SEMINARIE SEKSUOLOGIE – SAMENVATTING
Hoofdstuk 1: Algemene Inleiding
1. Wetenschappelijke studie
●

●
●

Seksuologische denkkaders:
o Essentialisme: menselijk seksueel gedrag krijgt vorm volgens een universeel basispatroon
en is in geringe mate onderhevig aan sociale verandering. Er is veel aandacht voor de
evolutionaire achtergrond van seksueel gedrag en de klemtoon ligt sterk op de invloed
van biologische factoren.
o Sociaal-constructivisme: gaat ervan uit dat seksueel gedrag voornamelijk beïnvloed
wordt door sociale, culturele, historische en/of economische factoren die bepalen wat als
(normaal) seksueel gedrag wordt gezien en wat daarvan de betekenis is.
o Biopsychosociale benadering: probeert biologische, psychologische en sociale factoren
te integreren in een visie die recht doet aan de meervoudige gedetermineerdheid van
seksueel gedrag.
Is de seksuologie één wetenschappelijke discipline?
Wetenschappelijke methodes:
o Kwantitatief en kwalitatief
o Empirisch-wetenschappelijk en betekenis-wetenschappelijk

2. Menselijke seksualiteit
●

Maar ook ‘dieronderzoek’ kan ons daar inzicht in bieden
o Evolutionaire seksuologie
o De invloed van genen, hormonen en hersenen (het brein) op seksueel functioneren
o Voorbeeld: Jim Pfaus – neurobiologie van seksualiteit (cfr. Hoofdstuk 3 in ‘Leerboek
Seksuologie’)

3. Variatie en expressievormen
●
●

●

●
●

Gender
o Man, vrouw, X
Seksuele oriëntatie/voorkeur
o mensen
▪ hetero, homo, biseksueel,, panseksueel,
sapioseksueel, …
o objecten of handelingen
o niets: aseksueel
Gedrag
o ‘normaal’ versus ‘abnormaal’
o ‘normofiel’ versus ‘parafiel’
o ‘sociaal aanvaard’ versus ‘niet sociaal aanvaard’
Fantasie
Zelfbenoeming

demi-seksueel,

grey-seksueel,

4. Seksuologie – positionering
●

Seksualiteit is een complex fenomeen
o seksualiteit is een multidimensioneel gegeven
o bio-psycho-sociale benadering is geen theorie, het is een metatheoretisch denkkader
▪ bijv. seksuele oriëntatie = genetisch bepaald
seksuele oriëntatie = cultureel bepaald
o Nood aan pogingen tot BPS-theorievorming

●

Methodische pluriformiteit is wenselijk
o Empirische onderbouwing is nodig voor een wetenschappelijke seksuologie
▪ Kwalitatief
▪ Kwantitatief
o Theorievorming
o Hulpverleningsinterventies
▪ Nog vaak onvoldoende evidence-based bewezen effectiviteit

●

Aandacht voor positieve seksualiteit is nodig
o Seks vaak als iets negatiefs benaderd
▪ Seksuele voorlichting
o Wat is ‘normale’ seksualiteit?
▪ Verschillende antwoorden in de loop van de geschiedenis
▪ Nu:
⮚ Wederzijdse toestemming
⮚ Afwezigheid van lijden
o Seks draagt bij aan kwaliteit van leven en een gelukkig leven
seksuologie dubbele opdracht
▪
⮚ Ongezonde of gestoorde seksualiteit
⮚ Gezonde of helende seksualiteit

●

Seksuologie en de samenleving – wederzijdse beïnvloeding
o Waarden, ideologieën en belangen
o Samenleving 🡺 seksuologie
o Seksuologie
🡺 samenleving
o Bewustworden en kritisch leren kijken naar die relatie

●

Kernvariabelen
o Sekse
o Genderidentiteit
o Genderrol

o Seksuele oriëntatie
o Seksuele voorkeur
o Seksuele aantrekking
o
o

Seksueel gedrag
Seksuele interactie

o
o
o
o
o

Seksuele relatie
Seksuele functie
Seksuele respons
Seksuele gezondheid
Seksueel welzijn

Hoofdstuk 2: Historiek van de seksuologie als wetenschap
1. Het ontsztaan van de seksuologie
● < 1000 VC
Er is beperkte informatie beschikbaar over het seksueel gedrag en de gewoonten. In verscheidene
culturen werd seks aanvaard als een onderdeel van het leven. Vrouwen waren een vorm van ‘bezit’
met seksuele en reproductieve waarde. Mannen hadden meer vrijheid mbt seksuele partners.
🡪 Dubbele seksuele moraal die nog steeds aanwezig lijkt te zijn in de maatschappij.
Prostitutie was wijverspreid en er leek wel een duidelijk taboe te zijn rond incest.

● Opkomst van het Jodendom
🡪 Vanuit het Oude testament werd seks erkend als een creatieve vorm van plezier.
- Overspel was verboden
- Homoseksueel gedrag werd veroordeeld 🡪 nadruk op het gedrag bv. MSM

● Oude Griekenland
🡪 Tolerantie tav homoseksualiteit onder bepaalde omstandigheden.
- pederastie’ of ‘knapenliefde’ werd aangemoedigd: dit werd niet gezien als een vorm van
pedofilie. Een volwassen man nam een jongere man in leer en tijdens deze periode werden
seksuele contacten getolereerd.
- Homoseksueel gedrag tussen volwassen mannen en tussen mannen en jongens na puberteit:
illegaal
- huwelijk en gezin belangrijk: procreatie
- vrouw = slaaf

● Christendom

De visie vanuit het Christendom was een mix van het Jodendom en het Oude Griekenland.
- Christelijke theologie: onderscheid tussen fysiek vs niet-fysieke, spirituele liefde. Augustinus
maakte onderscheid tussen
o Vleselijke liefde (aardsparadijs en adam en eva) 🡪 naaktheid was een ondergeschikte
vorm van liefde die iemand kan beleven, zonde en schaamte
o Spirituele liefde 🡪 van hogere orde dan vleselijke liefde die mensen hebben
- Eind 4de eeuw ontstond er een negatieve attitude
🡪 Vleselijke liefde moest beheerst worden 🡪 seksuele beheersingsmoraal: je moet je proberen
inhouden. Hormonale omkeer in de puberteit moet je proberen tegenhouden.
Nog steeds te zien in de VS: seksuele voorlichten wordt enkel gefinancierd door federale overheid
indien deze abstinence promoot.

● Het Verre Oosten (Islam, hindeoïsme, oude oosten)
Er heerste een opmerkelijk positievere attitude tov seksualiteit, dan misschien ooit in de westerse
cultuur geweest is.
- Seks in China als een ‘weg naar de onsterfelijkheid’
- Kama Sutra (India): handboek van seksueel plezier en variatie

● Middeleeuwen
-

Fictie: ‘hoofse liefde’: verhalen over ridders en prinsessen
Realtiteit: stond hier in schril contrast tegen
o Mannen en vrouwen hadden een ruwe omgang met elkaar
o Er was geen plaats voor individueel sentiment
o Kuisheidsgordel: moesten vrouwen beschermen tegen verkrachting wanneer mannen
voor lange tijd afwezig waren.

