Samenvatting Inleiding tot de Klinische Seksuologie – 2013/2014
College 1: Introductie
1. Definitie van seksualiteit
Seksualiteit is een multidimensioneel gegeven dat te maken heeft met psychische en
belevingsaspecten, met fysiologische en biologische gegevens, met gedrag én met cultuur.
1.1. Wat is seksualiteit?
Psychologie
Gedrag
Relatie
Vrijen
Intimiteit
Geslachtsgemeenschap
Liefde
Masturbatie
Vertrouwen
Experimenteren
Binding
Hulpmiddelen

Biologie
Lichamelijkheid
Geslacht
Voortplanting
Anticonceptie
…

Cultuur
Religie
Opvoeding
Wetten/recht
Media
…

Cultuur is belangrijkste
Cultuur  Biologie: feest bij menstruatie hier of West-Afrika
Cultuur  Psychologie
- Vroeger seksualiteit – voortplanting, nu seksualiteit – relatie/partner
- Japan: werkgever > ouders > kinderen > partner
Cultuur  Gedrag
- Invloed van alcohol/context op wat er gezegd wordt
- Tijdens les: geen ‘vrijen’, ‘seks’, ‘masturberen’ gezegd (= taboe)
Kliniek laat ons inspireren door de vakken
Cultuur is moeilijkst
- Bv. iemand van andere cultuur komt binnen
- ‘leg het mij eens uit’
- Ook gedrag bespreken: bv. geen zin in (anale) seks
1.2. 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 internet op zoek naar seksueel expliciet materiaal
 …
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1.3. Gedragingen die worden gedefinieerd als seksueel variëren sterk
- Tussen verschillende groepen
- Over de tijd
- Tussen verschillende culturen
1.4. Seksueel is afhankelijk van
- Ideeën van ‘normaliteit’ over seks
- Mannelijke en vrouwelijk rolpatronen
- Sociale context
- Cultuur
Tijd: bv. badpakken
Eigen perspectief: alles normaal
Ander perspectief: moeilijk, onmogelijk
Rolpatronen: man = stud en vrouw = slut
1.5. Seks als ‘menselijk en natuurlijk’ gedrag
- Kinsey
 Een legitiem studieobject
 Gedetailleerde beschrijving van menselijk seksueel gedrag
 ‘normaal’ en ‘abnormaal’  ?
- Masters & Johnson: biologische/fysiologische basis van seksualiteit
1.6. Seks gedefinieerd door ‘psychiaters’
- Gezond versus ongezond
- 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, beperkingen in sociaal of beroepsleven
 Maar binnen SM  regel = veilig en consensueel
 Transseksuelen hebben nog steeds een ‘mentale stoornis’ = GIS
DSM classificatie door psychiaters
Wat gezond en ongezond is
- Moeilijke stellingname
- Geschiedenis: kerk en wet (beperking van seksualiteit)
- Psychiaters overgenomen: gezond – ongezond
- Seksuele disfuncties = aparte categorie in DSM (maar toch vorm van mentale stoornis)
Goeie seks is consensuele seks (instemming van twee partners, ongeacht het geslacht van
beide partners) (cf. conscensus) en veilig zijn
- Plotse genezing van mentale stoornis
- Fixaties: blijven hangen in bepaalde fases
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-

Parafilieën: perversies van vroeger (objecten: laarzen, latex, leer OF seksuele
gedragingen: luiers…), vreemde dingen, ongezond, abnormaal, zetten die in DSM
GIS = genderidentiteit stoornis (niet meer seksuele stoornis, maar in ander hoofdstuk,
afgesplitst sinds dit jaar)

1.7. Seks 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
 Binnen het huwelijk is nog niet lang erkend: eens huwen is instemmen met
alle toekomstige seks met echtgenoot
 Verkrachting van mannen is nog later erkend
 (seksuele) aanranding
Wat valt er binnen kader van wetten
Parafiliën voorbeelden: berokkenen geen schade aan mensen
Verkrachting binnen huwelijk is sinds kort ook strafbaar!
1.8. Seks gedefinieerd door ‘het maatschappelijk gezondheidsdebat’
- Seks behoort ‘veilig’ te zijn ter voorkoming van seksueel overdraagbare aandoeningen
en ongeplande zwangerschap
- Seks = seks met een condoom
- Paradox
 Persoon met SOA moet verantwoordelijkheid nemen om andere te beschermen
 Vrouwen moeten zich beschermen tegen verkrachting – dus de ‘zwakke(re)’ partij
wordt verantwoordelijk gesteld voor de eigen veiligheid
Kunnen gecombineerd voorkomen (met vorige puntjes)
Als jongere beschermen tegen alle negatieve effecten
Double dutch: condoom en pil (TERM?)
1.9. 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 vorm van rituele purificatie en viering van
eenheid van het zijn
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Spirituele betekenis
Cf. ouders/grootouders (in hun tijd)
Ander perspectief met andere inhoud
Tantrische: spiritueel orgasme
1.10.
-

-

-

Seks gedefinieerd als ‘een romantische of erotische act’
Erotiek
 Eros = god van lust, liefde, geslachtsgemeenschap en vruchtbaarheid
 Zichzelf verliezen in seks, gedreven door seksuele verlangens, vleselijke behoeften
 De sensuele door plezier gedreven narratieven over seks en nadruk op de kracht
van het plezierige van erotiek
Romantiek
 18e eeuw
 Ridders, helden, prinsessen waarbij de man de actieve en de vrouw de passieve rol
heeft in een erg op gender gebaseerde machtsonevenheid
Te vinden in veel fictie en innerlijke fantasiewereld van veel mensen: schept
verwachtingen van hoe seks zal/moet zijn

Man: actief, veroverende rol
Romantiek vaak ook zoek tijdens seks
1.11.
-

Seks gedefinieerd door ‘de media’
Informatie, ideeën, beelden…
Film, TV, tijdschriften, kranten, boeken…
Een manier om dingen te verkopen = sex sells
Eng beeld: seks = seks tussen 2 jonge heteroseksuele mensen met een gespierd
respectievelijk mager, bruin, rimpelloos lichaam gericht op een gelijktijdig, gezamenlijk
beleefd orgasme
 Oud = out
 Ziek = aseksueel

Weinig gehoor krijgen/vinden wanneer seksualiteit anders naar voren willen brengen
Cf. autosalon
Aantal groepen vallen meteen uit de enge definitie
Mensen die oud zijn worden voor stukje outgerangeerd (doen wij ook: denken dat
grootouders seks hebben of ouders)

2. Dimensies van seksualiteit
2.1. Dimensies
- Lust (re-creatie)
- Relatie
- Reproductie (pro-creatie)
- Institutionalisering
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Nederlander
Goede verantwoorde seksualiteit = wanneer de vier dimensies in evenwicht zijn
- Lust: spelende, genietende
- Relationeel: thuis binnen relationele context
- Reproductie/pro-creatie: in huwelijk/relatie
- Instutionalisering: je moest ook als koppel naar de buitenwereld aangeven dat je een
koppel bent (vroeger: trouwen, stadhuis, kerk; nu: meer samenwonen, maar aan deurbel
nog altijd namen ‘wij zijn een paar’)
Evenwicht = goede seksuele relatie
Meer beoordelende manier, standaard gevende manier
Vorige definities: objectieve beschrijving vanuit specifiek perspectief
Hier: perspectief dat komt van oudere visies (tijdperk waarin kerk nog belang had)
2.2. Biologische dimensie
- Controleert de seksuele ontwikkeling
- Bepaalt seksueel verlangen, functioneren en satisfactie
- Beïnvloedt geslachtsverschillen
- Seksuele cues/turn-ons zetten fysiologische processen op gang (erectie, lubricatie…)
Biologie: lichamelijke beleving
Bv. zwangerschap: ‘wat is het geworden?’
Vrouw/man anders gesocialiseerd op basis van seksualiteit
Hormonen zijn verschillend, bepalen veel
2.3. Psychosociale 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 druk uitoefenen om bepaalde seksueel gedrag te volgen
Wetten die maken dat in bepaalde groepen seksualiteit een bepaalde betekenis krijgt
2.4. Gedragsdimensie
- 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
Alles wat je zelf doet op vlak van seksualiteit, vind je op zich normaal
Wat is normaal? Dat is voor iedereen anders.
Normen van psychiaters naar voren halen
Is er sprake van instemming?
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2.5. Culturele dimensie
- Culturele visies zijn niet universeel geldig: ‘moreel’ of ‘goed’ is gerelateerd aan plaats,
tijd en 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
Bv. Victoriaanse tijd: weinig mocht op vlak van seksualiteit (badpakken over hele lichaam),
het was zo dat de prostitutie nooit zo groot was geweest als in die periode (enerzijds: veel
gebruik van maagden bij hoge klasse en veel prostitutie bij lage klasse)
Perspectief van andere bekijken en kijken of je met behulp van jouw inzichten kan helpen
2.6. Klinische dimensie (problemen)
- Seksuele disfuncties, parafilieën, (GIS)
- Epidemiologie
- Oorzaken
 Voorbestemmend
 Uitlokkend
 Onderhoudend
- Behandelingen
Focus meer op seksuele disfuncties (niet parafalieën en GIS): DSM-classificatie
Hoe vaak komt het voor?
Oorzaken
- Uitlokkend: bv. man/vrouw is vreemdgegaan
- Onderhoudend: bv. partner lacht me altijd uit omdat ik kleine penis heb
- Voorbestemmend: ???

3. Seksuologie
Seksuologie is de wetenschappelijke studie van menselijke seksualiteit in al zijn variaties en
expressievormen.
3.1. Perspectieven op seksualiteit
- Biologisch perspectief
 Seksuele anatomie
 Seksuele fysiologie
 Menselijke voortplanting (geboortecontrole, abortus)
-

Ontwikkelingsperspectief
 Seksualiteit van kinderen
 Seksualiteit van adolescenten
 Seksualiteit van volwassenen
 Seksualiteit van ouderen
 Gender identiteit en genderrol
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-

Psychosociaal 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

Menselijke voortplanting: gaan we het niet over hebben
Geboortecontrole: geen kinderen krijgen EN/OF wanneer gaan we kinderen krijgen
Deze cursus: seksuele disfuncties en medische aandoeningen
Cf. ziek = aseksueel
3.2. Methodologie
- Gevalsbeschrijvingen
- Face-to-face interviews
- Vragenlijstonderzoek
 In de populatie
 In centra voor sekstherapie
 In andere ziekenhuizen
- Observatie
 Zelfobservatie
 Observatie door anderen
- Laboratorium onderzoek (technisch)
- Biochemisch en fundamenteel onderzoek
Gevalsbeschrijvingen: foutlopende dingen (startpunt)
Face to face (Kinsey): mensen interviewen bij hun thuis, 1,5 uur lang, gedrag dat mensen
stellen, seksuele gedrag van gemiddelde Amerikaan niet helemaal overeen kwam met beeld
wat we hadden, heel veel variatie, normale beeld dat we hebben voldeed niet aan wat
mensen zeiden
Vragenlijst: verschillende contexten (populatie: representatief, moderne manier, te kostelijk,
onmogelijk om vaak te doen)
- Wanneer je onderzoek ziet, nadenken in welke context dit is gedaan en of het
respresentatief is
- Face to face: minder mensen geven aan dat ze seksuele disfunctie hebben
- Nadenken: wat weten we eigenlijk over seksualiteit
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Gedachte-experiment: is het goede seks als je gaat denken aan wat je voelt?
- Teveel nadenken ipv voelen
- Alleen aan jezelf denken ipv aan de andere
- Het denken leidt tot voelen?
Gedachte-experiment: is het goede seks als iemand je gaat observeren?
- Zelfobservatie is eigenlijk geen goede manier
- Observeren bij iemand is raar
Als het zo is dat we op een of andere manier seksualiteit willen bevragen, dat deel van
essentie van wat wij denken dat het is, altijd ontglipt aan onderzoeker zijn wens om zijn
weten te verbreden
Labo: zie Masters & Johnson
Medicalisering: viagra (heel erg grote evolutie: uitgebreide visie van psychologische
theorieën naar uitgebreide visie van biologische theorie), onevenwicht in bepaalde
enzymenstromen van zwellichamen (oorzaken van erectiestoornissen), nieuwe middelen tot
stand brengen, ook voor vrouwen?

4. Psychosomatische cirkel van seks (John Bancroft)

Psychiater: seksualiteit en seksonderzoek, seksuele problemen
Poging tot psychologische en somatische kenmerken samen te denken
CIRKEL: KENNEN VOOR EXAMEN!!!
Cognities: he daar op straat loopt een lekker stuk (eigenlijk fout: want is tactiele stimuli)
- Aanleiding tot vuren activiteit bij het limbisch systeem (emoties/emotionele responsen)
- Doorvuren naar ruggenmerg en terug (aanleiding tot ontwikkelen van aantal responsen)
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Perifere opwinding: hartslag, stembanden, bloedstroom…
Genitale responsen: erectie, vochtig worden vagina, opzwellen borsten/teelballen, hard
worden van tepels…
Responsen kunnen waargenomen worden ‘je kan merken dat …’ ‘je kan voelen dat …’
Aanleiding tot opnieuw cognities die bevestigen wat in zekere zin daarboven gebeurd is
Limbisch systeem + ruggenmerg geactiveerd: aanleiding tot ontstaan van orgasme
- KAN!!!!
- Niet altijd, het is een mogelijkheid
- Centraal in model: niet omdat het centraal staat volgens prof (gewoon qua lay-out)
Twee bronnen: cognities/tactiele stimuli
Ook door tactiele stimuli kan het gestimuleerd worden (iemand zien, voelen, ruiken…)
Dit is één manier om het te bekijken
Geen proces dat altijd helemaal doorlopen wordt, cognities kunnen positief gereflecteerd
worden, maar ook negatief naar het limbisch systeem (ook bij andere pijlen + of -)
Laatste elementen: attitude/verwachtingen/angsten (kunnen op negatieve manier proces
tegenwerken, bv. ouders die zeggen dat seks slecht is in opvoeding)

5. Seksuele anatomie
5.1. Negatieve gevoelens over onze seksuele anatomie
- We leren onze seksuele organen te bedekken
- We worden gestraft als we onze private delen aanraken
- We hebben geen (correcte) woorden(schat) geleerd
- We worden ontmoedigd om over seks te spreken en om vragen te stellen over seks
- De seksuele (norm)beelden zijn in feite onbereikbare standaarden
- Onze seksuele anatomie roept dubbele gevoelens op
 Angst, schaamte, schuld… als bron van verderf
 Nieuwsgierigheid, mysterie… als bron van plezier
- Gevoelens  taal
 Propere en beleefde woorden
 Vuile en onbeleefde woorden
- Interpretatie van deze woorden is afhankelijk van de sociale omgeving/context waarin
ze worden gebruikt (bv. auditorium of café)
Bv. Kindjes die broek aftrekken en rondlopen
Bv. zwemmen en in kleedhokjes rug draaien (scheiding man – vrouw)
Gevoelens  Taal
- Bv. jeugdbeweging vs. vriendin
- Bv. groep mensen vs. individu
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6. Seksuele anatomie – de vrouw

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Plasgaatje
Buitenste schaamlippen
Vagina-opening
Klier van Bartholem
Anus
Clitoris
Binnenste schaamlippen
Restanten maagdenvlies
Labium

Wanneer seksualiteit wel probleem is, mensen info geven hierover, info over eigen lichaam,
eigen lichamelijk reageren beter kunnen begrijpen, leidt niet altijd tot oplossing, maar wel
tot verbetering van begrip
Informatieverstrekking voor mensen met seksueel probleem
EXAMENVRAAG OVER DIT DEEL!!!!!! Bijvragen hierover!!!
Uitgeschreven in stukje tekst (19 blz)
6.1. Vrouwelijke seksuele anatomie
- We worden aangemoedigd om te voelen alsof onze lichamen niet de onze zijn
- Ons figuur is bedoeld voor een potentiële partner om te bewonderen
- Onze borsten zijn voor
 De man in ons leven om te strelen tijdens het vrijen
 Onze baby’s om aan te zuigen
 Onze dokters om te onderzoeken
- Dezelfde ‘hands-off’ boodschap is nog sterker voor de vagina
6.2. Vulva
- Mons veneris (mount of Venus)
 Plek boven schaambeen
 Kussen van vetweefsel onder huid en schaamhaar
 Talrijke zenuwuiteinden: aanraking = plezierig
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-

Schaamlippen
 Buitenste schaamlippen (labia majora)
 Huidplooien boven vetweefsel en dunne laag van gladde spieren
 Schaamhaar groeit aan de zijkant
 Zweetklieren, talgklieren en zenuwuiteinden zijn rijkelijk verdeeld
 Meestal samengevouwen in de middellijn, die mechnische bescherming biedt
voor urethra en vaginale ingang
 Binnenste schaamlippen (labia minora)
 Kern van sponsachtig weefsel, rijk aan kleine bloedvaten
 Zonder vetcellen
 Onbehaard
 Veel sensorische zenuwuiteinden: bron van seksuele sensatie
 Vormen boven de clitoris een huidplooi (clitoris kap = vrouwelijke voorhuid)
 Klieren van Bartholin liggen in kleine schaamlippen en zijn verbonden met
kleine kanalen die openen aan de binnenkant van de vaginale opening
 Produceren enkele druppels secretie
 Bevochtiging van vagina, maar niet belangrijk voor vaginale lubricatie
 Infectie: geslachtsgemeenschap = pijnlijk, jeuk en brandende pijn

-

Clitoris
 Meest gevoelige plek van de vrouwelijke genitaliën
 Bedekt door de clitoris kap
 Clitorale eikel (hoofd van clitoris) is enige zichtbare deel van clitoris (kleine
glanzende knop)
 Clitorale schacht, sponsachtig weefsel dat intern vertakt als een omgekeerde V in
twee langere delen (clitorale crura)
 Rijkelijk bedeeld met zenuwuiteinden
 Gevoelig voor aanraking, druk en temperatuur
 Unieke functie: enige orgaan dat focust op en seksuele sensaties en erotisch
plezier opbouwt
 Embryologisch afgeleid van hetzelfde weefsel als de penis
 Wordt volgezogen tijdens seksuele stimulatie
 Clitorale besnijdenis (chirurgische verwijdering van clitoris kap) is bepleit seksueel
genot te verhogen door blootstelling van clitoris aan directe stimulatie
 Directe stimulatie = pijnlijk
 Stoten tijdens gemeenschap stimuleert binnenste schaamlippen die het heen
weer wrijven van de clitoris kap over de clitoris provoceren
 Probeer hechting van de clitoris kap aan de clitoris te verliezen of verdikte secretie
tussen clitoris kap en clitorale eikel te verwijderen
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Structuur die groter is, uiteinde in glans, daarnaast uitlopers (crus)
Nog iets van uitleg (zie weblecture)
Discussie: clitoraal/vaginaal orgasme (bovenkant vagina: clitoris stukje boven, intense
stimulatie van bovenkant van vagina: ook indirecte stimulatie van de clitoris)
-

Perineum
 Haarloze plek van huid tussen onderkant van schaamlippen en de anus
 Gevoelig voor aanraking, druk en temperatuur
 Kan een bron van seksuele arousal zijn

6.3. Hymen
- Een dun weefselmembraan dat
de vaginale opening bedekt
- Perforaties die menstruele
doorvloeiing tijdens puberteit
mogelijk maken
- Verschillende vorm en grootte
(ringvormig,
weefselbrug
(septum), cribiform)
- Geen biologische functie
- Cultureel belangrijk

Afgesloten hymen = voor menstruatie
Consultatie: geen menstruatie op latere leeftijd, opstapeling van menselijke bloeding
Microgeperforeerd: niet snel ontdekt
Septate: 2 openingen, niet altijd ontdekt, soms vrouwen die tampon kunnen inbrengen, maar
moeilijk eruit kunnen halen
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Primair vaginistisch reageren: onwillekeurig samentrekken van spieren die buitenste derde
deel van vagina omgeven, bekkebodemspieren bij pijltjes duwen vagina dicht, penetratie
onmogelijk
6.4. Vagina
- Vaginale introïtus (ingang)
- Gespierd, intern orgaan dat in niet-gestimuleerde toestand ingestort is
 Achterwand: 8 cm
 Voorwand: 6 cm
- Potentiële ruimte die van vorm/grootte kan veranderen als een ballon
 Passend rond vinger
 Passend rond penis
 Geschikt voor baby door te laten tijdens bevalling
-

-

Binnenkant van vagina lijkt op binnenkant van de mond
 Mucosa = bron van vaginale lubricatie
 Geen klieren in vagina
 Rijk aanbod van bloedvaten
 Weinig zenuwuiteinden in vagina (ongevoelig voor pijn/aanraking): uitzondering bij
vaginale introïtus
G-spot (Gräfenberg): streek aan de voorwand midden tussen schaambeen en
baarmoederhals met bijzondere erotische gevoeligheid
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Door rechtop te lopen zijn bekkebodemspieren slecht geworden (3 lagen)
Samentrekken en loslaten = stoelgang
Ook onbewuste/bewuste afsluiting van vagina
Kan wel weg gemaakt worden, laag per laag tijdens penetratie (heel rustig, geduldig)
6.5. Uterus (baarmoeder)
- Cervix
 Onderste deel van de baarmoeder dat uit de vagina steekt
 Roze knop met rond gezicht en kleine centrale opening (baarmoederhals)
 Baarmoederhals
 Zaadcellen komen de baarmoeder binnen
 Menstruatiebloed verlaat de baarmoeder
 Endocervicaal kanaal
 Buisvormige verbinding tussen cervicale mond en baarmoederholte
 Bevat klieren die slijm produceren
 Consistentie van baarmoederhalsslijm varieert gedurende verschillende
fasen van de menstruele cyclus in reactie op veranderende hormonale
stimulatie
 Baarmoederhals heeft geen oppervlakte-zenuwuiteinde
 Geen rol in seksuele gevoelens
 Chirurgische verwijdering: geen verlies van seksuele responsiviteit?
-

Baarmoeder
 Hol gespierd orgaan in de vorm van een omgekeerde peer, enigszins afgeplatte
vorm van voor naar achter
 7,5 cm lang en 5 cm breed
 Bestaat uit verschillende lagen
 Perimetrium: buitendeel
 Myometrium: spierwand (vergemakkelijking van bevalling)
 Endometrium:
 Binnenvoering van baarmoeder
 Veranderingen tijdens menstruele cyclus
 Plaats van implantatie bevruchte eicel aan begin van zwangerschap
 Baarmoeder is gerelateerd aan hormonale veranderingen
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6.6. Eileiders
- Eileiders strekken zich uit over ongeveer 10 cm
- Beginnen bij fundus van de baarmoeder en eindigen in vingerachtige extensies (fimbria)
- Binnenvoering bestaat uit lange, dunne plooien van het weefsel onder haarachtige cilia
- Pakt het ei op vlakbij de eierstok en dient als ontmoetingsplaats voor eicel en zaadcel
6.7. Eierstokken
- Vrouwelijke gonades (3 x 2 x 1,5 cm)
- Gepaarde structuur aan elke kant van de baarmoeder
- Twee functies
 Hormonen produceren: oestrogeen en progesteron
 Produceren en vrijgeven van eieren
 Ontwikkeling van ei begint in eierstokken
 Zo’n 400000 eieren aanwezig in pasgeboren meisje en er worden geen
nieuwe eieren gevormd hierna
 Onrijpe eieren worden omgeven door dunne capsule (follikel)
6.8. Borsten
- Geen reproductieve functie maar zijn deel van seksuele anatomie
- Vooral in Westerse culturen hebben borsten een speciale erotische significantie en
symboliseren ze:
 Seksualiteit
 Vrouwelijkheid
 Aantrekkelijkheid
- Grote borsten geven een duidelijk seksueel voordeel? GEEN BEWIJS
7. Seksuele anatomie – de man
7.1. Mannelijke seksuele anatomie
- Het is niet echt een overdrijving om te zeggen dat penissen in fantasieland in drie maten
komen: groot, gigantisch en zo groot dat je ze nauwelijks door de deuropening kan
krijgen
- Het accepteren van je eigen menselijke penis kan moeilijk zijn, maar je hebt een
voordeel: je leeft en kan genieten, terwijl modellen met gigantische erecties onwerkelijk
zijn en niets voelen
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Blaas
Zaadleider
Schaambeen
Zaadblaasjes
Prostaat
Urinebuis
Zwellichaam
Bijbal
Eikel
Testikel/zaadbal
Balzak/scrotum
Anus

Klieren van Cowper: voordat ze klaarkomen als een slijm aanmaken over eikel, soort van
glijmiddel en om de urineleider schoon te maken (rechtsonder)
Voorvocht kan ook levende zaadcellen bevatten (voor het zingen kerk uit, werkt niet altijd)
Elk seksueel contact van penis en vagina: condoom vanaf het begin gebruiken
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7.2. Penis
- Bestaat uit drie parallelle cilinders van sponsachtig weefsel bezaaid met kleine
bloedvaten, gebonden in een dik membraan (tunicaalbuginea)
 Corpus spongiosum (sponsachtig lichaam)
 Onderkant van de penis
 Plasbuis loopt doorheen het midden van het sponsachtig lichaam
 Urethra eindigt bij het uiteinde van de penis (urinaire opening, urethrale
meatus)
 Uiteinde van de penis (eikel of hoofd) bestaat uit sponsachtig lichaam
 Veel zenuwuiteinden (zeer gevoelig voor stimulatie)
 Coronale nok
 Frenulum
 2 corpora cavernosa (holle lichamen)
 Zij aan zij het sponsachtig lichaam
 Waar de penis aan het lichaam gehecht wordt, vertakt de corpora cavernosa
om 2 uiteinden (crura) te vormen die bevestigd zijn aan het bekken
-

Voorhuid
 Vrije beweegbare huid die de penis bedekt
 Ontsteking of infectie van de voorhuid: pijn tijdens seksuele stimulatie

2 grote cilinders = zwellichaam (3 in totaal: zorgt voor hardheid)
Onderaan urinebuis, errond zacht sponsachtig lichaam: als dat niet zacht blijft, kan het
sperma niet passeren
Eikel ook sponsachtig lichaam (wordt niet hard, kan je plat drukken)
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Erectie
- Eerst kleine gladde spieren in contractie
- Verhoogde bloeddoorstroom
- Binnenkant uitdijken
- Passieve afsluiting, bloed doorstroom wordt afgeblokt (erectie: vullen van binnenkant)
- Relaxatie gladde spieren
- Zeer complex
Seksuele prikkel: relaxatie en ruimte rond spieren gaat zich vullen met bloed (zwelling), de
binnenkant gaat uitdijnen en afvoer van bloed wordt op passieve manier afgesloten,
waardoor hij nog meer wordt gevuld.
Erectie is geen spier die spant, maar relaxatie van gladde spieren in zwellichamen
7.3. Scrotum
- Dunne losse zak van de huid onder de penis
- Bevat de testikels (zaadballen)
- Spaarzaam bedekt met schaamhaar
- Laag gladde spiervezel
 Onwillekeurige contractie door seksuele stimulatie, oefening, koude: testes zijn
tegen het lichaam getrokken (temperatuur en bescherming tegen beschadiging)
 Hoge temperaturen: relaxatie van scrotum dat testes van het lichaam weg brengt
 Belangrijk om stabiele temperatuur te handhaven: voor productie van zaadcellen
7.4. Testes (zaadballen)
- Mannelijke geslachtsklieren
- Gepaarde structuur (5 x 2 x 3 cm)
- Linkerzaadbal hangt meestal lager
- Zeer gevoelig voor druk en aanraking
- Twee funties
 Productie van hormonen (Leydigcellen): testosteron
 Productie van zaadcellen (semi-niferous buisjes): duurt 70 dagen
7.5. Epidydymis (bijbal) en vas deferens (zaadleider)
- Semi-niferous buisjes eindigen in de bijbal
- Leidingennetwerk gevouwen tegen het achtervlak van de zaadballen
- Spermacellen reizen enkele weken langzaam door de bijbal
- Naar de zaadleider gebracht
 Buizen (40 cm) die het scrotum verlaten
 Buigt naast en achter de blaas om in urethra te eindigen
7.6. Prostaat en toebehorende organen
- Prostaatklier
 Bevindt zich onder de blaas en omringt de urethra zodra deze uit de blaas gaat
 Bestaat uit een gespierd en kliergedeelte (produceert 30% van het zaadvocht)
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-

