrol (‘spectatoring’): vrijen met het  hoofd in plaats van 

lichaam

✴ Lustangst

- Beschrijving van het seksueel therapeutisch programma
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• Speeloefenprogramma (‘sensate focus program’)

- Vijf stadia

✓ Sensualiteitstraining 1

✴ In ontspannen, aangename sfeer elkaar van kop tot teen strelen

✴ Strelen (actief) en zich laten strelen (receptief)

✴ Ganse lichaam uitgezonderd de genitale zones

‣ Borsten, vulva, clitoris bij de vrouw

‣ Penis en scrotum bij de man

✴ Doel: leerfunctie

‣ Genot brengen, geven en ontvangen van lustervaringen

‣ Werkt intimiteitsbevorderend

‣ ‘voorgeschreven’ genot met coïtusverod én accent op niet-verbale 

technieken (dus niet met elkaar spreken!) => angst voor falen 

uitgeschakeld doordat alle druk die op seksualiteit rust wordt 

uitgeschakeld

‣ Nieuwe ontdekkingsreis

✓ Sensualiteitstraining 2

✴ In ontspannen, aangename sfeer elkaar van kop tot teen strelen

✴ Strelen (actief) en zich laten strelen (receptief)

✴ Ganse lichaam inclusief de genitale zones (hand, voeten, mond, …)

‣ Borsten, vulva, clitoris bij de vrouw

‣ Penis en scrotum bij de man

✴ MAAR zonder ritmische opwindende stimulering die tot orgasme kan 

voeren

✴ Doel:  

‣ Zich richten op tactiele lustwaarneming

‣ Partner hierover inlichten op non-verbale manier

  => Coïtusverbod + niet masturberen in aanwezigheid van elkaar
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✓ Sensualiteitstraining 3

✴ In ontspannen, aangename sfeer elkaar van kop tot teen strelen

✴ Strelen (actief) en zich laten strelen (receptief)

✴ Ganse lichaam inclusief de genitale zones (hand, voeten, mond, …)

‣ Borsten, vulva, clitoris bij de vrouw

‣ Penis en scrotum bij de man

✴ mét ritmische opwindende stimulering die tot orgasme kan voeren

  => Coïtusverbod + enkel non-verbale signalen

✓ Sensualiteitstraining 4

✴ In ontspannen, aangename sfeer elkaar van kop tot teen strelen

✴ Strelen (actief) en zich laten strelen (receptief)

✴ Ganse lichaam inclusief de genitale zones (hand, voeten, mond, …)

‣ Borsten, vulva, clitoris bij de vrouw

‣ Penis en scrotum bij de man

✴ “niet eisende coïtus”

‣ Man stelt zijn penis intravaginaal ter beschikking zonder op 

orgasme gerichte bewegingen (ruiterpositie van de vrouw)

✴ Doel: zinnelijk genitale lustontplooiing 

✓ Sensualiteitstraining 5

✴ In ontspannen, aangename sfeer elkaar van kop tot teen strelen

✴ Strelen (actief) en zich laten strelen (receptief)

✴ Ganse lichaam inclusief de genitale zones (hand, voeten, mond, …)

‣ Borsten, vulva, clitoris bij de vrouw

‣ Penis en scrotum bij de man

✴ Coïtus

‣ Penetratie met op orgasme gerichte bewegingen

✴ Doel: zinnelijk genitale lustontplooiing 

  => Oefening 4x doen per stadium
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✓ Alle dagen geoefend

✓ Voor alle seksuele problemen dezelfde streeloefeningen

✴ Mét specifieke behandelingsvoorstellen

✴ Bv ejaculatio preacox

‣ Knijpmethode of start-stopmethode

‣ Mét glijmiddel

‣ Coïtus: ruiterpositie, zijligging, man boven (start-stop)

✴ Bv vaginisme

‣ Staafjes van kegel: progressieve dillatatie (+ glijmiddel)

✓ Duur: max 2 weken ongeacht het resultaat

b) Kaplan 

• “Seksueel verlangen” geïntroduceerd  

• Seksuele lust-inhibities door seksueel remmende angsten

- continuüm qua intensiteit én diepte 

✓ Oppervlakkige angsten 

✴ Faalangst, prestatieangst, schuldgevoelens ivm lust en seksualiteit 

✓ Onbewuste angsten 

✴ Angst voor lust, intimiteit en psychoseksueel succes 

✓ Diep onbewuste angsten 

✴ Intra-psychische conflicten (bijv. Castratieangst en elektra-complex) en 

pathologische interactie-conflicten (bijv. Willi – collusies vb 

partnerschap tussen iemand die graag verzorgt en iemand die graag 

verzorgd wordt) 

• geen aandacht in de gedragsmatige aanpak van Masters & Johnson 

• kortdurende therapie die zich richt op deze angsten door een combinatie van 

- gedragstherapeutische 

✓ sensualiteitstrainingen van Masters en Johnson

- psychodynamische technieken 

✓ met als doel een exploratie van de intra-psychische en interactionele afweer en 

weerstand

✓ inzicht biedend om de seksuele symptomen snel te veranderen, met confrontatie 

en psychotherapeutische interventie 
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✴ Waarom gebeurt dit nu, met mij, met ons ? Waarom reageer ik niet 

(meer) positief met lust ?

✴ Waarom erger ik mij (nog) zo ? 

✴ Confrontatie met de gevolgen : gedaald zelfwaardegevoel, hinder voor 

normaal seksueel leven en bedreiging van de partnerrelatie 

 => maw ook erkenning voor onderliggende emoties

c) Molinski  

• Focusserende sekstherapie 

- Sensualiteitstrainingen van Masters en  Johnson met soepelheid voor: 

✓ Intensiteit : 1/dag,  1/week, 1/maand …

✓ Sociale isolering: volledig, partieel (of werk  of gezin), niet 

✓ Uitvoering: één therapeut 

✓ Ambulante raadpleging ipv “hotelopname” 

- Focus = gedetailleerde beschrijving van het gedrag van beide partners bij de  

streeloefeningen  

d) Hedendaagse sekstherapie

• Eclectische combinatie van de voorgaande waarin sekstherapeuten zich voor wat betreft hun 

aandachtsgebied vaak sterk laten bepalen door de principes van een extra opleiding

- Gedragsmatig persepctief

- Systematisch perspectief

- Psychodynamisch perspectief

- Cliëntgericht perspectief

• Meer en meer aandacht voor evidence based praktijk (vanuit de geneeskunde)
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Sexual dysfunctions: a critical analysis 

1. Sexual dysfunction

• 2 classical approaches to define  sexual dysfunctions

- Objective approach 

✓ behaviour compared to standards  including a demarking point where good  

functioning ceases and dysfunction  begins

- Functional approach

✓ what promotes satisfaction or what  causes problems for the patient, the  partner 

or the relation

• Hypoactive sexual desire disorder

- Persistently and recurrently  deficient sexual fantasies and desire for sexual activity. The 

judgement of deficiency or absence is made by  the clinician, taking into account factors 

that are affect sexual functioning, such as age, and the context of the person’s life. 

- The disturbance causes marked distress or interpersonal difficulty. 

- The sexual dysfunction is not better accounted for by another axis I disorder (except 

another sexual dysfunction, and is not due exclusively to the direct physiological effects 

of a substance or a general medical condition

2. Objective approach 

• DSM-IV

- Problem = criteria for SD are not  operationally defined

✓ e.g. depression :

✴ Five or more of nine listed symptoms over  period of 2 weeks

✴ Symptoms are defined or exemplified 

✓ Hypoactive sexual desire = 

✴ Deficient or absent sexual fantasies or  sexual desire

‣ Tautological description 

✴ No criteria to decide what is normal and  abnormal ?

‣ Clinical judgment ?
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- No criteria to decide what is normal  and abnormal? => Clinical  judgment ?

✓ Cannot establish norms but that what is  being called upon in the DSM-IV

✓ Diagnosis must rely on clinical  judgment based on 

✴ Individual characteristics 

✴ Interpersonal determinants 

✴ Life context

✴ Cultural setting

✴ Stimulation (female orgasmic disorder): wat is voldoende stimulatie? 

Welke soort?

✴ “Marked distress” or “interpersonal  difficulty”

✓ Clinical judgment ?

✓ Population data 

✴ Gauss-distribution

✴ 50% below the average

‣ below the average = deficient?: maar wat is de inhoud van dat 

gemiddelde want is maar statistische maat

✴ On what basis do we draw the line ? 

‣ Dysfunctional should refer to a specific  content 

‣ What is the burden or distress ?  

✓ Laboratory studies ?

✴ Men and women have equal capacity to  respond sexually 

✴ Is a capacity enough to set a norm?: als je effectief tot orgasme kan 

komen, is het dan ook nodig om dat elke keer te bereiken?

✴ Is capacity obligation and is failure to  achieve a dysfunction ?

✴ Can the value of a capacity be different for  genders ?