DUS:
In elke cultuur is er altijd al de wens geweest om ‘meesterschap’ te krijgen over seksualiteit en
relaties
Het ‘bedwingen’ van ‘seksualiteit’ en ‘(in)fertiliteit’ krijgt in de meeste culturen veel aandacht
-

Zoektocht naar ‘efficiënte’ anticonceptie is al eeuwenoud
o veronderstelt correcte kennis van het voortplantingsproces
Andreas Vesalius (1514-1565)
o interesse in (seksuele) anatomie ~ opgraven lijken
Anton Van Leeuwenhoek (1632-1723)
o eerste microscoop ~ “spermatozoa”
1827
o ontdekking van bestaan van eicellen
1879
o Observatie van binnendringen van zaadcel in een eicel ~ “fertilisatie”

Er was nog weinig ‘wetenschappelijk’ gekend over het belang van seksualiteit, zaad- en eicellen; wel
ideeën over “goed” en “kwaad”.
⇨ Religieus-morele en juridische benadering
- goed en slecht, strafbaar, zondig gedrag

-

invloed van kerk en staat, “heksenvervolgingen”

● Eind 19e eeuw
⇨ Medisch psychiatrisch-psychologische benadering: Personen deden geen dingen meer die slecht
waren, maar waren slecht omdat ze ziek waren.
o Gezond vs ongezond
o Normaal vs abnormaal = een psychiatrische ziekte die een medische behandeling vereist
⇨ Continuïteit qua norm
o Heteroseksuele coïtus binnen een huwelijk
o Alles wat daarvan afwijkt is ‘slecht’, ‘ongezond’, ‘abnormaal’

● 1886: Psychopathia Sexualis – Richard Von Krafft Ebing
Dit was een overzicht en een classificatie van de perversies.
- Vooral aandacht voor fenomenologie: uitgebreide beschrijvingen van de ziektes
- Normaal vs abnormaal: afwijkingen van de heteroseksuele coïtus (dus ziektes)
waren het gevolg van erfelijke biologische degeneratie en ongunstige
milieu-invloeden. Deze ziektes moesten medisch worden behandeld.
Onderscheid tussen meer erfelijk of meer omgeving was al dan niet aanwezig
zijn van (normale) heteroseksualteit in pubertijd. 🡪 afwezig: afwijking
gediagnosticeerd als erfelijk (weinig aan te doen).
- Masturbatie vanaf de pubertijd 🡪 belangrijke oorzaak van verworven perversies.
⇨ Belangrijk werk voor artsen, juristen en betrokkenen (identificatiemogelijkheid).

● 1906: geboorte van seksuologie als wetenschap
Duitste dermatoloog Iwan Bloch schreef ‘Das Sexualleben unserer Zeit’ , waarin hij het idee van
seksuologie als wetenschappelijke onderneming (Sexualwissenschaft) uitwerkte.
- Combineert de inzichten en methoden van de natuur- en cultuurwetenschappen
- Seksuologie werd interdisciplinair
o Met als gevolg: een grote bloei van de seksuologie, toename in omvang, verbetering
van de kwaliteit en de sekuologie werd maatschappelijk invloedrijker.

● 1908: Eerste
tijdschrift:
Zeitschrift
Sexualwissenshaft – Magnus Hirschfeld (arts) Eerste seksuologische
wetenschappelijke tijdschrift. Hij wou een interdisciplinair forum bieden voor

für

seksuologie, maar slaagde daar niet in want na 1 jaar hield het op met bestaan wegens een tekort
aan financiële middelen.

● 1913: Eerste seksuologische verenigingen: Arztlich gesellschaft für Sexualwissenschaft
und Eugenik - Internationale Gesellschaft für Sexualforschung
Twee concurerend seksuologische verenigingen voor medici werden opgericht:
- Arztlich gesellschaft für Sexualwissenschaft und Eugenik
o Hirschfeld, Bloch en Eulenburg
o Het Zeitschrift für Sexualwissenshaft starte in 1914
opnieuw, maar stopte opnieuw in 1929 door
financiël tekorten en een steeds negatiever
wordend maatschappelijk klimaat tov seksuologie
- Internationale Gesellschaft für Sexualforschung
o Albert Moll (psychiater)

● 1919: Eerste instituut voor wetenschappelijk onderzoek van seksualiteit – Institut für
Sexualwissenshaft
Begonnen door oa Hirschfeld.
Het instituut had een 3-delige doelstelling:
- Hulpverlening
- Preventie
- Onderzoek
Het werd verwoest door de nazi’s in 1933: dit toont de wisselwerking tussen maatschappij en
seksuologie.
- Hirschfeld: seksuologische wetenschappers dienen maatschappelijk op te komen voor de
seksuele vrijheid, emancipatie en tolerantie 🡪 reformatorische seksuologie
o Bv. Wissenschaftlich Humanitares Komitee (1987): tegen discriminatie van
homoseksualiteit in de Duitse Wet.
- Albert Moll: seksuologie dient niet de politieke orde in vraag te stellen 🡪 conformistische
seksuologie.
⇨

Moll en Hirschfeld werden ook rivalen ten aanzien van het organiseren van internationale
seksuologische congressen.

● 1921-1932: Congressen georganiseerd door Hirschfeld
Hirschfeld organiseerde 5 congressen die door de (latere) ‘Wereldliga voor Seksuele Hervorming’ in
verschillende Europese steden werden gehouden.

Thema’s:
-

Maatschappelijke hervorming en seksuele voorlichting
Geboortecontrole en voorkomen van ongewenste zwangerschap
Gelijke rechten voor homoseksuelen
Aanpak van prostitutie
Soa’s

● 1926: Eerste ‘International Congress for Sex Research’
Georganiseerd door Albert Moll in Berlijn.

● 1933: Verwoesting Hirschfeld’s ‘Institut für sexualwissenschaft’
Verwoest door de nazi’s op 6 mei 1933.
- Abrupt einde aan de 1ste groei – en bloeiperiode van de seksuologie
o Europees – vooral Duits
o gedomineerd door artsen
o pleidooi voor wetenschappelijk onderzoek
o casuïstische klinische methodologie
o geloof in een seksueel instinct (van man naar vrouw)
o afwijkingen zijn een ziekte en moeten medisch behandeld
worden
o verhouding maatschappij ~ seksuologie wisselend

2. Na de Tweede Wereldoorlog: de periode 1945-1974
2e groei- en bloeiperiode van de seksuologie
- Amerikaans
- Interdisciplinaire uitbreiding
o Artsen
o Biologen: anatomie, fysiologie, evolutionaire achtergrond en vergelijking tussen
soorten
o Psychologen: manier waarop mensen seksuele informatie verwerken, rol van emoties
en cognitie en de vraag hoe persoonlijke ervaringen, opvattingen en waarden
uiteindelijk vorm krijgen in genderidentiteit, de seksuele identiteit, de seksuele
oriëntatie en seksueel gedrag
o Sociologen: sociale determinanten en interpersoonlijke dynamiek
o Antropologen: culturele context en expressie van seksualiteit

● 1947: Oprichting Institute for Sex Research door Alfred Kinsey
Kinsey werd gevraagd om een ‘verloofdencursus’ over seksualiteit te ontwikkelen voor studenten van
de Universiteit van Indiana. Hij stelde vast dat er nagenoeg geen empirische data over seksueel

gedrag en seksuele beleving voorhanden waren.
- Hij startte een megalomaan grote studie: doel = 100 000 mensen
- De interviews duurden 1,5 tot 2 uur (+- 16 000 mensen) 🡪 seksuele levensloop
- Het feitelijke seksueel gedrag van Amerikanen bleek heel anders veronderstelde op basis van
de toen geldende normen over seksualiteit.
- Sexual behaviour in the human male (1947)
- Sexual behaviour in the human female (1953) 🡪 Openlijke beschrijving van vrouwelijke
seksualiteit werd heel negatief ontvangen
- Hadden een volledig nieuwe visie over ‘abnormaliteit’: het probleem van de zogenaamde
seksuele perversies, was niet zozeer een psychopalogisch, maar een probleem van de
aanpassing van een individu en de samenleving waar deze in leeft.
They have little, if any biologic justification. The problem presented by the so-called perversions is a
product of the disparity between the basic biologic heritage of the human animal, and the traditional,
cultural codes.
It is society’s reaction to the individual who departs from the code, or the individual’s fear of social
reaction if this departure from the code is discovered, which is most often responsible for his
personality disturbances.
-

●

Introductie van zevenpuntenschaal voor classificering van seksuele oriëntatie: van 0 voor
exclusief heteroseksueel tot 6 voor exclusief homoseksueel. Ze introduceerden ook een
categorie X voor mensen die geen erotische respons toonden voor homo- of heteroseksuele
stimuli en ook geen seksueel contact hebben met een ander persoon.

1948: Hormones and behavior – Frank A. Beach
-

Psycholoog
Grondlegger van de gedragsendocrinologie: wetenschap die bij dier en mens
onder andere de samenhang tussen hormonen en seksueel gedrag bestudeert.
Experimenteel (proefdier) onderzoek
Hypothese:
o Lagere diersoorten worden meer beïnvloedt door gedragshormonen
o Hogere diersoorten zijn meer ontvankelijk voor culturele invloeden

● 1951: Patterns of sexual behaviour – Ford en Beach
Ze beschreven de vormgeving en de manier van omgaan met seksualiteit in 190 verschillende
samenlevingen 🡪 ze stelden vast dat er veel interculturele verschillen waren.