Zaadblaasjes
 Produceert 70% van de zaadvloeistof
 Liggen tegen de achterste onderkant van de blaas
 Komen samen met de uiteinden van de zaadleider om zaadleiders te vormen die
samengaan met de urethra

-

Klieren van Cowper
 Twee structuren met de grootte van een erwt die aangesloten zijn aan de urethra,
juist onder de prostaatklier
 Maken een paar druppel pre-ejaculatoire vloeistof die een klein aantal levende
zaadcellen bevatten

7.7. Borsten
- Tepel en tepelhof met weinig onderliggend klierweefsel en vetopvulling
- Minder gevoelig voor aanraking en druk dan bij vrouwen

8. Seksuele fysiologie
Hoewel seksuele arousal van verschillende bronnen (aanraken, kussen, gemeenschap, fantasie,
film kijken, boek lezen, masturbatie) kan komen, zijn lichaamsresponsen op seksuele arousal
(bijna) identiek in zowel mannen als vrouwen, maar deze lichaamsresponsen zijn geen deel van
een mechanisch proces, maar komen van een multidimensionele, psychosomatische interactie.
Functie van onze seksuele anatomie
Wat er bij mannen en vrouwen aan de binnenkant gebeurt (fysiologisch): bijna hetzelfde
Geen lineair proces, gevolg van multidimensionele psychosomatische activiteit
Ontstaan in de loop van een interactie
8.1. Definities
- Seksuele opwinding is vaak vergeleken met een energie systeem
- Verwijst naar activering van een complex systeem van reflexen waarbij de seksuele
organen en het zenuwstelsel betrokken zijn
Bij Freud: soort van spanningsverlies (opbouw en terugweg)
Of meer op neurobiologische basis
- Interactie met omgeving
- Stimuli  Reflexen in gang zetten en opwinding
Dus niet alleen ontstaan door interactie met mensen
8.2. Seksuele opwinding
- Vrijwillige acties
 Direct fysiek contact: aanraken, kussen, knuffelen
 Verbale uitnodiging: let’s make love
 Niet-verbale communicatie: body language
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-

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

-

Alledaagse gebeurtenissen (onverwacht en/of ongewenst)
 Door wrijving van kleding tussen de genitaliën
 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

-

Treedt op
 In alle leeftijdsgroepen
 Wanneer we wakker zijn
 Tijdens onze slaap: nachtelijke erecties en vaginale lubricatie

Kan door verschillende zaken ontstaan (bv. te strakke jeans)
- Vrijwillige acties
- Psychologische processen en/of verwerking
- Alledaagse gebeurtenissen (onverwacht en/of ongewenst)
Niet alleen in context van seksueel spel, maar ook andere contexten zonder controle
Gemiddeld 5 nachtelijke erecties per nacht (’s morgens laatste nachtelijke erectie)
Vaak amper van bewust
8.3. Methodologie
- Kinsey
 Interview
 Hoe, wanneer, hoe vaak, met wie/wat/welk seksueel gedrag iemand stelt
 (belevingsaspecten)
-

Masters & Johnson
 Seksuele anatomie en fysiologie
 Labo-onderzoek met psychofysiologische metingen
 Interview:
118
vrouwelijke
en
27
mannelijke
prostituees
achtergrondinformatie in te winnen over de seksuele responscyclus

om

Kinsey: belangrijk man
- Seksualiteit als normaal menselijk gedrag
- Empirisch te onderzoeken
Masters & Johnson
- Seksuele functie van de geslachtsorganen (reproductieve functie)
- Boek ‘sexual responscycle’ mijlpaal in psychologie
- Doorbraakmakend onderzoek
- Prostituees opgezocht: hoe ontstaat seksuele opwinding?
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-

-

Hij zorgde ervoor dat seksueel gedrag als iets normaal beschouwd werd. Hij bestudeerde
seksueel gedrag door mensen uit te nodigen in labo en hen seksuele activiteit laten
hebben terwijl ze vasthingen aan allerlei scanners (psychofysiologische metingen)
Ze onderzochten de seksuele functie
Masters: gynaecoloog (man) en Johnson: social werk (vrouw)
Standpunt: vragen aan mensen die veel weten over seks: ze gingen prostituees
interviewen. Hoe ontstaat volgens hen voor een groot deel seksuele opwinding? Hoe
loopt de seksuele responscyclus?

9. Seksuele responscyclus
9.1. Kenmerken
- Masters & Johnson
- Psychofysiologisch labo-onderzoek
 382 vrouwen (18 – 78 jaar)
 312 mannen (21 – 89 jaar)
 Fysiologische, klinische, biochemische studies (ECG – EMG)
 Observaties (10000 episodes van seksuele activiteit)
 Manuele en mechanische masturbatie
 Coïtus in verschillende posities
 Orale-genitale stimulatie
 Stimulatie van borsten
 Artificiële coïtale uitrusting
 Plastiek penisvormig instrument dat observatie en filmen van de
veranderingen in de vagina tijdens seksuele stimulatie toeliet
 Een vrouw die het gebruikte kon de diepte en tempo zelf bepalen
Buisje met lichtje en foto’toestel’ inbrengen in vagina
Als vochtig: licht weerkaatst (ondertussen infrarood)
Bij vrouwen is de vaginale lubricatie van groot belang, dit kun je niet uiterlijk waarnemen,
dus daarom instrumenten ontwikkeld waardoor ze in vagina kunnen kijken en meten.
Bijvoorbeeld een fototeismograaf (??) Bij meer vochtigheid in de vagina, wordt het licht in
apparaat meer weerkaatst. Dus hoe meer weerkaatsing van het licht, hoe meer vochtigheid.
Ondertussen is de techniek wel al veel verder gevorderd. Maar dit was het startpunt om in
de vagina studies te kunnen doen.
9.2. Fasen
- Een cyclus gekarakteriseerd door verschillende fasen
- Elke fase
 Correspondeert aan variërende levels van arousal
 Beschrijft typische responsen tijdens seksueel functioneren
 Vasocongestie: verhoogde hoeveelheid bloed geconcentreerd in de weefsels
in de genitaliën en de vrouwelijke borsten = stuwing
 Myotonie: verhoogde neuromusculaire spanning = relaxatie en contractie
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-

Fasen zijn arbitrair gedefinieerd
 Niet altijd helder onderscheiden
 Kunnen variëren in één persoon op verschillende tijdstippen
 Varieert aanzienlijk tussen mensen

Indelen in aantal fases, deze corresponderen met bepaalde hoeveelheid opwinding.
Bij elke fase is ook een typische respons.
Bijvoorbeeld vasocongestie: een verhoogde bloeddoorstroming ter hoogte van genitale
zones. Bij erectie zie je dat bijvoorbeeld ook dat er meer bloed naartoe stroomt, dat wordt
daar ook vastgehouden. Ook bij vrouwen zie je dat de schaamlippen meer rozig zijn, meer
doorbloed. Het vochtig worden van de vagina heeft meer te maken dat er meer druk komt
op bloedvaten, daarom een soort van zweetreactie in de vagina. Bij vrouwen is de
zwellingsrespons het dieper, roziger worden van de schaamlippen en vochtiger worden van
vagina, door een soort zweetreactie.
Myotonia: heeft te maken met spierspanning en relaxatie.
De verschillende fases zijn arbitrait gedefinieerd. Het verschil ook tussen mensen, en het kan
ook bij personen zelf verschillen van tijd tot tijd. Ook zijn ze niet duidelijk te onderscheiden.
Inter- en intrapersoonlijke variatie: hoe het zich uit, hoe het wordt beleefd, ...

Nieuw model van seksuele fysiologie: DEOR (Kaplan)!!!
Eerst desire: verlangen. Dat is een soort psychologische fase van seksualtiteit.
De seksuele responscyclus : Solo vs Interactie
Tijdens een orgasme doet het er niet toe met wie je dat orgasme aan het beleven bent. Het
orgasme is een individueel gegeven. Men noemt het soms de kleine dood. Maar onmiddellijk
na het orgasme wordt het wel belangrijk met wie je dat orgasme ervaren hebt.
-> Master & Johnson + HS Kaplan (vrouw)
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9.3. Desire (verlangen)
- De patiënt zijn motivatie, drijfveer en persoonlijkheid
- Gekarakteriseerd door
 Seksuele fantasieën
 Drijfveer om seks te hebben
 Lust voor seks
 Frequentie van gemeenschap?
DESIRE (verlangen) = LIBIDO (Kaplan!!)
Verwijst naar de motivatie van de patient, de driften en persoonlijkheid.
Wat drijft mensen om seksueel actief te zijn? Waarom zijn we hierin geinteresseerd?
Het wordt gekarakteriseerd door seksuele fantasieen. Seksueel verlangen wordt soms
gemeten aan de hand van de frequentie van de seksuele activiteit, maar dat is nogal een
raar gegeven. Want seksueel verlangen leidt niet altijd tot seksuele activiteit, en andersom
geldt het ook niet altijd.
9.4. Excitement (opwinding)
- Een subjectief gevoel van seksueel plezier
- Bewustzijn van de bijhorende fysiologische veranderingen
9.5. Plateau en orgasme
Een piek van seksueel plezier met loslaten van seksuele spanning en ritmische contractie
van perineale spier en bekken-reproductieve organen
Stijgende seksuele spanning met een hoogtepunt (orgasme)
Pupil wordt breder bij een orgasme
9.6. Resolution (herstel)
- Een gevoel van algemene relaxatie, goed gevoel en spierrelaxatie
- Mannen: refractaire periode waarin geen 2de orgasme kan optreden
- Vrouwen: geen refractaire periode (multi-orgastisch)
9.7. Samengevat
- Seksueel verlangen (libido)
- Seksuele opwinding
 Erectie en vaginale lubricatie
 Fysiologische en/of psychologische stimulatie
- Plateau en orgasme: stijgende seksuele spanning met hoogtepunt
- Resolutie: psychosomatische tekenen verdwijnen
- Bevrediging
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9.8. Illustraties seksuele responscyclus (apart document)

Boven: vrouwen

Onder: mannen
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Vrouw: kan meer gevarieerd verlopen
- Je kan (1), (2) en (3) zijn (grafiek)
- Multiorgastisch (mannen niet)
- Seksualiteit doorlopen zonder orgasme, maar wel als zeer bevredenend ervaren
- (3) langer orgasme dan 3 – 4 seconden (pieken bij (1))
Mannen
- Refractaire periode: tijd nodig om terug opgewonden te kunnen geraken
- Bij jonge mannen korter dan bij oudere mannen
Blauwe letters
- Zin in seks is aanwezig
- Psychologische fase van seksualiteit
- Fase van verlangen
- Vaak een klacht: geen zin
Bij die fases heb je bepaalde evolutie. (zie grafiek)
Op de Y-as staat seksuele opwinding, op de X-as de tijd.
In de eerste deel van de fases: seksuele opwinding
In het tweede deel: plateau-orgasme fase
In het laatste derde deel: resolutie/herstelfase
EPOR - Dit is het figuur van de mannen
Bij vrouwen heb je een veel moeilijker, ingewikkelder figuur.
Bij mannen loopt het altijd volgens hetzelfde model. Bij vrouwen daarentegen kan het altijd
verschillen. Slide 90 is de figuur van de vrouwen.
Een vrouw kan zowel A, B als C zijn.
Bij A: zie je dat er hetzelfde gebeurt als bij mannen, het stijgt naar boven, dan een soort
plateau en dan krijg je een langdurig hoog niveau van seksuele opwinding, dan kan het
gebeuren dat er een soort hoogtepunt ontstaat. Daarna daalt het weer, maar bij vrouwen
daalt dat niet per se volledig naar beneden, vrouwen kunnen meerdere orgasmen na mekaar
beleven. Vrouwen kunnen multi-orgasmisch zijn.
Bij B: hier stijgt ook de opwinding, dan heb je een hoog niveau van seksuele opwinding, en
dan schommelt het een beetje, maar geen erg hoge hoogtepunten. En daarna daalt het
traag. Mannen hebben het gevoel dat ze geen seks hebben gehad als ze geen orgasme
hebben gehad, maar bij vrouwen is dat anders. Dit hoge niveau van seksuele opwinding kan
toch erg bevredigend zijn ook al beleven die vrouwen geen orgasme.
Bij B zie je ook dat de seksuele opwinding heel traag wordt afgebouwd.
Bij C zie je een erg steile stijging van opwinding, waarbij ze een plateaufase overslaan en
onmiddellijk een orgasme krijgen. Hierbij duurt het orgasme iets langer aan.
Dit zijn de drie verschillende manieren hoe het bij vrouwen kan gebeuren.
Multi-orgasmiciteit niet bij mannen, alleen bij vrouwen. Bij mannen heb je ook altijd een
refractaire periode. Dat betekent dat een man die net een orgasme heeft gehad, dat hij tijd
nodig heeft om terug seksueel opgewonden te worden. De refractaire periode is korter bij
jonge mannen. Bij oudere mannen duurt dit langer omdat de fysiologie vertraagt.
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 De psychosomatische cirkel van seks (Bancroft)
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 Seksuele responscyclus – man
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Opwinding:
- Opening ter hoogte van penis/plasbuis wordt vergroot
- Testis elevatie: spier die ook vastzit aan zaadstreng, naar boven getrokken wordt
Plateaufase:
- Voorvocht
- Donkerder paars: sterker doorbloedt
- Erectie betekent ook vaak dat eikel prominenter zichtbaar is/groter wordt
- Spieren die in scrotum gaan maken dat ze dichterbij/verder van huid gezet worden
- Testis niet alleen boven naar lies getrokken worden, maar ook groter (cf. borsten)
Orgasme:
- Sperma wordt opgehoopt bij uretra dat omgeven wordt door prostaat
- Contractie van zaadblaasjes
- Contracties van uretra: naar buiten gestuwd
- Naarmate je ouder wordt: beperking van stuwkracht

 Anatomische en fysiologische veranderingen tijdens en na seksuele opwinding – man
Fasen seksuele respons
Fysiologische reacties

Opwindingsfase
tot minuten)

(uren

Borsten

Stijf worden van tepels
(bij veel mannen niet);
soms pas tegen einde
fase

Seks-blos

Plateaufase (minuten
tot seconden)
Tepels stijf en
gezwollen
(bij
mannen niet)

Orgasmefase
(seconden)

wat
veel

Herstelfase
zonder
langzamer)

(minuten
orgasme

Verdwijnen
van
tepelerectie; kan lang
duren

Verschijnen
van
bobbelige, rode vlekjes
aan eind van deze fase
(wisselend van man tot
man); begint ter hoogte
epigastrium en kan zich
uitspreiden naar boven:
borst, hals, voorhoofd,
soms schouders en
armen

Goed ontwikkelde seksblos. De intensiteit
evenredig aan intensiteit
van orgasme (bij circa ¼
van de mannen)

Snel
verdwijnen
in
volgorde tegengesteld
aan die van verschijnen

Verdere toename van
willekeurige
en
onwillekeurige
spierspanning.
Semispastische contracties
van aangezichts-, buiken tussenribspieren.

Mogelijk verlies van
willekeurige
controle:
onwillekeurige
samentrekkingen
en
spasmen van allerlei
spiergroepen

Verdwijnen
spierspanning
langzamer
verdwijnen
vasocongestie)

Anus

Soms
willekeurige
contracties
als
stimulatietechniek

Onwillekeurige
contracties van sluitspier
met intervallen van circa
0,8 seconden

Ademhaling

Tegen einde van deze
fase
begint
de
versnelling
(=
hyperventilatie)

Frequentie kan oplopen
tot 40/min. Intensiteit
en duur hyperventilatie
kan maat zijn voor
erotoseksuele
opwinding.
Kan
samengaan met geluid

Myotonie
(spierspanning)

Willekeurige
spiercontracties; enige
onwillekeurige activiteit
als gedeeltelijke testeselevatie, contracties van
buiken
tussenribspieren

(gaat
dan
van

Vrij snelle terugkeer
naar uitgangswaarde
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Hartslag

Toename
hartslagfrequentie, kan later in
fase weer afnemen

Toegenomen hartslagfrequentie
(=
tachycardie), gem. zo’n
100 – 175 slagen/min.

Tachycardie, frequentie
variërend van 110 – 180
slagen/min.

Vrij snelle terugkeer
naar uitgangswaarde

Bloeddruk

Toename
bloeddruk,
systolische (= boven)
zowel als diastolische (=
onder).
Kan
weer
afnemen later in fase.

Stijging in systolische
druk van 20–80 mm Hg,
in diastolische van 10-40
mm Hg

Stijging in systolische
druk van 40-100 mm Hg,
in diastolische van 20-50
mm Hg

Vrij snelle terugkeer
naar uitgangswaarde

Transpiratie

Soms
onwillekeurige
transpiratie, gewoonlijk
beperkt tot voetzolen en
handpalmen

Penis

Snel
optreden
van
erectie (toename lengte
en omtrek); als fase lang
duurt,
afname
en
toename erectie. Bij
aseksuele
stimuli
verdwijnt
erectie
gemakkelijk.
Begin
verdikking corona.

Maximale erectie; sterke
toename in omtrek bij
corona, met soms dieper
worden van kleur bij
corona. Glans penis
bereikt
maximale
volume.

Scrotum (balzak)

Contracties
gladde
spieren en zwelling door
vasocongestie; scrotale
zak wordt platter

Scrotale
huid
is
maximaal
verdikt;
scrotum max. verkort

Snel verdwijnen van
gezwollen, gespannen
uiterlijk scrotale huid en
snelle terugkeer van de
huidplooien. Soms is dit
langzaam proces.

Testes (teelballen)

Gedeeltelijke
elevatie
van beide testes naar
perineum als gevolg van
korter
worden
van
cremasterspier

Vergroting testisvolume
met max. 50% door
vasocongestie;
max.
elevatie dicht tegen
perineum is kenmerkend
voor op handen zijnde
ejaculatie

Verdwijnen
vasocongestiezwelling
van testes en volledig
afdalen in ontspannen
scrotum. Snelheid van
deze
veranderingen
soms afhankelijk van
duur plateaufase

Accessoire organen

Klieren van Cowper

Pupil

Expulsie:
contracties
over gehele lengte van
penis-urethra, eerst 3 of
4 krachtige contracties
(interval
0,8
sec),
vervolgens 4 tot 6
minder krachtige met
langere intervallen. Ook
contracties spieren rond
basis penis.

Verslapping in 2 fasen:
1. Snel verdwijnen van
vasocongestie tot 50%
van ongestimuleerd
2. Verder verkleinen tot
uitgangsgrootte
gaat
veel langzamer

Emissie: contracties van
ampul,
prostaat,
zaadblazen
en
van
interne
en
externe
urethrakringspieren: dit
alles geeft gevoel van
‘onvermijdelijkheid’ van
de ejaculatie en start
ejaculatieproces
Zorgen voor afscheiding
2 of 3 druppels slijmerig
vocht
(hierin
zijn
bewegende
spermatozoën gezien).
Moment van afscheiding
nagenoeg gelijk aan
activiteit van klieren van
Bartholin
Vergroting van de pupil
als
gevolg
van
verhoogde adrenalineafgifte van sympathisch
zenuwstelsel
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 Seksuele responscyclus – vrouw
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Opwinding:
- Clitoris langer
- Vagina vochtiger
- Duurt snel (zweetreflex komt snel tot stand)
- Anatomisch gezien klopt tekening niet (geen holle buis, maar goed afgesloten)
Plateaufase
- Clitoris niet zichtbaar, vrouwelijke voorhuid over clitoris buigen
- Directe aanraking is te intens voor veel vrouwen, waardoor het voor veel vrouwen een
onprettig gevoel is

 Anatomische en fysiologische veranderingen tijdens en na seksuele opwinding – vrouw
Fasen seksuele respons
Fysiologische reacties

Opwindingsfase
tot minuten)

(uren

Plateaufase (minuten
tot seconden)

Orgasmefase
(seconden)

Herstelfase
zonder
langzamer)

(minuten
orgasme

Borsten

Stijf worden van tepels;
groter worden areola.
Toename
volume
borsten
door
vasocongestie

Tepels maximaal stijf;
verdere
vergroting
areola.
Maximale
grootte borsten (20 –
25% vergroot). Niet bij
alle
vrouwen
even
duidelijk.

Seks-blos

Verschijnen
van
bobbelige, rode vlekjes
in late deel van fase;
begint
ter
hoogte
maagstreek
(epigastrium) en spreidt
uit naar hals en borsten

Goed ontwikkelde seksblos. Kan over grote
delen van lichaam te
zien zijn.

Intensiteit van seks-blos
soms evenredig met
(subjectieve) intensiteit
van orgasme.

Snel
verdwijnen
in
volgorde tegengesteld
aan die van verschijnen.

Myotonie
(spierspanning)

Willekeurige
spiercontracties;
enige
onwillekeurige activiteit
als
uitzetten
vaginawond, contracties
van buik- en tussenribspieren.

Verdere toename van
willekeurige
en
onwillekeurige
spierspanning.
Semispastische contracties
van aangezichts-, buiken tussenribspieren.

Verlies van willekeurige
controle: onwillekeurige
samentrekkingen
en
spasmen van allerlei
spiergroepen

Verdwijnen
spierspanning
(gaat
langzamer
dan
verdwijnen van vasocongestie)

Anus

Soms
willekeurige
contracties
als
stimulatietechniek.

Onwillekeurige
contracties
van
sluitspier, parallel met
contracties
van
orgasme-platform
in
vagina

Ademhaling

Tegen einde van deze
fase
begin
van
versnelling
(=
hyperventilatie)

Frequentie kan oplopen
tot 40/min. Intensiteit
en duur hyperventilatie
kan maat zijn voor
erotoseksuele
opwinding.
Kan
samengaan met geluid.

Vrij snelle terugkeer
naar uitgangswaarde.

Snel verdwijnen areolazwelling en tepelerectie
(seconden). Langzamere
afname in borstvolume.

Hartslag

Toename
hartslagfrequentie, kan later in
fase weer afnemen

Toegenomen hartslagfrequentie
(=
tachycardie), gem. zo’n
100 – 175 slagen/min.

Tachycardie, frequentie
variërend van 110 tot
meer
dan
180
slagen/min.

Vrij snelle terugkeer
naar uitgangswaarde

Bloeddruk

Toename
bloeddruk,
systolische zowel als
diastolische, kan weer
afnemen later in fase.

Stijging in systolische
druk van 20 – 60 mm Hg,
in diastolische van 10 –
20 mm Hg.

Stijging in systolische 30
– 80 mm Hg, in
diastolische van 20 – 40
mm Hg.

Vrij snelle terugkeer
naar uitgangswaarde
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Transpiratie

Verschijnen van dun
laagje zweet over hele
huid (onafhankelijk van
lichamelijke actitviteit)

Pupil

Vergroting van pupil als
gevolg van verhoogde
adrenaline-afgifte van
sympathisch
zenuwstelsel

Clitoris (kittelaar)

Vasocongestie,
groter
worden
zowel
in
diameter als in lengte
van schacht

Terugtrekken van glans
en
schacht
onder
voorhuid (tegen voorste
deel symphysis aan)

Uterus (baarmoeder)

Gedeeltelijk elevatie van
naar voren gelegen
uterus
(gaat
meer
‘rechtop’ staan). Later in
fase begin ‘tent-effect).
Begin
ook
van
prikkelgevoeligheid van
uterus.

Volledige uteruselevatie.
Omhooggaan van cervix
veroorzaakt een ‘tenteffect’ in het midden
vaginavlak.
Toename
prikkelgevoeligheid van
uterus.

Contracties van uterus,
van fundus naar cervix
(expulsie). Contracties
kunnen parallel lopen
met subjectieve beleving
orgasme. Bij multipara
kan uterus 50% in
grootte toenemen.

Openstaan van opening
cervix gedurende 20 –
30 min. Terugzakken
uterus in uitgangsstand;
cervix zakt naar beneden
tot dicht bij vaginaonderwand.

Vagina (schede)

Vaginale
lubricatie
(transsudatie of zweten)
binnen 10-30 sec na
begin
erotoseksuele
stimulatie. Breder en
langer
worden
binnenste 2/3 deel.
Vasocongestie
zorgt
voor kleurverandering
vaginawand: paarsrood
naar donkerpaars.

Wand buitenste 1/3 deel
dikker
door
vasocongestie,
lumen
dus nauwer: zo ontstaat
orgasme-platform. Het
binnenste 2/3 deel
wordt nog wijder en
dieper.

Contracties (5-12) van
orgasme-platform;
in
begin
3-5
sterke
contracties met interval
0,8 sec, later toename
intervaltijd en minder
krachtige contracties

Snel
verdwijnen
orgasme-platform
en
ontspannen
van
vaginawanden.
Terugkeer naar gewone
kleur, kan 10 – 15 min
duren.

Labia majora
(buitenlippen)

Nullipara (geen kind
gebaard):
worden
platter, gaan uit elkaar
en omhoog, opzij van
vaginaopening.
Multipara
(kind(eren)
gebaard): toename in
dikte
door
vasocongestie; bewegen
zich iets lateraal van
vaginaopening.

N:
kunnen
sterk
vergroot worden door
veneus bloed bij lang
duren van deze fase.

N: terugkeer tot gewone
dikte en positie.

M: verdere zwelling
door
vasocongestie
afhankelijk
van
de
aanwezigheid
spataderen.

M:
verdwijnen
vasocongestie
en
terugkeer tot gewoon
formaat.

Worden wat dikker en
langer, dit verlengt
vaginakanaal
met
ongeveer 1 cm.

Duidelijke
kleurverandering van helderrood
naar
diepe,
wijnrode kleur. Deze
‘seks-huid’-reactie
is
signaal van naderend
orgasme

Snelle kleurverandering
(10 – 15 sec) van diep,
wijnrood naar licht rose.
Kleiner worden door
verdwijnen
van
vasocongestie.

Labia minora
(binnenlippen)

Klieren van Bartholin

Snelle terugkeer naar
uitgangsstand (5 – 10
sec).
Afname
vasocongestie
wat
langzamer

Afscheiding 1 of 2
druppels slijmerig vocht.
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Schaamheuvel opgezwollen (groter): zwellingsreflex
Binnenste schaamlippen worden rozer (doorbloeding)
Grote druk
Zweetreflex/transpiratie: vochtiger worden
Myotonie: verschillende fasen die corresponderen met verschillende spierresponsen (hangt samen
met myotonie ( of ) en zweetreflex)
Arbitraire indeling
Intra- en interindividuele variatie

10. Seksuele disfuncties
10.1.
-

10.2.