✓ Common knowledge ?

✴ Sexual myths 

✴ Not always true ->  it is wise to question  what everybody knows

✓ Stimulation ?

✴ Physical, psychological and situational 

✴ Differences between men and women hinder introspection as a useful 

criterion to  decide between functional and  dysfunctional

- Need for other standards to make  diagnoses
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3. Functional approach 

• Replacement or supplement to the  objective approach

- Fourfold table 

✓ Situatie A: probleem met seksueel verlangen + ik heb er problemen mee => 

seksuele dysfunctie volgens de DSM-criteria

✓ Situatie B: seksuele zorgen: er is niks aan de hand maar ik maak me wel zorgen 

✓ Situatie C: er is een probleem met seksueel verlangen maar ik heb er geen 

problemen mee - seksuele functiestoornis

✓ Situatie D: er zijn geen dysfuncties en er worden geen problemen mee ervaren

• Which criteria ?

- A problem is a problem if it’s a  problem

✓ Why is it a problem ?

✴ Diminishes the sexual pleasure 

✴ Make one feel flawed and abnormal

✴ A handicap in the race for a relationship

✴ Sexual functioning in conflict with other  goals

✴ The partner is complaining about the sexual  problems

• Clinical work 

- Work backward

✓ Start with the marked distress and  interpersonal difficulty

- Use rough standards to evaluate  dysfunction objectively 

✓ No desire, arousal or orgasm, pain, no  penetration possible, 

- Determine the adequacy of  stimulation 

✓ Physical, psychological, situational 

- Unravel the relation between the  dysfunction and the distress 

✓ The distress is the motivating factor to  consult 
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Seksueel verlangen, opwinding en vaginisme: een kritische 
analyse 

1. Verlangen (Basson)

• Bewuste seksuele honger: zelf voelen dat je zin hebt om te vrijen (spontaan seksueel 

verlangen)

- Reden voor zelfstimulatie 

- Reden voor seks met een partner? 

• Seksueel verlangen

- Enhancement of emotional closeness,  bonding, commitment

- Desire to increase a sense of attractiveness and attraction to the partner, fulfilling an 

expectation

- Zich normaal voelen

- Verlangen om fysiek plezier te beleven

- Bevorderen van de carrière

- Afstand creëren van de familie, cultuur of kerk

• De seksuele motivatie van een vrouw is complex

- Seksuele nood

- Responsive component in order to enhance emotional closeness: wanneer ik geen zin 

heb en de partner nodigt mij daarin uit, kan je die zin “overkrijgen”, de zin komt als een 

antwoord op wat er aan mij wordt gevraagd door de partner

=> bruikbaar in de klinische praktijk 

✓ Emotionele intimiteit ook bevragen en niet alleen seksueel verlangen!

✓ Andere motiverende factoren: vb willen dat de vuilbakken worden buitengezet

✓ Seksuele stimuli en seksuele context: vb rommelige slaapkamer die teveel stress 

opwekt om te vrijen

✓ Psychologische and biologische factoren die opwindbaarheid beïnvloeden 

✓ Outcome van de seksuele ervaring: vb wanneer deze niet tot plezier leidt, wat 

levert deze seksuele ervaring dan op? 

✓ Verlies van gedachte, fantasieën en zelfstimulatie, verder dan wat je normaal zou 

kunnen verwachten gezien de relatieduur
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(emotionele & fysieke satisfactie = orgasme bij masters & johnson)
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- Minimaal spontaan verlangen + in staat zijn om positief te responderen op seksuele 

stimuli = non- dysfunctioneel (dus geen seksuele verlangensstoornis)

✓ Spontaneous sexual thoughts never or  less than once an month

✴ Sexually healthy women = 46% – 75%  

   =>  A minimal amount of fantasies =  no ‘low desire’ 

- Clinically address

✓ Analysis of lack of receptivity

✓ Analysis of marked loss of sexual thinking, fantasizing that is other than  

normative lessening 

Conclusie: niet enkel spreken over verlangen maar ook over andere niet-seksuele rewards etc

2. Arousal volgens Basson (2e fase bij Matsers & johnson)

Veel belangrijker om verfijnde analyse te maken van welk seksueel opwindingsprobleem er zich 

voordoet bij de vrouw

• Subjective sexual arousal 

- Composite entity

✓ Subjective component

✴ Feeling of being aroused, thought and emotions 

✓ Objective component 

✴ Genital congestion + vaginal lubrication

✓ Poor correlation in both 

✴ FSAD women 

✴ Healthy subjects 

‣ do not focus on these sensations in any consistent way

- Composite entity =>  requires analysis/assessment of many components of arousal and 

clarifications about which are missing

✓ Mental sexual excitement 

✓ Genital throbbing, tingling, fullness 

✓ Increasing sexual pleasure from direct stimulation of engorging genital structures 

✓ Increasing sexual pleasure from direct stimulation of engorging breasts and other 

body areas 

✓ Changes in muscle tension, blood pressure, heart rate and respiratory rate 

✓ Vaginal lubrication and vaginal tenting  
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- FSAD 

✓ FSAD refers to ‘an experience’ rather than ‘genital occurrences’ 

✓ Impact of thoughts and emotions > genital feedback

✓ Sexual stimuli provoke 

✴ +ve  and –ve emotions and cognitions

✴ Vaginal congestion correlated with 

‣ anxiety / worry, disgust and anxiety

‣ not with subjective sexual arousal

✓ Differentiate between different  FSADrs

✓ Clinical implications  

- Differentiate between different  types of FSADs

✓ Subtypes – life long or acquired 
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3. Vaginismus 

• Vaginismus 

- “Spasm of the outer third of the  vaginal musculature”

✓ Considerable observer error in detection 

✓ Considerable variety in expression and  muscular tone

✴ Inter-personal 

✴ Intra-personal

✓ Phobic anxiety regarding vaginal entry  (PARVE)

✴ ‘Pain is avoided’ by this group  
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‘Ziekte en (echtelijke) seksualiteit ...’

1. Seksualiteit en chronische ziekte 

• Uitgangspunt

- seksualiteit  is een complex fenomeen waarin biologische, psychologische, relationele en 

culturele factoren een rol spelen 

- een chronische ziekte verwijst naar een aantal biologische symptomen, maar kan 

evenzeer grote psychologische, relationele of sociale gevolgen met zich meebrengen

2. Ziekte 

a) Chronische ziekte, aandoening of handicap 

• Acute en tijdelijke ziekte 

- daling van seksueel verlangen =//= seksueel probleem 

✓ bijv. verkoudheid, koorts, griep, diaree

• versus 
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• Chronische ziekte  

- tijdelijke of permanente negatieve invloed op seksueel functioneren 

✓ bijv. diabetes, ruggenmergletsel, RA, nierlijden, multiple sclerose

• Chronische ziekte, aandoening of handicap

b) Type aandoening  

• directe impact         op seksueel functioneren 

• indirecte  impact         op seksualiteitsbeleving

• iatrogene impact  

• tijdelijke of permanente invloed 

• directe impact op seksueel functioneren  

- aantasting van de genitale anatomie

✓ bijv. vulvaire kanker, borstkanker, motorongeluk, phimosis, …

- aantasting van de seksuele fysiologie

✓ neurologische aandoening of schade

✴ bijv., ziekte van Parkinson, MS  

✓ vasculaire aandoeningen of schade

✴ bijv. , hypertensie, hartfalen  

✓ hormonale verstoringen 

✴ bijv. , diabetes, hypogonadisme 

• indirecte impact op seksueel functioneren 

- neurologische, vasculaire of hormonale complicaties

✓ bijv. diabetische neuropathie, nierfalen, …

• indirecte impact op seksualiteitsbeleving 

- algemene klachten 

✓ bijv. pijn, vermoeidheid, stijfheid, verminderde mobiliteit, kortademigheid en 

beperkt uithoudingvermogen, kaalheid, … 
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• iatrogene invloed  

- levensreddende chirurgie kan een negatieve impact hebben op het seksueel functioneren 

en/of de seksualiteitsbeleving  

✓ radicale prostatectomie                   - mastectomie of lumpectomie 

✓ Hemi-vulvectomie                               - aangezichtchirurgie 

✓ radicale hysterectomie                     - amputatie

✓ excenteratie met uro & colostoma        - laryngectomie

✓ …                                   - … 

- nevenwerkingen van medicatie

✓ vermindering 

✴ antidepressiva, antihypertensiva, …

✓ vermeerdering 

✴ dopamine agonisten (ziekte van Parkinson)

- nevenwerkingen van voorgeschreven gedrag

c) Verloop van de ziekte  

• stabiel  (bijv. complicatievrije amputatie)  

- eenmalige psychologische aanpassing   

• progressief  (bijv. MS, diabetes, …) 

- permanente psychologische aanpassing vereist in functie van de evolutie van de ziekte 

en de gevolgen ervan op seksueel functioneren en seksualiteitsbeleving

• Levensfase  

- “kritische periode” 