● 1955: Introductie van het begrip ‘gender’ in de seksuologie – John Money

Een psycholoog die klinische studies deed naar de ontwikkeling van genderidentiteit bij kinderen met
interseksproblemen.
Met zijn boek Man and woman, boy and girl probeerde Money met zijn collega Anke Ehrhardt in
1972 menselijke en proefdiergegevens over de ontwikkeling van sekse, genderidentiteit en genderrol
te integreren.
🡪 Sekse, gender en genderverschillen zijn kernbegrippen van de seksuologie.

● 1957: Society for the Scientific Study of Sexuality (SSSS)
Opgericht door:
- Artsen: Lehfeldt, Benjamin en Sherwin
- Psychologen: Guze, Beigel en Ellis

● 1965: Journal of Sex Research
Uitgave van de SSSS.
Tijdschrift met de hoogste impactfactor.

● 1966: William Masters en Virginia Johnson
Het centrale concept van in hun werk was de seksuele responscyclus, die werd omschreven als de
menselijke fysiologische en psychologische reactiewijzen op seksuele prikkels. Ze voerden hun
onderzoek uit door mensen seksueel actief te laten zijn in hun laboratorium. Ze onderscheidden 4
fasen: opwinding, plateau, orgasme en herstel of ontspanning.
Ze schreven 2 belangrijke boeken:
- Human sexual response (1966)
- Human sexual inadequacy (1970)
Ze legden de basis voor sekstherapie:
- Seksproblemen zijn koppelproblemen
- Mannen met een disfunctie zonder partner kregen een
surrogaatpartner
- Vrouwelijke seksualiteit werd nog sterk in de zin van voortplanting gezien, herstel van
seksuele problemen waren minder belangrijk.

● 1974: Hellen Singer Kaplan

Psycho-analytische psychiater die propageerde voor de integratie van psychodynamische zienswijzen
binnen de gedragstherapeutische sekstherapie.
- The new sextherapy (1974)
- Voegde de ‘fase van verlangen’ toe aan de seksuele responscyclus
- Ze onderscheidde nabije en verre oorzaken van seksuele disfunctie
o Nabije: factoren die binnen de seksuele interactie zelf het seksuele
functioneren belemmeren bv. Faalangst, gebrek aan kennis…
o Verre: gelegen in een psychopathologisch verlopen ontwikkeling of in
partnerrelationele problematiek, waardoor mensen niet aan een
plezierig en bevredigend seksleven toekomen.

● 1974: Homosexualiteit geen psychiatrische stoornis meer – American Psychiatric
Association (APA)
Daarmee was het normatieve ijkpunt van ‘normale’ seks niet meer de voortplanting en dus de
heteroseksuele coïtus, maar ‘seks met instemming’.

● 1974: World Congres of Sexology – Lehfeldt (oprichter van SSSS)
● 1978: World Association of Sexology
Om de 2 jaar georganiseerd, met als doel het bevorderen van seksuele gezondheid over de hele
wereld en gedurende de gehele levensloop te ontwikkelen, het bevorderen en steunen van de
seksuologie en van de seksuele rechten.

● 2005: World Association for Sexual Health
Verandering van naam van het WAS

3. De periode 1974-2018: sociaal-constructionisme, essentialisme
biopsychosociale denkkader als richtinggevende metaperspectieven

en

Nieuwe breuklijn:
- Kinsey, Beach, Money, Master en Johnson
o
o
o

-

Seksualiteit is biologisch en evolutionair bepaald
Empirische methodologie met sterke onderzoeksopzetten
Essentialisme

Beweging die stelt dat
o
o
o

Seksualiteit is vooral het product van sociale, culturele en economische
omstandigheden
Kwalitatieve methodologie met interviews, focusgroepen en zelfrapportage
Sociaal constructionisme of sociaal constructivisme

⇨ Biopsychosociaal model: Seksualiteit is een gedragssysteem dat voorkomt uit complexe
en vaak wisselende interacties tussen biologische, psychologische en sociale factoren

● 1973: Sociaal constructionisme – John Gagnon en William Simon
De sociologen publiceerden vanuit een sociaal-constructivistisch perspectief hun
boek Sexual Conduct: The social sources of human sexuality.
Centrale onderzoeksvraag in dit werk: Wie heeft met wie, binnen welke relationele
contet, welke seks, met welke gevolgen?
Ze verwierpen de theorie van een (biologisch bepaald) seksueel instinct zoals door
Freud was geformuleerd. Volgens hen was seksueel gedrag sociaal rolgedrag dat door cultureel
bepaalde scripts tot stand werd gebracht. Een script is een scenario dat een situatie definieert als
seksueel, dat actoren benoemt, hun rollen voorschrijft en een verhaallijn bepaalt.
- Intra-persoonlijke dimensie: individu heeft een bepaalde psychologische representatie van
seks en streeft bepaald seksueel gedrag na.
- Inter-persoonlijke dimensie: waardoor mensen seksueel met elkaar kunnen omgaan
⇨ Seksualiteit is de sociaal gemaakte betekenisgeving aan (biologische) opwindingsmogelijkheden.
Weinig aandacht voor de vragen:
- Hoe komt de macht tot stand om het seksuele gedrag sociaal te reguleren en aan wie wordt
de macht dan toebedeeld ?
- Welke rol en functie heeft seksueel geweld in een samenleving ?

● 1975: Sociaal-constructionisme – Susan Brownmiller (journaliste)
Boek: “Against our will. Men, women and rape … a conscious process of intimidation by which all
men keep all women in a state of fear”
- Wie heeft de feitelijke macht en hoe wordt die in stand gehouden?
- Mannen hebben de macht en hun middel om die macht te behouden, is gebruik te maken
van (dreiging) met seksueel geweld
- Verkrachting is geen wangedrag van ‘zieke, gestoorde’ mannen, maar een sociale strategie
gebruikt door mannen om vrouwen in hun sociaal minderwaardige positie te houden
⇨ Mede door haar werk kwamen feministische benaderingen van seksualiteit sterk op de voorgrond

Feiten die haar stelling onderbouwen:
- Seksueel geweld komt overal voor en is van alle tijden
- Daders van seksueel geweld zijn overwegend mannen die seksueel geweld plegen tegen
vrouwen (minder omgekeerd)
- Specifieke legitimeringen maken seksueel geweld onder bepaalde omstandigheden
acceptabel => blijven de effecten van verkrachtingsgedrag minimaal bv. Te kort gerokt.
⇨ Door haar werk werd seksueel geweld een belangrijk thema in de seksuologie.
Theoretisch gevolg van haar werk: Het verdwijnen van seksueel repressieve sociale regels zou leiden
tot een meer geëmancipeerde of gezondere seksualiteit.

● 1975: Sociaal-constructionisme – Kenneth Plummer (socioloog)
“Sexual stigma. An interactionist account”
Een individu interpreteert, evalueert en plaatst zijn eigen ervaringen binnen (en soms tegenover) een
maatschappelijke contet waarbinnen een aantal rollen worden aangeboden. Individuen bouwen
seksuele identiteiten op door zicht te positioneren ten opzichte van vaan de sociale regels en normen
inzake seksueel gedrag. Seksuele deviantie is geen natuurlijk gegeven, maar het gevolg van de sociale
regels die binnen een samenleving of groep bepalen wat normaal of abnormaal is. Seksuele
diversiteit is het proces van betekenisverlening aan ervaringen.
Hij had aandacht voor seksuele diversiteit:
- Niet in gedrag
- In maatschappelijke rollen, subculturen en persoonlijke identiteiten
Vragen:
- Hoe komt deze diversiteit tot stand binnen een samenleving ?
- Hoe leren personen zich te identificeren met een bepaalde rol ?
- Hoe komt deze diversiteit historisch en cross-cultureel tot stand ?
Bijvoorbeeld: de homoseksuele rol
- In samenleving is er een beeld van een ‘ware’ HS
- Bepaalde mensen ervaren zichzelf en gedragen zichzelf als homoseksueel
Centrale processen:
- Elke samenleving (SL) kent een aantal rolposities met daaraan verbonden rolverwachtingen
- SL socialiseert individuen binnen deze rollen en ze gaan zich naar deze rollen gedragen
- SL <-> individu

● 1976: Sociaal-contructionisme – Michel Foucault (filosoof)
“Histoire de la sexualité: 1. La volonté de savoir”
Ook in zijn werk stonden machtsmechanismen centraal. Hij betoogde dat in een samenleving het
seksuele wordt gemaakt door de manier waarop macht verdeeld is. Die machtsverdeling bepaalt
welke verhalen dominant zijn en hoe deze verhalen het gedrag van mensen reguleren.