DSM-classificatie van seksuele stoornissen
Subtypes
 Te wijten aan psychologische factoren
 Te wijten aan gecombineerde psychologische factoren en een algemene medische
conditie
 Levenslang of verworven
 Algemeen of situationeel
Seksuele stoornissen
Parafiliën
(Gender Identity Disorders)
Overzicht

Parafilieën: elk object kan mogelijks ontwikkelen tot parafilieën
- Leer = vaak voorkomend
- Mogelijks dieper ingeworteld
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Seksuele disfuncties rond beleving? Niet zoveel (bv. na verkrachting)
Nadruk wordt hier te weinig op gelegd in plaats van iets te veel
Wanneer je pijn hebt, verandert de zin ook, dus invloed op alles fases
Genderstereotypen/genderbias: man te snel klaarkomen, vrouw geen zin
Je moet weten wat er in definitie staat!
Er wordt vaak gekeken naar als er iets te weinig is: te weinig verlangen, te weinig opwinding,
... Maar er wordt niet echt gesproken voor wanneer er iets teveel is. Ook kan de beleving
verstoord zijn, hoewel de fysiologie wel perfect normaal verloopt.
Als je geen last hebt van de seksuele disfunctie, dan is het geen probleem volgens de DSM.
Als je partner bijvoorbeeld een seksuele aversie heeft, maar je hebt er eigenlijk geen last van,
dan is het geen stoornis.
10.3.
-

-

-

-

10.4.
-

Indeling van seksuele disfuncties
Verstoring van seksueel verlangen
 Verminderd seksueel verlangen
 Seksuele aversie
Verstoring van seksuele opwinding
 Problemen met vaginale lubricatie
 Erectiele disfunctie
Verstoring van het orgasme
 Anorgasmie
 Premature ejaculatie
Verstoring door seksuele pijn
 Dyspareunie
 Vaginisme
Seksuele disfunctie door een algemene medische conditie
Sexual aversion disorder (seksuele aversieve stoornis)
Aanhoudende en steeds terugkerende extreme afkeer van en het vermijden van al (of
bijna al) het genitale seksuele contact met een sekspartner
De stoornis veroorzaakt een duidelijk lijden of interpersoonlijke moeilijkheden
De seksuele disfunctie is niet eerder toe te schrijven aan een andere AS I stoornis
(behalve een andere seksuele disfunctie)

Vermijden van genitaal contact
Aanhoudend (persistent) en regelmatig (recurrent)
Iemand moet er last van hebben
A + B + C criterium: prevalentie wordt gereduceerd tot de helft of 1/3de
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10.5.
-

-

Hypoactive sexual desire disorder (hypoactieve seksueel verlangen stoornis)
Aanhoudende en herhaaldelijk gebrekkige seksuele fantasieën en verlangen naar
seksuele activiteit. Het oordeel van een tekort of afwezigheid wordt gemaakt door de
arts, rekening houdend met factoren die invloed hebben op het seksueel functioneren,
zoals leeftijd en context van het leven van de persoon
De stoornis veroorzaakt duidelijk lijden of interpersoonlijke moeilijkheden
De seksuele disfunctie is niet eerder toe te schrijven aan een andere AS I stoornis
(behalve een andere seksuele disfunctie) en is niet uitsluitend het gevolg van de directe
fysiologische effecten van een middel of somatische aandoening

Verminderd seksueel verlangen (decreased sexual desire), libidostoornis
Gebrek aan seksueel verlangen/seksuele fantasie
Niet enkel medische aandoening, maar soms ook verwezen
(drugs/medicatie) (bv. antidepressiva)
10.6.
-

-

naar

substantie

Female sexual arousal disorder (vrouwelijke seksuele arousal stoornis)
Aanhoudend en steeds terugkerend onvermogen om een voldoende lubricatie-zwelling
respons van seksuele opwinding te bereiken of te behouden tot voltooiing van seksuele
activiteit
De stoornis veroorzaakt duidelijk lijden of interpersoonlijke moeilijkheden
De seksuele disfunctie is niet eerder toe te schrijven aan een andere AS I stoornis
(behalve een andere seksuele disfunctie) en is niet uitsluitend het gevolg van de directe
fysiologische effecten van een middel of somatische aandoening

Vrouw die onvoldoende vochtig wordt of onvoldoende lang vochtig blijft
Slechte/onvoldoende zwellingsrespons
10.7.
-

10.8.
-

-

Male erectile disorder (mannelijke erectiestoornis)
Aanhoudend en steeds terugkerend onvermogen om een adequate erectie te bereiken
of te behouden tot voltooiing van seksuele activiteit
De stoornis veroorzaakt duidelijk lijden of interpersoonlijke moeilijkheden
De seksuele disfunctie is niet eerder toe te schrijven aan een andere AS I stoornis
(behalve een andere seksuele disfunctie) en is niet uitsluitend het gevolg van de directe
fysiologische effecten van een middel of somatische aandoening
Female orgasmic disorder (vrouwelijke orgasmestoornis)
Aanhoudende en steeds terugkerende vertraging of afwezigheid van een orgasme na
een normale seksuele opwindingsfase. Vrouwen vertonen grote variabiliteit in de aard
of intensiteit van de stimulatie die een orgasme triggert. De diagnose van FOD moet
gebaseerd worden op het oordeel van een arts dat de orgastische capaciteit van de
vrouw minder is dan wat redelijk zou zijn voor haar leeftijd, seksuele ervaring en
adequaatheid van seksuele stimulatie die ze krijgt
De stoornis veroorzaakt duidelijk lijden of interpersoonlijke moeilijkheden

35

-

De seksuele disfunctie is niet eerder toe te schrijven aan een andere AS I stoornis
(behalve een andere seksuele disfunctie) en is niet uitsluitend het gevolg van de directe
fysiologische effecten van een middel of somatische aandoening

Uitgebreidere omschrijving
Eerste keer dat er verwezen wordt naar voorafgaande fase
Voorafgaand aan orgasme eigenlijk een normale opwindingsfase moet voorafgegaan zijn
Verschillende soorten stimulatie: intensiteit en soort
Hoe leeftijd en orgasme samenhoren
Of er voor deze vrouw specifiek de stimulatie die ze krijgt adequaat is
En of vrouwen meer of minder mogelijkheid hebben om een orgasme te bereiken?
10.9.
-

-

Premature ejaculation (premature ejaculatie)
Aanhoudende of terugkerende ejaculatie met minimale seksuele stimulatie voor, tijdens
of kort na penetratie en voordat de persoon het wenst. De arts moet rekening houden
met factoren die de duur van de opwindingsfase beïnvloeden, zoals leeftijd, nieuwheid
van seksuele partner of situatie en de recente frequentie van geslachtsgemeenschap
De stoornis veroorzaakt duidelijk lijden of interpersoonlijke moeilijkheden
De premature ejaculatie is niet het gevolg van directe effecten van een middel (bv.
intrekking van opioïden)

Ejaculatie, geen orgasmebeleving
Voordat de persoon het wenst (eerste keer dat dit in definitie komt)
Probleem: mensen tonen zich als heel gevarieerde groep
- Voor penetratie klaarkomen, partner wil ook wel eens gevoel van penetratie hebben
- Ik kom na 15 minuten al klaar, klagen dat zij het gevoel hebben dat het te snel is
Duur van opwinding
Leeftijd, ‘nieuwheid’ van partner, situatie en recente frequentie van seksuele interactie
Medicatie: antidepressiva
10.10.
-

Dyspareunia (Dyspareunie)
Aanhoudende of terugkerende genitale pijn die geassocieerd is met
geslachtsgemeenschap in ofwel een man of een vrouw
De stoornis veroorzaakt duidelijk lijden of interpersoonlijke moeilijkheden
De seksuele disfunctie is niet eerder toe te schrijven aan een andere AS I stoornis
(behalve een andere seksuele disfunctie) en is niet uitsluitend het gevolg van de directe
fysiologische effecten van een middel of somatische aandoening

Gendertypisch denken: vooral vrouwen die pijn hebben bij het vrijen, maar ook behoorlijk
percentage mannen (geen unisex/unigender probleem)
Vaginisme/gebrek aan lubricatie = niet hetzelfde!!!
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10.11.
-

Vaginismus (Vaginisme)
Aanhoudende of terugkerende onwillekeurige spasme van spieren van buitenste derde
van de vagina wat interfereert met geslachtsgemeenschap
De stoornis veroorzaakt duidelijk lijden of interpersoonlijke moeilijkheden
De seksuele disfunctie is niet eerder toe te schrijven aan een andere AS I stoornis
(behalve een andere seksuele disfunctie) en is niet uitsluitend het gevolg van de directe
fysiologische effecten van een middel of somatische aandoening

Onvrijwillig samentrekken van spieren die buitenste deel van vagina omgeven
10.12.
-

-

-

-

-

Theoretische continuaties
Problemen van seksueel verlangen
 Te veel seksueel verlangen
 Seksueel verlangen in ongewenste situaties
Problemen van seksuele arousal
 Te veel vaginale lubricatie of ‘erectie-functie’
 Op ongewenste plaatsen
Problemen met orgasme
 Te snel klaarkomen voor vrouwen
 Te traag klaarkomen voor mannen
Seksuele pijnstoornissen
 Psychologische pijn
 Angst of schuldgevoelens tijdens of na de seksuele activiteit
Seksuele problemen verwijzen naar een ervaren fysiek plezier
Zonder rekening te houden met de context waarin seksueel functioneren plaatsvindt
 Wanneer ze opgewonden zijn
 Met wie
 Of seksueel functioneren iets anders creëert dan lichamelijk genot

Waarom wordt er niks gezegd over teveel?
Kleinplatz theorie: dsm uitbreiden met aantal andere categorieën die te maken hebben met
teveel
Sexual desire
- Wanneer is een verlangen hyperactief? Kan je dit afmeten aan dezelfde standaarden
zoals bij hypoactief?
- Seksueel verlangen in situaties waar het ongepast is?
Sexual arousal
- Teveel vochtig worden?
- Gevolg: lakens nat en geen gevoel van stimulatie (zwemmen in de zee)
- Cultureel: vagina uitdrogen
- Niet gewenste plaatsen
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Orgasme
- Te snel voor vrouwen
- Te traag voor mannen
Sexual pain disorders
- Sterke focus op lichamelijke pijn
- Weinig oog voor psychologische pijn
- Omwille van feit van traumatische voorgeschiedenis of seksueel misbruik
- Hertraumatisering
- Angst of schuldgevoelens: bij restrictieve opvoeding (negatieve boodschappen rond
seksualiteit), niet enkel bij begin van seksuele carrière maar ook op oudere leeftijd,
vooral bij masturbatie (in onze cultuur wordt het een beetje ontdaan van taboe, maar
tiental jaren geleden was dat niet het geval)
Verwijzen naar fysisch plezier en gebrek aan plezier (cf. masters & johnson: fysiologische
norm en als je er niet aan voldoet heb je probleem)
Wanneer word je opgewonden?
Met wie ben je seksueel actief? Zie je je partner nog graaf of geweld in de partnerrelatie?
We gaan heel erg uit van verlangen – opwinding – plateau – orgasme, maar misschien los
van fysiek plezier dat orgasme met zich meebrengt ook nog andere elementen?
10.13.
-

Parafiliëen
Definitie
 Seksuele stoornissen gekarakteriseerd door speciale seksuele fantasieën en
intense seksuele drang en oefeningen die meestal repetitief en verontrustend zijn
voor de persoon
 Specifieke seksuele fantasieën zijn een pathognomisch element
 Seksuele opwinding en arousal zijn een geassocieerd fenomeen

Apart hoofdstuk, niets meer met klinische seksuologie/seksuele dysfuncties te maken volgens
nieuwe classificatie van DSM
Perversies (oude naam), maar klinkt beetje ‘pervers’, teveel negativiteit, dus nieuwe naam
naar voren geschoven (meer neutrale term)
Para (naast) en fili (liefde): naastenliefde, aantrekking tot vreemde soorten objecten
- Fantaseren, willen of doen
- Repetitief voorkomen
- Mensen moeten er last van hebben (bv. pedofilie: ze mogen het niet uiten, dus hebben ze
er last van, ze hebben last dat ze dingen doen die mensen niet prettig vinden)
Pathologisch element: het ‘ziek makende’ aspect
Soort van seksueel object waar je heel erg intens opgewonden van wordt en het is die
opwinding die je drijft om de fantasie in werkelijkheid om te zetten
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-

Exhibitionisme
 Gedurende een periode van 6 maanden, terugkerende, intense seksueel
opwekkende fantasieën, seksuele drang of gedragingen van blootstelling van
genitaliën aan een niets vermoedende vreemde
 De fantasieën, seksuele drang of gedragingen veroorzaken klinisch lijden of
beperkingen in sociaal, beroepsmatig of ander belangrijk functioneren

Tijdsduur: discussie over (waarom geen 8 maanden of geen 4 maanden?)
Flashers
Invloed op relationeel, sociaal en beroepsmatig functioneren
- Bv. pedofiel die terug vrijgelaten wordt, je kan op sites vinden waar je kan wonen waar
er weinig pedofielen zijn
- Bv. kijken naar foto’s op computerscherm op het werk, niet werken tijdens het kijken,
verlies van job
-

Froteurisme
 Gedurende een periode van 6 maanden, terugkerende, intense seksueel
opwekkende fantasieën, seksuele drang of gedragingen van aanraken en schuren
tegen een niet-welwillende persoon
 De fantasieën, seksuele drang of gedragingen veroorzaken klinisch lijden of
beperkingen in sociaal, beroepsmatig of ander belangrijk functioneren

-

Fetishisme
 Gedurende een periode van 6 maanden, terugkerende, intense seksueel
opwekkende fantasieën, seksuele drang of gedragingen van het gebruik van nietlevende objecten (bv. vrouwelijk ondergoed)
 De fantasieën, seksuele drang of gedragingen veroorzaken klinisch lijden of
beperkingen in sociaal, beroepsmatig of ander belangrijk functioneren
 De objecten zijn geen vrouwelijke kledingstukken die gebruik worden in crossdressing of apparaten die gemaakt zijn voor tactiele genitale stimulatie (bv.
vibrator)

Beperkende definitie: ook mensen die kiezen voor delen van menselijke objecten
(partialisme: bv. een enkel)
Levende objecten: bv. mieren
Niet-levende objecten: bv. het dragen van pampers
- Bv. Man fetish voor witte hemden: veel vrouwen gaan hier dan in mee, dragen wit hemd
zodat man seksueel opgewonden wordt, man kust kraag van het hemd en niet de vrouw,
dus ze werd gedegradeert tot drager van hemd, werd niet met haar gevrijd, maar met
boord van hemd, dus inhoud van hemd was niet belangrijk.
- Bv. Man wilt dat vrouw telkens zonnebril opzet tijdens de seks
Niet specifiek gelinkt aan bepaalde artikelen die bedoeling hebben om genitaal te stimuleren
(iemand die vibrator even graag ziet als partner, geen paniek van parafilie)
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-

Seksueel masochisme
 Gedurende een periode van 6 maanden, terugkerende, intense seksueel
opwekkende fantasieën, seksuele drang of gedragingen van daad van vernederd,
geslagen, gebonden te worden of anderszins te lijden
 De fantasieën, seksuele drang of gedragingen veroorzaken klinisch lijden of
beperkingen in sociaal, beroepsmatig of ander belangrijk functioneren

-

Seksueel sadisme
 Gedurende een periode van 6 maanden, terugkerende, intense seksueel
opwekkende fantasieën, seksuele drang of gedragingen van daad (echt, niet
gesimuleerd) in welke psychologisch of fysiologisch lijden (inclusief vernedering)
van het slachtoffer seksueel opwindend is voor de persoon
 De fantasieën, seksuele drang of gedragingen veroorzaken klinisch lijden of
beperkingen in sociaal, beroepsmatig of ander belangrijk functioneren

-

Voyeurisme
 Gedurende een periode van 6 maanden, terugkerende, intense seksueel
opwekkende fantasieën, seksuele drang of gedragingen van daad een niets
vermoedende persoon die naakt is, in het proces van uitkleden of seksuele
activiteit te observeren
 De fantasieën, seksuele drang of gedragingen veroorzaken klinisch lijden of
beperkingen in sociaal, beroepsmatig of ander belangrijk functioneren

-

Tranvestic fetishisme
 Gedurende een periode van 6 maanden, in een heteroseksuele man,
terugkerende, intense seksueel opwindende fantasieën, seksuele drang of
gedragingen betreffende cross-dressing
 De fantasieën, seksuele drang of gedragingen veroorzaken klinisch lijden of
beperkingen in sociaal, beroepsmatig of ander belangrijk functioneren
 Specifieer als: gender dysforie (als de persoon aanhoudend discomfort met
genderrol of –identiteit heeft)

Heteroseksuele man opgewonden wordt door het feit dat hij zich gaat crossdressen (kleren
aandoen van het andere geslacht)
Transvestic fetishisme: dragen van vrouwenkleding (wel te maken met seksuele opwinding)
Transseksueel: zich uiten van iemand hoe ze zich voelen (niet te maken met seksuele
opwinding, maar met genderidentiteit)
Travestieten????
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-

Pedofilie
 Gedurende een periode van 6 maanden, terugkerende, intense seksueel
opwekkende fantasieën, seksuele drang of gedragingen betreffende seksuele
activiteit met een prepuberaal kind of kinderen (< 13 jaar)
 De fantasieën, seksuele drang of gedragingen veroorzaken klinisch lijden of
beperkingen in sociaal, beroepsmatig of ander belangrijk functioneren
 De persoon is tenminste 16 jaar oud en tenminste 5 jaar ouden dan het kind of
kinderen in criterium 1 (niet inclusief: individu in late adolescentie met een
seksuele relatie met een 12- of 13-jarige)
 Specifieer of
 Seksueel aangetrokken tot mannen
 Seksueel aangetrokken tot vrouwen
 Seksueel aangetrokken tot beiden
 Gelimiteerd tot incest
 Specificeer type
 Exclusief type (alleen aangetrokken tot kinderen)
 Niet-exclusief type

Mensen die seksueel opgewonden worden van het seks hebben met kinderen die
prepubertair zijn (voor de puberteit)
Ephebofielen: kinderen in de puberteit
Leeftijden afhankelijk van situatie (bv. jongen van 21 en meisje van 16 in relatie)
Specificeer: males/females/both
- Exclusive: enkel kinderen
- Non-exclusive: zowel mensen op volwassen leeftijd als kinderen

11. Seksuele problemen en zorgen
11.1.
-

Problemen met seksualiteitsbeleving
Seksuele belevingsproblemen
Seksuele relatieproblemen
Seksuele aanpassingsproblemen
Praktische seksuele problemen
Seksuele integratieproblemen

Omwille van feit van seksuele problemen: niet te maken met fysiologie, maar met beleving
Context van revalidatieseksuologie
- Verlamming, trauma’s: minder mobiel, anders gevoelig
- Hele beweging die op gang gekomen is om bij deze mensen op zoek te gaan naar
positieve mogelijkheden
Jim Bender: inventarisatie van soorten problemen die er kunnen zijn op vlak van beleving
- Belevingsproblemen: mensen in beleving van seksualiteit problemen ervaren (door
dwarslaesie, mensen met MS: bv. aanraken van borsten wordt na opstoot heel negatief,
dus andere manier zoeken om hiermee om te gaan)
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-

-

-

-

Relatieproblemen: problemen in seksuele relatie, groep mensen die eigenlijk komen
vertellen die het in relatie heel erg goed hebben met elkaar, goed geoliede machine om
voor kinderen te zorgen, maar op vlak van seksuele relatie lukt het niet (bv. koppel dat al
30 jaar getrouwd is, maar vanaf eerste keer dat ze met elkaar vrijden, was seks een
ramp)
Aanpassingsproblemen: verwijzen ernaar dat mensen die geconfronteerd worden met
ziekte of handicap op een of andere manier hun seksuele leven moeten aanpassen en het
kan zijn dat in het zoeken hiernaar men niet meer gelooft in wat er mogelijk is en meer
stil blijft staan bij wat er niet meer mogelijk is.
Praktische seksuele problemen: sluiten aan bij aanpassingsproblemen (bv. reuma:
wanneer je wakker wordt ’s morgens is je lichaam helemaal stijf en er geen mogelijkheid
is om nog vlot/aangenaam te bewegen, dus een snel vluggertje is niet meer mogelijk,
deze mensen moeten vaak medicatie nemen en zijn ’s avonds veel te moe om te vrijen),
gegeven waarbij mensen geen uitweg meer zien om op één of andere manier nog seks te
beleven, op zoek gaan naar window of opportunity: kijken wat mogelijkheden zijn om
toch nog seksueel actief te zijn, bv. adviseren om voor seksueel actief te zijn een warm
bad te nemen (relaxed gevoel, spier ontspannen, pijn ter hoogte van gewrichten gaat
weg), kijken op welk moment van dag ze het helderst zijn (wanneer minste last van
medicatie?), niet proberen te vrijen ’s avonds of ’s morgens, maar overdag. Bij
ruggenmergletsel: veel kussens leggen (in oude handboek staat dit), waarin je rustig kan
neerglijen en rustiger kan liggen (idee vanuit hulpverlenersperspectief, maar mensen zelf
gebruiken geen kussens) of mensen met stoma bepaalde lingerie aanbieden om stoma
te ‘verbergen’.
Integratieproblemen: specifiek om jongeren/kinderen/volwassenen die op jongere
leeftijd geconfronteerd zijn met een chronische ziekte. Bv. suikerziekte: protectief
beschermd door ouders, te beschermend waardoor heleboel dingen die je doet als puber
dat je niet de kans krijgt om dat te doen, je mag niet naar scouts, niet op je veertiende
naar je eerste fuif… Er zijn een heleboel dingen nodig om naar seksualiteit toe te leven.
Niet enkel ouders zijn de schuldigen, ook de jongeren hebben vaak negatief
zelfwaardegevoel. Deze jongeren hebben moeite om seksualiteit en relaties te integreren
in hun ontwikkeling (???).

11.2.
Seksuele zorgen
De ‘te’ problemen: te dik, dun, lang, kort, gewoon, behaard, groot, scheef…
Heel wat van ons zullen niet voldoen aan ‘de norm’
Allemaal redenen waardoor mensen gevoel hebben niet te voldoen aan bepaalde standaard
of zich hiervoor schamen en geen stap durven te zetten naar seksuele activiteit
Bv. hypertrofie: tepelhof te groot, naar gynaecologen, plastisch chirurgen geweest en ze
maakte zich zorgen dat het niet zou voldoen aan standaard en daarom had ze geen nieuwe
seksuele partners. Je kan dit niet uit hun hoofd praten, maar manieren bedenken om dit aan
te pakken
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College 2: Seksuele disfuncties – een kritische analyse
1. Aanpak
 Objectieve aanpak: gedrag vergeleken met standaarden met inbegrip van een gemarkeerd
punt waar goed functioneren ophoudt en dysfunctie begint
 Functionele aanpak: dat wat tevredenheid promoot of problemen voor patiënt, partner of
relatie veroorzaakt
Goed functioneren versus niet goed functioneren afleiden vanaf bepaald demarcatiepunt
- Gedrag wordt vergeleken met bepaalde standaarden
- Wat is te weinig verlangen? Wanneer is er teveel erectie?
Functionele benadering
Het is niet omdat probleem er niet meer is, dat men seksueel gezond is
2. Objectieve aanpak van hypoactieve seksuele verlangenstoornis
2.1. DSM-IV
- Criteria voor seksueel verlangen zijn niet operationeel gedefinieerd
- Bv. depressie
 5 of meer van de 9 symptomen gedurende periode van 2 weken
 Symptomen zijn gedefinieerd of geïllustreerd
- Hypoactief seksueel verlangen
 Gebrek aan of afwezigheid van seksuele fantasieën/verlangen (tautologisch)
 Geen criteria om te besluiten wat normaal en abnormaal is? (klinisch oordeel?)
- Nood aan andere standaarden om diagnosen te stellen
2.2. Klinisch oordeel
- Kan geen normen vaststellen maar dat is wat genoemd wordt in de DSM-IV
- Diagnose moet afhangen van klinisch oordeel gebaseerd op
 Individuele karakteristieken
 Interpersoonlijke determinanten
 Levenscontext
 Culturele setting
 Stimulatie (vrouwelijke orgasmestoornis)
 Duidelijk lijden of interpersoonlijke moeilijkheden
Geen normen die we kunnen gebruiken die aangegeven worden door DSM
Wel rekening houden met leeftijd, geslacht en aantal andere dingen
2.3. Populatie data
- Gauss verdeling
- 50% onder het gemiddelde = gebrek?
- Op welke basis trekken we de lijn?
 Dysfunctioneel moet naar specifieke inhoud verwijzen
 Wat is de last of lijden?
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2.4. Laboratoriumstudies
- Vrouwen en mannen hebben een gelijke capaciteit om seksueel te reageren
- Is de capaciteit genoeg om een norm te stellen?
- Is de capaciteit een verplichting en is mislukking tot verkrijgen een disfunctie?
- Kan de waarde van de capaciteit verschillend zijn voor geslachten?
M&J vooral uitgegaan van gelijkenissen tussen man en vrouw
Ook laboratoriumstudies tonen dit aan, maar waarderen zij dit zelf ook zo?
2.5. Huidige kennis
- Seksuele mythen
- Niet altijd waar: het is slim om te bevragen wat iedereen weet
Mythes: mannen hebben altijd zin in seks, vrouwen komen nooit klaar…
Wat men weet van in de boekjes is niet altijd waar
2.6. Stimulatie
- Fysieke, psychologische en situationele stimulatie
- Verschillen tussen man en vrouw verhinderen introspectie als een nuttig criterium om
te kiezen tussen functioneel en dysfunctioneel
Stilstaan hierbij, wat betekent dat dan precies?
Eigen ervaringen (therapeut) = hetzelfde als bij patiënt????
Is het zo dat één bepaalde vibrator bij elke vrouw een orgasme kan veroorzaken?
3. Functionele aanpak
3.1. Uitleg
- Vervanging of aanvulling van de objectieve aanpak
Disorder +
Disorder Problem +
A
B
Problem C
D
Is er een stoornis? Ja/Nee?
Is het een probleem? Ja/Nee?
B: problemen met seksualiteitsbeleving
-