✓ ziek worden tijdens de puberteit 

- ziek worden vóór  de start van  seksuele activiteit  

✓ aanpassing vanaf de start van het seksueel actief zijn 

- ziek worden ná  de start van seksuele  activiteit 

✓ noodzakelijke aanpassingen in een bestaande seksuele relatie 
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3. Psychologische aspecten 

• Aanvaarden van de ziekte 

- de initiële crisis bij de diagnose 

- aanvaarding is echter een levenslange opdracht

✓ leven met de diagnose 

✓ leven met de behandeling 

✓ leven met de verwikkelingen

✓ leven met de kans op herval of opstoten 

✓ levens- en gezinsperspectief 

- aanvaarding wordt beïnvloed door individuele verschillen, sociale omgevingssteun, 

stress, …

• Ziekte kan een invloed hebben op  

- psychologisch ‘well-being’

✓ aanpassingsproblemen - aanpassingsstoornis – psychopathologie 

- lichaamsbeeld

✓ vragen rond aantrekkelijkheid

- zelfwaardegevoel
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✓ vragen rond opnemen van diverse sociale rollen

- individuele coping en aanpassingsvaardigheden

- persoonlijke betekenis van seksualiteit 

✓ varieert afhankelijk van leeftijd, levensfase, gender, persoonlijkheid, opvoeding 

en cultuur 

4. Relationele aspecten 

• Relationele vaardigheden

- communicatie, sociale vaardigheden, probleemoplossend vermogen heeft een invloed 

op de wijze waarop de veranderingen in een koppel zullen worden verwerkt

• Rolverandering en rolverwarring  

- ernstige lichamelijke aandoeningen kunnen leiden tot rolverwarring waarbij de 

zorgende partner soms persoonlijk in conflict komt om de verzorgde partner als een 

seksuele partner te zien
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• Belang/betekenis van seksualiteit in de relatie

- varieert afhankelijk van duur, gezinsfase, gezinscultuur, relatiekwaliteit 

✓ functie van het seksueel probleem 

✴ seksueel probleem = seksueel probleem ?

✴ seksueel probleem = symptoom van een onderliggend probleem ?

- belangrijke factoren  

✓ hoe was de seksuele relatie vóór de diagnose ?

✓ wat moet er nu veranderen ? 

✴ zoektocht naar een nieuw evenwicht (zorg en liefde)

 =>  een aandoening beïnvloedt de partnerrelatie maar zou deze niet compleet 

  mogen bepalen  

• Conclusie 

- Relatie tussen chronische ziekte en seksualiteit = complex 

- Conceptueel raamwerk = een goede basis/richtlijn voor zowel diagnose, behandeling en 

onderzoek 

5. Methodologische beperkingen

• Gebrek aan gestandaardiseerde definities van de seksuele disfuncties

• Gebrek aan gevalideerde instrumenten

• Retrospectief onderzoek dat geen conclusies toelaat over een temporeel verband tussen ziekte 

en seksualiteit 

• Inadequate beschrijving van de ziektekarakteristieken

• ernst, duur,verloop, prognose, psychologische aanpassing …

• Gebrek aan (goede) controle groepen

• DUS: Studies over één aandoening zijn moeilijk vergelijkbaar; laat staat dat het mogelijk is 

om studies over verschillende aandoeningen met elkaar te vergelijken.

6. Inhoudelijke beperkingen

• Vooral gericht op ‘seksueel functioneren’ en in mindere mate op ‘seksualiteitsbeleving’

• Veel aandacht voor mannelijke seksueel functioneren (vooral: ED) en amper aandacht voor de 

impact van ziekte op vrouwelijk seksueel functioneren (wel: zwangerschap)

Klinische seksuologie  58



• Veel aandacht voor (lees: overschatting van) de invloed van de fysiologie op het seksueel 

functioneren; minder aandacht voor psychologische, relationele en sociale determinanten van 

seksualiteit  

• Cultureel taboe – ‘zieke mensen zijn geen seksuele wezens’ – staat onderzoek voor een deel in 

de weg  

• DUS: er is m.a.w. nog maar zeer weinig geweten over de invloed van ziekte op seksualiteit … 
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Sexual Pain Disorders 

1. Definition  

a) Dyspareunia 

• Recurrent and persistent genital pain associated with sexual intercourse in either a male or 

female

• The disturbance causes marked distress or interpersonal difficulty.

• The disturbance is not caused exclusively  by vaginismus or lack of lubrication, is not better 

accounted for another Axis 1 disorder (except another Sex dysfuntion) and is not exclusively 

due to the direct physiological effects of a substance (e.g drugs of abuse, a medicaton) or a 

general medical condition. 

b) Vaginismus  

• Recurrent or persistent involuntary  spasm of the outer third of the vagina that interferes with 

sexual intercourse 

• The disturbance causes marked distress or interpersonal difficulty.

• The disturbance is not better accounted for by another Axis 1 disorder (e.g. somatisation 

disorder) and is not due exclusively  to the direct  physiological effects of a substance (e.g 

drugs of abuse, a medicaton) or a general medical condition.

2. Dyspareunia 

• Subtyping

- Lifelong or acquired 

- Generalized or situational 

- Due to psychological or combined  factors

• Recent consensus conferences have  not seriously  challenged the  classification of 

dyspareunia
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a) Classification

• Classification 

- Dyspareunia & vaginismus entered in the DSM-III

- “Sexual pain disorders” in the DSM-III-R

- Confusing option 

✓ Pain defined by the activity i.s.o characteristic/location of pain 

✴ Sexual pain ? => work pain, sleep pain, eating pain

‣ Headache also dyspareunia ?

✴ Is dyspareunia specific to intercourse/sex ?

‣ Not experienced during other activities (<=> tampon insertion, 

gynaecological exam, urination, sports, …)

‣ Distinct in quality when experienced during other activities

‣ Sometimes preceding first sexual intercourse

• Classification  => Only ‘pain’ outside “Pain disorder” category

- Pain in one or more anatomical sites is the predominant focus of the clinical 

presentation and is of sufficient severity to warrant clinical attention

- The pain causes clinically significant distress or impairment in social, occupational or 

other important areas of functioning

- Psychological factors are judged to have an important  role in the onset, severity, 

exacerbation or maintenance of the pain

- The symptom or deficit is not intentionally produced or feigned

- The pain is not better accounted for by  mood, anxiety, or psychotic disorder and does 

not meet criteria for dyspareunia.

b) Prevalence

• 8% to 21% of women suffer from painful sex   

- 50% lifelong 

- undiagnosed and/or untreated (even if diagnosed)

✓ 100% women reporting chronic genital pain

✴ 60% sought treatment 

‣ 40% never received a formal diagnosis

✓ Well-educated and persistent women end up in the offices of gynaecologists, 

psychologists and sexologists
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- Diagnosis

✓ Dyspareunia 

✓ Vaginismus 

‣ Overlap ?! => avoidance of penetration 

‣ Why painful genitals are more a sexual problem than low back 

pain ?

c) Standard treatment 

• Sex therapy focussing on  psychosexual and relationship  issues with some vaginal dilatation 

• Characteristics of the pain were  seldom asked for because there was  little we could do about 

it

• Limitations: 

- No theoretical basis

- Not systematically studied

d) New treatment ?

• From  …

- …Q’s about sex to Q’s about pain

- …Sex therapy to pain management,  physical therapy and  gyneacological surgery 

- …Uni-dimensional clinical  interventions to multidisciplinary  and individually tailored 

treatment  options

e) Etiology

• Underlying physiological pathologies

- Deep dyspareunia 

✓ Endometriosis

✓ Retroverted uterus

- Entry dyspareunia

✓ Vulvar vestibulitis

✴ Burning pain elicited by pressure to the vulvar vestibule or attempted 

penetration for which there are no known physical causes
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- Vulvodynia

✓ Chronic unexplained vulvar pain without clinical findings 

✴ Vulvar vestibulitis (VVS)

✴ Vulvar dermatoses

✴ cyclic vulvovaginitis

✴ essential vulvodynia (chronic burning of the vulva)

- Normal developmental events can cause painful sex

✓ Vaginal birth delivery 

✓ Menopause

- Hypertonicity of the pelvic floor muscles 

✓ Vaginismus  > VVS > no pain controls 
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f) Consequences

• Pain 

- diminishes overall QoL

- affects all the phases of the SRC

• Associated difficulties

- self-esteem as a women

- what is wrong with them sexually and psychologically

- doubts about love and attraction for their partner

• Associated difficulties

- Women with dyspareunia 

✓ More psychological distress

✓ More negative attitudes toward sexuality

✓ More sexual dysfunction 

✓ More relationship problems
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- Subtyped 

✓ No physical smptoms

✴ Higher rates of psychological symptoms and relational discord but  no 

difference in sexual functioning

✓ VVS

✴ All aspects of the SRC were affected: lower frequency, desire, arousal 

and less orgasmic success with intercourse and partner manual 

stimulation

• Associated difficulties - mediating factors

- Women attributing to psychological factors

✓ Higher levels of pain, more sexual dysfunction, more psychological and marital 

distress THAN physical attribution

- Anxiety is positively correlated with pain intensity during intercourse 

- Painful intercourse is negatively correlated with relationship satisfaction

- Cognitive and relational factors impact the experience of pain

g) Therapy

• Pain during intercourse and penetration has been known for centuries 

• 3 reasons for the present confusion

- Several disciplines have attempted to develop theories and treatment options

✓ with much controversy within the disciplines 

✓ little communication between them

✓ gynecologists, mental health professionals, pain specialists

- Pain during sexual activity as a syndrome or a symptom ?