De seksuologie als wetenschap is een van de centrale elementen in de sociale machtsregulatie van
het seksuele.
Bv. Homoseksualiteit
- Psychiaters: ‘homoseksuele type’ met specifieke eigenschappen
- Homoseksuelen gedragen zich zoals veronderstel wordt door de psychiaters
= “Self-Fulfilling prophecy”

Conclusie sociaal constructionisme:
Seksualiteit is een sociaal-maatschappelijk product. De maatschappelijke regels bepalen:
- Wat seksueel ‘normaal’ is
- Welke betekenis seksualiteit heeft
- In welke mate mannen en vrouwen recht hebben om hun eigen seksualiteit vorm te geven
Maatschappelijke macht en dreiging met seksueel geweld = middel
Er is nood aan een narratieve methodologie.

● Eind jaren 70: Essentialisme en Sociobiologische en Evolutionaire psychologie
Essentialistische theorieën gaan ervan uit dat bepaalde verschijnselen natuurlijk, onvermijdelijk en
universeel zijn en vaak ook dat ze bilogisch bepaald zijn. Bij deze theorieën zijn onder andere
experimentele methoden nodig om hypothesen te toetsen die zijn opgesteld in een eerdere
explorerende onderzoeksfase, al dan niet als vervolg op klinische studies.
Er is vaak een belangrijke rol weggelegd voor onderzoek in naatuurkundige, chemische,
farmacologische en psychofysiologische laboratoria. Belangrijke onderzoeksterreinen werden de
diagnostiek en behandeling van seksuele disfuncties en de biologische determinanten van seksuele
oriëntatie en seksedifferentiatie.
Andere benaderingen die sterk aan invloed wonnen vanaf de jaren zeventig waren de
sociobiologische en evolutionaire psychologie. Het uitgangspunt van deze twee visies is dat het
gedrag van diersoorten het resultaat is van biologische selectie of evolutie. Het selectieproces vindt
fundamenteel op genetisch niveau plaats en daardoor wordt succesvolle genetische reproductie de
maat van evolutionair succes. Bij seksuele reproductie is er het voordeel van diversiteit, aangezien
beide ouders 50% van het genetisch materiaal leveren. Daardoor is de aanpassing aan veranderingen
in de omgeving effectiever dan bij aseksuele reproductie, waarbij geen variatie is in de genenpool. De
evolutionaire functie van seks is bijgevolg succesvolle genetische reproductie en niet lust en
voortplanting. Vrouwen hebben een beperkte vruchtbaarheidscapaciteit, terwijl die van mannen
nagenoeg onbeperkt is. Om genetisch reproductief succesvol te zijn, moeten vrouwen meer dan
mannen seksueel terughoudend zijn.
Voorbeelden van biologische en evolutionair-psychologische benaderingen:
⇨ Seksedifferentiatie model: heel veel van ons gedrag wordt gedetermineerd door door prenatale
processen waardoor de seksen zich ontwikkelen.
⇨ Seksuelestrategieëntheorie van Buss: vrouwen zijn kieskeuriger in het aangaan van seksuele
interacties dan mannen omdat ze, in vergelijking met de nagenoeg onbeperkte zaadproductie van
mannen, een beperkte zwangerschapscapaciteit hebben.

● 1973: International Academy of Sex Research
Opgericht door R.Green (psychiater).
Doel?
- Het bevorderen van interdisciplinair seksuologisch onderzoek vanuit een bio-psychosociaal
perspectief
Wat?
- Gesloten groep van seksonderzoekers vanuit een brede opleidingsachtergrond: psychologen,
sociologen, taalwetenschappers, …
Tijdschrift
- “Archives of Sexual Behavior”

● 1980: Sexual Medicine
-

Vacuümpompen
Intracavernosale injectie-therapie
o Prostine, papaverine/phentolamine, PGEI
- Orale therapie voor erectiestoornissen
o Fosfodiësterase-5 remmers = Viagra, Levitra, Calis
o Yohimbine, Uprima
- Farmacologische therapie voor andere seksuele stoornissen
o Viagra voor libidoproblemen bij vrouwen, SSRI’s voor voortijdige ejaculatie, botuline
voor vaginisme,…
Voordelen:
- Zoektocht naar nieuwe therapievormen
Nadelen:
- Industrie bepaalt de onderzoeksagenda
- Behandeling van seksuele problemen wordt geclaimd door artsen
ISIR-ESIR (1982)
- International/European Society for Impotence Research
- International Journal of Impotence Research
- Jaarlijks congress – 2022 in Rotterdam
ISSM-ESSM (1978)
- International/European Society for Sexual Medicine
- Nauw verbonden met: The Journal of Sexual Medicine
(2003)
- Doelstelling: om (problemen van) menselijke seksualiteit
wetenschappelijk te doorgrongen (en klinisch te verhelpen).
- Sterke biomedische invloed

● Huidige international trends: biopsychosociale benadering
Conflict tussen sociaal-constructionisme en essentialisme leidt tot eenzijdige ‘sociologisering’ dan wel
‘medicalisering’ van de hulpverlening. Daarom pleiten aanhangers van bio-psychosociale paradigma
voor pluralisme. Verschillende onderzoeksmethoden zijn nodig om de vele vragen over seksualiteit te
kunnen beantwoorden.
⇨ Biopsychosociale benadering is algemeen aanvaard
- Seksueel gedrag is gelaagd en complex gedrag dat best evenwichtig wordt bestudeerd door
aandacht te hebben voor biologische, psychologische en sociale invloeden
- Normale seks is seks met instemming tussen partners die instemming kunnen geven
- Heterogeniteit: theoretische en methodisch
⇨ Een voorbeeld van de biopsychosociale benadering is de Incentive theory of Motivation: Deze
theorie stelt dat seksualiteit het resultaat is van systematische interacties tussen biologische,
psychologische en sociale factoren.
⇨ Het BPS model draagt wel een risico in zich mee:
- Dat het niet meer zou kunnen zijn dan een pacificerend gezichstpunt dat specifieert welke
(combinatie van) biopsychosociale factoren (bv. genen, hormonen, sociale klasse,
zelfeffectiviteit,…) invloed uitoefenen op seksualiteit, zonder dat duidelijk wordt wat hun
onderlingen samenhang is, laat staan hoe die te begrijpen valt.
⇨ Positivisme: Het doel van een wetenschappelijk theorie is om met behulp van een afgebakende
verzameling concepten een bepaald fenomeen te verklaren. Het post-modernisme bekritiseert
het positivisme. Deze stroming benadrukt dat waardevrije, universele en objectieve gegevens niet
bestaan, maar dat ze altijd het resultaat zijn van het kijken naar de wereld door een bepaalde bril
en dus altijd door subjectieve opvattingen en betekenissen zijn gekleurd.
⇨ Epistemologie of kennisleer: tak van de filosofie die de oorsprong, aard, reikwijdte en
deugdelijkheid van kennis (constructie) onderzoekt.
🡪 De contrasten tussen essentialisme en sociaal constructivisme hangen samen met
verschillende wetenschapsfilosofische visies of epistemologieën
Seksuologische tijdschriften met hoogste impact factor:
- Journal of Sexual Medicine
- Journal of Sex Research
- Archives of Sexual Behavior
Seksuologische tijdschriften hebben in vergelijking met toptijdschrijften een relatief kleine
impactfactor.