Welke criteria: een probleem is een probleem als het een probleem is
 Vermindert seksueel plezier
 Laat iemand zich abnormaal en gebrekkig voelen
 Een handicap in de race voor een relatie
 Seksueel functioneren in conflict met andere doelen
 De partner klaagt over de seksuele problemen
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3.2. Klinisch werk
- Werk achteruit: start met duidelijk lijden en interpersoonlijke moeilijkheden
- Gebruik ruwe standaarden om dysfunctie objectief te evalueren: geen verlangen,
opwinding of orgasme, pijn, geen penetratie moeilijk
- Determineer de adequaatheid van stimulatie: fysiek, psychologisch, situationeel
- Ontwar relatie tussen dysfunctie en lijden: lijden is motiverende factor voor raadpleging
4. Seksueel verlangen, opwinding en vaginisme: kritische analyse
4.1. Verlangen (Basson)
- Bewuste seksuele honger
 Reden voor zelfstimulatie
 Reden voor seks met partner?
- Seksueel verlangen
 Versterking van emotionele nabijheid, band en toewijding
 Verlangen om gevoel van aantrekkelijkheid en aantrekking tot partner te
verhogen, wat een verwachting vervult
 Om zich normaal te voelen
 Verlangen of fysiek plezier te delen
 Om een carrière te bevorderen
 Om afstand te nemen van de uitgebreide familie, cultuur of kerk
- Vrouwelijke seksuele motivatie is complex
 Seksuele nood
 Reactieve component om emotionele nabijheid te versterken
 Klinisch nuttig om naar te verwijzen
 Emotionele intimiteit
 Andere motivationele factoren
 Seksuele stimuli en seksuele context
 Psychologische en biologische factoren die opwinding beïnvloeden
 Uitkomst van seksuele ervaring
 Verlies van gedachten, fantasieën, zelfstimulatie voorbij normatieve
vermindering van relatieduur
 Minimaal spontaan verlangen en mogelijkheid om te reageren op stimuli (= nondysfunctioneel)
 Spontane seksuele gedachten nooit of minder dan één keer per maand
 Seksueel gezonde vrouwen: 46 – 75%
 Een minimaal aantal fantasieën = geen ‘laag verlangen’
 Klinische verwijzing
 Analyse van gebrek aan receptiviteit
 Analyse van duidelijk verlies van seksueel denken, fantaseren dat anders is
dan normatief verminderen
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Seksuele honger = seksuele drift (Freud)
Voor sommigen reden om te masturberen
Genot, voortplanting/zwangerschap, romantiek…
Spontane zin in vrijen (leidt tot masturbatie)
Responsieve zin in vrijen (ontstaat ten gevolge van feit dat partner initiatief neemt)
Sexual need: spontaan seksueel verlangen
Interessant om te focussen op die emotionele intimiteit: in welke mate heeft men het gevoel
dat het de dag nadien gemakkelijker gaat?
Andere motivationele factoren: gevolgen vermijden van het niet seks hebben (bv. partner
met lang gezicht)
Seksuele stimuli en context: is wat partner doet iets wat mij wel/niet opwindt, kot met dunne
gyproc muren waar mijn buren mij zouden kunnen horen…
Psychologische/biologische factoren die negatieve impact hebben op het krijgen van zin
Uitkomst van seksuele ervaring
Niet enkel vragen stellen over ‘hebt u wel voldoende zin in vrijen’, maar ook verschillende
invalshoeken waarbij je gaat kijken naar gevolgen, voorwaarden, dingen die zin hebben
tegenhouden…
Nagaan of verlies van gedachten, fantasie en zelfstimulatie die zich hier voordoet groter is
dan bij vergeleken leeftijd
Manier van vraagstelling is veranderd
Vrouwen zeggen ‘geen zin in vrijen’, maar wel als man dit opwekt, zonder diagnose buiten
Hoog percentage vrouwen hebben laatste maand geen seksuele gedachte meer gehad
Hormonale contraceptie: geen eisprong, vrouw is normaal cyclisch en hebben zin bij eisprong
en bij menstruele cyclus, maar wanneer je de pil neemt wordt alles vlak en wordt biologische
drijfveer weggenomen
Spreken over masturbatie is taboe, spreken over seksuele fantasie is nog groter taboe
Nagaan of er gebrek is aan receptiviteit! (eerder dan spontaan verlangen)
Klinisch beoordelaar: minder dan wat je kan verwachten bij deze man/vrouw in deze relatie?
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Seks begint altijd vanuit neutrale positie
Vanuit deze neutraliteit gaan we op zoek naar of staan we open voor seksuele stimuli
Dit leidt tot seksuele opwinding (je kan je van tekeningen van opwinding bewust worden)
Aanleiding tot ontstaan van seksueel verlangen en versterken van seksuele opwinding
(verschil met M&J: zie weblecture)
Emotionele en fysieke satisfaction
Voor veel mannen stopt de cyclus hier en komen ze terug bij neutraliteit
Voor veel vrouwen leidt dit tot emotionele intimiteit

47

Seksuele neutrale situatie, maar centraal in model is er spontane seksuele drive/honger
Motivatie om op zoek te gaan naar seksuele stimuli
Aanleiding tot seksuele arousal
…
Spontane seksuele drive heeft positieve invloed op psychologische en biologische verwerking van
contact dat iemand heeft met seksuele stimuli, op seksuele opwindingsreacties en op neutraliteit
Orgasme is misschien maar 1 ding, het is ook het gevolg van seksuele intimiteit die veel vrouwen gaat
aanzetten tot seksualiteit
Niet alleen vragen stellen ‘heb je zin of geen zin?’, want bij vrouwen die pil nemen (hormonen
onderdrukt), maar als partner je uitnodigt, kan je daarin meegaan en zin krijgen, dus kijken naar
seksueel verlangen van vrouwen
Sexual desire: responsief verlangen (LINKS)
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Positieve perspectief
- Dezelfde elementen vinden we terug
- Spontaan ‘ingeboren’ verlangen
- Waarom vrijen we met elkaar? Omdat we elkaar graag zien (= klein stukje van sluier), zijn nog
meerdere aspecten!!!
- Verschillende redenen om te vrijen
- Psychologische factoren: non-sexual distractions (ik denk nog aan de was die ik moet doen, ik
denk dat ik nog brood moet halen voor boterhammen van kinderen te smeren…), gevoel niet te
voldoen aan standaarden (bruin, rimpels, oud…), negatieve seksuele ervaringen (trauma,
misbruik)
Biologische factoren: depressie (negatief seksueel functioneren, kan aanleiding geven tot gebrek aan
zin in vrijen), vermoeidheid (transitie naar moeder/vader houdt verantwoordelijkheden in en deze
leiden tot vermoeidheid waardoor zin vermindert), hormonale factoren
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4.2. Opwinding
- Subjectieve seksuele opwinding: samengestelde entiteit
 Subjectieve component: gevoel van opgewonden te zijn, gedachten en emoties
 Objectieve component: genitale congestie en vaginale lubricatie
 Zwakke correlatie in beiden
 FSAD vrouwen
 Gezonde subjecten (niet focussen op deze sensaties op consistente manier)
Objectief: zwelling van labia en lubricatie van vagina
Subjectief: niet even makkelijk te meten als objectieve opwinding
Bij vrouwen: correlatie tussen opwinding (objectief) en gevoel van opwinding (subjectief) is
zowel bij problematieken als gezonde personen heel erg klein!!!
Vrouwen (0,26) en mannen (0,66): wanneer man erectie heeft zal hij vaker gevoel krijgen dat
hij opgewonden is
Check is bij vrouwen niet mogelijk (bv. mannen: ah ik heb een erectie, dus dan zal ik ook wel
opgewonden zijn)
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-

Samengestelde entiteit heeft analyse/beoordeling van veel componenten van
opwinding en verhelderingen over welke afwezig zijn nodig
 Mentale seksuele opwinding
 Genitale kloppingen, tintelingen, volheid
 Verhogen van seksueel genot van directe stimulatie van overspoelende genitale
structuren
 Verhogen van seksueel genot van directe stimulatie van overspoelende borsten en
andere lichaamsgebieden
 Veranderingen in spierspanning, bloeddruk, hartslag en ademhaling
 Vaginale lubricatie en vaginale tenting (?)

Niet enkel beperken tot droog/vochtig, maar ook kijken naar bredere context
Gedachten en emoties hebben meer inspraak dan genitale feedback

Links: biologische kant
Rechts: psychologische kant
Subjective arousal: afhankelijk van appraisal en emotional response
-

FSAD
 Verwijst naar ‘een ervaring’ eerder dan ‘genitale voorvallen’
 Impact van gedachten en emoties > genitale feedback
 Seksuele stimuli lokken uit
 Positieve en negatieve emoties en cognities
 Vaginale congestie gecorreleerd met
 Angst/bezorgdheid, afkeer en angst
 Niet met subjectieve seksuele opwinding

Gaat ook gepaard met aantal negatieve gevoelens (walging, angst)
Kan verklaard worden door seksualisatie die vrouwen hebben: vrouw moet sexy zijn, maar
ook weer te sexy!!!
Reden waarom vrouwen op inconsistente manier die genitale ervaringen niet gebruiken om
alleen te linken aan iets positief seksueel, maar ook aan negatieve aspecten
Verschillende soorten van FSADs?
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 Differentieer tussen verschillende FSADrs (subtypes: lang of verworven)
Generalized

Genital

Missed

Dysphoric

Anhedonic

Genitale congestie

-

-

+

+

+

Mentale opwinding

-

+

-

-

-

Vaso-actieve medicatie

Initially -

+

-

-

-

Links: je kan nagaan of het … is
Disfoor: onplezierig, velen zich er niet goed bij (unpleasant)
Missed: ik voel het niet door gebrek aan aandacht (attention)
Anhedonic: opwinding is er wel, ze ervaren het, hebben er aandacht voor, maar ze is
neutraal en geeft geen positief gevoel (neutral, no pleasure)
4.3. Vaginisme
- Spasme van buitenste deel van vaginale musculatuur
- Aanzienlijke observatiefout in opsporing
- Aanzienlijke variatie in expressie en spiertonus
 Interpersoonlijk
 Intrapersoonlijk
- Fobische angst met betrekking tot vaginale ingang (PARVE): pijn wordt vermeden door
deze groep
Ervaren dat ze op een muur stoten
Spasme van spier vaststellen is zeer moeilijk! Wanneer je een vrouw naar gynaecoloog
stuurt, zou het kunnen zijn dat vrouw vaginistisch reageert (kan afhankelijk zijn van geslacht
van gynaecoloog), het zou kunnen zijn dat wanneer man onderzoek doet met eendenbek dat
vrouw helemaal geen probleem heeft, maar wanneer hij probeert met zijn vingers er wel een
probleem ontstaat.. Wel ervaren bij man, maar niet bij gynaecoloog… Wel bij inbrengen van
penis, niet bij inbrengen van vinger… (verschillende situaties = verschillende reacties!!!)
Manier waarop spasmen getoond worden: interpersoonlijk (bij de ene wel 1 vinger, bij de
andere 2 vinger, bij nog een andere geen vingers…) en intrapersoonlijk (verschillende
situaties)
Moeilijk te objectiveren (op constante manier)
Pijn en vaginisme liggen dicht bij elkaar!!!
PARVE: vrouwen die vaginistisch reageren zijn vrouwen die op een of andere manier
(fobisch) angstig zijn om iets toe te laten in de vagina
Andere manier om ernaar te kijken (onderscheid tussen vaginisme en dyspareunia)
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College 3: Klassieke sekstherapie
1. Evolutie
1.1. 1980
- Psychogene oorzaak bij 90%
- Psychotherapie
- Aanvaard door 60%
- ‘impotentie’
-

Men veronderstelde dat elk seksueel probleem in 90% van de gevallen veroorzaakt was
door psychisch probleem
Het zit niet tussen uw heupen, maar het zit tussen uw oren
Weinig mensen hebben hier oor naar
Wanneer je zegt dat het een psychologisch probleem is, dat maar 60% van de mensen
dit aanvaarden/het geloven
Psychotherapie: praten over het probleem
Bv. pijn aan vagina: leren omgaan met pijn (zalfjes, injecties…bestaan hier nog niet voor)
Impotentie: gevoelig woord, in die periode was er ook spraak van impotentie, het is niet
iets wat je hebt, maar het is iets wat je bent (je bent impotente man die vrouw niet kan
penetreren), roept een zijnsrealiteit op, je bent niks meer waard (in bed, als partner, als
burger in maatschappij…), keuze van terminologie is heel erg indringend

Kwadrantenveld van in het begin (op het bord)
Seksueel probleem = doorsnede van venndiagrammen
Vooral relationeel en psychologisch probleem
Verenging van het model: onderschatting van biologie
1.2. 1998/2003
- Organische oorzaak bij 90%
- Biologische therapie
- Aanvaard door 86%
- ‘erectiele disfunctie’
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90% wordt veroorzaakt door organische oorzaak
Niet meer te maken met wat er tussen je oren zit, maar disbalans van enzymen voor
zwellichamen van penis (bij erectiestoornissen)
Veel rond praten, maar zo ga je het niet oplossen
Biologische therapie: oraal medicament dat erectie bevordert, faciliteert
Voordeel: bijna 90% aanvaardt dit
Makkelijker verkoopbaar!
Erectiele dysfunctie: andere naam gekregen, niks meer te maken dat je je als man impotent
moet voelen, het is een disbalans van enzymen
Je merkt al in ons denken wat voor evoluties zich hebben voorgedaan
Bv. depressie: vroeger psychotherapie, tegenwoordig antidepressiva

Ander venndiagram
Vooral biologisch probleem
Onderschatting van psychologie
Overschatting van biologie

2. Driehoek
Patiënt

Patiënt
Behandeling

Seksueel probleem
Relatie

Partner

Relatie

Partner

Verschillende punten = verschillende personen die zich erdoor gekwetst kunnen voelen (punt
van driehoek is scherp)
Patient: niet dodelijk, je moet er niet voor naar spoed lopen
- Bv. pijn bij het vrijen: gevoel abnormale man/vrouw te zijn
- Bv. vrouw die hoofddoek draagt: ‘ah ik ben niet de enige’
- Gevoel dat je de enige bent met zo’n probleem komt vaak voor
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Partner
- Bv. ik heb eigenlijk geen zin meer in vrijen: ‘oei en ik dan?’
- Seksualiteit wordt in onze cultuur beleeft als iets wat bijdraagt aan relatie
Niet alleen mensen die problemen hebben, maar ook partner uitnodigen en aspecten
bespreken die met relatie te maken hebben
Andere visies: alleen met patiënt praten

3. Sekstherapie: Masters & Johnson
3.1. Uitleg
- Faalpercentage i.p.v. slaagpercentage
- Is een faalpercentage van 20% gelijk aan een slaagpercentage van 80%?
- When symptoms were not reversed, it was quite obvious; whereas when symptoms
were reversed, little was known about whether that actually constituted sexual health.
- Besliste behandelingsprincipes
 Symptoomgericht
 Partnergericht
 Seksuele oefeningen en interacties centraal
- Therapeutenpaar (man en vrouw: één arts)
- Patiëntenpaar
- 2 weken in sociale isolatie
 Verlof met hotelverblijf
 Geen familie, vrienden of kinderen
 Geen stress van job
Is faalpercentage gelijk aan succespercentage
- Wanneer er niks veranderd was, is er niks bereikt
- Wanneer je seksueel probleem oplost, wilt dit niet zeggen dat er sprake is van seksuele
gezondheid (bv. vrouwen met vaginisme: einddoel = feit dat penetratie mogelijk is, maar
er staat niet of penetratie zonder pijn mogelijk is en of er wel seksueel plezier bij is)
Soms seksuele functie wel herstellen, maar wilt geen plezier/geluk impliceren
Nuancering die je niet vaak tegenkomt in psychotherapie, maar wel in sekstherapie
Begin jaren 60: psychoanalyse
- Typisch beeld in Amerikaanse films (zetel, spreken associaties uit, voor alle problemen)
- Opkomst van gedragstherapie
Symptoomgericht: herstel van symptoom waarmee iemand zich aanmeldt
Partnergericht: driehoek (gemaakt door prof), verschillende redenen (zie verder)
- Opstart van therapeutenpaar in die periode
- Man en vrouw (uitgaande van heteroseksualiteit) + arts (ging ervan uit dat hun situatie
zo was bij Masters & Johnson)
- Als koppel naar therapie, als koppel behandeld
- Sociale isolatie: enkel elkaar en alle tijd van de wereld om seksuele ervaringen op te
doen (tegenwoordig onmogelijk te realiseren)
Seksuele oefeningen: thuis in privé-context (tijd dat men dit bij therapeut deed)
Interacties: praten met mensen over seksueel probleem
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3.2. Dag 1: inleiding en uitvoerige anamnese
- Psycho-sociale en psycho-seksuele anamnese
- 2,5u man – man/2,5u vrouw – vrouw
- Lunch
- Aanvullende info man – vrouw/vrouw – man
- Lichamelijk onderzoek (bloed- en urineonderzoek)
- Rationele hypothese van seksueel probleem en van PH van partners
 Etiologie = lichamelijk, psychosociaal, psychopathologie
 Motivatie voor therapie, discrepantie in informatie, verwachtingen
Anamnese: heleboel dingen bevragen waarbij je gaat bepalen wie er bij jou zitten, wat zijn
problemen, psychosociaal en psychoseksueel, opvoeding…
Gelijkenissen en verschillen (door switch man – vrouw)
Lichamelijk onderzoek: door arts!
Etiologie: waar komt het probleem vandaan?
Stilstaan bij motivatie: wanneer één van de twee bv. geen zin meer heeft in seks (niet zozeer
intern gestuurd, maar vooral extern gestuurd)
Discrepantie: verschillen/gelijkenissen bij mening van partners
3.3. Dag 2: ronde tafel gesprek met het paar
- Bevindingen meedelen en werkhypothesen bespreken
- Informatie geven over seksuele responscyclus
 Seksualiteit is een natuurlijke functie
 Transpireren, erectie, lubricatie
 Onwillekeurige reacties die niet leerbaar zijn
 Seksualiteit = gedrag
 Aanleren (en afleren!)
 Bv. ademen: men kan ‘goed’ leren ademen
 Toeschouwersrol (spectatoring)
 Lustangst
- Beschrijving van het seksueel therapeutisch programma
Hoe het probleem eruit ziet, wat oorzaken zijn, oplossingen?
Natuurlijke functie: seksueel functioneren is iets wat je kan vergelijken met het avondmaal (zijn
ons ervan bewust, niet zoals ademhaling = onbewust), je kan niet denken ‘ik wil nu vochtiger
worden’
Seksualiteit is gegeven: confrontatie met seksuele stimulus en lichaam reageert erop, je hebt
geen controle over sterkte van reactie
Gedrag: bv. fietsen (leren fietsen door regelmatig te vallen, je hebt niet gedacht ‘ik ben Tom
Boonen’, je ouders laten je los, je kijkt achter je en je denkt ‘ik ben alleen aan het fietsen’ en je
valt), naarmate je langer met iemand vrijt/gevrijd hebt, merk je dat het gemakkelijker wordt
Seksueel probleem  stoppen met seksueel actief zijn  afleren om seksueel actief te zijn 
negatieve connotatie aan seks (als we dat opnieuw doen, gaat het terug een probleem zijn)
Spectatoring: heel veel mensen gaan seksualiteit beschouwen vanuit een derde persoon
perspectief (ze gaan toeschouwer worden van hun eigen seksueel leven), bv. bij erectiestoornis
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(oei we gaan vrijen, moet mijn erectie nu niet komen, ohja, daar is mijn erectie…), door afstand te
gaan creëren (toeschouwer) gaat het seksueel reageren minder worden (zie weblecture????)
Lustangst: mensen met orgasmeprobleem hebben probleem om zich niet aan lust te kunnen
overgeven
3.4. Sensate focus program (speeloefenprogramma): uitleg
- Alle dagen geoefend
- Voor alle seksuele problemen dezelfde streeloefeningen
 Met specifieke behandelingsvoorstellen
 Bv. ejaculatio preacox
 Knijpmethode of start-stopmethode
 Met glijmiddel
 Coïtus: ruiterpositie, zijligging, man boven (start-stop)
 Bv. vaginisme
 Staafjes van Kegel: progressieve dilatatie
- Duur: maximaal 2 weken ongeacht het resultaat
One size fits all: behandelprogramma dat bij elk seksueel probleem aangeboden wordt
Excursies: oefeningen als koppel doen, individueel doen… Dingen uitproberen
Als je als man alleen kwam, dan werd er een surrogaat partner gezocht (soort prostitué) die
met jou de oefeningen mee kwam doen. Als vrouw: geen ml prostitué in die periode.
3.5. Sensate focus program: 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 (vrouw)
 Penis, scrotum (man)
- Doel: leerfunctie
 Genot brengen, geven en ontvangen van lustervaringen
 Werkt intimiteitsbevorderend
 Voorgeschreven genot met coïtusverbod en accent op niet-verbale technieken
(angst voor falen uitgeschakeld)
 Nieuwe ontdekkingsreis
Twee rollen: cf. seksualiteit (iemand kussen en je laten kussen)
Naakt zijn bij elkaar: niet voor iedereen altijd evident
Aantal geboden: streel elkaar
Verboden: niet aan genitale zones, niet met elkaar praten en geen seks nadien
Je schrijft iets voor waarbij kans op falen heel erg klein is (cf. fietsen met zijwieltjes: je kan
niet vallen/falen op deze manier)
Bedoeling dat als je als koppel soort van ontdekkingsreis doen van eigen lichaam en lichaam
van partner, je leert nieuwe plekjes kennen
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3.6. Sensate focus program: 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 (vrouw)
 Penis, scrotum (man)
- MAAR zonder ritmische opwindende stimulering die tot orgasme kan voeren
- Doel
 Zich richten op tactiele lustwaarneming
 Partner hierover inlichten op non-verbale manier
Net hetzelfde, maar inclusief de genitale zones
Stilstaan dat lichaam nog positief reageert op strelingen/stimuli die het ervaart
Non-verbale manier feedback geven: hoe?! Niet gemakkelijk
Als je erover gaat praten, creër je vaardigheid die je tijdens seksuele activiteit niet veel gaat
gebruiken (streel mij hier, streel mij daar, gaat heel vermoeiend zijn voor partner)
Wel nadien iets zeggen over wat ze ervaren hebben (bv. stampen tijdens strelen
geïnterpreteerd als niet leuk, maar nadien zeggen dat het net wel leuk was)
3.7. Sensate focus program: 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 (vrouw)
 Penis, scrotum (man)
- Met ritmische opwindende stimulering die tot orgasme kan voeren
Net hetzelfde als 2, maar ritmische opwindende stimulering die tot orgasme kan leiden
MOGELIJKHEID: men zit in prestatieschema: maar het kan hier, het moet niet!!!
3.8. Sensate focus program: 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 (vrouw)
 Penis, scrotum (man)
- Niet eisende coïtus: man stelt zijn penis intravaginaal ter beschikking zonder op
orgasme gerichte bewegingen (ruiterpositie van de vrouw)
- Doel: zinnelijk genitale lustontplooiing
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Als je tussenstap niet maakt, gaan ze niet bewust stilstaan bij het feit dat het gelukt is
Stilstaan bij het feit dat het mogelijk is om coïtus te hebben (op lustvolle manier)
Vrouwen die pijn hebben bij vrijen en het lukt zonder pijn is het een aanwijzing van ‘ik kan
seks hebben zonder pijn’
3.9. Sensate focus program: 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 (vrouw)
 Penis, scrotum (man)
- Coïtus: penetratie met op orgasme gerichte bewegingen
- Doel: zinnelijk genitale lustontplooiing
Mogelijkheid om orgasme te ervaren, maar niet noodzakelijk
Hoe seksualiteit in algemeen gezien wordt
EXTRA
- Degene die streelt is baas over met wat/hoe hij streelt (veer, handen, zacht, hard…)
- Kussen is toegelaten

4. Sekstherapie: Kaplan
 Seksueel verlangen geïntroduceerd
 Seksuele lustinhibities door seksueel remmende angsten
- Continuüm qua intensiteit en diepte
 Oppervlakkige angsten
 Faalangst
 Prestatieangst
 Schuldgevoelens i.v.m. lust en seksualiteit
 Onbewuste angsten
 Angst voor lust
 Angst voor intimiteit
 Angst voor psychoseksueel succes
 Diep onbewuste angsten
 Intra-psychische conflicten (bv. castratieangst)
 Pathologische interactie-conflicten (bv. Willi-collusies)
- Geen aandacht in de gedragsmatige aanpak van Masters & Johnson
Bezig gehouden met mensen zien en seksuele problemen
Het klopt dat aantal mensen komen klagen dat er probleem zijn op vlak van seksueel
functioneren, maar ik hoor vooral dat ze geen zin hebben
Seksuele revolutie is al gepasseerd, maar mensen zijn heel restrictief opgevoed
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Oppervlakkige angsten: we mochten niet nadenken dat seksualiteit iets positief was, het
werd altijd als iets negatief voorgesteld, dus we mogen hier geen lust aan beleven
(schuldgevoelens)
Verschillende soorten angst naar boven laten komen in gesprekken
 Kortdurende therapie die zich richt op deze angsten door een combinatie van
- Gedragstherapeutische: sensualiteitstrainingen van Masters & 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
 Waarom gebeurt dit nu, met mij, met ons? Waarom reageer ik niet (meer)
positief met lust?
 Waarom erger ik mij (nog) zo?
 Confrontatie met gevolgen: gedaald zelfwaardegevoel, hinder voor normaal
seksueel leven en bedreiging van de partnerrelatie
Psychodynamische technieken
- Mensen inzicht geven, laten stilstaan bij waarom ze angsten hebben
- Confronteren met gevolgen: bv. koppel dat al jaar op therapie komt, maar er verandert
niks, man zegt relatie te stoppen, vrouw gebruikt ‘we gaan toch naar therapeut’ als
status quo

5. Sekstherapie: Molinski (focusserende sekstherapie)
 Sensualiteitstrainingen van Masters & Johnson met soepelheid voor
- Intensiteit: 1/dag, 1/week, 1/maand…
- Sociale isolering: volledig, partieel (of werk of gezin), niet
- Uitvoerig: één therapeut
- Ambulante raadpleging i.p.v. hotelopname
 Focus: gedetailleerde beschrijving van het gedrag van beide partners bij de streeloefeningen
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College 4: Pijnstoornissen
1. Definities
1.1. Dyspareunie
- Terugkerende en aanhoudende genitale pijn geassocieerd met geslachtsgemeenschap
bij een man of vrouw
- De stoornis veroorzaakt duidelijk lijden of interpersoonlijke moeilijkheden
- De stoornis is niet te verklaren door vaginisme of gebrek aan lubricatie, is niet eerder
toe te schrijven aan een andere AS I stoornis (behalve een andere seksdisfunctie) en is
niet te wijten aan directe fysiologische effecten van een middel of een algemene
medische conditie
- Subtypen
 Levenslang of verworven
 Algemeen of situationeel
 Te wijten aan psychologische of gecombineerde factoren
1.2. Vaginisme
- Terugkerende of aanhoudende onwillekeurige spasmen van het buitenste derde van de
vagina wat interfereert met geslachtsgemeenschap
- De stoornis veroorzaakt duidelijk lijden of interpersoonlijke moeilijkheden
- De stoornis is niet te verklaren door vaginisme of gebrek aan lubricatie, is niet eerder
toe te schrijven aan een andere AS I stoornis (behalve een andere seksdisfunctie) en is
niet te wijten aan directe fysiologische effecten van een middel of een algemene
medische conditie