- It was not a major concern for clinicians and researchers

• Gyneacologists 

- Dualistic approach 

✓ Known physical pathology 

✴ Treat the physical cause and the pain will disappear

✴ If the pain cannot be relieved => mental health professional

✓ Psychogenic origin
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- Biopsychosocial approach 

✓ Pelvic pain is multidetermined and relies on research and models from pain 

research and health psychology

✓ Exception = vaginismus 

  Vaginismus is a psychosomatic disorder for which the gynaecologist has to 

  diagnose the vaginal spasm and refer for sex therapy

• Mental health professionals  

- Dualistic approach (different emphasis)

✓ Assume a psychogenic causation

  Pain = hysterical  symptom

  Faulty couple interaction/communication

  Poor sexual technique, inadequate arousal, sexual abuse (combined ?)

✓ Vaginal atrophy

• Pain specialists   

- Classification 

✓ Chronic pain 

✴ Including: urogenital and pelvic pain, dyspareunia, vaginismus

✴ Models of pain suggesting complex interactions of biopsychosocial 

determinants in the experience of pain

✓ Pain approach seems to be fruitful

✴ Multidisciplinary in origin

✴ Focuses on pain

✴ New multiaxial approach to classification

✴ Stimulated new research

‣ VVS women had lower vulvar pain and touch thresholds                

       non vulvar pain thresholds 

‣ Vaginismus and VVS were not distinguishable based on pain    

• Common practice 

- Unidimensional, each specialist focusing on one aspect

- Gynaecologist 

✓ Topical creams (antifugal, corticosteroid, estrogen)

✴ Often self medicated

✴ No published evidence  
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✓ Systemic treatment

✴ Antifugal, corticosteroid

✴ Not effective

✓ (Minor) surgical intervention

✴ vestibulectomy

- Behavioural intervention

✓ Sex therapy

✴ Increase desire and arousal and decrease vaginal muscle contraction

‣ + ve in two uncontrolled studies

✓ Pelvic floor physical therapy

✴ Pelvic floor biofeedback

‣ + ve in one uncontrolled study

✴ Physical therapy

‣ Successful in 51. 4% 

‣ Less pain during gynecological examination, intercourse + 

increased  frequency of intercourse, desire and arousal 

✓ Group cognitive behavioral intervention 

• Presenting problem is complex

- Physiology, psychology, social mores + pain + frustration of multiple failed treatments 

• Therapist issues

- avoid the trap as setting yourself up as the savior

- avoid attempts to attribute the pain to a single cause

- you can only control the dimension of the problem you are treating

- you have a responsibility to educate yourself about what the other disciplines do

- aim your treatment at multiple targets simultaneously

- expect treatment gains to come in relatively small increments
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Seksuele problemen van mannen: pillen of praten?

1. Impact op de patiënt 

• Seksueel probleem = niet levensbedreigend 

- een bron van stress 

✓ gevoel van man-zijn/vrouw-zijn en mannelijkheid/vrouwelijkheid 

✓ confrontatie met ‘ouder worden’

- geassocieerd met negatieve gevoelens

✓ minder fysieke en emotionele bevrediging

✓ daling van levenskwaliteit, zich in het algemeen goed voelen 

✓ depressieve symptomen => prikkelbaarheid 

✓ angst voor een ‘oude dag’ met een onbevredigende relatie

✓ (Leiblum, 2002)

2. Impact op de partner   

• Seksueel probleem

- Ondersteunend en geruststellend: 

✓ “Het is niet erg, trek het u niet aan, morgen zal het wel beter gaan” 

- Verwondering: 

✓ “Zou het iets met mij te maken hebben ?

- Kwaadheid, frustratie, bekritiserend, achterdochtig:  

✓ “Heeft hij/zij iemand anders ?” 

✓ “Hij/zij geeft niet meer om mij ?”

- Triestheid:  

✓ “Is dit het einde van onze intieme, seksuele relatie ? 

✓ “Geen initiatief nemen om een negatieve ervaring te voorkomen !”

- Bevrijding:

✓ “Seks was altijd al een last, goed dat het voorbij is”  

✓ (Leiblum, 2002)
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3. Impact op de relatie 

• Seksuele problemen 

- ‘afkoeling’ van de relatie

✓ warmte in de relatie verdwijnt 

- relationele spanning en  prikkelbaarheid stijgen

- vluchtgedrag  

✓ fantasie, pornografie en internet als ‘veilig’  toevluchtsoord 

- grotere afstand en gevoel van  vervreemding

- (Leiblum, 2002)
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De theorie over seksualiteit

1. Inhoud 

• Seksuologie zit in een  (overgangs)fase met :

- nosologische discussies

- vragen rond de gangbare classificatiesystemen

- tendens tot “medicalisering” en opkomst van “seksuele geneeskunde” (sexual medicine) 

✓ Evolutie (*Tiefer and Melman, 1987)

✴ 1980   =>  psychogene oorzaak bij 90% =>   psychotherapie  =>  

aanvaard door 60%* =>   “impotentie” 

✴ 2009  =>   organische oorzaak bij 90% =>   medische therapie =>  

aanvaard door 86%* =>  “erectiele disfunctie”  

- nieuwe behandelingsmogelijkheden

✓ seksuele problemen van mannen

✓ uitdaging om na te denken over de plaats  van gespreks- en sekstherapie in deze  

context

Klinische seksuologie  70



2. Indeling van seksuele functiestoornissen

• Seksuele disfuncties (classificatie) 

- Problemen met het seksueel verlangen 

✓ Seksuele aversie 

✓ Verminderd seksueel verlangen

- Problemen met seksuele opwinding 

✓ Problemen met vaginale lubricatie  

✓ Erectiele disfunctie 

- Problemen met orgasme

✓ Anorgasmie   

✓ Premature ejaculatie 

- Seksuele pijnstoornissen 

✓ Dyspareunie 

✓ Vaginisme 

3. Verminderd seksueel verlangen (HSDD - hypoactive sexual desire disorder)

=> testosteron

a) Subtypes

• ‘HSDD’ is een slecht gekende klinische entiteit

• Subtypes:

- Levenslang/gegeneraliseerd

✓ Atypische situatie van een man die nooit op geen enkele manier interesse heeft 

getoond in enige vorm van seksuele activiteit

- Verworven/situationeel

✓ Man die enthousiast een relatie begint maar interesse in seksuele activiteit met 

zijn partner verliest; maar wel blijft  masturberen met al of niet erotisch materiaal 

in de buurt

✓ Man die een intieme en een seksuele relatie niet kunnen koppelen (madonna/

prostitué syndroom)

- Verworven / gegeneraliseerd

✓ Man die interesse in seks verliest ten gevolge van een medisch probleem
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b) Perspectieven

• ‘HSDD’ kan worden bekeken vanuit  verschillende perspectieven (niet mutueel exclusief + 

verschil ♂ en ♀ ?)

- Biologisch 

✓ “Sex is natural … the reflex pathways of sexual functioning are inborn” (Kolodny, 

Masters & Johnson, 1979)

✓ Afwezigheid van seksueel verlangen is dus “unnatural” 

- Psychologisch  

✓ Focus op initimiteit  (Levine, 1992; Maurice, 2003)

- Sociaal 

✓ Seksualiteit  is een ‘sociaal construct’ en de normen van de cultuur – die 

bovendien worden geïnternaliseerd – zijn meest bepalend (Tiefer, 1995) 

c) Etiologie

• Levenslang en gegeneraliseerde HSDD bij ♂

- ongekend

• Verworven en situationeel bij ♂

- andere seksuele disfuncties

- parafilie-gerelateerde problemen 

- parafilliën

- intimiteitsproblemen

- relationele problemen

- madonna/prostitué syndroom

- seksuele problemen van de partner

- chronische ziekte van de partner

- seksueel misbruik

• Verworven en gegeneraliseerd bij ♂

- Medische problemen 

✓ cardiovasculair, kanker, epilepsie, genetisch, gonadale problemen, secundair 

hypogonadisme, hyperprolactinemie, nierfalen, leverfalen, AIDS

- Psychiatrische problemen

✓ majeure depressie, bipolaire stoornissen, schizofrenie, angststoornis 
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- Medicatie 

✓ antipsychotica, anxiolitica, antidepressiva, mood stabilisatoren, cardiovasculaire 

medicatie, cytotoxishe medicatie,antiepileptica, 

- Genderidentiteitsstoornis 

- Andropause/ADAM/PADAM

d) Behandeling 

• Een overkoepelende aanpak met aandacht voor: 

- bordeline - of lage testosteronspiegels 

- andere seksuele disfuncties, niet zelden ED 

- depressie en door antidepressiva geïnduceerd HSDD 

- psychologische en relationele problemen al of niet in combinatie met bovenstaande 

strategieën

4. Voortijdige zaadlozing  (PE – premature ejaculation)

=> antidepressiva

• Wat is ‘prematuur’ of ‘te snel’ ? 