● Huidige internationale trends – Sociaal constructivisme – Leonore Tiefer – 1995

“Sex is not a natural act”
- Seks is geen eenvoudige en universele biologische functie die, zonder training, ervaren dient
te worden door alle mensen en wel met plezier en ongeveer op dezelfde manier
- Seks gaat om functionerende organen én om wat mensen met elkaar doen om bepaalde
doelen te bereiken en hoe deze manieren van vrijen en doelen vorm krijgen binnen een
bepaalde maatschappelijke en interpersoonlijke context op een bepaald moment in de
geschiedenis
Narratieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden

● Huidige internationale trends
-

-

-

‘Essentialisme’
o Nadruk op biologische determinanten
• Genen, hormonen, anatomie, differentiatie, functioneren van de
hersenen en evolutie
o Nadruk op (sociaal) psychologische determinanten
‘Interactionisten’
o John Bancroft
o Raymond Rosen
• Interactie van biologische en psychologische factoren
o Dit is een benadering binnen de sociologie waarin de studie van de interactie tussen
individu(en) centraal staat. Belangrijk uitgangspunt is dat deze interactie zowel de
samenleving als het functioneren en de identiteit van individuen daarbinnen
verklaart
Sociaal constructivisme
Empirische methoden

● Huidige situatie in Vlaanderen
Interfacultair Instituut vor Familiale en Seksuologische Wetenschappen (IFSW)
- Sinds 1961
- Academisch onderwijs over seksuologie (KU Leuven)
Permanente vorming seksuologie (PEV)
- Ugent
Post-graduaat seksuele hulpverlening
- PXL Hogeschool
- Thomas More Hogeschool
Vlaamse Vereniging voor Seksuologie (VVS)
- Beroepsvereniging

-

o Streeft naar erkenning van de klinische seksuologie
o Organiseert (meerdere) studiedagen
Studentlidmaat = 42€
o Tevens abonnement op Tijdschrift voor Seksuologie

Twee zeer verschillende tradities:
- Gentse
o Kwam voort uit de samenwerking van Jaap Kruithof en Jos van Ussel. Het gaat om
emancipatie en een constructionistische sociogenetische visie. De meeste seksuele
problemen vinden hun oorsprong in maatschappelijke (economische) condities als
gevolg waarvan mensen in hun seksuele ontwikkeling en ontplooiing worden
belemmerd.
- Leuvense
o Vanuit levensbeschouwelijke achtergrond, dienstverlening aan de katholieke kerk
o Vooral gericht op seksualiteit en anticonceptie en de behandeling van seksuele
disfuncties binnen paartherapeuthische context.

● Huidige situatie in Nederland
-

Geen academisch (wel post-master) onderwijs rond seksuologie
Wel een internationaal zeer belangrijke onderzoekstraditie
NVVS (€215)
o Onderwijs via ‘Regionaal Instituten voor Nascholing en Opleiding Geestelijke
Gezondheidszorg (RINO’s)
o Erkenning en accreditering van Seksuologische Voorlichting, Preventie en Onderwijs
en Seksuologische hulpverlening
o abonnement op Tijdschrift voor Seksuologie 🡪 studiedagen ~ accreditering

H3: Levensmodellen van seksuele ontwikkeling
1. Levensloopperspectief – uitgangspunten
● Ontwikkeling is levenslang
= Ontwikkeling van bij de start van de ontwikkeling/geboorte tot de dood.
Ontwikkeling is het vermogen om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en is een
leerproces.
- Levenslang op vlak van seksualiteit 🡺 nieuwe situaties én nieuwe keuzes
• geboorte : vermogen om te genieten van lichamelijk contact
• kindertijd : jongen of meisje en wat je kan doen met je lichaam + regels rond
aanraken

•
•
•

puberteit : stroomversnelling
volwassenheid : kennis en ervaring rond partnerrelaties, zwangerschap en
ouderschap
ouderen: aanpassing aan o.a. ziekte en medicijngebruik of verlies van de partner

● Ontwikkelings is contextgebonden
Verschillende factoren hebben invloed op ontwikkeling:
- Biologische aanleg
- Psychologische kenmerken bv. emoties, motivaties en cognities
- Sociaal-culturele factoren 🡪 sterke variatie in de geschiedenis
- Dynamische wederzijdse beïnvloeding, voorbeelden:
o Genetische aanleg komt alleen onder bepaalde omstandigheden tot uiting
(epigenetica)
o Oiv stress 🡪 vroeger begin van de pubertijd
o Gender
• Seksuele ontwikkeling van mannen sterker beïnvloedt door
biologische factoren
• Seksueel gedrag van vrouwen sterker door omgevingsfactoren
o Per levensfase: differentiële invloed van verschillende (f)actoren
• Kindertijd = Ouders belangrijkste qua sociale context
• Adolescentie = Vrienden belangrijkst qua sociale context
• Latere levensfasen = Partner(s)
o Timing van ervaringen (in vergelijking met anderen vroeg, gemiddeld of laat) heeft
invloed op seksuele ontwikkeling
• Leeftijd van start pubertijd
• Eerste menstruatie/zaadlozing
• Eerste geslachtsgemeenschap
• Kinderen krijgen

● Ontwikkeling is plastisch
Plasticiteit is het feit dat gedrag binnen bepaalde grenzen altijd veranderbaar is. Elke individuele
levensloop is slechts één mogelijk pad.
🡪 Onderzoek naar: waarom deze specifieke ontwikkeling en wat hiervan de grenzen zijn
Eerdere ervaringen hebben invloed op latere ervaringen, maar latere ervaringen kunnen ook
betekenis geven aan eerdere ervaringen.
Contextuele factoren samen met de actieve rol van het individu (agency) maken de ontwikkeling
onvoorspelbaar bv. keuze om niet seksueel actief te zijn voor huwelijk owv religieuze redenen.
🡪 Mensen maken zelf keuzes: beïnvloeden de richting en het tempo van de eigen ontwikkeling en de
context waarin deze ontwikkeling plaatsvindt.

● Ontwikkeling is multi-directioneel

Ontwikkeling gebeurt in verschillende richtingen. Ontwikkeling kan een aanpassing of verandering
betekenen in de positieve, groei, of negatieve zin, verlies.
- Gedrag kan ontstaan, verdwijnen of veranderen
- Gedrag stabiel blijven, terwijl de betekenis verandert
Ontwikkelings is een reeks van relatief blijvende en onomkeerbare veranderingen.
- Transformaties (kwalitatief)
o Nieuw gedrag en nieuwe cognities en processen
- Variaties (kwantitatief)
o Verbeteren van een vaardigheid

● Ontwikkeling is multi-dimensioneel
Een multi-dimensionele ontwikkeling is een ontwikkeling op verschillende deelgebieden.
- Per levensfase: differentiatie in ontwikkeling van deelgebieden
o Pubertijd
• Fysieke, psychologische en seksuele ontwikkeling die elkaar
wederzijds beïnvloeden
• Reorganisatie op biologich, cognitief, emotioneel en sociaal vlak
o Jong ouderschap
• Werk, ouderschap en seksualiteit
• Groei op het ene deelgebied kan gepaard gaan met verlies op een
ander terrein

● Studie van ontwikkeling is multidisciplinair
Biologische, psychologische, relationele en sociale veranderingen
🡪 Biologen, artsen, psychologen, sociologen en anthropologen
Elke discipline heeft inzicht in een specifiek deel van de ontwikkeling.

2. Levenslooptheorieën en -modellen
● Modellen zijn complexer geworden
-

-

-

Tot 1950
o Essentialistische visie voorop
o Seksuele ontwikkeling wordt toegeschreven aan aangeboren factoren zodat mensen
op een bepaald moment ‘vanzelf’ sekueel gedrag gaan stellen
Vanaf 1960
o Sociaal-constructionistische visie
o Vooral veel omgevingsinvloeden en uitgangspunt dat alles aangeleerd is
Heden
o Biopsychosociale interactie met een actieve rol voor het individu in ontwikkeling

● Model van Bancroft (2009)

Het model van Bancroft beschrijft de seksuele ontwikkeling op deelgebieden van de seksualiteit:
- Gender identiteit
- Seksuele responsiviteit
- Vermogen om intieme relaties aan te gaan
Hij gaat ervan uit dat deze deelgebieden zich gedurende de kindertijd redelijk onafhankelijk van
elkaar ontwikkelen en pas daarna integreren tot een volwassene seksualiteit.