2. Dyspareunie
2.1. Classificatie
- Dyspareunie en vaginisme verschijnen in DSM-III
- Seksuele pijnstoornissen in de DSM-III-R
- Verwarde optie: pijn gedefinieerd door zoeken naar karakteristiek/locatie van pijn
 Seksuele pijn?
 Werkpijn, slaappijn, eetpijn
 Hoofdpijn ook dyspareunie?
 Is dyspareunie specifiek aan gemeenschap/seks?
 Niet ervaren tijdens andere activiteiten (tampon inbrengen, gynaecologisch
onderzoek, urineren, sport…)
 Verschillende kwaliteit bij andere activiteiten
 Soms optredend voor eerste geslachtsgemeenschap
Enige pijn die gerelateerd is aan activiteit
Bv. in tuin gewerkt en rugpijn dag nadien  niet: tuinpijn
Hier: sexual pain (maar: hoofdpijn mss ook gevolg van seksuele activiteit?)
Specifiek voor seksuele activiteit? NEE, ook bij andere activiteiten
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2.2. Pijnstoornis criteria (= verschillend!)
- Pijn in één of meer anotomische gebieden is de overheersende focus van de klinische
presentatie en is van voldoende ernst om klinische aandacht te verdienen
- Pijn veroorzaakt in significante mate lijden of beperkingen in het sociaal, beroepsmatig
of andere belangrijke gebieden van functioneren
- Psychologische factoren spelen een belangrijke rol bij het ontstaan, ernst, verergering
en verloop van de pijn
- Het symptoom of tekort wordt niet opzettelijk geproduceerd of gefingeerd
- De pijn wordt niet beter verklaard door stemming, angst of een psychotische stoornis en
voldoet niet aan de criteria voor dyspareunie
Enige soort van pijn die buiten pain disorder categorie valt
A – D: zou perfect kunnen passen bij vaginisme en dyspareunia
E: pijnstoornis als het niet voldoet aan criteria voor dyspareunia
2.3. Prevalentie
- 8 tot 21% van de vrouwen hebben pijnvolle seks
- 50% levenslang
- Niet gediagnosticeerd en/of onbehandeld (zelfs wanneer gediagnosticeerd)
 100% vrouwen rapporteren chronische genitale pijn
 60% zoekt behandeling
 40% kreeg nooit een formele diagnose
 Goed opgeleide en persistente vrouwen eindigen in kantoren van gynaecologen,
psychologen en seksuologen
- Diagnose
 Dyspareunie
 Vaginisme
 Overlap? (vermijden van penetratie)
 Waarom zijn pijnlijke genitaliën een meer seksueel probleem dan rugpijn?
2.4. Standaardbehandeling
- Sekstherapie met focus op psychoseksuele en relatiekwesties met vaginale dilatatie
- Karakteristieken van pijn werden zelden gevraagd omdat er weinig was wat we eraan
konden doen
- Limieten
 Geen theoretische basis
 Niet systematisch bestudeerd
We kunnen er weinig aan doen, wel vragen stellen, maar weinig middelen om iets te doen
Erover praten = gevoel van erkenning (wat je voelt is echt, tis niet iets dat tussen je oren zit)
2.5. Nieuwe behandeling?
- Vragen over seks  Vragen over pijn
- Sekstherapie
 Pijnmanagement, fysieke therapie en gynaecologische operatie
- Unidimensioneel  Multidisciplinaire en individueel afgestemde behandelingen
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2.6. Etiologie
- Diepe dyspareunie
 Endometriose
 Teruggekeerde baarmoeder
- Toegang dyspareunie
 Vulvaire vestibulitis
 Brandende pijn ontlokt door druk op de vulvaire vestibule of gepoogde penetratie
voor wat er geen geweten fysieke oorzaken zijn
Entry: vorm van dyspareunia die zich onmiddellijk bij aanraken ontwikkelt
Endometriosis: menstrueel doorbloedde slijmvlies wordt naar buiten gestuurd door
gespierde laag van de uterus, deel van het menstruele bloed komt via de eileider in de
buikholte terecht, waarbij het zich gaat vastkleven aan aantal organen en dat het daar een
eigen leven gaat leiden, negatief effect en veroorzaakt pijn
Retroverted uterus: gekantelde baarmoeder, waardoor bij diepe penetratie de baarmoeder
telkens wordt geraakt, hangt vast aan ligamenten, doet pijn
VVS: ontsteking ter hoogte van de vulva
PVD: uitgelokte pijn ter hoogte van vulva door penetratie
-

Sensorisch testen

Gemodificeerde Von Frey filamenten

Vulvagesiometer set

Wattenstaafje raakt deel van vulva aan
Soms gepaard met gevoel van roodheid
Modified von frey filamenten: stalen draadjes, druk uitoefenen en kijken of vrouwen pijn
ervaren (ook bij vulva en binnenkant van arm)
Vulvalgesiometer: wattenstaafjes in spuitje met veer (verschillende druk die vrouwen
aankunnen zonder pijn te ervaren
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-

-

-

Vulvodynie: chronische onverklaarde vulvaire pijn zonder klinische bevindingen
 Vulvaire vestibulitis (VVS)
 Vulvaire dermatose
 Cyclische vulvovaginitis
 Essentiële vulvodynie (chronisch branden van vulva)
Normale ontwikkelingsgebeurtenissen kunnen pijnvolle seks veroorzaken
 Vaginale bevalling
 Menopauze
Hypertoniciteit van de bekkenbodemspieren: vaginisme > VVS > geen pijn

Cyclisch vulvovaginitis: ontsteking
Dermatoses: huidkwaal
Vaginisme is gezonde reactie: reactie om pijn van penetratie tegen te gaan (cf. spuit krijgen
bij dokter en je arm ontspannen, je spant hem op)
2.7. Pijncirkel

Vestibulair erytheem: roodheid ter hoogte van vaginale huid (kleine wondjes door wrijving)
Partner is ook invloed op onderhouden van pijn en het vinden van oplossing
2.8. Gevolgen
- Pijn
 Vermindert algemene levenskwaliteit
 Beïnvloedt alle fasen van de seksuele responscyclus
-

Geassocieerde moeilijkheden
 Zelfvertrouwen als een vrouw
 Wat is fout met hen op seksueel en psychologisch vlak?
 Twijfel over liefde en aantrekkelijkheid tot partner
 Vrouwen met dyspareunie
 Meer psychologisch lijden
 Meer negatieve attituden t.o.v. seksualiteit
 Meer seksuele dysfuncties
 Meer relatieproblemen
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 Subtypes
 Geen fysieke symptomen: hogere waarden van psychologische symptomen en
relationele onenigheid, maar geen verschil in seksueel functioneren
 VVS: alle aspecten van seksuele responscyclus zijn beïnvloed (lagere
frequentie, verlangen, opwinding en minder orgasmisch succes tijdens
gemeenschap of manuele stimulatie van partner)
-

Mediërende factoren
 Toeschrijven aan psychologische factoren
 Hogere levels van pijn
 Meer seksuele disfuncties
 Meer psychologische en huwelijks lijden dan fysieke attributie
 Angst is positief gecorreleerd met pijnintensiteit tijdens gemeenschap
 Pijnlijke gemeenschap is negatief gecorreleerd met relatietevredenheid
 Cognitieve en relationele factoren hebben invloed op ervaring van pijn

Oorzaak of gevolg? (negatieve attitude t.o.v. seksualiteit)
Geen fysieke symptomen, maar wel psychologische symptomen: grotere problemen wat
betreft relatie/psychologie
Los van noodzaak van penetratie ook leren genieten van seksualiteit (bij VVS - …)
Hogere mate van pijn, meer seksuele disfunctie en meer psychologische en maritiele distress
dan fysieke attributie
Vrouwen doen het beter dan vrouwen die denken dat het een psychologische factor is
Hebben van pijn is meer begrijpelijk bij fysieke oorzaak
2.9. Therapie
- Pijn tijdens gemeenschap en penetratie is al eeuwen gekend
- 3 redenen voor huidige verwarring
 Verschillende disciplines geprobeerd theorieën en behandelingen te ontwikkelen
o Met veel controverse binnen disciplines
o Weinig communicatie
o Gynaecologen, mentale gezondheidsprofessionals en pijnspecialisten
 Pijn tijdens seksuele activiteit: syndroom of symptoom?
 Geen grote bezorgdheid voor clinici en onderzoekers
-

Gynaecologen
 Dualistische aanpak
 Gekende fysieke pathologie
 Behandel de fysieke oorzaak en de pijn zal verdwijnen
 Als pijn niet verdwijnt: mentale gezondheidsprofessional
 Psychogene oorzaak

65

 Biopsychosociale aanpak
 Bekkenpijn is multi-gedetermineerd en gebaseerd op onderzoek en modellen
van pijnonderzoek en gezondheidspsychologie
 Uitzondering: vaginisme
 Psychosomatische stoornis waarvoor gynaecoloog de vaginale spasmen
moet diagnosticeren en naar sekstherapie verwijzen
Ofwel gekende pathologie en dan doen we er iets aan ofwel kennen we het niet en sturen we
het door (dualistisch)
Biopsychosociaal: als het gaat om pelvische pijn dan is die wss multigedetermineerd en dat
betekent dat we ons eerder moete beroepen op modellen vanuit pijnliteratuur enerzijds en
vanuit de gezondheidspsychologie anderzijds
-

Mentale gezondheidsprofessionelen
 Veronderstel een psychogene oorzaak
 Pijn = hysterisch symptoom
 Foute koppelinteractie/-communicatie
 Zwakke seksuele techniek, inadequate opwinding, seksueel misbruik
(combinatie?)
 Vaginale atrofie

Hele tijd in herhaald patroon vallen, waardoor je niet opgewonden wordt en niet vochtig
wordt, waardoor je pijn ervaart
Vrouwen die pijn ervaren = kwestie van te weinig opwinding
Ofwel probleem binnen koppel (psychogeen) en behandelen, ofwel probleem vaginale atrofie
(doorverwijzen naar gynaecoloog)
-

Pijnspecialisten
 Chronische pijn
 Inclusief: urogenitale en bekkenpijn, dyspareunie, vaginisme
 Modellen van pijn wijzen op complexe interacties van biopsychosociale
determinanten in de ervaring van pijn
 Pijnaanpak lijkt vruchtvol te zijn
 Multidisciplinariteit in origine
 Focus op pijn
 Nieuwe multi-axiale aanpak voor classificatie
 Gestimuleerd nieuw onderzoek
 VVS vrouwen hebben minder vulvaire pijn en aanraking drempels
 VVS vrouwen hebben minder niet vulvaire pijn drempels
 Vaginisme en VVS zijn niet te onderscheiden gebaseerd op pijn

Van unidimensioneel naar multidimensioneel
3de groep: pijnspecialisten
Urogenitale en pelvische pijn: pijn aan het bekken of zoals dyspareunia/vaginismus
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-

Gangbare praktijk
 Unidimensioneel: elke specialist focust op één aspect
 Gynaecoloog
 Topische crèmes (antifungaal, corticosteroïden, oestrogeen)
 Vaak zelf medicinaal
 Geen gepubliceerd bewijs
 Systemische behandeling
 Antifungaal en corticosteroïden
 Niet effectief
 (kleine) chirurgische interventie: vestibulectomy
 Gedragsinterventie
 Sekstherapie
 Verhoogd verlangen/opwinding en verlaagde vaginale spiercontractie
 Positief in 2 ongecontroleerde studies
 Bekkenbodem fysieke therapie
 Bekkenbodem feedback: positief in 1 ongecontroleerde studie
 Fysieke therapie: positief in 51;4% (minder pijn tijdens gynaecologisch
onderzoek, gemeenschap en verhoogde frequentie van gemeenschap,
verlangen en opwinding)
 Cognitieve gedragstherapie in groep

Hoefijzerresectie: 2-3mm van huid wegnemen en ervoor zorgen dat wat we niet goed
begrijpen, oorzaak van pijn hierdoor wegnemen …??? (vestibulectomy)
Seksuele houding veranderen is ook een optie (meestal onderkant van vagina geraakt)
-

Aanwezig probleem is complex
 Fysiologie
 Psychologie
 Sociale waarden
 Pijn
 Frustratie

-

Therapeutenkwesties
 Vermijd de val van jezelf te zien als de redder
 Vermijd pogingen om pijn toe te schrijven aan één enkele oorzaak
 Je kunt alleen de dimensie van het probleem dat je behandelt controleren
 Je hebt een verantwoordelijkheid om jezelf over andere disciplines te leren
 Richt je behandeling simultaan op meerdere doelen
 Verwacht dat behandelingswinst met relatief kleine stappen komt
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College 5: Ziekte en seksualiteit
Er is geen voorstelling van de spreker door iemand anders, maar de artsen moeten zelf
vragen stellen die ze graag beantwoord zien als er iemand is die denkt dat ze hen iets over
seksualiteit komt vertellen
De spreker stelt zichzelf voor nadat hij aan de artsen gevraagd heeft naar de vragen die ze
graag beantwoord zien als ze weten dat de spreker iemand is die denkt dat hij/zij hen iets
over seksualiteit/seksuele hulpverlening kan komen vertellen
Doel
- Artsen laten aanvoelen dat het niet eenvoudig is om persoonlijke vragen te stellen aan
iemand die ze niet kennen
- Parallelervaring met het feit dat patiënten vaak niet naar hun eigen (huis)arts gaan
omdat ze seks een te moeilijk thema vinden om te bespreken met iemand die ze te goed
kennen … en dan krijg je een gelijkaardige situatie
- Artsen zelf aan het woord laten over dit thema; kijken wie, wat durft zeggen; verbinden
met moeite om taal te vinden
- Samen creëren van een schema waarin de verschillende aspecten van seksualiteit tot
integratie komen, aansluiting zoeken met eigen kennis rond seksualiteit
Om over pathologie te kunnen spreken is het belangrijk uit te gaan van kennis over het
normale functioneren. Daarom wordt er even stil gestaan bij de vraag: wat is seksualiteit
(later worden dan de verschillende seksuele disfuncties geïntroduceerd)

1. Wat is ziekte?
Psychologie
Aanvaarding ziekte
Rouw, verdriet
Depressie
Schaamte
…

Gedrag
Medicatie inname
Naar dokter gaan
Dieet
Beperkingen
…

Biologie
Symptomen
Vermoeidheid
Verwikkelingen
Fysieke pijn
…

Cultuur
Steun familie/partner
Isolatie
Minder kansen
Ziekteverzekering
…

Gedrag
Vrijen
Masturbatie
Experimenteren
Hulpmiddelen
…

Biologie
Lichamelijkheid
Geslacht
Voortplanting
Anticonceptie
…

Cultuur
Religie
Opvoeding
Wetten
Media
…

2. Wat is seksualiteit?
Psychologie
Relatie
Intimiteit
Liefde
Vertrouwen
…
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3. Wat is het verband: ziekte - seksualiteit?
3.1. Seks een punt van zorg in de revalidatie?
- Is er aandacht voor de relatie in de revalidatie?
- Partnerrelatie en seks(ualiteit) zijn verbonden
- Als er aandacht is voor relatie, ook aandacht voor impact van aandoening op seks
3.2. Eenvoudig of complex?

Alle kaders moeten met elkaar in verband gebracht worden
Onontwarbaar kluwen van hoe de twee met elkaar verbonden zijn

Partner en patiënt hebben idee van wat ziekte is
Partner en patiënt hebben idee van wat seksualiteit is
Seksueel actief zijn: correlatie tussen ideeën van ziekte en seksualiteit
Heel veel meer betekenissen spelen mee dan moment en waar ze op dat moment mee bezig
zijn (geladen/beladen gegeven)
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4. Objectieve benadering
4.1. Literatuur
N publ. over “…”

N publ. over “… en seks”

%

Diabetes Mellitus

107.006

104

0.000097

Multiple sclerose

23.586

61

0.002500

Ziekte van Parkinson

17.897

26

0.001200

Cardiovasculaire problemen

10.587

19

0.001800

Ruggenmergletsel

7.881

68

0.008900

Traumatisch hersenletsel

5.732

12

0.002100

Amputatie

5.369

11

0.002000

4.2. 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 ziektekarakteristieken (ernst, duur, verloop…)
- Gebrek aan (goede) controlegroepen
- DUS: studies over 1 aandoening zijn moeilijk vergelijkbaar, laat staan dat het mogelijk is
om studies over verschillende aandoeningen met elkaar te vergelijken
4.3. Inhoudelijke beperkingen
- Vooral gericht op ‘seksueel functioneren’ en in mindere mate op ‘beleving’
- Veel aandacht voor mannelijk seksueel functioneren (vooral: ED) en amper aandacht
voor impact van ziekte op vrouwelijk seksueel functioneren (wel: zwangerschap)
- 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 nog maar zeer weinig geweten over de invloed van ziekte op seksualiteit

5. Functionele benadering
5.1. Uitgangspunt
- Seksualiteit is een complex fenomeen waarin biologische, psychologische, relationele en
culturele factoren een rol spelen
- Chronische ziekte verwijst naar aantal biologische symptomen, maar kan evenzeer grote
psychologische, relationele of sociale gevolgen met zich mee brengen
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5.2. Model

Ziekte kan invloed hebben op seksueel functioneren/beleving omdat een ziekte een invloed
heeft op fysieke conditie en invloed heeft op psychologisch welzijn
Bovenkant: fysieke conditie zodanig opgesplitst dat het mogelijk wordt om onderscheid te
maken tussen 2 verschillende niveaus
Bv. diabetes: complicaties van diabetes die in 2de orde een invloed kunnen hebben op
ontstaan van seksuele problemen!
Onderkant: verband is er, maar richting is ongekend! We weten niet of het makkelijker is je
ziekte te aanvaarden wanneer je geen seksuele disfuncties hebt OF dat het door gebrek aan
seksuele disfuncties makkelijker is om je ziekte te aanvaarden
5.3. Ziekte in het model
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-

Type aandoening: invloed op seksueel functioneren/beleving
 Directe impact
 Aantasting van genitale anatomie (bv. vulvaire kanker)
 Aantasting van seksuele fysiologie
 Neurologische aandoening/schade: bv. Parkinson
 Vasculaire aandoening/schade: bv. hypertensie
 Hormonale verstoringen: bv. diabetes
 Indirecte impact
 Op seksueel functioneren
 Neurologische, vasculaire of hormonale complicaties
 Bv. diabetische neuropathie, nierfalen…
 Op seksualiteitsbeleving
 Algemene klachten
 Bv. pijn, vermoeidheid, stijfheid, kortademigheid, kaalheid…
 Iatrogene impact (chirurgie)
 Op seksueel functioneren
 Radicale prostatectomie
 Hemi-vulvectomie
 Radicale hysterectomie
 Excenteratie met uro en colostoma
 Op seksualiteitsbeleving
 Mastectomie of lumpectomie
 Aangezichtschirurgie
 Amputatie
 Laryngectomie
 Nevenwerkingen van medicatie
 Vermindering: antidepressiva, antihypertensiva
 Vermeerdering: dopamine agonisten (ziekte van Parkinson)
 Nevenwerkingen van voorgeschreven gedrag (gepland vrij bij fertiliteit)
 Tijdelijke of permanente invloed

Prostaat (blauw) uitgeschraapt (dus ook zenuwweefsel weg), rood = zenuwen erectie
Hemi-vulvectomie = helft van vulva wegnemen
Radicale hysterectomie = uterus, eileider en eierstokken worden weggenomen (oestrogeen
tekort, problemen met vochtig worden van vagina, menopauze)
Excenteratie met uro & colostoma = seksualiteit begint in het hoofd, loopt door via
ruggenmerg en dan doorloopt naar je genitale delen, dus verbinding via ruggenmerg wordt
bij deze mensen vaak geraakt (hypogastrische plexus)
Mastectomie = hele borst wegnemen
Lumpectomie = deel van borst wegnemen
Laryngectomie = spraak wordt moeilijk, context over praten wordt moeilijk

72

Veel mensen gaan naar dokter en krijgen medicatie voorgeschreven
SSRI: 50 – 70% heeft kans op seksuele problemen
Mensen die aftakelen door symptomen van Parkinson, gaan meer veeleisend worden qua
seksualiteit t.o.v. hun partner
- Dopamine wordt vrijgesteld
- Spijt en onmogelijkheid voor het combineren (zorgen voor iemand die aftakelt en
tegelijkertijd ook nog seksueel actief zijn ermee)
Negatief effect van voorgeschreven gedrag
- Gepland seksueel actief zijn
- Seksualiteit vertechnologiseerd (het moet nu, kansen op fertiliteit zijn verhoogd,
eisprong doet zich voor)
- Seksueel leven ziet er achteraf uit als een soort slagveld waarbij mensen niet meer weten
wat prettig is aan seksualiteit (vergeten te genieten, verengd tot wat je moet doen, tot
wat je voor ogen had)
-

Verloop van de ziekte
 Stabiel
 Bv. complicatievrije amputatie
 Eenmalige psychologische aanpassing
 Progressief
 Bv. MS, diabetes
 Permanente psychologische aanpassing vereist in functie van evolutie van
ziekte en gevolgen ervan op seksueel functioneren en seksualiteitsbeleving

Stabiel: moeilijk om goed voorbeeld te vinden, wanneer je been geamputeerd is tot onder
knie en je daaraan aanpast, voor de rest geen medische zorgen buiten de normale
verouderingsprocessen, dan kan je voor de rest een normaal leven leiden zoals alle andere
mensen, kans om terug van seksualiteit te genieten
Bv. Mark Herremans: kan verder leven met zijn handicap
Progressief: je weet hoe je functioneert vandaag de dag, hoe het met je
complicaties/gezondheid gaat, maar je weet niet wat er binnen 1, 2, 10 jaar gaat gebeuren,
want er zou een nieuwe doorbraak in je ziekte kunnen zijn, permanente aanpassing nodig
Bv. MS: heel erg verschil in gevoeligheid van hun huid, wanneer je gevoelig bent aan streling
aan dijbeen en je ziekte krijgt een opstoot, dan is men onzeker over de uitkomst in het
algemeen en over het seksueel functioneren (bv. hypergevoeligheid/ongevoeligheid aan
dijbeen), zoeken naar andere soort aanraking
-

Levensfase
 Kritische periode: ziek worden tijdens puberteit
 Ziek worden voor start van seksuele activiteit: aanpassing vanaf start seksualiteit
 Ziek worden na start van seksuele activiteit: aanpassing in bestaande relatie
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Krijgen van ziekte positioneren in levensfase
Bv. voor vrouw van 25 is het erger borstkanker te krijgen dan vrouw van 85 jaar
Kritische fase (wat betreft psychologische ontwikkeling): puberteit
- Invloed van hormonen
- Invloed van sociale druk
- Invloed van info van peers
- Uitgedaagd om relationeel/seksueel te experimenten
- Ziek worden: experimenteren wordt minder, kansen hiervoor slinken
Ziek worden voor de start
- Geen voor en na: iemand die als 4-jarige met suikerziekte geconfronteerd is, en hiermee
is leren omgaan wat betreft behandeling, betekent dat wanneer je seksueel actief wordt,
je dit nooit kan vergelijken met periode voor dat je ziek was!
- Je kan niet gaan kijken naar wat er ooit geweest is en wat er niet meer is
Ziek worden na de start
- Verandering aanbrengen in je seksueel leven, verandering is niet gemakkelijk/lastig
- We zijn gewoontebeesten, we krijgen als koppel soort van routine, wanneer we dingen
moeten veranderen, maakt het dit wel lastig
5.4. Psychologische aspecten in het model

-

Aanvaarden van de ziekte
 Initiële crisis bij diagnose
 Aanvaarding is echter levenslange opdracht
 Leven met diagnose
 Leven met behandeling
 Leven met verwikkelingen
 Leven met kans op herval of opstoten
 Levens- en gezinsperspectief
 Beïnvloed door individuele verschillen, sociale omgevingssteun, stress…
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Lastigste stuk van het verhaal
- Niet eenvoudig
- Confrontatie: ‘ge zult er mee moeten leren leven’
- Bv. voorschrift van dokter: je krijgt advies over hoe je medicatie moet nemen
- Bv. voorschrift ‘je zal er mee moeten leren’: je krijgt er geen advies bij
Aanvaarden = gradueel proces
- Als iemand diagnose krijgt, dan schrikt iedereen (initiële schok voor iedereen die
betrokken is), je gaat stil worden
- Je gaat stilaan meer elementen aanvaarden (levenslange opdracht): je zal er rest van je
leven mee moeten leren leven
- Behandeling: bv. moeite antibiotica zoveel dagen in te nemen, aanvaarden van het feit
dat je wilt leven
- Verwikkeling: wanneer geconfronteerd met verwikkeling (zicht, lichaam…) pas echt
moeite met ziekte
- Herval/opstoten: leven in grote onzekerheid wat het hen moeilijk maakt
- Levens- en gezinsperspectief: jonge vrouw van 25jaar, moeder van 25jaar, moeder van
55 waarvan kinderen nog op unief zitten, vrouw van 85 jaar…
-

Invloed op
 Psychologisch well-being
 Aanpassingsproblemen
 Aanpassingsstoornis
 Psychopathologie
 Lichaamsbeeld
 Vragen rond aantrekkelijkheid
 Zelfwaardegevoel
 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

Heel veel verschillende aspecten die invloed kunnen hebben op seksualiteit en –beleving
- Well-being: elk van ons, wanneer geconfronteerd met diagnose, krijgt een soort van
aanpassingsprobleem (normaal: als je iets onprettig tegenkomt, moeilijk om hiermee om
te gaan), aanpassingsstoornis = niet zo vlot, moeilijker, moeite om erdoor te komen,
psychopathologie = effectieve diagnoses van depressies/angststoornissen enzovoort…
Waar op dit continuüm zit de patiënt die bij jou zit?
- Lichaamsbeeld: hoe zie ik eruit? Hoe aantrekkelijk voel ik mezelf? Wanneer je heel veel
chirurgische ingrepen hebt gehad aan aangezicht, buik opengereten, zijn dingen
waarvan mensen toch het gevoel hebben dat er elementen zijn waar mensen zich
onzeker over gaan voelen
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-

-

Zelfwaardegevoel: niet hoe ik eruit zie, maar hoe ik kan functioneren, in welke mate ben
ik in staat alle rollen die ik normaal deed nog te vervullen? Bv. student, lief van partner,
zoon/dochter van ouders… deze verschillende rollen nemen we op en door confrontatie
met ziekte krijgen we het gevoel dat we deze rollen niet zo goed kunnen opnemen (bv.
man die geconfronteerd wordt met hersenbloeding)
Individuele coping

Persoonlijke betekenis
- Bij seksuele disfuncties: er moet lijden zijn, zo niet is er geen reden om mensen te
behandelen
- Vraag ‘hoe belangrijk is dit voor uzelf?’
- Niet van belang: klinisch geen tijd meer aan besteden
Wachtkamercultuur!!!!
5.5. Relationele aspecten in het model

-

Aanvaarden van de ziekte/stoma
 Initiële crisis bij diagnose/operatie
 Aanvaarding is echter levenslange opdracht
 Leven met diagnose
 Leven met behandeling
 Leven met verwikkelingen
 Leven met kans op herval of opstoten
 Levens- en gezinsperspectief
 Beïnvloed door individuele verschillen, sociale omgevingssteun, stress…

Als er iemand in je omgeving geconfronteerd wordt met een ziekte, ben je er zelf ook door
geraakt, wordt ook door anderen geraakt
- Ook initiële schok
- Ook leren leven met diagnose, behandeling… (bv. vrouw moet pil nemen en je ziet dat ze
die niet neemt), verwikkelingen (bv. in rolstoel zitten)…
Perspectief van patiënt, partner, kinderen, moeder/vader, kleinkinderen… gaan meeleven,
kunnen ook negatieve invloed ervaren
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-