• ‘In vergelijking met wat/welke maatstaf’ is PE voortijdig of ‘te snel’ ? 

• Hoe kunnen we dat (objectief) ‘meten’ ? 

a) Definitie

• Masters & Johnson (1966)

- “ A man experiences premature ejaculation if he is unable to delay his ejaculation until 

his female partner was sexually satisfied in at least 50% of their coital connections.“ 

• Kaplan (1974)

- “The absence of voluntary control over the ejaculation reflex, disregarding time, the 

number of thrusts or orgasm by the partner and due to inadequate sexual sensory 

awareness”. 

• DSM IV-TR (2000)

- Ejaculation occurs before the individual wishes it, with minimal stimulation before, on, 

or shortly after penetration because of persistent and recurrent absence of reasonable 

voluntary control of ejaculation and orgasm during sexual activity.

- Marked distress or interpersonal difficulty.
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- Premature ejaculation not due exclusively to the direct effects of a substance such as 

opiate withdrawal.

• Aantal intravaginale stoten

- Colpi (1986) : 15 stoten

- Segraves (1992) : 8 stoten

• Voorkomen (%) van ejaculatie ‘ante portas’

• Visueel analoge schaal

- Controle over ejaculatie

- Ongerustheid om te snel te ejaculeren

- Ontevredenheid over ejaculatiecontrole

- Ontevredenheid over de mogelijkheid om moment van ejaculatie te kiezen

• IELT : Intravaginale ejaculatielatentietijd (Waldinger, 1999)

- Stopwatch methode 

- 80% sneller dan 30 sec

- 90 % sneller dan 1 minuut

- IELT’s variëren van minder dan 1 tot 7 minuten
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• Wat is normaal ?

- geen IELT verdeling in de normale populatie bekend

- Gebhard (1966) 

✓ 4 tot 7 minuten

- Rowland (1993) 

✓ 8-16 minuten 

- Grenier en Byers (1995)  

✓ 7.9 minuten

• Consensus : PE = IELT kleiner dan 2 minuten 

• Rowland et al, 2001

- IELT : 40 % vd studies   cut-off 1-5 min

- Penile thrusts : 8.8 %  vd studies   cut-off 8-15 (<1989)

- Ejaculatie controle : 11.1 % vd studies

- Er moet een partner zijn in 44 % vd studies, maar slechts 4.4 % wordt tevredenheid van 

de partner nagevraagd. 

• De verschillende criteria meten verschillende aspecten van hetzelfde fenomeen (Grenier & 

Byers, 2001):

- Lage correlatie tussen de criteria

- lage gemeenschappelijk verklaarde variantie

✓ Tussen 2 % en 36 %

✓ Latentietijd en contrôle : 12 %

b) Prevalentie

• Uiteenlopende cijfers afhankelijk van onderzochte populatie

- 8-18%     (Vroege, Nicolai en Van de Wiel, 2001)

- 29%      (Lauman et al, 1999)

- 36-38 %    (Simons & Carey, 2001)

- 1-75%     (Metz et al, 1997)
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• Uiteenlopende presentatie 

- orgasme bij seksuele opwinding en/of aanraking.

- orgasme al tijdens de eerste directe aanrakingen (van de penis) ruim voordat penetratie 

wordt geprobeerd

- ontevredenheid over een coïtusduur van 15 minuten of meer

c) Etiologie

• Psychologisch probleem 

- “onbewuste vijandige gevoelens t.a.v. vrouwen” (Abraham, 1927)

- “onopgelost overdreven narcisme tijdens de kindertijd” 

  = op zichzelf gericht zijn van sommige mannen

- PE als een psychosomatische stoornis “een lichamelijk symptoom dat een 

psychologisch conflict onthult” (Schapiro, 1943)  

• Gedrags- of leerperspectief

- eerste ervaringen gaan vaak gepaard met haast  en nervositeit waardoor mannen 

geconditioneerd worden om snel te ejaculeren (Masters & Johnson, 1970) 

- onvoldoende gevoeligheid voor de verschillende mate van seksuele opwinding (Kaplan, 

1989)

=> Er is nog veel onderzoek nodig naar de psychologische oorzaken en correlaten van PE 

• Neurobiologie en genetica

- Door de vaststelling dat psychofarmaca invloed hebben op ejaculatie vanuit dier- en 

psychofarmacologisch onderzoek en de klinische praktijk. 

- De pathofysiologische en psychologische verklaringen uit het verleden bleken 

empirisch niet bevestigd. 

✓ Bijv. veronderstelling dat latentietijd afneemt met toename van seksuele 

onthouding is niet bevestigd in onderzoek 

- De sekstherapeutische behandelingen bleken, in tegenstelling tot de euforische 

rapporten van Masters en Johnson niet zo effectief te zijn. 
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• Onderzoek naar de fysiologie van ejaculatie => neurobiologie en genetica  

- rol van de serotoninereceptoren    (Waldinger et al., 1998)

✓ Hyperfunctie van de 5HT1a- receptoren 

✓ Hypofunctie van de 5HT2c -receptoren 

- genetische  voorbeschiktheid

✓ 91% van de mannen met een primaire vorm van PE had een eerstegraads verwant 

die eveneens lijdt aan PE  (Waldinger et al., 1998) 

- verhoogde gevoeligheid van de penis of afwijking in de zenuwgeleiding

✓ tegenstrijdige data

- evenwicht tussen het  sympathisch en parasympathisch systeem tijdens seksuele 

opwinding is op een of andere manier verstoord bij mannen met EP

• Onderzoek naar de fysiologie van ejaculatie => neurobiologie en genetica 

- IELT is een biologische variatie

- “rapid ejaculation should be considered a biological phenomenon rather than a 

behavioral aberration. This biological phenomenon is most probably differently 

appreciated among individuals, populations and cultures. “ Waldinger (2002) 

d) Neurofysiologie van de ejaculatie

• Emissie : collectie en transport van secreties van prostaat, zaadblaasjes, vas deferens in de 

urethra. 

- door sluiting van de blaashals en distale urethrale sfincter ontstaat er een ‘drukkamer’ in 

de posterieure urethra; die kamer neemt in volume toe en de man ervaart een gevoel van 

onvermijdelijkheid, het zgnde  ‘point-of-no-return’.

• Ejaculatie : uitstoot van het semen doorheen urethra geholpen door de ritmische contracties 

van de spieren in het perineum : Bulbocavernosus en Ischiocavernosus (Gerstenberg & 

Wagner, 1990)

- ritmische activiteit : verschillende contracties ook na evacuatie van sperma dan tonische 

activiteit van BC: langer aangehouden contractie.

- Geassocieerd maar niet samenvallend met orgasmegevoel.

• Orgasme: subjectieve ervaring; corticaal
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e) Types van premature ejaculatie
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f) Distress door PE

• voor sommigen = geen groot probleem 

• voor anderen 

- psychologisch

✓ vermijden van relaties (≥50%)

✓ vermijden van nieuwe contacten te leggen (≥50%)

✓ schaamte om het probleem te bespreken (67%)

✓ daling in seksueel zelfvertrouwen (68%)

✓ stress ivm niet kunnen bevredigen van de partner

✓ angst dat de partner vreemd zou gaan

✓ lage intimiteitscore 

✓ gepreoccupeerd  met gedachte over controle hebben over het ejaculatie

✓ angstig anticiperend over een mogelijk falen 

✓ gedachten over schaamte

✓ bezorgd over behoud van erectie 

✓ lagere QoL

✓ niet op de hoogte van het feit dat er behandeling mogelijk is (47%)

- relationele problemen   

✓ lagere QoL van de partner

✓ stress ivm de lage kwaliteit van de seksuele prestatie van de man 

✓ stress ivm het ongewenst en voortijdig afbreken van intieme momenten 

✓ boos omdat mannen het probleem niet willen aanpakken 

✓ gefrustreerd over de weinig bevredigende kwaliteit van de seksuele relatie 

✓ mannen voelen zich niet begrepen door hun partner – vrouwen begrijpen niet de 

frustratie en vernedering die de mannen voelen

✓ 3 relatiescenario’s => interpersoonlijke problemen kunnen :

✴ de oorzaak zijn van PE  

✴ onderhouden de PE problemen die ontstaan zijn vanuit andere problemen 

✴ het gevolg zijn van PE veroorzaakt door een andere factor 
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g) Behandeling
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• Psychotherapie

- Individueel 

✓ Doel = proberen om de ejaculatie beter te leren controleren en daarbij proberen te 

begrijpen wat de betekenis is van het symptoom en de context waarin het  zich 

voordoet 

✓ Hoe = door oefeningen mee te geven, mannen zichzelf te leren richten op de 

seksuele opwinding en de cognitieve distorties die de PE mee onderhouden aan te 

pakken, psycho-educatie, replapse prevention

- Relatietherapie 

✓ Doel = psycho-educatie om het seksueel repertoire (het seksueel script) van het 

koppel (terug) uit te breiden

✓ Geen goed outcome onderzoek beschikbaar

• Farmacotherapie 

- Ter vermindering van de zintuiglijke input naar de penis

✓ Verdovende crèmes : genitale prikkeling verminderen en moment van 

ejaculatiereflex uitstellen.