● Model van Van Zessen (1999)

In dit model staat de ontwikkeling van ‘interactiecompetenties’ centraal. Interactiecompetentie
veronderstelt onder meer gevoelig zijn voor de gevoelens en wensen van de ander, het kennen van

de eigen gevoelens en wensen en het hierover kunnen communiceren en het realiseren ervan.
Het pedagogische, emotionele en seksuele klimaat in het gezin van herkomst en de omgang met
leeftijdsgenoten vormen de context waarin iemand de eerste seksuele ervaringen opdoet en begint
met het opbouwen van interactiecompetentie. Dit proces gaat door na de eerste ervaringen: men
doet ervaring op met verschillende partners en leert dingen bij en af. In interacties krijgt men ook te
maken met partners met eigen ervaringsgeschiedenis. Aan de hand van evaluaties van seksuele
ervaringen kunnen seksuele gedragspatronen worden aangepast, waardoor ontwikkeling levenslang
doorgaat.

● Model van Baltes
Hij beschrijft 3 categorieën van factoren die ontwikkeling vormen:
1. Niet-normatieve invloeden: gebeurtenissen die niet iedereen overkomen bv. ziekte, sterfgeval
2. Normatieve leeftijdsgebonden invloeden: gebeurtenissen die (bijna) iedereen overkomen,
zoals lichamelijke veranderingen in de pubertijd
3. Normatieve geschiedenis gebonden invloeden: dit gaat over historische veranderingen die de
hele cohorte tegelijk treffen

3. Seksuele levensloop
● Seksualiteit omvat verschillende deelgebieden
-

Cognitieve ontwikkeling
Biologische ontwikkeling
Emotionele ontwikkeling
Sociale ontwikkeling
Taalontwikkeling
Morele ontwikkeling

=> seksuele ontwikkeling

=> seksuele ontwikkeling is het gevolg van een ontwikkeling op elk van deze deelgebieden
=> seksuele ontwikkeling is de wijze waarop een (volwassen) individu een integratie maakt van de
ontwikkelingen op deze verschillende deelgebieden?

OF
●

Seksualiteit omvat verschillende deelgebieden
- Cognitieve ontwikkeling
- Biologische ontwikkeling
- Emotionele ontwikkeling
- Sociale ontwikkeling
- Taalontwikkeling
- Morele ontwikkeling
- Seksuele ontwikkeling

⇨

seksuele ontwikkeling is een op zichzelf staande ontwikkeling naast ontwikkelingen op deze
deelgebieden
seksuele ontwikkeling kan ook apart beschreven worden

⇨

● Integratie van deze deelgebieden
-

Specificiteit van de seksuele ontwikkeling
o Neen
▪ Ontwikkeling van algemene betekenis- en gedragssystemen die later de seksuele
vormgeving mee bepalen
▪ ‘Seksueel gedrag’ en ‘seksuele ontwikkeling’ impliceert dat kinderen zelf seksuele
wensen en verlangens zouden hebben, => legitimatie van seks tussen kinderen
en volwassen
▪ ‘Het seksuele ver van kinderen’ en ‘kinderen ver van seksualiteit’
o

Ja
▪

Kinder(lijke) seksualiteit als een basaal, rudimentair systeem dat qua vorm,
betekenis en gedrag vergelijkbaar is met ‘volwassen seksualiteit’

4. Seksualiteit in de kindertijd
● Definitie van seksualiteit bij kinderen (Rademakers, 2000)
o

o

o

Geslachtelijkheid
▪ biologische sekse
▪ genderidentiteit
Lichamelijkheid
▪ seksuele responsiviteit :
● aanraken, aangeraakt worden,
waar raakt iemand ergens anders
aan
Intimiteit
▪ mogelijkheid om contacten en relaties aan
te gaan met anderen
● knuffelen, verkering hebben …

Deze 3 onafhankelijke lijnen uit model van Bancrofft worden deels herhaald in model van de Graaf en
Rademakers.
-

Sekse/Gender
Seksuele responsiviteit
Intimiteit/relatievorming

⇨ Discontinu model (stippenlijn)
Tijdens adolescentie ontwikkeling van seksuele identiteit en seksuele competentie 🡪 Dit leidt tot
seksuele ervaringen 🡪 Je krijgt hierop feedback van partners en zelfreflectie wordt belangrijk (dit
vergroot capaciteit tot abstract denken) 🡪 Dit beïnvloedt terug de seksuele identiteit en
compententie.
Verschillende deelontwikkelingen komen uiteindelijk tot integratie, maar kunnen wel apart
bestudeerd worden.

● Abnormaal seksueel gedrag
o
o

overdreven seksueel gedrag na seksueel misbruik
te weinig seksueel gedrag

● Wat is seksueel voor kinderen ?
o
o

“seksueel” voor kinderen =/= volwassenen
“alle handelingen, aanrakingen die zorgen voor algemene genots- en lustgevoelens”

● Normaal seksueel gedrag
o
o

weinig onderzoek naar o.w.v taboesfeer
methodologische problemen
▪ herinneringen van volwassenen over seks in kindertijd
● vergeten, verkleuren oiv latere seksuele ervaringen
▪ observatie door ouders, leerkrachten, opvoeders …
● verschil in interpretatie, eigen waarden en normen, tonen niet alles
▪ professionele observatoren
● criteria, gestructureerde observatie, …
▪ interview over seksuele kennis en gedrag
● taal niet bij machte, nog geen woordenschat voor, taboe

Wanneer begint seksuele ontwikkeling?
⇨ In utero

● Baby: van conceptie tot één jaar na de geboorte (0-1 jaar)
De seksuele differentiatie begint kort na de conceptie en de seksuele fysiologie begint zich al voor de
geboorte te ontwikkelen: op echografie werd vastgesteld dat mannelijke foetussen al vanaf 26 weken
een erectie kunnen krijgen.
-

De baby is een jongen of een meisje
De ‘huid’ is het grootste algemene lustorgaan bij babies
o Kind heeft behoefte aan lichamelijk contact en vindt knuffelen fijn 🡪 aanraking en

-

-

tederheid
o Knuffelen legt de basis voor gevoelens van warmte, intimiteit, veiligheid en
vertrouwheid 🡪 gehectingsstijl
Erogene zone: mond (orale fase)
Genitaal ‘spel’ – toevallige aanrakingen
o Jongens op 6-8 maanden
o Meisjes op 10-11 maanden
o Tegen het einde van eerste levensjaar is motoriek voldoende ontwikkeld om dit
gericht te kunnen doen bv. benen tegen elkaar knijpen of geslachtsorgaan ergens
tegenaan wrijven (15-19 maanden)
(Nachtelijke) Reflexmatige erectie en vaginale lubrificatie
o Bv. Bij borstvoeding
Kinderen beginnen een onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen
o Adhv auditieve en visuele informatie
o Habituatie of gewenning: baby rustig in de wieg foto’s laten zien van vrouwelijke
gezichten 🡪 baby kijkt er geïnteresseerd naar. Na verloop van tijd is er habituatie en
reageert baby niet meer tot je een foto van een man laat zien (visueel). Dezelfde
experimenten zijn uitgevoerd met mannelijke en vrouwelijke stemmen.