Invloed op
 Psychologische well-being van de partner
 Bepaalt mee psychologisch well-being en aanpassing van stomadrager
 Rouwarbeid
 Afscheid nemen van gezonde partner
 Aanpassingsvermogen aan nieuwe situatie
 Wijzigingen in rol- en taakverdeling
 Levenskwaliteit van de partner
 Beperkingen
 Eigen vrijheden – zichzelf aan de kant schuiven
 Communicatie, schuldgevoelens, minder kans op impulsiviteit
 Evenwicht tussen ‘togetherness’ en ‘separateness’
 Om voor andere te zorgen, moet je ook goed voor jezelf zorgen
 Onzekerheden
 (onvoorspelbare) ziekteverloop
 Omgang met partner (evenwicht tussen aanmoedigen doen/laten)
 Financiële onzekerheid
 Emotionele problemen
 Gevoel van controleverlies
 Gevangen tussen hoop en angst
 Relationele problemen
 Geen gelijkwaardigheid meer (verzorger > partner)
 Gevoel van eenzaamheid
 Gezinsfunctioneren
 Meer werk en meer zorg (voor kinderen)
 Minder activiteiten buitenshuis
 Positieve invloed: groter gevoel van eigenwaarde

Hoe iemand zich voelt als partner, kan zich weerspiegelen op ziekte
Rouwarbeid
- Wanneer partner ziek wordt, ben ik plots getrouwd met ongezonde, zieke partner
(‘opnieuw huwen’)
- We zijn gewoontebeesten: vaak weerstand
- Bv. droom om rond te reizen met mobilhome gaat niet meer door MS, men moet zich dus
gaan aanpassen
- Poetsen, afwas, was… andere partner moet hier voor stukje in compenseren
Eigen vrijheden worden kleiner en partners schuiven zichzelf voor deel aan de kant
- Wie ziek is krijgt alle aandacht, dus eigen noden worden aan de kant geschoven
- Communicatie: eigen noden niet meer geuit, het is altijd goed zoals de zieke het wilt
- Schuldgevoelens: ze voelen zich soms een beetje lastig op die partner en aan die
gedachte voelen ze zich schuldig
- Bv. partner die incontinent is: meteen ergens kijken waar het toilet is
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-

-

Evenwicht: in staat zijn als koppel om samen dingen te doen met zieke partner
(together), maar tegelijkertijd daarnaast ook nog weten dat zieke partner en ook
gezonde partner een eigen leven heeft (separateness), mogelijkheid om eigen dingen te
doen
Bv. hulpverlening beroep: anderen verzorgen, maar vaak zichzelf niet verzorgen

Ziekteverloop: koppel waarvan vrouw op sterke manier door behandeling van borstkanker
gegaan is en waarbij je heel erg het gevoel hebt dat men onzeker wordt over toekomst, over
feit dat het terug zou kunnen komen, weegt heel sterk door op beide partijen.. Wanneer
iemand genezen verklaard is na 5 jaar, mag je dan je partner op dezelfde manier graag zien
als voor hij/zij ziek wordt, want als partner terug hervalt, kom ik terug in dit stramien…
Mensen gaan elkaar graag zien met inhouden van gas.
Ontkenning: het is niet waar, ik heb je nooit als ziek gezien en ga je zo nooit bekijken (conflict
over onzekerheid: mag ik wel onzeker zijn, mag ik u wel graag zien)
Evenwicht aanmoedigen doen – laten:
- Dokter inlichten of niet inlichten? Vorm ik coalitie met dokter tegen partner?
- Pushen om uit zetel te komen dat ze toch dingen kunnen?
- Teveel pushen: volgende dag in zetel en helemaal niks meer kunnen doen
Financiën
- Tweeverdieners = norm
- Wanneer één van twee ziek leidt dit tot onzekerheid
Emotionele problemen
- Controleverlies: je hebt het proces niet onder controle, dus moeilijk om ermee om te
gaan
- Hoop en angst: man die aangaf ‘kan ik mijn vrouw nog graag zien of moet ik leven met
het feit dat ze er binnenkort niet meer zou kunnen zijn’
Mannelijke partners met vrouwelijke chronische partner: meezorgen voor vrouw is
belangrijke mogelijkheid om iets terug te doen
- Vrouw deed normaal alles
- Nu moet partner meehelpen omdat ze ziek is
-

Belang/betekenis van seksualiteit in de relatie
 Varieert afhankelijk van duur, gezinsfase, gezinscultuur, relatiekwaliteit
 Functie van seksueel probleem
 Seksueel probleem = seksueel probleem?
 Seksueel probleem = symptoom van onderliggend probleem?
 Belangrijke factoren
 Hoe was seksuele relatie voor diagnose/stoma?
 Wat moet er nu veranderen? Zoektocht naar evenwicht zorg – liefde
 Aandoening beïnvloedt partnerrelatie maar mag deze niet compleet bepalen
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Seksuele problemen zijn problemen voor partner, patiënt en relatie!!!
Ziekte wordt gebruikt als alibi zodat men niet meer seksueel actief moet zijn
- Misschien is ziekte niet probleem, maar wat eraan voorafging
- Bv. dat het niet meer prettig was voor vrouw
Prognose
- Of ze het goed gaan doen als ze diagnose krijgen
- Goed voor diagnose: beste prognose (als mensen in staat waren seksualiteit te creëren
op manier die voor beiden aangenaam/fijn was, goed aanvoelen)
- Slecht voor diagnose: slechtere prognose (hoe ver staat wat je nu doet af van wat je
vroeger deed: hoe verder van elkaar, hoe moeilijker; zoeken naar nieuw evenwicht!!!)
Ook hier missen we de bijsluiter (extra advies)
-

Relationele vaardigheden
 Communicatie
 Sociale vaardigheden
 Probleemoplossend vermogen

-

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

Bv. eerst verpleger zijn (catheter in brengen) en daarna seksuele partner zijn (seks hebben)
- Kan zorgen voor rolverwarring
- Hoe ga je met die dubbelheid om?
- Persoonlijk conflict om met 2 rollen om te gaan
6. Conclusie
 Relatie tussen chronische ziekte en seksualiteit = complex
 Conceptueel raamwerk = goede basis/richtlijn voor diagnose, behandeling en onderzoek

79

Op

Seksueel functioneren

De impact van

(Bidirectioneel)

Seks verl.

Ziekte activiteit

Direct

Seks opw. (O)

Seksualiteits- beleving
Seks opw. (S)

Orgasme

Vaginisme

Pijn

Seks. act.

Seks belev.

Indirect
Beschrijving
Behandeling

Medicatie
Chirurgie
Radiotherapie
Voorgeschreven gedrag

…..
Psychologische
factoren

Aanvaarding
Persoonlijkheid
Lichaamsbeeld
Zelfwaardegevoel
Coping
Resilience/emotionele
sterkte
Belang van seks

Relationele
factoren

Relatiekwaliteit
Partner support
Belang van seks

Beschrijving: verloop, wanneer doet het zich voor…
S: subjectieve opwinding (mentale opwinding)
O: objectieve opwinding (lubricatie/zwelling)
Seksueel verlangen: spontaan en responsief (kan je opsplitsen)
Is het zinvol om aan deze patiënt een vraag te stellen en te zien of er theoretisch iets
afgevinkt kan worden
‘is het mogelijk dat de ziekte een invloed heeft op…?’
Elk van die vakjes zou een aanvaardbare en goede hypothese zijn voor verder onderzoek!
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College 6: Benaderingen van seksuele problemen bij ziekte en seksualiteit
In men, the relation between diabetes and sexuality is mainly focussed on the influence of diabetes on
erectile dysfunction.
This relation has been recognised for a very long time. In the 9th century, Avicenna described in his
medical encyclopaedia that one of the complications of diabetes was the ‘collapse of sexual
functioning’
Although this early recognition the relation between D & S has only been studied since 1950, with an
exponential increase in the number of studies that are undertaken.
To summarise, these studies showed that he prevalence of ED is 5 times higher in diabetic men than
in men from the general population
Men with diabetes are confronted with Ed at younger age
And the aetiology of ED in diabetic men is mostly multifactorial and it has been shown that especially
neuropathy (combined with medication and vasculopathy) is the most important factors, but also
psychogenic factors (combined with partner relation problems) can have an influence.

1. Historische opmerking
1.1. Levenskwaliteit
- Fysieke gezondheid
- Psychologische gezondheid/welzijn
1.2. Integratie in seksualiteit
- Seksualiteit: positieve impact op levenskwaliteit
- Seksuele problemen: negatieve impact op levenskwaliteit
Wetenschap = mensen laten overleven
- Er komt iets naar voren: levenskwaliteit
- Manier om psychologisch gedachtegoed in medisch bastion te introduceren
1 van de redenen dat je ziet dat er op vlak van seksualiteit ook vragen gesteld worden in de
context van ziekte
1.3. Link tussen IDD en seksualiteit
- Medisch-technische benadering
 Man: herstel van seksuele functie (erectie en ejaculatie)
 Vrouw: herstel van reproductie
- Begin sinds jaren ‘90
 Seksueel gedrag
 Seksuele ervaring
 Betekenis van seks
- Ontwikkeling van nieuwe ‘disciplines’
 Revalidatie seksuologie
 Oncologische seksuologie
 Sekstherapie en counseling in chronisch zieken
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Meaning of sex: leren stilstaan bij wat seksualiteit betekent
Revalidatieseksuologie: vroeger binnen team, nu vaker ambulant seksuologen verbonden
aan het team
Oncoseksuologie: gebied waarin er door radiotherapie, chirurgie, chemotherapie… heel wat
negatieve invloed geïntroduceerd wordt op seksualiteit, waardoor het een specifieke groep
geworden is die zich bezig houdt met de oncoseksuologie
Sekstherapie: hoofdstuk in ‘seksbijbel’

2. Model

3. 6 seksuele probleemgebieden
3.1. Seksuele disfuncties
- Problemen met verlangen, opwinding, orgasme, tevredenheid, pijn, vaginisme
- Niet alle seksuele disfuncties zijn seksuele problemen
3.2. Seksuele problemen
- Problemen gerelateerd aan seksuele ervaring
- Veranderingen in de lichaamservaring van seksualiteit
Bv. verminderde gevoel tijdens gemeenschap
- Veranderingen in de emotionele ervaring van seksualiteit
Bv. liefde bedrijven lokt gevoel van rouw, smart en droefheid uit
3.3. Seksuele relationele problemen
- Hoewel relatie algemeen niet veranderd is, kan de ziekte specifiek een hoge last op
seksualiteit en seksueel functioneren zetten
- Nieuwe problemen
- Oude problemen waarvoor ziekte nu als schuld of excuus gebruikt kan worden
Onderscheid
- Nieuwe problemen ontstaan door ziekte
- Oude problemen waarbij ziekte als alibi gebruikt wordt (vaak in menopauze!)
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3.4. Seksuele aanpassingsproblemen
- Aanhoudende problemen om zich aan te passen aan de nieuwe situatie
- Gecreëerd door de ziekte, ofwel voor de patiënt, de partner of beide
3.5. Praktische seksuele problemen
- Praktische problemen hebben een praktische oplossing nodig wat soms een interventie
of derde rationele partij vraagt
- Bv. incontinentie, vermoeidheid, pijn, verlaagde mobiliteit
3.6. Seksuele integratieproblemen
- Mensen die geconfronteerd worden met een chronische ziekte op een kritische fase
tijdens de seksuele ontwikkeling slagen er soms niet in om de volgende stap in hun
seksuele ontwikkeling te nemen, wat een uitgestelde relationele en seksuele
ontwikkeling impliceert

4. Interventies: bij ruggenmergletsel
4.1. Principes van Elliott
- Gebruik de beschikbare fysiologische processen
 Bouw nieuwe erogene zones
 Gebruik fantasie
- Gebruik hulpmiddelen om restfuncties aan te passen
 Bv. visuele erotica
 Bv. vibro-stimulatie
- Ontwikkel een positieve kijk op seksuele mogelijkheden en seksuele toekomst
Gebruik mogelijk fysiologische processen
- Het is niet omdat je onderkant verlamd is, dat je je bovenkant van je lichaam niet kan
gebruiken!
- Bv. Tepels strelen: mogelijkheid om tot orgasme te komen
- Gebruik wat er nog wel is!!! En wat positief is!
- Nieuwe erogene zones bouwen die gepaard gaan met versterken van fantasie
Hulpmiddelen gebruiken
- Aan de hand van hulpmiddelen eruit halen wat er wel nog is
- Kijken naar visueel materiaal
- Vibro-stimulatie: soort van kleine vibrator vastmaken aan basis van penis aan onderkant
en door daar te stimuleren is men soms in staat om toch nog erecties tot stand te
brengen, heel erg intensieve manier van stimuleren dan wat man/vrouw kan doen, zou
gebruikt kunnen worden om restfuncties die er nog zijn op te boosten en op die manier
seksueel reageren nog tot stand te brengen
Positieve kijk op seksuele mogelijkheden en toekomst die er wel nog zijn
- Geneigd om te kijken naar glas dat halfleeg is
- Mensen focussen zich vooral op wat er niet meer mogelijk is, over wat ze moeten
rouwen, over wat ze kwijt zijn
- Tijdsperspectief inbrengen: kijken naar dingen die goed gaan en kijken ‘je hebt nog 30
jaar om met je partner iets te veranderen’
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4.2. Gebalanceerde methode van Gianotten
- Seksuele functie is totale som van inhibitorische en stimulerende invloeden
 Responsiviteit op seksueel contact
 Seksueel verlangen
 Erectie/lubricatie
 Orgasme
- Balans verwijst niet naar ‘in evenwicht zijn’, maar verwijst naar het totale gewicht van
de inhibitorische en de stimulerende factoren

-

Fase 1: seksuele geschiedenis en inventaris van inhiberende factoren
 Onveranderlijke inhiberende factoren
Bv. fysieke schade, persoonlijkheid, educatie, cultuur…
 Veranderlijke inhiberende factoren
Bv. prestatieangst, cognities, onrealistische verwachtingen…
 Het heeft geen nut om de oude situatie proberen te herstellen en de
onveranderlijke factoren te veranderen

-

Fase 2: bespreek het model, includeer grafische inventaris van inhiberende factoren,
introduceer stimulerende factoren
 Stimulerende factoren
 Zicht, reuk, gehoor, tast, gevoel
 Vibratie
 Omgeving, atmosfeer/ethos
 Verwachtigen
 Fantasie
 Confirmatie, complimenten
 Wees aandachtig voor
 Timing
 Seks moet spontaan zijn vs. Plannen van seks bij geval van SCI
 Verschil in verlangen: stimulerende factoren kunnen bedreigend worden
(gedeelde verantwoordelijkheid om activiteit te herstarten)
 Bespreek deze stimulerende factoren
 Wees expliciet maar binnen de mogelijkheden van het koppel
 Bv. bespreek gebruik van vibrator op open (niet bevelende) manier
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ND = neurologische aandoening
Het is wat het is
- Maar is dit ook wat je wilt?
- Zijn er dingen die je eraan kan veranderen?
Niet enkel ziekte die seksueel probleem veroorzaakt
- Negatief inwerkende inhiberende factoren
- Ziekte is alibi = bestrijden van deze reden!
Spreken in termen van mogelijkheden
Rekening houden met grenzen van het koppel
Moeten soms expliciet zijn in ons werk, maar mensen niet choqueren, eerder
stimuleren/helpen
-

Fase 3: symptomatische behandeling
 2de orde keuze
 Stimulerende factoren verhogen is manier om plezier en opwinding te verhogen
 Symptomatische behandeling zoals vacuümapparaat, ICI, PDE, glijmiddel
 Koppels worden minder afhankelijk van medicatie of hulpmiddelen

Heel specifiek jezelf richten op behandelen van specifieke symptomen die er zijn
- 2de orde fenomeen
- We doen dit enkel als het vorige niet helpt
- Eerst stimulerende factoren vergroten
- Als dit niet werkt: toevoegen van glijmiddel, vacuum apparaat…
- Doe eerst hetgene wat mensen in handen hebben, door naar medicatie te grijpen, gaan
ze hier afhankelijk van worden
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-

Fase 4
 3de orde keuze
 Wanneer symptomatische behandeling niet behulpzaam is of patiënten/koppels
accepteren deze niet als de gepaste oplossing voor hen
 Bespreek betekenis van seks ofwat betekenis van seks in toekomst zou kunnen zijn
 Treuren/rouw
 Andere doelen of andere manier van (mutuele) stimulatie of tevredenheid

Aanpassen van ideeën, idealen en realiteit
Kan niet veel verandering gecreëerd worden
4.3. Quantum model van Schnarch
- Raamwerk: 3 basiselementen
 Lichaamsgevoeligheid
 Grens voor opwinding
 Grens voor orgasme
 Intra- en interpersoonlijke verschillen (door alcohol, drugs…)
 Seksuele stimuli
 Gevoel, reuk, gehoor, kussen, aanraken…
 Fantasie, geheugen…
 Mentale aanpassing/status
 Gedachten, gevoelens, emoties, verwachtingen… van zichzelf en/of partner
tijdens seksualiteit verhogen of verlagen seksuele opwinding
Bepaalde grenzen (tresholds): voor opwinding en voor bereiken van orgasme
- Gaan samen met intra- en interindividuele verschillen
- Bv. Alcohol en druggebruik: tresholds veranderen
Seksuele stimuli (cf. vorig model)
- Voelen, ruiken…
- Fantasie, geheugen
Manier hoe men over zichzelf en partner denkt gaat invloed hebben op hoe men met
seksualiteit kan omgaan
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Door het hebben van chronische ziekte gaat er iets met drempelwaarden gebeuren
- MS: aantasting van zenuwen van clitoris, drempelwaarde voor arousal en orgasme gaat
stijgen, gevolg is dat je voor hetzelfde effect eigenlijk meer stimulatie nodig hebt
- SSRI: drempelwaarde voor orgasme is verhoogd, gekende bijwerkingen en wordt ook
gebruikt bij mannen (premature ejaculatie), orgasme kan ook onmogelijk worden
- DM (diabetes): drempelwaarde voor arousal is verhoogd, kans op hebben van
erectiestoornis is 5x hoger dan normale populatie
- CVA (hersenbloeding): drempelwaarde voor orgasme verlaagd, voor arousal verhoogd,
moeilijk om erectie te krijgen, maar makkelijk om snel tot orgasme te komen
-

Lichaamsgevoeligheid ~ fysiek startpunt
 IDD of diens behandeling(en) kunnen impact hebben op opwinding of sensitiviteit
 Verhoog één of beide drempelwaarden
 Direct: neurologisch, cardiovasculair, hormonaal, musculaire schade
 Indirect: pijn, vermoeidheid, algemene conditie…
 Cave: drempelwaarden kunnen ook verlagen
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 Interventie ~ doel = verlaag drempelwaarde tot zo dicht mogelijk bij normaal
 Verbeter algemene conditie
 Pijnmanagement gelinkt met seks
 Medicatie, timing van medicatie
 Warmte, fysiotherapie
 Psychologische interventies
 Verander medicatie of voeg medicatie toe
-

Kwaliteit van seksuele stimuli
 Als drempelwaarde verhoogd is: meer hevige of meer effectieve stimuli nodig
 Hyposensitiviteit van penis (MS): meer intense stimulatie
 Hypersensitiviteit van clitoris (MS): rustige stimulatie
 Onmogelijkheid van normale coïtus: manuele of orale stimulatie
 Minder sensoriële sensitiviteit: meer visuele stimuli en fantasie
 Veronderstelt goede communicatie en wil om te seksuele repertoire te veranderen

-

Mentale aanpassing/status
 Omvat ideeën over context, persoon, connectie, hoe, wanneer… gecombineerd
met ideeën over seksualiteit in het algemeen
 Mentale factoren hebben grote impact op seks (positief of negatief)
 Interventie
 Check premorbide mentale status over seks
 Verlaag negatieve gedachten
 Verhoog positieve gedachten

5. Algemene principes
 Bio-psycho-sociaal model
- Neiging om af te hangen van somatische aspecten van seksuele problemen
- Psychologische en sociale gevolgen van ziekte zijn vaak de hoofdoorzaak van seksuele
problemen
 Fysieke beperking als oorzaak van seksuele beperking
Behandelingsdoel ~ beperkingen in rekening brengen
 Patiënten beslissen over een seksueel probleem te hebben
Seksuele disfunctie ≠ seksueel probleem
 ‘Seks zorg’ is meer dan een seksuele disfunctie oplossen
- Aanpassing en integratie van seksuele beperkingen
- Herstel seksueel en sexy gevoel
- Herstel seksuele band tussen partners
 Plezier verondersteld als prestatie
Seksuele ervaring, seksueel plezier gevonden in intimiteit en erotiek zelfs wanneer
genitaliën niet goed werken
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 Seks is een leerproces
- Seksuele validatie
- Seksuele revalidatie
- Seksuele valuatie
- Seksuele revaluatie
 Interdisciplinaire zorg
- Rehabilitatie MD, verpleegster, seksuoloog, fysiotherapeut, psycholoog, logopedist…
- Goed beheerd!

6. Probleemanalyse
 Wat wilt de patiënt?
- Exploreer verwachtingen ~ werkzaamheid
 Wat is vraag achter de vraag?
- Seksuele problemen op zich of als een symptoom
 Wat met lijden, de lijdende factor van het probleem?
- Op een schaal van 0 tot 10?
- Verschillende kwesties/problemen, hoe deze ordenen?
 Wat is de geschiedenis van het probleem?
- Probleem door/na/bij de ziekte of voordien al aanwezig?
- IDD als excuus om onbevredigende seks stop te kunnen zetten
 Wat hebben ze al geprobeerd om het probleem zelf op te lossen?
 Hebben ze al professionele hulp gezocht/gekregen?
 Wat is het bredere bio-psycho-sociale perspectief
 Graad van seksuele ontwikkeling
 Seksuele valuatie – validatie
- (Bijna) complete en ‘normale’ seksuele ontwikkeling voor IDD
- Doel: herstel naar normaal of adaptatie binnen mogelijkheden
 Seksuele revaluatie – revalidatie
- IDD voor start van of voltooiing van seksuele ontwikkeling
- Doel: ontwikkel positieve kijk op seksualiteit en relaties, een positieve seksuele
identiteit en optimaal seksueel functioneren rekening houdend met beperkingen

7. Conclusie
 IDD is een bio-psycho-sociale ramp
 Culturele norm: seks is niet voor IDD-mensen
- Voorkomt vragen naar seksuele gezondheidszorg
- Voorkomt voorzien van seksuele gezondheidszorg
 Sekstherapie in IDD veronderstelt bio-psycho-sociaal perspectief
- Elementen van ‘alledaagse’ sekstherapie plus speciale aandacht voor
- Waarderen of herwaarderen van seksualiteit
- In een veranderde context met veranderde mogelijkheden mensen helpen zoeken naar
 Nieuwe doelen
 Nieuwe betekenissen van seksualiteit in hun veranderd lichaam en leven
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College 7: Seksuele problemen van mannen
1. Inleiding
1.1. Voorbeeldcasus
- Wat is diagnose?
- Wat is etiologie?
 Voorbestemmende factor
 Uitlokkende factor
 Onderhoudende factor
- Wat is behandeling?
 Behandeleenheid
 Behandelfocus
 Behandeldoel
Voorbestemmende factoren: familiale factoren (genetica)
Uitlokkende factoren: ontstaan in periode dat het probleem ontstaan (bv. erectiestoornis 
meer zin om te vrijen: erectiestoornis = uitlokkend)
Onderhoudende factoren: bv. man die viagra pak en vrouw die zei ‘ah je hebt zeker pilletje
gepakt’, castrerende reactie van vrouw
Behandeleenheid: wie moeten we meenemen? (bias: partner en patiënt)
Behandelfocus: is het seksueel probleem een probleem dat op zich staat of dat een uiting is
van een ander probleem?
Behandeldoel: wat gaan we proberen te bereiken? Verschillende mogelijkheden: probleem is
opgelost (erectie is er terug, zin om te vrijen is terug…), mensen op andere manier leren
vrijen (zonder erectie hebbende toch stimulatie om seksualiteit te benaderen), helpen om
mensen op andere manier te laten kijken naar het seksueel probleem (belangrijke strategie
bij premature ejaculatie)
1.2. Impact op patiënt
- Seksueel probleem is niet levensbedreigend
- 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 ‘oude dag’ met onbevredigende relatie
Aantasting van gevoel man en vrouw te zijn
- Sociaal voorgeschreven script
- Seksualiteit = penis in vagina seks
- Wanneer je als man hieraan (penetratie) voldoet en het lukt niet, dan schaamt men zich
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1.3. Impact op partner
- 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 negatieve ervaring te voorkomen

-

Bevrijding
Seks was altijd al een last, goed dat het voorbij is

Partner is blij omdat seksualiteit kan stoppen
Beginperiode van viagra: man gaan naar dokter en vertellen niks aan vrouw, nemen viagra
en opeens terug in slaapkamer teveel eisen hebben
1.4. Impact op relatie
- ‘Afkoeling’ van relatie: warmte verdwijnt
- Relationele spanning en prikkelbaarheid stijgen
- Vluchtgedrag (fantasie, pornografie en internet = veilig toevluchtsoord)
- Grotere afstand en gevoel van vervreemding
Afkoeling: heel weinig emotionele intieme warmte gedeeld
- Door het seksueel probleem is het in aantal relaties zo dat men elkaar totaal gaat
vermijden qua aanraking
- Aanraking verdwijnt uit geheel van hun relatie (knuffel, kus op wang…)
Grotere afstand en gevoel van vervreemding
- Metafoor ijsschots: hoe verder je uit elkaar drijft, hoe moeilijk het wordt om bij elkaar te
geraken (buik liggen en peddelen), 5m gaat nog, 150m denk je ‘ik begin er niet meer aan
- Afstand ontstaat tussen partners: lange tijd intimiteit, dan niet meer aanraken, geen
gesprekken hierover… Ik weet niet meer hoe het voelt, ik weet niet meer hoe partner zich
voelt
Vicieuze cirkel: vrouw geeft aan ‘geen seks als je me niet graag kan zien’, man zegt ‘kan u
niet graag zien als je me geen seks geeft’
Veilig: als je niet klaarkomt, als het lang/kort duurt… ‘who cares’

2. Theorie over seksualiteit
2.1. Inhoud
- Overgangsfase
- Nosologische discussies
- Vragen rond gangbare classificatiesystemen
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-

-

Tendens tot ‘medicalisering’ en opkomst van ‘seksuele geneeskunde’
 Evolutie
 1980 (psychogeen 90%  psychotherapie  aanvaard 60%  impotentie)
 2009 (organisch 90%  medisch  aanvaard 86%  erectiele disfunctie)
Nieuwe behandelingsmogelijkheden
 Seksuele problemen van mannen
 Uitdaging om na te denken over plaats van gespreks- en sekstherapie in context

Herhaling les 1 (inleiding)
We zijn complementair aan elkaar
- Urologen kunnen niet zonder ons (man met vrouw met vaginisme: na één push van pil
werkt het wel)
- Hoe gaan we hier het best mee om?
2.2. Seksuele responscyclus