✓ Lidocaïne-prilocaïne crème (Emla®)

✓ 10 minuten voor geplande seksuele activiteit

✓ + 8.15 min ± 8.1 min (Slob, 2000)

- Ter voorkoming van detumescentie van de penis na ejaculatie.

✓ ICI dmv Caverject®

✓ Viagra® (bij patienten met erectiezwakte)

- Farmacologische interferentie met het ejaculatieproces: SSRI’s

✓ Dagelijkse inname van SSRI’s of MAO

✴ altijd 

✴ startfase van 1 maand en dan ‘on demand’ 

✓ ‘on demand’ inname van SSRI’S of MAO

✴ Minder succesvol maar geniet  voorkeur van mannen owv kostprijs en 

makkelijker in gebruik
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• Psychotherapie / Sekstherapie 

- Stap 1 : houvast en uitleg geven

✓ in relationele context geplaatst : beide een rol bij het doorbreken van het 

interactiepatroon (‘co-therapeut’)

✓ PE = problematisch gedrag, fysiologie en beleving die door leerproces kunnen 

veranderd worden.

✓ Oefenen is noodzakelijk

- Stap 2 : introductie van streeloefeningen

✓ tijdelijk coitusverbod

✓ instructies streeloefeningen : leren kennen van eigen lichamelijke voortekens van 

ejaculatie, ‘point of no return

- Stap 3 : Speciale oefeningen

✓ Stop-start techniek (Semans, 1956)

✓ Knijpmethode (Masters & Johnson, 1970)

✴ 97 % succes (Masters & Johnson, 1970) ?

✴ Heiman & LoPiccolo, 1985 : verlenging van voorspel, duur van coitus

✓ letten op lichaamssensaties en sensaties van aankondiging ejaculatiereflex

✓ langere latentietijd, gevoel van controle dan opnieuw coitus; vrouw boven 

posities, kort.

- Stap 4 : Aanvullende  interventietopics

✓ disfunctionele cognities over negatieve  gevolgen van te snel orgasme

✴ niet bevredigen partner

✴ implicaties voor zelfbeeld

✴ beeld dat anderen van hem hebben

• Gecombineerde aanpak 

- ‘Coaching’ = meer directief, advies georiënteerde, educatieve en technische focus 

✓ Weerstanden opsporen en overwinnen

✓ Faalangst reduceren

✓ Seksueel zelfvertrouwen aanscherpen

✓ De context waarin de seksuele activiteit zich afspeelt begrijpen

✓ Onaangepaste seksuele scripts (bijv. zonder voorspel) veranderen

✓ Afhankelijk van de problematiek (ernst)

✓ Sommige beter met ene of andere methode
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✓ Medicatie om directe verbetering van de controle te geven over de somatische 

factoren waardoor minder angstig of gespannen.

✓ Psychische factoren aanpakken die probleem verergeren of onderhouden.

5. Erectiestoornissen   (ED – erectiele disfunctie)

=> Viagra, Levitra, Cialis

a) Beschrijving

• ED verwijst naar de onmogelijkheid om een erectie te krijgen of aan te houden tot aan het 

beëindingen van seksuele activiteit

• ED is erg prevalent bij ouder wordende mannen 

- Bij 50% van alle mannen ouder dan 60 jaar 

• Het lijden dat ED veroorzaakt, vermindert met de leeftijd

• De prevalentie van ED hangt nauw samen met gekende risico factoren (i.c. cardiovasculaire 

aandoeningen, DM, depressie, LUTS)

• Lifestyle factoren (i.c. roken, obesitas, beweging) zijn eveneens goed voorspellers van ED

• Meestal ligt een complexe set van variabelen aan de basis van ED. 

b) Behandeling 

• Vanaf 1900 

- ‘a-specifieke’ psychologische behandelingen 

• Vanaf 1970

- symptoomgerichte behandeling  (Masters & Johnson, 1970)

• Vanaf 1980 – medische behandelingen

- vacuümpompen 

- Muse ®

✓ alprostadil intra-urethraal
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- intracavernosale injectie-therapie

✓ Prostine, Papaverine/phentolamine, PGE1, alprostadil 

- vasculaire chirurgie 

✓ ‘veneus lek’
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c) Outcome op lange termijn

• “Given the high drop-out rates for symptomatic ED treatment (about 50%), patient education 

and counseling should be the cornerstones of any ED treatment” (Meuleman, 2002)

6. Seksuele problemen van mannen – pillen én praten … !

• Van de ‘eerste’ naar de ‘tweede’ lijn …

• Anders gemotiveerde mensen … 

- die in tweede instantie kiezen voor ons …

- die een snelle oplossing willen …

- die moeten worden overtuigd van het belang van spreken …

• Onbewezen doeltreffendheid en betrouwbaarheid 

• Minder toegankelijk en minder betaalbaar

• Samenwerking met andere disciplines

- Flexibel zijn en innovatief nadenken over de eigen positie voor die mensen die uit het 

andere circuit komen …

7. Seksuele geneeskunde en seksuologie 

a) Seksuele geneeskunde

- Gaat uit van een ziektemodel waarbij er een pathofysiologie is die hersteld of bijgesteld 

moet worden 

- Fysieke biomedische behandelingen

- Onderzoeksmethodologie : klinisch proefonderzoek

Klinische seksuologie  86



✓ Gerandomiseerde gecontroleerde trials

- Toegang tot de gezondheidszorg 

✓ Arts, huisarts of specialist (uroloog, androloog, psychiater, gynaecoloog) 

b) Seksuologische wetenschap

- Interdisciplinaire aanpak van onderzoek, diagnose en behandeling

✓ Bio-psycho-sociale model 

✓ Integratie van culturele, relationele en biologische factoren 

- Toegang tot de gezondheidszorg 

✓ Kan via verschillende ‘deuren’ maar alle met een systematische aanpak

c) Positieve impact op de patiënt

• Duidelijk toegangspunt tot de gezondheidszorg

• Destigmatisering van de afwijking door depersonalisatie

• Meer optie voor behandeling

• Bewezen doeltreffendheid

• Gemakkelijk en toegankelijke oplossingen

• Terugbetaling door 3e partij

d) Negatieve impact op de patiënt

• Toegangspunt dat de optie beperkt/beïnvloedt

• Geen remedie maar een behandeling

• Afhankelijkheid van medicatie voor seks. repons

• Behandelt fysiologie, maar niet psychologie of relatie

• Patiënten die niet reageren en problemen van afhankelijkheid

e) Positief voor seksuologie 

• Strenge onderzoeksparadigma’s

• Identificatie van specifieke biochemische systemen

• Gestimuleerd onderzoek naar de impact van beoordeling en de psychologische impact

• Oplossingen met bewezen doeltreffendheid

• Hernieuwde vitaliteit in het veld samen met de nieuwe middelen
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f) Negatief voor seksuologie

• Succesvolle behandelingen kunnen basisonderzoek belemmeren

• Verschuiving van middelen naar klinische proeven

• Onderzoeksagenda gedreven door controle‐agentschappen

• Hernieuwd de dichotomie tussen biologisch en psychologisch

• Ontmoedigd geïntegreerde behandelingsparadigma’s

g) Positief voor niet-arts in GZ 

• ???

h) Negatief voor niet-arts in GZ

• Behandelingen met onbewezen doeltreffendheid en betrouwbaarheid

• Behandeling die minder toegankelijk en betaalbaar zijn

• Minder terugbetaling door 3e partij

• Dalende impact op gebied van seksualiteit en behandeling

• Ondergang van de niet‐medische seksspecialist

• Rowland ziet ook veel nieuwe  mogelijkheden

- hernieuwde onderzoekagenda met aandacht voor de rol van psychologische en 

gedragsfactoren in etiologie, behandeling en therapietrouw 

- hernieuwde aanspraak op de waarde van het klinisch onderzoeksmodel dat opnieuw de 

multidimensionele aard van seksuele problemen benadrukt 

- Hernieuwde rol van de seksuoloog in de ontwikkeling en implementatie van 

behandelprotocollen

- het informeren van het  brede publiek over de niet-biologische factoren die binnen 

behandeling leiden tot een grotere seksuele satisfactie en seksuele relatie 

- het binnenhalen van onderzoeksfinanciering om voordeel te halen uit de huidige 

mogelijkheden

- Nu te nemen of te laten – anders is het te laat … 
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Voorstellen voor de DSM-V classificatie van seksuele 
problemen 

1. Voorstellen voor de DSM-V classificatie van seksuele problemen - eruit - 

a) Sexual aversion disorder 

• Persistent and recurrent  extreme aversion to, and avoidance of, all (or almost all) genital 

sexual contact with a sexual partner. 