● Peuter (1-3 jaar)
-

-

De ‘huid’ is het grootste algemeen lustorgaan van een baby
Erogene zone: anus (anale fase)
Seksueel gedrag
o Ontdekking van eigen lichaam
▪ Schaamteloze gerichte aanraking van genitaliën
● Meer (?) bij jongens en meer indirect bij meisjes
● Ritmische stimulaatie bv. benen tegen elkaar vanaf 15-19 maandag
o Ontdekking van elkaars lichaam
▪ Interesse in de geslachtsdelen van anderen
● 13 maanden: mannelijke geslachtsdelen
● 17 maanden: vrouwelijke geslachtsdelen
▪ Kijken, manipuleren, bedekken en ontbloten, lichaamsverzorging, vrijspraak
en opmerkingen (vieze woorden fase – vanaf 3 jaar)
Seksuele kennis
o Geslachtsverschillen gekend 🡪 maar kunnen ze niet linken aan seksuele functie
▪ Bv. Deze organen hebben een functie bij het plassen
▪ Bv. ‘Ik kan goed voetballen’ vs ‘Ik heb een paardenstaart’
o Genderollen worden herkend
o Vanaf 2 jaar beginnen kinderen vragen te stellen over seksualiteit
▪ Verschillen tussen jongens en meisjes (+- 2jaar)
▪ Zwangerschap (+- 2,5 jaar)
▪ Geboorte (+- 3 jaar)

● Kleuter (3-6 jaar)

-

-

Fallische fase
o Huwen met vader of moeder
Seksueel gedrag
o Seksueel spel
▪ “Vader en moeder spelen”, “doktertje spelen”, “grote zus”
▪ De essentie is: een situatie creëren waarin ze elkaars lichaam kunnen zien,
ontdekken en vergelijken die onstaat uit nieuwsgierigheid
▪ Kijken en aanraken van geslachtsdelen, zoenen en tongzoenen,
geslachtsdelen aanraken met de mond, geslachtsgemeenschap nadoen
▪ Dit is ‘gezond’
● In de mate dat ze zoveel lichamelijk contact hebben als ze zelf willen
zonder dat er sprake is van exploitatie, druk of uitbuiting
Seksuele kennis
o Op basis van culturele aspecten
▪ Bv. Kledij

● Genderontwikkeling
-

-

-

-

-

Ontwikkeling wordt beïnvloed door verschillende factoren
o Gender identiteit
o Genderrol
Het is een actief leerproces (zie seksuele kennis)
Genderlabeling (2-3 jaar)
o Benoemen van eigen geslacht en dat van anderen
o Aan de hand van uiterlijke kenmerken zoals haardracht en kleding
Genderstabiliteit (3-5 jaar)
o Meisjes worden vrouwen en jongens worden mannen
Genderconsistentie (5-7 jaar)
o Man en vrouw zijn stabile categorieën over de tijd ongeacht de uiterlijke kenmerken
Genderconstatie (na 7 jaar)
o Kunnen consitent en systematisch mannen en vrouwen onderscheiden
Parallel aan ontwikkeling tot ‘genderconstantie’
Veel kennis over gender
o Ontwikkelen (cognitieve) genderschema’s die helpen om informatie te verwerken
o Kennis over genderstereotypes bv. haardracht
o Kennis over genderstereotype gedragingnen bv. aggressief spel
o Kennis over eigen gender beïnvloedt de manier waarop kennis wordt verwerkt
o Kennis over eigen gender beïnvloedt de manier waarop de buitenwereld wordt
waargenomen en hoe men zich gedraagt bv. meisjes worden minder agressief na
labeling
Gendersegregatie
o Genderlabeling leidt tot meer spel met vriendjes van eigen geslacht 🡪 inhoudelijk
ander spel 🡪 invloed op genderrolgedrag, sociale ontwikkeling, aangaan van
vrienschappen
o Rolmodellen in de omgeving bv. vader, moeder, leerkracht en in de media bv. vaak erg

stereotiepe sekseverschillen

● Lagere schoolkind (6-12 jaar)
-

-

-

Latentie fase
o Minder latent daan gedacht werd vroeger
Seksueel gedrag
o Verliefdheid
o Fysieke intimiteit
o Schuldgevoelens na seksuele activiteit
▪ Leren dat het niet ‘gepast’ is om geslachtsdelen te laten zien
▪ Verbergen van seksuele activiteiten
Seksuele kennis
o Kennis van seksualteit van volwassenen en van voortplanting neemt toe
o Kennis over zwangerschap en functies van de geslachtsorganen
▪ Afhankelijk van informatie die kind krijgt en ‘seksueel klimaat’ waarin kind
opgroeit
Zoals in model van Bancroft gezien is: de ontwikkeling van verschillende deelgebieden (bv.
verliefdheid en seksuele responsiviteit) hebben nog weinig met elkaar te maken op deze
leeftijd.

5. Seksualiteit bij adolescenten
Startpunt = Verbrokkelde stukken kennis over seksualiteit en relaties en incidentele lustvolle
ervaringen
Leerproces op seksueel en relationeel gebied wordt ingezet door
- Hormonale veranderingen en verhoogde sensitiviteit voor erotische gekleurde
verhoudingen en lichamelijke belevingen
- Lengte groei en groei van secundaaire geslachtskenmerken, waardoor men sociaal in
een nieuwe positie wordt geplaatst
- Groei van intelligentie in de richting van abstract denken 🡪 idealisering, kritiek en
zelfkritiek mogelijk
- Deelname aan de socio-seksuele interesses en activiteiten in de groep van
leeftijdsgenoten en zich schikken naar de druk die ervan uitgaat
● 12-14 jarigen
-

Begin pubertijd: lichamelijke veranderingen bij meisjes gemiddeld wat eerder als bij jongens
o Lichamelijke veranderingen oa adrenarche, ontwikkeling van secundaire

o

-

geslachtskenmerken zoals menarche en borstgroei bij meisjes, gezichtsbeharing en
groei van penis en testikels bij jongens.
Adrenarche: Staat voor het moment dat de bijnierschors androgenen gaat aanmaken.
Dit veroorzaakt een gevoel van opwinding.

Jongeren voelen zich hier vaak onzeker over
De meeste zijn al eens verliefd geweest of verkering gehad
Seksuele fantasieën
Seksueel gedrag
o Tongzoenen
o Strelen onder de kleren

● 15-17 jarigen
-

Eventuele relaties duren vaak kort
Seksueel gedrag gaat stapsgewijs verder
o Voelen en strelen
o Vingeren en aftrekken
o Geslachtsgemeenschap en orale seks
▪ Basis van vertrouwen is nodig
▪ Seks binnen vaste relaties
o Sexting en naaktfoto’s

● Seksuele ervaring komt geleidelijk
14 jaar:
15 jaar:
17 jaar:
17,7 jaar:
-

-

50%
50 %
50%
50%

tongzoenen
strelen onder de kleren
naakt vrijen
geslachtsgemeenschap

verschillen tussen meisjes en jongens
o meisjes beginnen later maar halen in tegen 16 jaar
o n jaren tussen eerste tongzoen en geslachtsgemeenschap
▪ 4;9 jaar (jongens) versus 3;4 jaar (meisjes)
▪ 2,8 jaar (jongens) versus 2,3 jaar (meisjes)
allochtone jongens hebben meer ervaring dan autochtone jongens
o bij meisjes is dat omgekeerd
Spreiding over het begin in functie van het opleidingsniveau
o Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe later geslachtsgemeenschap
Seksuele ervaring
o Veronderstelt biologische rijping, deel uitmaken van bepaalde sociale circuits en zich
de leefstijl eigen maken die daarbij hoort

● 18-20 jarigen
-

Emerging adulthood

-

o Min of meer onafhankelijk van hun ouders
o Weinig verantwoordelijkheden zoals opvoeding van kinderen of bezit van een huis
o Ruimte voor verkenning van emotionele en lichamelijke intimiteit
Seksueel relatiepatroon
o Seriële monogamie
o Relaties gaan langer duren en intimiteit krijgt meer aandacht

● Seksueel relatiepatroon
-

-

‘seriële monogamie’ genoemd
maar aantal partners beperkt
o 1990:
16 - 19 jarigen: 2 partners: 22% (jongens) en 12% (meisjes)
▪
6 partners: 9% (jongens) en 2% (meisjes)
10 partners: 0,2%
o 1995
▪ 16 - 19 jarigen: 2 partners: 18% (jongens) en 21% (meisjes)
6 partners: 22% (jongens) en 4% (meisjes)
Twee relatiepatronen
o Contactgerichtheid => wederzijdse betrokkenheid
▪ Affectief warm milieu, seksuele openheid, opgenomen in groep
o Contactvermijders
▪ Onveilige gehechtheid, niet opgenomen in groep leeftijdsgenoten

● 21-24 jarigen
-

Relaties worden serieuzer
Vergeleken met andere leeftijdsgroepen relatief seksueel actief
Seksuele risico’s en problemen kennen een piek
o Abortus cijfer het hoogst
o Pijn bij vrijen
o SOA’s
o Seksuele grensoverschrijding

● Homoseksuele ontwikkeling
Ontwikkeling van homoseksuele identiteit is het gevolg van de oplossing van intern conflict dat
adolescenten ervaren door hun identificatie als zijnde lesbisch of homo en waarbij een positieve
oplossing van dat conflict leidt tot coming-out.
Fase model van Cass en Troiden
-