2.3. Indeling van seksuele functiestoornissen
- Problemen met 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
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3. Verminderd seksueel verlangen (hypoactive sexual desire disorder) - TESTOSTERON
3.1. Subtypes
- Levenslang/gegeneraliseerd
 Atypische situatie van man die nooit op geen enkele manier interesse heeft
getoond in enige vorm van seksuele activiteit
- Verworven/situationeel
 Man die enthousiast relatie begint, maar interesse in seksuele activiteit met
partner gaat verloren, maar blijft masturberen met al dan niet erotisch materiaal
 Man die intieme en seksuele relatie niet kan koppelen (madonna syndroom)
- Verworven/gegeneraliseerd
 Man die interesse in seks verliest ten gevolge van medisch probleem
Vaak in combinatie met andere disfunctie
Levenslang – gegeneraliseerd
- Aseksuele
- Op geen enkele manier aangetrokken tot persoon in omgeving
Verworven – situationeel
- Bv. man die komt consulteren en bedrijfje heeft, vrouw geeft les in avondles, zien elkaar
weinig, man masturbeert elke dag en heeft geen zin meer in seks met vrouw
- Madonna: (mannen die graag splitsen: thuis vrouw die ze graag zien/kinderen mee
opvoeden, maar is hier niet echt verliefd op)
Verworven – gegeneraliseerd
- Ander seksueel probleem
- Andere visie
3.2. Prevalentie
Gebrek aan interesse

Periode

Prevalentie

NHSLS (USA)

Laatste jaar

16%

Survey (UK)

1maand/laatste jaar

17%

6maand/laatste jaar

2%

Heden

16%

Ooit in het leven

49%

GSSAB

Af en toe – frequent

13 – 28%

Survey (UK)

Heden

14 – 17%

Survey (USA)

Heden

0 – 3%

Heden

0 – 15%

Homoseksuelen

3.3. Perspectieven
- Biologisch
 Sex is natural… the reflex pathways of sexual functioning are inborn
 Afwezigheid van seksueel verlangen is dus ‘onnatuurlijk’
- Psychologisch: focus op intimiteit
- Sociaal
 Seksualiteit is ‘sociaal construct’ en normen van cultuur – die worden
geïnternaliseerd – zijn meest bepalend
Normaal = 2 à 3 keer per week zin hebben om te vrijen
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3.4. Etiologie
- Levenslang en gegeneraliseerde HSDD (man): ongekend
- Verworven en situationeel (man)
 Andere seksuele disfuncties
 Parafilie-gerelateerde problemen
 Parafiliën
 Intimiteitsproblemen
 Relationele problemen
 Madonna/prostitué syndroom
 Seksuele problemen van partner
 Chronische ziekte van partner
 Seksueel misbruik
 Psychiatrische problemen
 Psychosociale problemen (fertiliteitsproblemen)
Teveel/te weinig wordt afgewogen t.o.v. welke partner je hebt!!
- Hoe je bent samen gekomen
- Wat is er al gebeurd
Traumatische voorgeschiedenis? (levenslang en gegeneraliseerd)
- Is verworven seksualiteit?
- Wij gemaakt om tot niemand aangetrokken te zijn
Andere problemen: cf. daarnet
Fertitiliteitsprobleem: mensen dwingen om seksueel actief te zijn
-

Verworven en gegeneraliseerd (man)
 Medische problemen (cardiovasculair, epilepsie, kanker, nierfalen…)
 Psychiatrische problemen (depressie, schizofrenie, angststoornis…)
 Medicatie (antipsychotica, antidepressiva, anti-epileptica…)
 Genderidentiteitsstoornis
 Andropause/ADAM/PADAM

Niet seksueel actief zijn met lichaam van man als ze vrouw willen zijn
Andropause: men heeft geprobeerd naar vrouw die naar menopauze gaat, ook mannen een
gelijkaardige afbouw van testosteron af te praten
ADAM= adrogenendeficiëntie voor de ouder wordende man
PADAM = partiële ADAM
3.5. Behandeling
- Borderline- of lage testosteronspiegels
- Andere seksuele disfuncties, niet zelden ED
- Depressie en door antidepressiva geïnduceerde HSDD
- Psychologische/relationele problemen (in combinatie met bovenstaande)
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Borderline: ligt laag!
Mannen:300 – 800
Borderline = boven 800
Testosteron: niet iets dat moet rondvloeien in bloed, maar ook receptoren nodig
Weinig testosteron en gevoelige receptoren: bereik je evenveel als omgekeerd
Niet feit of het aanwezig is of niet, maar of mensen hier ook gevoelig aan zijn
-

Complex gegeven
 Schema om aan te duiden dat een seksueel
probleem invloed heeft op verschillende
betrokkenen
 Doel: het belang van het betrekken van de
partner bij behandeling van seksuele
problemen omdat deze effectief betrokken
partij is bij het probleem, maar ook bij de
behandeling van seksuele problemen; de
partner en de relatie kunnen motiverende of
remmende elementen zijn voor het opvolgen
van het voorgestelde behandelingsplan

4. Voortijdige zaadlozing (premature ejaculation) - ANTIDEPRESSIVA
4.1. Definitie
- Vragen
 Wat is prematuur of te snel?
 In vergelijk met wat/welke maatstaf is PE voortijdig/te snel?
 Hoe kunnen we dat (objectief) meten?
-

Masters & Johnson
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
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
1) 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.
2) Marked distress or interpersonal difficulty.
3) Premature ejaculation not due exclusively to the direct effects of a substance such as opiate
withdrawal.

Ultieme seks = seks waarbij man en vrouw tegelijk klaarkomen
50% en satisfactie: hoe bepalen?
- Niet zo te zeer te maken met fysiek orgasme maar intimiteit?
- Fysiek orgasme?
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Wat het is en wat oorzaak is
- Vrijwillige controle
- Mannen die dit niet kunnen zijn mannen die prematuur ejaculeren
- Niet te maken met tijd, aantal stoten, vrouw die klaarkomt…
- Inadequate sensoriële gevoeligheid: zie verder
DSM-IV
- Controle die verondersteld wordt (vrijwillige controle)
- Moment van penetratie
-

-

-

-

Aantal intravaginale stoten
 Colpi (1986): 15 stoten
 Segraves (1992): 8 stoten
Voorkomen (%) van ejaculatie ‘ante portas’ (voor de deur)
Visuele analoge schaal
 Controle over ejaculatie
 Ongerustheid om te snel te ejaculeren
 Ontevredenheid over ejaculatiecontrole
 Ontevredenheid over mogelijkheid om moment van ejaculatie te kiezen
IELT: intravaginale ejaculatielatentietijd (Waldinger)
 Stopwatch methode
 80% sneller dan 30sec
 90% sneller dan 1min
 IELT’s variëren van minder dan 1 tot 7 minuten

Wat is normaal?
 Geen IELT verdeling in normale populatie bekend
 Gebhard: 4 tot 7 min
 Rowland: 8 tot 16 min
 Grenier en Byers: 7,9 min
 Consensus: PE = IELT kleiner dan 2 min

Opnemen van oude discussie die vroeger ook al gevoerd is
Tussen 5 en 8 minuten (volgens prof)
Is een richtlijn! Je bent niet abnormaal als het 4 minuten duurt.
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-

Rowland et al
 IELT: 40% van de studies (cut-off 1 – 5 min)
 Penile thrusts: 8,8% van de studies (cut-off 8 – 15 (<1989))
 Ejaculatie controle: 11,1% van de studies
 Er moet een partner zijn in 44% van de studies, maar slechts 4,4% wordt
tevredenheid van de partner nagevraagd

-

De verschillende criteria meten verschillende aspecten van hetzelfde fenomeen
 Lage correlatie tussen criteria
 Lage gemeenschappelijke verklaarde variantie
 Tussen 2 en 36%
 Latentietijd en controle: 12%

4.2. Prevalentie
- Uiteenlopende cijfers afhankelijk van onderzochte populatie
- Uiteenlopende presentatie
 Orgasme bij seksuele opwinding en/of aanraking
 Orgasme al tijdens de eerste directe aanrakingen (van penis) ruim voordat
penetratie wordt geprobeerd
 Ontevredenheid over coïtusduur van 15 minuten of meer
Prevalentie in eigen studie
- Vragen of ze te vroeg klaarkwamen en er last van hadden
- 10 – 12%
- Andere criteria waar men ook rekening mee hield
4.3. Etiologie
- Psychologisch probleem
 Onbewuste vijandige gevoelens t.a.v. vrouwen
 Onopgelost overdreven narcisme tijdens kindertijd (= op zichzelf gericht zijn)
 PE als psychosomatische stoornis
- Gedrags- of leerperspectief
 Eerste ervaringen gaan vaak gepaard met haast en nervositeit waardoor mannen
geconditioneerd worden om snel te ejaculeren
 Onvoldoende gevoeligheid voor verschillende mate van opwinding
- Er is nog veel onderzoek nodig naar psychologische oorzaken en correlaten
Mannen leren gevoeliger te maken voor herkennen van orgasme (buikgevoel)
- Herkenning = macht om te stoppen met iets te doen
- Drang naar/evolutie van evolutie = point of no return
- Dit leren herkennen en weten welk gevoel eraan vooraf gaat  vermijden van vroege
ejaculatie
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-

Neurobiologie en genetica
 Door vaststelling dat psychofarmaca invloed hebben op ejaculatie vanuit dier- en
psychofarmacologisch onderzoek en de klinische praktijk
 Pathofysiologische en psychologische verklaringen uit verleden bleken empirisch
niet bevestigd (bv. latentieleeftijd daalt bij toename seksuele onthouding)
 Sekstherapeutische behandelingen bleken, in tegenstelling tot euforische
rapporten van M&J niet zo effectief te zijn

-

Onderzoek naar fysiologie van ejaculatie (neurobiologie en genetica)
 Rol van serotoninereceptoren
 Genetische voorbeschiktheid (91% had verwant met PE)
 Verhoogde gevoeligheid van penis of afwijking in zenuwgeleiding (tegenstrijdig)
 Evenwicht tussen sympathisch en para- systeem tijdens seksuele opwinding is op
een of andere manier verstoord
 IELT is 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.

4.4. Neurofysiologie
- Emissie: collectie/transport van prostaatsecreties/zaadblaasjes/vas deferens in urethra
 Door sluiting van blaashals en distale
urethrale sfincter ontstaat er een
‘drukkamer’ in de posterieure urethra
 Die kamer neemt in volume toe en man
ervaart een gevoel van onvermijdelijkheid
(point-of-no-return)
- Ejaculatie: uitstoot van semen doorheen
urethra geholpen door ritmische contracties
van spieren in perineum: bulbocavernosus en
ischiacavernosus
 Ritmische activiteit: verschillende contracties ook na evacuatie van sperma
 Tonische activiteit van BC: langer aangehouden contractie
 Geassocieerd maar niet samenvallend met orgasmegevoel
- Orgasme: subjectieve ervaring (corticaal)
Droog klaarkomen (veel bij diabetes)
- Klaarkomen in blaas
- Bovenste spier ontspannen
- Op zich niet zo erg
Problematisch bij mannen die op leeftijd zitten met kinderwens (fertiliteit)
- Urine filteren
- Kunstmatige fertilisatie
Orgasme zit vooral in je hoofd (cf. voorbeeld van gehandicapten in boekje)
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4.5. Types
EP type

EP onset

EP context

Klinisch voorkomen

Neurologische constitutie EP (aangeboren predispositie)

Levenslang

Gegeneraliseerd

Zeer frequent

Fysieke aandoening EP (prostatitis, urinewegontsteking)

Verworven

Gegeneraliseerd

Occasioneel

Fysieke kwetsuur

Verworven

Gegeneraliseerd

Uitzonderlijk

Farmacologische bijwerking EP

Verworven

Gegeneraliseerd

Uitzonderlijk

Psychologische constitutie (chronisch psychologisch probleem
zoals OCD, bipolair, stemming, angst, PH)

Levenslang

Gegeneraliseerd

Uitzonderlijk

Psychologische distress (tijdelijk psychologische probleem,
aanpassing, reactieve depressie, schaamte)

Verworven

Gegeneraliseerd
of situationeel

Frequent

Relationele distress (onopgeloste conflicten)

Verworven

Gegenaraliseerd
of situationeel

Frequent

Psychoseksuele vaardigheden tekort

Levenslang

Gegeneraliseerd
of situationeel

Zeer frequent

EP IN COMBINATIE MET SEKSUELE DISFUNCTIE

Levenslang of
verworven

Gegeneraliseerd
of situationeel

Frequent

FYSIOLOGISCH

PSYCHOLOGISCH

4.6. Distress
- 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 ejaculatie
 Angstig anticiperend over een mogelijk falen
 Gedachten over schaamte
 Bezorgd over behoud van erectie
 Lagere levenskwaliteit
 Niet op de hoogte van het feit dat er behandeling mogelijk is (47%)
 Relationele problemen
 Lagere levenskwaliteit van partner
 Stress i.v.m. lage kwaliteit van seksuele prestatie van man
 Stress i.v.m. ongewenst en voortijdig afbreken van intieme momenten
 Boos omdat mannen probleem niet willen aanpakken
 Gefrustreerd over weinig bevredigende kwaliteit van seksuele relatie
 Mannen voelen zich niet begrepen door partner
 Vrouwen begrijpen frustratie en vernedering van mannen niet
 3 relatiescenario’s: interpersoonlijke problemen
 Oorzaak van PE
 Onderhouden van PE (ontstaan vanuit andere problemen)
 Gevolg van PE (veroorzaakt door andere factor)
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Sterke focus op negatieve aspecten die ermee te maken hebben
Vermijden van relaties: gelijkaardig bij vaginisme
Heel fel gemarkd als nieuwe ziekte (tegenwoordig): kan behandeld worden
4.7. Behandeling
EP type

Behandeling

FYSIOLOGISCH
Neurologische constitutie EP (aangeboren predispositie)

Farmacologisch (CBT)

Fysieke aandoening EP (prostatitis, urinewegontsteking)

Behandelen van veroorzakende aandoening

Fysieke kwetsuur

Farmacologisch en/of (seks)therapie
aanvaarden van permanente aandoening

Farmacologische bijwerking EP

Stoppen met medicatie indien aangewezen

gericht

op

PSYCHOLOGISCH
Psychologische constitutie (chronisch psychologisch probleem
zoals OCD, bipolair, stemming, angst, PH)

Psychotherapie (psychofarmaca)

Psychologische distress (tijdelijk psychologische probleem,
aanpassing, reactieve depressie, schaamte)

Psychotherapie of psychofarmacotherapie gericht op
stressor

Relationele distress (onopgeloste conflicten)

Relationele therapie

Psychoseksuele vaardigheden tekort

Sekstherapie

EP IN COMBINATIE MET SEKSUELE DISFUNCTIE

Eerst ED, dan farmacologisch en/of sekstherapie indien
nodig

Rekening houden met inzichten die we hebben en die proberen te vertalen in
behandelingsmogelijkheden
Fysiologische constitutie: men gelooft niet dat praten kan helpen, dus gebruik van SSRI’s
Sekstherapie: Gianotten, Schnarch en Elliott
-

Psychotherapie
 Individueel
 Doel: proberen om ejaculatie beter te leren controleren en daarbij proberen
te begrijpen wat betekenis is van symptoom en context waarin het zich
voordoet
 Hoe: door oefeningen mee te geven, mannen zichzelf leren richten op
seksuele opwinding en cognitieve distorties die PE mee onderhouden aan te
pakken, psycho-educatie, relapse prevention
 Relatietherapie
 Doel: psycho-educatie om seksueel repertoire (seksueel script) van koppel
(terug) uit te breiden
 Geen goed outcome onderzoek beschikbaar

Relapse prevention: begeleiden mensen doorheen proces waarin ze zelf dingen leren
oppakken/tot stand brengen en je probeert mensen te helpen om wanneer het probleem zich
opnieuw voordoet hen erop te wijzen dat ze zelf handvaten hebben om dit probleem aan te
pakken, zelf leren kijken wat zijn cues, oorzaken, reden…
In de hoop dat ze het zelf beter leren herkennen dat ze ons niet meer nodig hebben
Seksualiteit wordt verengd tot ‘erectie krijgen en dan penetratie’
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Leren dat mensen langer seksueel actief kunnen zijn zonder dat er een orgasme komt
Voor een aantal terug uitbreiden voor een aantal gewoon uitbreiden
Moeilijk onderzoek te doen: veronderstellen dat het te protocolliseren is en je hetzelfde kan
doen bij verschillende koppels, maar dat is niet altijd mogelijk
-

Farmacotherapie
 Ter vermindering van zintuiglijke input naar penis
 Verdovende crèmes: genitale prikkeling verminderen en moment van
ejaculatiereflex uitstellen
 Lidocaïne-prilocaïne crème (Emla)
 10 min voor geplande seksuele activiteit
 Ter voorkoming van detumescentie van penis na ejaculatie
 ICI d.m.v. Caverject
 Viagra (patiënten met erectiezwakte)
 Farmacologische interferentie met 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 o.w.v. kostprijs en
makkelijker in gebruik

-

Psychotherapie/sekstherapie
 Stap 1: houvast en uitleg geven
 In relationele context geplaatst: beide een rol bij het doorbreken van
interactiepatroon (co-therapeut)
 PE = problematisch gedrag, fysiologie en beleving die door leerproces kunnen
veranderd worden
 Oefenen is noodzakelijk
 Stap 2: introductie van streeloefeningen
 Tijdelijk coïtusverbod
 Instructies streeloefeningen: leren kennen van eigen lichamelijke voortekens
van ejaculatie (point of no return)
 Stap 3: speciale oefeningen
 Stop-start techniek
 Knijpmethode
 97% succes
 Verlenging van voorspel, duur van coïtus
 Letten op lichaamssensaties en sensaties van aankondiging ejaculatiereflex
 Langere latentietijd, gevoel van controle dan opnieuw coïtus, vrouwen boven
posities, kort
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 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
Je bent er zeker van dat het werkt: het heeft bewezen doeltreffenheid
Het is de enige manier waarmee PE ‘genezen’ wordt
PE in bredere context gaan bekijken (bio-psycho-sociaal kader)
Waar stress van komt, haal je eruit: ruimte voor beleving
Start-stop: druk neemt even af
Belangrijk: meegeven dat in het oefenen (cf. fietsen: je leert niet fietsen zonder te vallen) ook
fouten kunnen gebeuren (bv. te laat stoppen)
Succespercentage is niet zo hoog bij replicatiestudies!
Voorspel: vaak voor mannen niet zo een groot probleem, dus belangrijk om dit te verlengen
in behandeling van PE
Leren om voortekens lichamelijk in hun onderbuik te leren herkennen en actie hierop af te
stemmen
Niet alleen mannen worden aan slag gezet met masturbatie, seksuele spanning verhogen,
mannen enkel laten masturberen, mannen later masturberen met glijmiddel, mannen laten
masturberen met pornofilm… In stijgende sensatie: betere differentiatie van gevoel in
onderbuik
-

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 (bv. zonder voorspel) veranderen
 Afhankelijk van de problematiek (ernst)
 Sommigen beter met een of andere methode
 Medicatie om directe verbetering van controle te geven over somatische factoren
waardoor minder angstig of gespannen
 Psychische factoren aanpakken die probleem verergeren of onderhouden

Nieuw middel op markt dat SSRIs voor groot deel vervangt
- Dapoxetine: actieve bestanddeel van medicatie die gebruikt wordt (kan je zo niet krijgen
in apotheek)
- Priligy: kan je wel krijgen in apotheek
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5. Erectiestoornissen (erectile dysfunction) – VIAGRA, LEVITRA, CIALIS
5.1. Beschrijving
- ED verwijst naar onmogelijkheid om erectie te krijgen of aan te houden tot aan
beëindigen van seksuele activiteit
- ED is er prevalent bij ouder wordende mannen (50% > 60 jaar)
- Lijden dat ED veroorzaakt daalt met leeftijd
- Prevalentie van ED hangt samen met
 Gekende risico factoren (cardiovasculaire aandoeningen, DM, depressie, LUTS)
 Lifestyle factoren (roken, obesitas, beweging)
- Complexe set van variabelen ligt meestal aan basis
DM = diabetes mellitus
LUTS = low urinary tract symptoms
5.2. Behandeling
- Vanaf 1900: aspecifieke psychologische behandelingen
- Vanaf 1970: symptoomgerichte behandeling
- Vanaf 1980: medische behandelingen
 Vacuümpompen
 Intracavernosale injectie-therapie
 Muse
 Vasculaire chirurgie (veneus lek)

1970: bepaald model naar voren geschoven
1980
- Periode van sexual medicine
- Gestart met zoeken naar oplossing voor erectieproblemen
- Erectieproblemen: voorgeschreven script van seksualiteit onderuitgehaald
- Verschillende redenen voor voorname focus op medisch perspectief
ICI (blauwe plaat)
- Proberen bepaalde stof (zie tekst) in te spuiten in de cavernosen (zwellichamen)
- Vermijd de middellijn: ader mag niet geraakt worden
- Je krijgt altijd erectie (in noordpool, bij ijsbeer…)
MUSE
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- Dezelfde stof inbrengen door klein buisje in urineleider
- Hopen dat urineleider stof laat doorgaan naar zwellichamen
- Rollen met penis om stof te laten centrifugeren
Veneus lek
- Door feit dat als er ergens een ader is waardoor bloed kan weglopen dat daardoor
erectie niet kan ontstaan
- Voorkomen dat bloed wel wegloopt, herstel van erectiefunctie
- Meer en meer controverse rond, minder gebruikt
5.3. Vroeger: schema

Schema om te duiden dat seksueel probleem invloed heeft op verschillende betrokkenen
Doel: het belang van het betrekken van de partner bij behandeling van seksuele problemen
omdat deze effectief betrokken partij is bij het probleem, maar ook bij de behandeling van
seksuele problemen; de partner en de relatie kunnen motiverende of remmende elementen
zijn voor het opvolgen van het voorgestelde behandelingsplan
Man die geen erectie kreeg, maar ‘s nachts wel perfecte erecties kreeg in zijn slaap 
psychogene oorzaak
Tussen psychogene erectiestoornissen en organische erectieproblemen
Psychoanalyse/-dynamisch: wat is betekenis van erectie… (wordt minder gebruikt)
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Cognitieve gedragstherapie: wordt laatste tijd meer gebruikt
Vacuumpomp: holle cilinder waarin je penis zet, aandrukken tot buikwand
- Luchtledig zuigen
- Je zuigt lucht uit koker die penis omgeeft en als gevolg gaat de penis opzwellen
- Gevoel dat penis groot genoeg is en het erectie zou kunnen zijn, dan moet je band (c)
over vacuumpomp gaat trekken en aan basis van penis gaat hangen
- Bloed gezogen naar penis en wordt opgevangen door band (c)
- Nadelen: penis ziet er blauw uit (1), penis voelt niet meer warm aan (2) en wordt
vastgehouden door kleine ring die basis van penis omknelt en penis fladdert alle
richtingen in (3)
Erectieprothese (plaatje boven)
- Ingebracht in lichaam van man
- Inflattable: hetzelfde als non-inflattable, bol wordt ingebracht in buikholte, bol bevat
vloeistof en vloeistof kan aan de hand van pompje van bol naar buizen worden gestuurd,
waardoor erectie kan ontstaan of die je kan je terug aflaten waardoor vloeistof terug
naar bol loopt, teelbal wordt verwijderd en er komt pompje in de plaats
- Non-inflattable: harde buizen die je inbrengt in penis waardoor je penis naar
boven/onder kan plooien (niet opblaasbaar), binnenkant van penis wordt uitgehold,
zwellichamen weggenomen en 2 staven in de plaats (vroeger ook: penisprothese)
- Nadeel: operatie, niet altijd zonder complicaties, soms infecties (eruit halen: niks meer
dat er rest)
- Er zijn ook artikels over gebruik van erectieprothese en viagra: maar dit is iets wat totaal
niet meer kan werken, want viagra werkt in op zwellichamen
Therapie tot 1998 (totdat viagra op de markt komt)
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Anamnese
- Seksuele geschiedenis?
- Medicamenten waar we rekening mee moeten houden
- Fysisch onderzoek: arts voor nodig
- Andere onderzoeken (bv. Bloedanalyse)
Niet echt nodig: 1 vraag die je kan stellen aan mannen waardoor je lichamelijke oorzaak kan
uitsluiten (heb je af en toe wel eens een ochtenderectie?)
- Ja: psychologische oorzaak
- Nee: organische oorzaak
HP = hypogonadisme: geslachtsklieren/gonaden
Cardiologisch: hart
PD = ziekte van peyronie (urologisch): scheefstand van penis, bepaalde plakkers in
zwellichamen, kunnen wel nog erectie hebben, maar is pijnlijk
Diabetes behandeling optimalisaren
Aanpassen van levensstijl: antihypertensiva, ander medicament nemen…
Stilstaan over wat doel en voorkeur is
PDE-5 inhibitor: eerste therapie, waar artsen het meest op gericht zijn
- Werkt niet: hogere dosis
- Werkt niet: ander product – hogere dosis
Als orale therapie niet goed is (bv. Hart)
- Medicatie tegenaangewezen
- Teruggaan naar voorgaande mogelijkheden (Muse, vacuumpomp…)
Enkele laatste zin stoort prof ‘counseling about alternatives’
- Moet staat bij ‘discuss patients goals and preferences’
- Na goede anamnese moet je samen nadenken over wat patiënt wilt en wat de mogelijke
opties zijn
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5.4. Nu: schema

Gebrek aan informatie: bv niet weten dat alcohol en vettig eten slecht is bij deze medicatie
Hoop die ze hadden (hype rond medicatie) zijn ze kwijt
Proces wordt gefaciliteerd (je wordt niet op elk moment een stier), waardoor stof rijkelijk
aanwezig is die erectie uitlokt
- Wanneer je in zetel/les zit, ga je niet opeens erectie krijgen
- Je moet wel opgewonden zijn
5.5. 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.
Bio-standpunt (uroloog)
Hoge dropout: we geven mensen pillen die werken en toch stoppen ze ermee (50%)
Counseling: ook samen met partner!

6. Seksuele problemen van mannen
6.1. Pillen en praten
Probleem

Medicamenteuze
mogelijkheden
Verminderd seksueel Testosteron
verlangen
Erectiele disfunctie
Fosfodiësterase-5 inhibitoren
(ICI,
vacuümpomp,
erectieprothese,
vasculaire
chirurgie)
Premature ejaculatie
SSRI’s, MAO’s

Coaching
Noodzakelijk

Psycho-/
Sekstherapie
Mogelijk

Noodzakelijk

Mogelijk

Noodzakelijk

Mogelijk

Coaching: waarom, hoe, is het zinvol (als soort bijsluiter)
SSRI’s, MAO’s EN DAPOXETINE!!!
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-

-

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 belang van spreken
Onbewezen doeltreffendheid en betrouwbaarheid
Minder toegankelijk en minder betaalbaar
Samenwerking met andere disciplines: flexibel zijn en innovatief nadenken over eigen
positie voor mensen die uit andere circuit komen

6.2. Seksuele geneeskunde en seksuologie
- Seksuele geneeskunde
 Gaat uit van een ziektemodel waarbij er een pathofysiologie is die hersteld of
bijgesteld moet worden
 Fysieke biomedische behandelingen
 Onderzoeksmethodologie:
klinisch
proefonderzoek
(gerandomiseerde
gecontroleerde trials)
 Toegang tot gezondheidszorg (arts, huisarts of specialist)
-

Seksuologische wetenschap
 Interdisciplinaire aanpak van onderzoek, diagnose en behandeling
 Bio-psycho-sociaal model
 Integratie van culturele, relationele en biologische factoren
 Toegang tot gezondheidszorg (via verschillende deuren: systematische aanpak)
Positieve impact op patiënt
Duidelijk
toegangspunt
gezondheidszorg
Destigmatisering van afwijking
depersonalisatie
Meer optie voor behandeling

Negatieve impact op patiënt
tot Toegangspunt dat de optie beperkt of
beïnvloedt
door Geen remedie, maar behandeling

Bewezen doeltreffendheid
Gemakkelijk en toegankelijke oplossingen

Afhankelijkheid van medicatie voor
seksuele respons
Behandelt
fysiologie,
maar
niet
psychologie of relatie
Patiënten die niet reageren en problemen
van afhankelijkheid

Terugbetaling door 3e partij
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Positief voor seksuologie
Strenge onderzoeksparadigma’s
Identificatie van specifieke biochemische
systemen
Gestimuleerd onderzoek naar impact van
beoordeling en psychologische impact
Oplossingen
met
bewezen
doeltreffendheid
Hernieuwde vitaliteit in het veld samen
met de nieuwe middelen
Positief voor niet-arts in GZ
???