• The disturbance causes marked distress or interpersonal difficulty. 

• The sexual dysfunction is not better accounted for by another axis I disorder (except another 

sexual dysfunction)

Proposal to not include Sexual Aversion Disorder

- Option 1 : remove SAD from DSM-V and expand the definition of vaginismus to 

encompass women with sexual aversion. 

- Option 2 : remove SAD from the DSM-V and recommend that cases of genital contact 

phobia be captured under the diagnosis of Specific Phobia. 

- Option 3 : to retain SAD in the DSM-V as a Sexual Dysfunction

2. Voorstellen voor de DSM-V classificatie van seksuele problemen - erin - 

a) Hypersexual Disorder 

• Over a period of at  least six months, recurrent and intense sexual fantasies, sexual urges, and 

sexual behavior in association with four or more of the following five criteria:

- Excessive time is consumed by sexual fantasies and urges, and by planning for and 

engaging in sexual behavior. 

- Repetitively  engaging in these sexual fantasies, urges, and behavior in response to 

dysphoric mood states (e.g., anxiety, depression, boredom, irritability). 

- Repetitively  engaging in sexual fantasies, urges, and behavior in response to stressful 

life events. 

- Repetitive but unsuccessful efforts to control or significantly reduce these sexual 

fantasies, urges, and behavior. 
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- Repetitively  engaging in sexual behavior while disregarding the risk for physical or 

emotional harm to self or others.

• There is clinically significant personal distress or impairment in social, occupational or other 

important areas of functioning associated with the frequency  and intensity of these sexual 

fantasies, urges, and behavior.  

• These sexual fantasies, urges, and behavior are not due to direct physiological effects of 

exogenous substances (e.g., drugs of abuse or medications) or to Manic Episodes.

• The person is at least 18 years of age.

• Specify if: 

- Masturbation

- Pornography

- Sexual Behavior With Consenting Adults

- Cybersex

- Telephone Sex

- Strip Clubs

- Other:

• Specify if:

- In Remission (No Distress, Impairment, or Recurring Behavior and in an Uncontrolled 

Environment): State duration of remission in months:____

- In a Controlled Environment

b) Sexual Dysfunction Due to a General Medical Condition

• Clinically significant sexual dysfunction that results in marked distress or interpersonal 

difficulty predominates in the clinical picture

• There is evidence from the history, physical examination, or laboratory findings that the 

sexual dysfunction is due to a general medical condition

• The disturbance is not better accounted for by another mental disorder (e.g., Major Depressive 

Disorder)

• Specifiers:

- With impaired interest/arousal

- With impaired erectile function

- With impaired orgasm

- With early ejaculation
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- With genito-pelvic pain and/or penetration difficulties

c) Paraphilic Coercive Disorder

• Over a period of at least six months, recurrent, and intense sexual arousal from sexual 

coercion, as manifested by fantasies, urges, or behaviors. 

• The person has clinically  significant distress or impairment in important areas of functioning, 

or has sought sexual stimulation from forcing sex on three or more non-consenting persons on 

separate occasions.

• The diagnosis of Paraphilic Coercive Disorder is not made if the patient meets criteria for a 

diagnosis of Sexual Sadism Disorder. 

• Specify if:

- In Remission (No Distress, Impairment, or Recurring Behavior and in an Uncontrolld 

Environment): State duration of remission in months:____

- In a Controlled Environment
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Voorstellen voor de DSM-V classificatie van seksuele 
problemen van vrouwen

1. Hypoactive sexual desire disorder

• Persistently and recurrently deficient sexual fantasies and desire for sexual activity. The 

judgement of deficiency or absence is made by the clinician, taking into account factors that 

are affect sexual functioning, such as age, and the contxt of the person’s life. 

• The disturbance causes marked distress or interpersonal difficulty. 

• The sexual dysfunction is not better accounted for by another axis I disorder (except another 

sexual dysfunction, and is not due exclusively to the direct physiological effects of a 

substance or a general medical condition

2. Female sexual arousal disorder 

• Persistent and recurrent inability  to attain, or to maintain untill completion of the 

sexualactivity, an adequate lubrication-swelling response of sexual excitement. 

• The disturbance causes marked distress or interpersonal difficulty. 

• The sexual dysfunction is not better accounted for by another axis I disorder (except another 

sexual dysfunction, and is not due exclusively to the direct physiological effects of a 

substance or a general medical condition

3. Sexual Interest/Arousal Disorder (or Sexual Arousability Disorder)

• Lack of interest/arousal of at least 6 months duration as manifested by at least four of the 

following indicators

- Absent/reduced interest in sexual activity

- Absent/ reduced sexual/erotic thoughts or fantasies 

- No initiation of sexual activity and not receptive to a partner’s attempt to initiate

- Absent/reduced sexual excitement/pleasure during sexual activity (on at least 75% of 

more of sexual encounters)

- Desire is not triggered by any sexual erotic stimulus (e.g. written, verbal, visual, … ) 

- Absent/reduced genital and/or non-genital physical changes during sexual activity (on at 

least 75% or more of sexual encounters)

- Sexual Interest/Arousal Disorder (or Sexual Arousability Disorder)
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• The disturbance causes clinically significant distress or impairment 

• Specifiers 

- Lifelong or acquired  

- Generalized or situational

- Partner factors (partner’s sexual problems or health status)

- Relationship  factors (e.g. poor communication, relationship discord, discrepancies in 

desire for sexual activity)

- Individual vulneralibily factors (e.g. depression of anxiety, poor body image, history of 

sexaul abuse) 

- Cultural/religious factors (e.g. inhibitions related to prohibitions against sexual activity)

- Medical factors (e.g. illness/medications)

4. Female orgasmic disorder 

• Persistent and recurrent delay  in or absence of, orgasm following a normal sexual excitement 

phase. Women exhibit wide variability in the type or intensity of stimulation that triggers 

orgasm. The diagnosis of FOD should be based on the clinician’s judgement that the women’s 

orgasmic capacity  is less than would be reasonable for her age, sexual experience and the 

adequacy of sexual stimulation she receives. 

• The disturbance causes marked distress or interpersonal difficulty. 

• The sexual dysfunction is not better accounted for by another axis I disorder (except another 

sexual dysfunction), and is not due exclusively to the direct  physiological effects of a 

substance or a general medical condition.

• Proposed criteria

- At least one of the two following symptoms 

✓ Delay in, or absence of, orgasm 

✓ Markedly reduced intenstiy of orgasmic sensations 

- Symptom(s) must have been present  of at least 6 months and be experienced on 75% or 

more of accasions of sexual activity

- The problem causes clinically marked distress or interpersonal difficulty:  

•  Specify  if  : Lifelong vs acquired 

•  Specify  if  : Generalized or situational

•  Specify  if  : with concomitant problem in sexual interst/sexual arousal

• Dimensional specifiers: 
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- Partner factors (partner’s sexual problems or health status)

- Relationship  factors (e.g. poor communication, relationship discord, discrepancies in 

desire for sexual activity)

- Individual vulneralibily factors (e.g. depression of anxiety, poor body image, history of 

sexaul abuse) 

- Cultural/religious factors (e.g. inhibitions related to prohibitions against sexual activity)

- Medical factors (e.g. illness/medications)

• Addition of the following specifiers:

- 1)   Lifelong (since the onset of sexual activity) vs. Acquired

- 2)   Generalized vs. Situational

- 3)   Partner factors (partner's sexual problems, partner's health status)

- 4)   Relationship factors (e.g., poor communication, relationship  discord, discrepancies 

in desire for sexual activity)

- 5)   Individual vulnerability factors or psychiatric comorbidity (e.g., depression or 

anxiety, poor body image, history of abuse experience)

- 6)   Cultural/religious factors (e.g., inhibitions related to prohibitions against sexual 

activity)

- 7)   With medical factors relevant to prognosis, course, or treatment

5. Dyspareunia 

- Recurrent and persistent genital pain associated with sexual intercourse in either a male 

or female

- The disturbance causes marked distress or interpersonal difficulty.

- The disturbance is not caused exclusively by vaginismus or lack of lubrication, is not 

better accounted for another Axis 1 disorder (except another Sex dysfuntion) and is not 

exclusively  due to the direct physiological effects of a substance (e.g drugs of abuse, a 

medicaton) or a general medical condition.
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6. Vaginismus  

- Recurrent or persistent involuntary spasm of the outer third of the vagina that interferes 

with sexual intercourse 

- The disturbance causes marked distress or interpersonal difficulty.

- The disturbance is not better accounted for by another Axis 1 disorder (e.g. somatisation 

disorder) and is not due exclusively  to the direct physiological effects of a substance 

(e.g drugs of abuse, a medicaton) or a general medical condition.

7. Genito-Pelvic Pain/Penetration disorder

• Persistent or recurrent difficulties for 6 months or more with at least one of the following:  

- Inability to have vaginal intercourse/penetration on at least 50% of attempts

- Marked genito-pelvic pain during at least 50% of vaginal intercourse/penetration 

attempts  

- Marked fear of vaginal intercourse/penetration or of genito-pelvic pain during 

intercourse/penetration on at least 50% of vaginal intercourse/penetration attempts

- Marked tensing or tightening of the pelvic floor muscles during attempted vaginal 

intercourse/penetration on at least 50% of occasions

• The disturbance causes marked distress or interpersonal difficulty 

• With a General Medical Condition (e.g. lichen sclerosis, endometriose) 
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Voorstellen voor de DSM-V classificatie van seksuele 
problemen van mannen 

1. Hypoactive sexual desire disorder (DSM-IV)

• Persistently and recurrently deficient sexual fantasies and desire for sexual activity. The 

judgement of deficiency or absence is made by the clinician, taking into account factors that 

are affect sexual functioning, such as age, and the contxt of the person’s life. 

• The disturbance causes marked distress or interpersonal difficulty. 

• The sexual dysfunction is not better accounted for by another axis I disorder (except another 

sexual dysfunction, and is not due exclusively to the direct physiological effects of a 

substance or a general medical condition

• Rename ‘Hypoactive Sexual Desire Disorder’ as ‘Hypoactive Sexual Desire Disorder In 

Men’. 

- A. Persistently or recurrently deficient  (or absent) sexual fantasies and desire for sexual 

activity. The judgment of deficiency or absence is made by the clinician, taking into 

account factors that affect sexual functioning, such as age and the context of the 

person's life.

- B. The disturbance causes marked distress or interpersonal difficulty. 

- C. The sexual dysfunction is not better accounted for by another Axis I disorder (except 

another Sexual Dysfunction) and is not  due exclusively  to the direct physiological 

effects of a substance (e.g., a drug of abuse, a medication) or a general medical 

condition.

2. Male erectile disorder 

• Persistent and recurrent inability  to attain, or to maintain untill completion of the sexual 

activity, an adequate erection. 

• The disturbance causes marked distress or interpersonal difficulty. 

• The sexual dysfunction is not better accounted for by another axis I disorder (except another 

sexual dysfunction), and is not due exclusively to the direct  physiological effects of a 

substance or a general medical condition
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• Rename ‘Male Erectile Disorder’ as ‘Erectile Disorder’.

- Failure to obtain or maintain an erection until completion of the sexual activity or a 

marked decrease in erectile turgidity on all or almost all of sexual activity for at  least 6 

months duration

- The problem causes clinically significant distress or impairment

- The sexual dysfunction is not  better accounted for by another Axis I disorder (except 

another Sexual Dysfunction) and is not  due exclusively  to the direct physiological 

effects of a substance (e.g., a drug of abuse, a medication) or a general medical 

condition 

- Addition of the following specifiers:

✓ 1)   Lifelong (since the onset of sexual activity) vs. Acquired

✓ 2)   Generalized vs. Situational

✓ 3)   Partner factors (partner's sexual problems, partner's health status)

✓ 4)   Relationship factors (e.g., poor communication, relationship discord, 

discrepancies in desire for sexual activity)

✓ 5)   Individual vulnerability factors or psychiatric comorbidity (e.g., depression or 

anxiety, poor body image, history of abuse experience)

✓ 6)   Cultural/religious factors (e.g., inhibitions related to prohibitions against 

sexual activity)

✓ 7)   With medical factors relevant to prognosis, course, or treatment

3. Premature ejaculation 

• Persistent or recurrent ejaculation with minimal sexual stimulation before, on, or shortly after 

penetration and before the person whishes it. The clinician must take into account factors that 

afect duration of the excitement phase, such as age, novelty of the sexual partner or situation 

and recent frequency of sexual intercourse. 

• The disturbance causes marked distress or interpersonal difficulty. 

• The premature ejaculation is not due to direct effects of a substance (e.g. withdrawal from 

opioids) 

• Rename ‘Premature Ejaculation’ to ‘Early Ejaculation’.

- A. Repetitive pattern of ejaculation occurring within approximately one minute of 

beginning of sexual activity on all or almost all sexual occasions and before the person 

wishes it. The difficulty must persist for a minimum of 6 months. 
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- B. The problem causes clinically significant distress or impairment.

- C. The sexual dysfunction is not better accounted for by another Axis I disorder (except 

another sexual dysfunction) and is not due to the effects of a substance (e.g., a drug of 

abuse, a medication) or a general medical condition. 

- Addition of the following specifiers:

✓ 1) Lifelong (since the onset of sexual activity) vs. Acquired

✓ 2) Generalized vs. Situational

✓ 3) Partner factors (partner's sexual problems, partner's health status)

✓ 4) Relationship factors (e.g., poor communication, relationship discord, 

discrepancies in desire for sexual activity)

✓ 5) Individual vulnerability  factors or psychiatric comorbidity (e.g., depression or 

anxiety, poor body image, history of abuse experience)

✓ 6) Cultural/religious factors (e.g., inhibitions related to prohibitions against sexual 

activity)

✓ 7) With medical factors relevant to prognosis, course, or treatment

4. Male Orgasmic Disorder (formerly Inhibited Male Orgasm)

• Persistent or recurrent delay in, or absence of, orgasm following a normal sexual excitement 

phase during sexual activity that the clinician, taking into account the person's age, judges to 

be adequate in focus, intensity, and duration.

• The disturbance causes marked distress or interpersonal difficulty.

• The orgasmic dysfunction is not better accounted for by another Axis I disorder (except 

another Sexual Dysfunction) and is not due exclusively to the direct physiological effects of a 

substance (e.g., a drug of abuse, a medication) or a general medical condition.

• Rename ‘Male Orgasmic Disorder’ as ‘Delayed Ejaculation’

- Delayed or absent ejaculation occurring on all or almost all sexual encounters for at 

least 6 months duration.

- The problem causes clinically significant distress or impairment.

- The sexual dysfunction is not  better accounted for by another Axis I disorder (except 

another Sexual Dysfunction) and is not due to the effects of a substance (e.g., a drug of 

abuse, a medication) or a general medical condition

- Addition of the following specifiers:
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✓ 1) Lifelong (since the onset of sexual activity) vs. Acquired

✓ 2) Generalized vs. Situational

✓ 3) Partner factors (partner's sexual problems, partner's health status)

✓ 4) Relationship factors (e.g., poor communication, relationship discord, 

discrepancies in desire for sexual activity)

✓ 5) Individual vulnerability  factors or psychiatric comorbidity (e.g., depression or 

anxiety, poor body image, history of abuse experience)

✓ 6) Cultural/religious factors (e.g., inhibitions related to prohibitions against sexual 

activity)

✓ 7) With medical factors relevant to prognosis, course, or treatment
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Voorstellen voor de DSM-V classificatie van seksuele 
problemen - voorbeeld redenering - 

• HSDD

- Review van de literatuur 

✓ Suggestie : gender specifieke diagnose maken

✓ 5 punten van kritiek ivm criteria 

✴ bruikbaarheid van ‘gebrek aan seksuele fantasieën’ 

✴ ‘responsieve zin’ includeren 

✴ hoe de relationele invloeden en gevolgen in rekening brengen 

✴ wat met de overlap tussen verlangen en opwinding

✴ distress in acht genomen moet worden, of niet 

✓ ‘sexual desire‘ =>  ‘sexual interest’ 

✓ Geschiedenis 

✓ DSM-III: inhibited sexual desire 

✓ DSM-III-R: hypoactive sexual desire disorder

✓ DSM-IV(-TR): HSDD + marked distress and interpersonal difficulty

✓ DSM-V : ?

- Wat is seksueel verlangen ? 

✓ operationele definitie van onderzoekers 

✓ versus 

✓ ervaring en definitie van vrouwen  

✓ Overeenkomst tussen beide ????

- Wat is seksueel verlangen ? 

✓ Vragenlijsten => verschillende manieren bevraagd
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