-

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
Negatief voor niet-arts in GZ
Behandelingen
met
onbewezen
doeltreffendheid en betrouwbaarheid
Behandeling die minder toegankelijk en
betaalbaar is
Minder terugbetaling door 3e partij
Dalende impact op gebied van
seksualiteit en behandeling
Ondergang
van
niet-medische
seksspecialist

Rowland ziet ook veel nieuwe mogelijkheden
 Hernieuwde onderzoeksagenda met aandacht voor rol van psychologische en
gedragsfactoren in etiologie, behandeling en therapietrouw
 Hernieuwde aanspraak op waarde van klinisch onderzoeksmodel dat opnieuw de
multidimensionele aard van seksuele problemen benadrukt
 Hernieuwde rol van seksuoloog in ontwikkeling en implementatie van
behandelprotocollen
 Informeren van brede publiek over niet-biologische factoren die binnen
behandeling leiden tot een grotere seksuele satisfactie en seksuele relatie
 Binnenhalen van onderzoeksfinanciëring om voordelen te halen uit huidige
mogelijkheden
 Nu te nemen of te laten – anders is het te laat…
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College 8: Seksuele disfuncties DSM-5
1. Voorgaande DSM’s
1.1. DSM-I
- Seksuele deviatie
- Von Krafft-Ebing
1.2. DSM-II
- Ongespecificeerde seksuele deviatie
- Homoseksualiteit
- Fetishisme
- Pedofilie
- Transvestitisme
- Exhibitionisme
- Voyeurisme
- Sadisme
- Masochisme
- Andere seksuele deviatie
DSM-I: perversies (als psychiater in praktijk ermee geconfronteerd)  seksuele deviaties
onder noemer van DSM-I te boek gesteld
DSM-II: ligt in lijn van wat we gezien hebben in DSM-IV (deviaties: opsomming)
- Dezelfde parafilieën in DSM-IV
- Historische wortel: hierin voor het eerst gespecificeerd (alles wat als voorwerp bestaat,
kan liefdesobject worden)
-

DSM-II 6e herdruk
 Idem DSM-II
 Homoseksualiteit: seksuele oriëntatie verwarring

Discussie: is homoseksualiteit wel een parafiele disfunctie?
- Protestbewegingen: rechten van holibi’s
- Straatprotest: heel veel maatschappelijke druk om homoseksualiteit uit DSM te halen
- Vanaf 6de herdruk herbenoemd: seksuele oriëntatie verwardheid
1.3. Achtergrond
- Kinsey
 Interview
 Hoe, wanneer, hoe vaak, met wie/wat/welk seksuele gedrag iemand stelt
 Belevingsaspecten
- Masters & Johnson
 Seksuele anatomie en fysiologie
 Labo-onderzoek met psychofysiologische metingen
 Beschrijving van seksuele responscyclus
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1.4. DSM-III: psychoseksuele stoornissen
- Genderidentiteitsstoornissen
 Transseksualisme
 GID van kindertijd
 Atypische GID
- Parafilieën
 Fetishisme
 Transvestitisme
 Zoöfilie
 Pedofilie
 Exhibitionisme
 Voyeurisme
 Seksueel sadisme
 Seksueel masochisme
 Atypische parafilie
- Psychoseksuele disfuncties
 Verminderd seksueel verlangen
 Verminderd seksuele opwinding (frigiditeit of impotentie)
 Verminderd vrouwelijk orgasme
 Verminder mannelijk orgasme
 Vroegtijdige ejaculatie
 Functionele dyspareunie
 Functioneel vaginisme
- Andere psychoseksuele stoornissen
 Egodystone homoseksualiteit
 Psychoseksuele stoornis NAO
Je ziet meer en meer huidige vorm van DSM zoals we die kennen
Genderklinieken: nagedacht over soort van georganiseerde, goed bedachte hulp voor
mensen die probleem hebben met genderidentiteit (man  vrouw of vrouw  man),
opgericht door Money
Achtergrond die we zien: in DSM-III eigenlijk drie grote categorieën (psychoseksuele stoornis
= overkoepelende titel)
Plots nog altijd homoseksualiteit
- Niet over eens dat homoseksualiteit gaan probleem waren
- Geen activist, maar opkomen voor zichzelf ‘ik ben homo en ben er trots op’
- Andere groep, die heel erg twijfelde over homoseksualiteit (te maken met
omgeving/opvoeding)
Egodystoon: homoseksualiteit niet kunnen omarmen
-

DSM-III-R
 Idem DSM-III
 Geen egodystone homoseksualiteit
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1.5. DSM-IV: Seksuele en genderidentiteitsstoornissen
- Seksuele disfuncties
- Parafilieën
- Genderidentiteitsstoornis
Seksuele disfuncties komen meer bovenaan: in maatschappij meer belangrijke rol
1.6. DSM-V: 3 aparte hoofdstukken
- Seksuele disfuncties
- Parafilieën
- Genderdyforie
Gevoel dat ze beschouwd werden als groep die seksuele disfunctie had, terwijl hun
genderidentiteit eigenlijk los staat van seksualiteit
3 aparte hoofdstukken (geen overkoepelende groep)
-

Subtype
 Levenslang of verworven
 Gegeneraliseerd of situationeel
 Door psychologische factoren
 Door gecombineerde psychologische factoren en algemene medische conditie

-

Algemen opmerkingen
 Seksuele disfuncties zijn heterogene groep van dysfunctie met typisch kenmerk:
klinisch significante verstoringen in mogelijk van persoon om seksueel te reageren
en/of seksueel plezier te ervaren
 Klinisch oordeel over mate waarin seksuele disfuncties gevolg zijn van:
 Inadequate seksuele stimulatie
 Culturele factoren die verwachtingen en/of verboden meebrengen
 Subtypes
 Primair/secundair – levenslang/verworven
 Gegeneraliseerd/situationeel
 Specifiers: etiologie en/of behandeling
 Partnerfactoren
 Relationele factoren
 Individuele kwetsbaarheid
 Culturele en/of religieuze factoren
 Medische factoren

Niet enkel over functie, maar ook klinische verstoring in mate van seksueel plezier
- Rest van DSM niet veel aandacht aan besteed
- Stap vooruit: erkenning van beleving
Vanuit deze factoren ook iets blijkt over bio-psycho-sociale input
- Individuele kwetsbaarheid: voor mij
- Ook aandacht voor culturele/religieuze factoren
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2. Voorstellen voor DSM-5 classificatie van seksuele problemen: ERUIT
2.1. Seksuele aversiestoornis
- Kenmerken
 Aanhoudende en terugkeerde extreme afkeer en vermijding van al (of bijna al) het
genitaal seksueel contact met een seksuele partner
 De stoornis veroorzaakt duidelijk lijden of interpersoonlijke moeilijkheden
 De seksuele disfunctie is niet eerder toe te schrijven aan een andere AS I stoornis
(behalve een andere seksuele disfunctie)
-

Voorstel om seksuele aversiestoornis niet te includeren
 Optie 1: verwijder SAD van DSM-5 en verbreed de definitie van vaginisme om
vrouwen met seksuele aversie te omvatten
 Optie 2: verwijder SAD van DSM-5 en adviseer dat gevallen van genitale
contactfobie opgenomen worden onder de diagnose van specifieke fobie
 Optie 3: hou SAD in de DSM-5 als een seksuele disfunctie

3. Voorstellen voor DSM-5 classificatie van seksuele problemen: ERIN
3.1. Hyperseksuele stoornis
- Kenmerken
 Gedurende een periode van ten minste 6 maanden, terugkerende en seksuele
fantasieën, seksuele drang en seksueel gedrag in associatie met 4 of meer van de
volgende 5 criteria
 Buitensporig veel tijd wordt besteed aan seksuele fantasieën en drang en aan
planning voor en het aangaan van seksueel gedrag
 Herhaaldelijk betrokken zijn bij deze seksuele fantasieën, drang en het gedrag
in reactie op dysfore gemoedstoestanden (bv. angst, depressie, verveling,
prikkelbaarheid)
 Herhaaldelijk seksuele fantasieën, drang en gedragingen in reactie op
stressvolle gebeurtenissen
 Repetitieve maar mislukte pogingen om deze seksuele fantasieën, drang en
gedragingen te beheersen of aanzienlijk te verminderen
 Herhaaldelijk seksueel gedrag met kans op risico voor fysieke of emotionele
schade aan zichzelf of anderen
 Er is klinisch significant persoonlijk lijden of hinder in sociaal, beroepsmatig of
ander belangrijk functioneren geassocieerd met de frequentie en intensiteit van
deze seksuele fantasieën, drang en gedragingen
 Deze seksuele fantasieën, drang en gedragingen zijn niet te wijten aan
fysiologische effecten van exogene middelen (bv. drugs of middelenmisbruik) of
aan manische episodes
 De persoon is tenminste 18 jaar oud
-

Specificeer als: masturbatie, pornografie, seksueel gedrag met toestemmende
volwassenen, cyberseks, telefoonseks, stripclubs, andere
 In remissie (geen lijden/hinder/terugkerend gedrag + ongecontroleerde omgeving)
 In een gecontroleerde omgeving
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4. Voorstellen voor DSM-5 classificatie van seksuele problemen van vrouwen
4.1. Hypoactieve seksueel verlangenstoornis (DSM-IV)
- Aanhoudend en herhaaldelijk gebrekkige seksuele fantasieën en verlangen naar
seksuele activiteit. Het oordeel van een tekort of afwezigheid wordt gemaakt door de
arts, rekening houdend met factoren die invloed hebben op het seksuele functioneren,
zoals leeftijd en context van het leven van de persoon
- De stoornis veroorzaakt duidelijk lijden of interpersoonlijke moeilijkheden
- De seksuele disfunctie is niet eerder toe te schrijven aan een andere as I stoornis
(behalve een andere seksuele disfunctie) en is niet uitsluitend het gevolg van directe
fysiologische effecten van een middel of een somatische aandoening
4.2. Vrouwelijke seksuele opwindingsstoornis (DSM-IV)
- Aanhoudende en herhaaldelijke onmogelijkheid om adequate lubricatie-zwelrespons
van seksuele opwinding te verkrijgen/behouden tot voltooiing van de seksuele activiteit
- De stoornis veroorzaakt duidelijk lijden of interpersoonlijke moeilijkheden
- De seksuele disfunctie is niet eerder toe te schrijven aan een andere as I stoornis
(behalve een andere seksuele disfunctie) en is niet uitsluitend het gevolg van directe
fysiologische effecten van een middel of een somatische aandoening
4.3. Seksuele interesse-/opwindingsstoornis (of seksuele opwindendheidstoornis) (DSM-V)
- Kenmerken
 Gebrek van interesse/opwinding gedurende ten minste 6 maanden zoals gebleken
door ten minste 3 van de volgende indicatoren
 Afwezige/verminderde interesse in seksuele activiteit
 Afwezige/verminderde seksuele/erotische gedachten of fantasieën
 Geen initiatie van seksuele activiteit/receptief t.o.v. initiatiepoging partner
 Afwezige/verminderde seksuele opwinding/plezier tijdens de seksuele
activiteit (bij ten minste 75% van de seksuele ontmoetingen)
 Afwezige/verminderde seksuele interesse/opwinding in reactie op
interne/externe seksuele/erotische cues (bv. geschreven, verbaal, visueel…)
 Afwezige/verminderde genitale en/of niet-genitale fysieke sensaties tijdens
de seksuele activiteit (bij ten minste 75% van de seksuele ontmoetingen)
 Symptomen duren minimaal 6 maanden
 De stoornis veroorzaakt klinisch significant lijden of hinder
 De stoornis is niet veroorzaakt door een andere niet-seksuele mentale stoornis of
als gevolg van relatie distress of iets ander significant en het is niet te wijten aan
effect van middel/medicatie of een medische conditie
-

Specificeer als
 Levenslang of verworven
 Ernst: mild – gemiddeld – ernstig

Basson: model emotionele intimiteit, seksuele opwinding, seksueel verlangen… (= vrouw)
Blending van seksueel verlangen en opwinding
- 1 + 2: stonden ook bij seksuele verlangenstoornis
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- 4: Seksueel plezier komt hier terug, opnieuw proberen te kwantificeren (75 – 100%)
- 5: niet alleen reactie op partner (3), maar op porno enzovoort
Prof: niet alle verlangen leidt tot seks, dus blending is heel erg problematische optie
Punt C: for the individual
- Dat partner last heeft van je probleem stond vroeger in criteria
- Maar nu heeft partner er niets meer mee te maken
- Relationele component verdwijnt hier
4.4. Vrouwelijke orgasmestoornis (DSM-IV)
- Aanhoudende en terugkerende vertraging van of afwezigheid van een orgasme volgend
op een normale seksuele opwindingsfase. Vrouwen vertonen grote variabiliteit in de
aard of intensiteit van stimulatie dat een orgasme triggert. De diagnose moet worden
gebaseerd op het oordeel van een arts of de orgastische capaciteit van de vrouw minder
dan redelijk is dan voor haar leeftijd, seksuele ervaring en de toereikendheid van
seksuele stimulatie die ze krijgt.
- De stoornis veroorzaakt duidelijk lijden of interpersoonlijke moeilijkheden
- De seksuele disfunctie is niet eerder toe te schrijven aan een andere as I stoornis
(behalve een andere seksuele disfunctie) en is niet uitsluitend het gevolg van directe
fysiologische effecten van een middel of een somatische aandoening
4.5. Vrouwelijke orgasmestoornis (DSM-V)
- Tenminste 1 van symptomen (bij tenminste 75% van seksuele ontmoetingen)
 Vertraging in, zeldzaamheid of afwezigheid van een orgasme
 Aanzienlijk verminderde intensiteit van orgasmische sensaties
- Symptoom(en) moeten ten minste 6 maanden aanwezig zijn
- Probleem veroorzaakt klinisch merkbaar lijden of interpersoonlijke moeilijkheid
- De stoornis is niet veroorzaakt door een andere niet-seksuele mentale stoornis of als
gevolg van relatie distress of iets ander significant en het is niet te wijten aan effect van
middel/medicatie of een medische conditie
-

Specificeer als
 Levenslang of verworven
 Algemeen vs. Situationeel
 Nooit een orgasme ervaren in geen enkele situatie
 Ernst: mild – gemiddeld – ernstig

Dezelfde naam behouden
Nieuwe categorie: verminderde intensiteit
Ook hier weer link met plezier (indirecte manier: intensiteit)
Plots uit het niets: nooit ervaren onder welke conditie dan ook (extra label)
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4.6. Vaginisme (DSM-III)
- Terugkerende of aanhoudende onwillekeurige spasmen van het buitenste derde van de
vagina wat interfereert met geslachtsgemeenschap
- De stoornis veroorzaakt duidelijk lijden of interpersoonlijke moeilijkheid
- De stoornis is niet eerder toe te schrijven aan een andere AS I stoornis (bv.
somatisatiestoornis) en is niet uitsluitend te wijten aan de directe fysiologische effecten
van een middel (bv. drugs of middelenmisbruik) of een algemene medische conditie
4.7. Dyspareunie (DSM-III)
- Kenmerken DSM-IV
 Terugkerende
en
aanhoudende
genitale
pijn
geassocieerd
met
geslachtsgemeenschap bij ofwel een man ofwel een vouw
 De stoornis veroorzaakt duidelijk lijden of interpersoonlijke moeilijkheid
 De stoornis is niet uitsluitend veroorzaakt door vaginisme of gebrek aan lubricatie,
is niet eerder toe te schrijven aan een andere AS I stoornis (behalve een andere
seksdisfunctie) en is niet uitsluitend te wijten aan directe fysiologische effecten
van een middel (bv. drugs of middelenmisbruik) of een algemene medische
conditie
4.8. Pijnstoornis (DSM-IV)
- Pijn in één of meer anatomische plaatsen is predominante focus van klinische
presentatie en is van voldoende ernst om klinische aandacht te vragen
- De pijn veroorzaakt klinisch significant lijden of hinder in sociale, beroepsmatige of
anderen gebieden van functioneren
- Psychologische factoren spelen een belangrijke rol in het begin, ernst, verergering of
behoud van de pijn
- Het symptoom of tekort is niet intentioneel geproduceerd of geveinsd
- De pijn is niet veroorzaakt door stemming, angst of psychotische stoornis en heeft niet
de criteria van dyspareunie
4.9. Genito-pelvische pijn-/penetratiestoornis (DSM-V)
- Aanhoudende of terugkerende moeilijkheden met tenminste 1 van de volgende
 Vaginale penetratie tijdens gemeenschap
 Vulvovaginale of pelvische pijn tijdens vaginale gemeenschap of penetratie
 Vrees en angst over vulvovaginale of pelvische pijn in anticipatie op, tijdens of als
resultaat van vaginale penetratie
 Duidelijke spanning of aanscherping van de bekkenbodemspieren tijdens
gepoogde vaginale gemeenschap/penetratie
- De symptomen duren minimaal 6 maanden
- De stoornis veroorzaakt duidelijk lijden of interpersoonlijke moeilijkheid
- De stoornis is niet veroorzaakt door een andere niet-seksuele mentale stoornis of als
gevolg van relatie distress of iets ander significant en het is niet te wijten aan effect van
middel/medicatie of een medische conditie
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-

Specificeer als
 Levenslang of verworven
 Ernst: mild – gemiddeld – ernstig

Blending van vaginisme en pijnstoornis
4.10.
-

Classificatie (Binnick)
Dyspareunie en vaginisme in DSM-III
Seksuele pijnstoornissen in DSM-III-R
Verwarde optie: pijn gedefinieerd door activiteit (karakteristiek/locatie van pijn)
 Seksuele pijn? Werkpijn, slaappijn, eetpijn…? Hoofdpijn ook dyspareunie?
 Dyspareunie specifiek voor gemeenschap/seks?
 Andere activiteiten (tampon inbrengen, urineren…)
 Onderscheid in kwaliteit wanneer aanwezig bij andere activiteiten
 Soms voor eerste geslachtsgemeenschap

5. Voorstellen voor DSM-5 classificatie van seksuele problemen van mannen
5.1. Hypoactieve seksueel verlangenstoornis (DSM-IV)
- Aanhoudende en terugkerende gebrekkige seksuele fantasieën en verlangen naar
seksuele activiteit. Het oordeel van een tekort of afwezigheid wordt gemaakt door een
arts, rekening houdend met factoren die invloed hebben op het seksueel functioneren,
zoals leeftijd en de context van het leven van de persoon
- De stoornis veroorzaakt duidelijk lijden of interpersoonlijke moeilijkheden
- De seksuele disfunctie is niet eerder toe te schrijven aan een andere as I stoornis
(behalve een andere seksuele disfunctie) en is niet uitsluitend het gevolg van directe
fysiologische effecten van een middel of een somatische aandoening
5.2. Mannelijke hypoactieve seksueel verlangenstoornis (DSM-V)
- Aanhoudende of terugkerende gebrekkige (of afwezige) seksuele fantasieën en
verlangen voor seksuele activiteit. Het oordeel van een tekort of afwezigheid wordt
gemaakt door een arts, rekening houdend met een aantal factoren die invloed hebben
op het seksueel functioneren, zoals leeftijd en de levenscontext
- De symptomen duren minimaal 6 maanden
- De stoornis veroorzaakt duidelijk lijden of interpersoonlijke moeilijkheden
- De stoornis is niet veroorzaakt door een andere niet-seksuele mentale stoornis of als
gevolg van relatie distress of iets ander significant en het is niet te wijten aan effect van
middel/medicatie of een medische conditie
-

Specificeer als
 Levenslang of verworven
 Gegeneraliseerd of situationeel
 Ernst: mild – gemiddeld – ernstig
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Theoretisch heel verwarrend
Lineair model (M&J): mannen en vrouwen zijn gelijkaardig fysiologisch onderbouwd (cyclus)
- Door elkaar gooien
- Mannen: wel verlangenstoornis
- Vrouwen: samenhang van verlangen en arousal
- Onevenwichtige verdeling van seksuele disfuncties bij mannen en vrouwen
Man die er last van heeft, niet de vrouwelijke partner (individual distress)
5.3. Mannelijke erectiestoornis (DSM-IV)
- Aanhoudende en terugkerende onmogelijk om een adequate erectie te verkrijgen of te
behouden tot voltooiing van de seksuele activiteit
- De stoornis veroorzaakt duidelijk lijden of interpersoonlijke moeilijkheden
- De seksuele disfunctie is niet eerder toe te schrijven aan een andere as I stoornis
(behalve een andere seksuele disfunctie) en is niet uitsluitend het gevolg van directe
fysiologische effecten van een middel of een somatische aandoening
5.4. Erectiestoornis (DSM-V)
- Tenminste één van 3 volgende symptomen tijdens (bijna: minstens 75%) alle
gelegenheden van seksuele activiteit voor minimaal 6 maanden
 Moeilijkheid in erectie verkrijgen tijdens seksuele activiteit
 Moeilijkheid in behoud van erectie tot voltooiing van seksuele activiteit
 Vermindering in erectiele rigiditeit
- De symptomen duren minimaal 6 maanden
- De stoornis veroorzaakt duidelijk lijden of interpersoonlijke moeilijkheden
- De seksuele disfunctie is niet eerder toe te schrijven aan een andere as I stoornis
(behalve een andere seksuele disfunctie) en is niet uitsluitend het gevolg van directe
fysiologische effecten van een middel of een somatische aandoening
-

Specificeer als
 Levenslang of verworven
 Gegeneraliseerd of situationeel
 Ernst: mild – gemiddeld – ernstig

Hoe snel kan je hoe hard worden?’
Race naar kortste tijd, stopwatch…
Hardere erectie plezanter voor man?
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5.5. Vroegtijdige ejaculatie (DSM-IV)
- Aanhoudende of terugkerende ejaculatie met minimale seksuele stimulatie voor, tijdens
of kort na penetratie en voordat persoon het wenst. Clinicus moet rekening houden met
factoren die duur van opwindingsfase beïnvloeden, zoals leeftijd, nieuwheid van
seksuele partner of situatie en recente frequentie van geslachtsgemeenschap
- De stoornis veroorzaakt duidelijk lijden of interpersoonlijke moeilijkheden
- De vroegtijdige ejaculatie is niet te wijten aan directe effecten van een middel (bv.
terugtrekking van opioïden)
5.6. Vroegtijdige (vroege) ejaculatie (DSM-V)
- Aanhoudend of terugkerend patroon van ejaculatie dat optreedt tijdens seksuele
activiteit met partner binnen 1 minuut na vaginale penetratie en voordat de persoon
het wenst (nota: in niet-vaginale activiteiten is tijdsduur niet vastgesteld)
- De symptomen moeten minimaal 6 maanden duren en in (bijna: minstens 75%) alle
gelegenheden van seksuele activiteit
- De stoornis veroorzaakt duidelijk lijden of interpersoonlijke moeilijkheden
- De seksuele disfunctie is niet eerder toe te schrijven aan een andere as I stoornis
(behalve een andere seksuele disfunctie) en is niet uitsluitend het gevolg van directe
fysiologische effecten van een middel of een somatische aandoening
-

Specificeer als
 Levenslang of verworven
 Gegeneraliseerd of situationeel
 Ernst: mild (30s – 1min), gemiddeld (15 – 30s), ernstig (voor, begin of binnen 15s)

5.7. Mannelijke orgasmestoornis (DSM-IV)
- Aanhoudende of terugkerende vertraging van, of afwezigheid van, een orgasme na een
normale seksuele opwindingsfase tijdens de seksuele activiteit waarover een arts
oordeelt, rekening houdend met de leeftijd, adequaat te zijn in focus, intensiteit en duur
- De stoornis veroorzaakt duidelijk lijden of interpersoonlijke moeilijkheden
- De seksuele disfunctie is niet eerder toe te schrijven aan een andere as I stoornis
(behalve een andere seksuele disfunctie) en is niet uitsluitend het gevolg van directe
fysiologische effecten van een middel of een somatische aandoening
5.8. Uitgestelde ejaculatie (DSM-V)
- Beide symptomen in (bijna: tenminste 75%) alle seksuele activiteit met partner en
zonder individuele verlangenvertraging
 Vertraging in ejaculatie
 Zeldzaamheid of afwezigheid van ejaculatie
- De symptomen duren minimaal 6 maanden
- De stoornis veroorzaakt duidelijk lijden of interpersoonlijke moeilijkheden
- De stoornis is niet veroorzaakt door een andere niet-seksuele mentale stoornis of als
gevolg van relatie distress of iets ander significant en het is niet te wijten aan effect van
middel/medicatie of een medische conditie
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-

Specificeer als
 Levenslang of verworven
 Gegeneraliseerd of situationeel
 Ernst: mild – gemiddeld – ernstig

6. Algemeen
6.1. Middel/medicatie geïnduceerde seksuele stoornis (DSM-V)
- Klinisch significante verstoring in seksuele functie is predominant
- Er is bewijs van geschiedenis, fysiek onderzoek of labo-onderzoeken van
 De symptomen ontwikkeld tijdens of vlak na middelintoxicatie of terugtrekking of
na blootstelling aan een middel
 Het middel/medicament is in staat om de symptomen te produceren
- De seksuele disfunctie is niet beter te verklaren door een SS die niet geïnduceerd is door
middel/medicatie, bewijs van zo’n onafhankelijke SS houdt het volgende in: de
symptomen beginnen voor het begin van middel/medicatiegebruik
- De stoornis komt niet exclusief voor tijdens een delirium
- De stoornis veroorzaakt significant lijden voor het individu
6.2. Andere gespecificeerde SD (bv. seksuele aversie) (DSM-V)
6.3. Ongespecificeerde SD (DSM-V)
Men heeft het er willen uithalen, niet goed gedacht ‘zet het onder sociale fobie’ ‘zet het
onder vaginisme’
- We weten dat het bestaat
- We willen het niet zo groot maken

DSM-IV

DSM-V

o Hypoactieve seksuele verlangenstoornis
o Vrouwelijke seksuele opwindingstoornis
Vrouwelijke orgasmestoornis
o Dyspareunie
o Vaginisme
Hypoactieve seksuele verlangenstoornis
Mannelijke erectiestoornis
Vroegtijdige ejaculatie
Mannelijke orgasmestoornis

V. Seksuele interesse/opwinding stoornis
V. orgasmestoornis (ander criteria)
Genito-pelvische pijn-/penetratiestoornis
M. Hypoactieve seksuele verlangenstoornis
Erectiestoornis
Vroegtijdige (vroege) ejaculatie
Uitgestelde ejaculatie
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