Verscheidene verdedigingsstrategieën om persoonlijke homoseksuele gevoelens niet te
hoeven erkennen
o Gevoelens geminimaliseerd
o Kan leiden tot emotionele problemen

-

⇨
⇨

Erkenning en voorlopige aanvaarding
Experimenteren met homoseksuele relaties
o Groeiend gevoel normaal te zijn
Homoseksuele identiteit geaccepteerd
o Beschouwd als positief aspect van zichzelf
Overgang van de ene fase naar de andere kan gepaard gaan met tijdelijk onderbrekingen en
weer opstarten en terugval
Rapporteren van seksuele ervaringen met iemand van hetzelfde geslacht is niet altijd een
uiting van homoseksuele identiteit, maar kan ook behoren tot het seksuele experimenteren
van heteroseksuele jongeren

Ander model: identiteitsprocessen
- Afsluiten van heteroseksualiteit
- Ontwikkelen van persoonlijke holebi-identiteit
- Ontwikkelen van sociale holebi-identiteit
- Zichzelf identificeren met de holebi-gemeenschap
- Ontwikkelen van holebi-intimiteitsstatus
- Integreren in de holebi-gemeenschap
-

6. Seksualiteit bij volwassenen (25-55 jaar)
Periode van meer definitieve relationele binding: vaste partner krijgen, trouwen en kinderen
krijgen. Het zijn vooral de belangrijke levensgebeurtenissen zoals kinderen krijgen of
scheiding die verandering op gang zetten. Wisselende sekspartners komt meer voor onder
homo- en biseksuele mannen dan onder heteroseksuele mannen.

Periode van meer definitieve relationele binding waarbij de relaties zich vaker volgens het
volgende traject ontwikkelen:
- De kennismakingstijd
- Samenwonen of trouwen, de eerste tijd samen
- De geboorte en opvoeding van jonge kinderen
- Mid-life problemen en de opvoeding van adolescenten
- Samen overblijven als de kinderen het huis uit gaan
- Pensionering, samen ouder worden, grootouder worden
⇨ Elk fase gaat gepaard met nieuwe taken, problemen en gedragspatronen waarbij
telkens moet worden gezocht naar een nieuwe balans en waarbij vooral de
overgangen van de ene fase naar de andere tot spanningen in het koppel en de
brede familie kunnen leiden.
● Langdurige relaties

Aan het begin van deze levensfase duren relaties gemiddeld 4 jaar, aan het einde gemiddeld 24 jaar.
De romantiek en passie van in het begin gaan geleidelijk over in een meer kameraadschappelijke
vorm van liefde.
In langdurige relaties kan de seks (steeds) beter worden, omdat mensen elkaaar steeds beter kennen
en intimiteit en vertrouwen toenemen. Maar de zin in seks kan ook geleidelijk afnemen,
bijvoorbeeld omdat alle tijd en aandacht uitgaata naar werk en/of de zorg voor (kleine) kinderen of
omdat men elkaar niet meer hoeft te ontdekken en veroveren. Gemiddeld neemt het seksuele
verlangen bij vrouen sterker af dan bij mannen, wellicht omdat seksueel verlangen van vrouwen meer
afhankelijk is van contextuele factoren.
De meeste echtscheidingen vinden in deze levensfase plaats. De meeste mensen die op deze leeftijd
een relatie verbreken, willen wel weer een nieuwe partner. Hoe ouder iemand is bij de echtscheiding,
hoe lastiger het is om een nieuwe partner te vinden.

● Zwangerschap en de zorg voor (kleine) kinderen
Zwangerschap en de zorg voor kleine kinderen en adolescenten gaan gepaard met belangrijke
biologische, psychologische en sociale veranderingen, die hun weerslag kunnen hebben op het
seksueel welbevinden van de (nieuwe) ouders – met meer impact op vrouwen dan mannen.
Vrouw 🡪 menstruatie = hormoonfluctuaties invloed op
- seksueel gedrag
o mid-cyclische piek in frequentie van coïtus en orgasme
o mid-cyclische piek in auto- en heteroseksueel gedrag geïnitieerd door de vrouw zowel
bij hetero - als lesbische koppel
- bevestigd door vaginaal onderzoek
o plethysmografisch onderzoek en labiale temperatuurmetingen
- pil heeft een invloed op deze schommelingen
o soms een reden om met de pil te stoppen …
Wanneer een koppel zwanger probeert te worden:
- In de beginfase: een positief effect op het seksueel verlangen
- Wanneer zwangerschap uitblijft: negatief effect op seksueel verlangen en beleving van
seksualiteit 🡪 verliezen van plezier in seks en gevoel krijgen dat het een ‘opdracht’ wordt.
Tijdens de zwangerschap:
- Meestal een afname van interesse in en deelname aan geslachtsgemeenschap
o 1e trimester daling, 2de trimester soms stijging, 3de trimester daling
o Beïnvloed door gebrek aan kennis van genitale anatomie bv. foetale blootstelling aan
sperma
o Misverstanden bv. scheuren van hymen bij vrouwenlijke foetus
o Angsten over de negatieve gevolgen van seks tijdens de zwangerschap voor
ongeboren kind of de zwangerschap zelf
o Daarnaast ook vermoeidheid, vaginale of buikpijn bij het vrijen of verminderd
verlangen
- Na zwangerschap duur het 6 tot 8 weken alvorens seksuele activiteit wordt hervat

Periode vlak na de bevalling:
- Door ouders vaak als zwaar omschreven
o Wennen aan nieuwe verantwoordelijkheid en grote veranderingen in hun leven
o Vermoeidheid door slaaptekort en zorg voor de baby
- Relatie verandert van geliefden naar ouders doordat er zo veel aandacht naar het kind gaat
o Spanningen in de relatie
o (Tijdelijke) lagere relationele en seksuele tevredenheid
Vrouw 🡺 menopauze
🡪 Climacterium: overgang processen die leiden tot de laatste menstruatie

● Seksueel gedrag
De frequentie van masturberen neemt niet noemenswaardig af tussen de 25 en 54 jaar. Mensen
gaven in Vlaanderen aan gemiddeld 1,2 keer per week seks te hebben, wat minder is dan de vaak
aangehaalde en algemeen aaanvaaarde sociaal voorgeschreven norm vana twee keer per week.
Zin in seks neemt af in langdurige relaties, wellicht doordat relaties steeds vriendschappelijker
worden en omdat seksuele aantrekking in langdurige relaties wat afneemt. Ondanks de afnemende
zin, willen koppels hier niet zomaar aan toegeven, omdat ze seks een belangrijk onderdeel van de
relatie vinden. Belangrijke gebeurtenissen zoals overgang naar ouderschap of ziekte kunnen invloed
hebben op de seksfrequentie.

● Seksuele beleving
Voor zowel mannen als vrouwen geldt dat wanneer de frequentie van seks met een partner lager is,
men minder tevreden is met de relatie en met het seksleven. De samenhang met de relationele
tevredenheid is sterker dan de relatie met seksuele satisfactie.
Frequentie van seksueel contact, de tevredenheid met het seksleven en tevredenheid met de
relatie zijn drie elementen die elkaar wederzijds beïnvloeden in een relatie. Wanneer het op een van
deze drie terreinen minder goed gaat, heeft dit zijn weerslag op de andere aspecten van de relatie.
Seksuele beleving hangt ook samen met hechtingsprocessen.

● Seksuele homeostase
-

Seksueel evenwicht tussen de partners
Een verandering in de seksuele of niet-seksuele sfeer bij één van de partners kan dit
evenwicht tijdelijk veranderen
veranderingen die op een regelmatige basis terugkomen (bijv. ED, verminderd seksueel
verlangen, …) destabiliseren het ‘seksueel evenwicht’ en kan leiden tot een patroon van
‘seksuele vermijding’
o Aantrekking tot anderen, pornograafie, internet met chatrooms waar men geen angst
moet hebben om te falen of gefrustreerd te worden
o Seksuele abstinentie kan een nieuw aseksueel evenwicht installeren dat soms

maanden tot jaren in stand blijft.

● Seks buiten de relatie (afgelopen jaar)
-

-

6,4 % van duurzame heterorelaties = niet-monogame relatie
Mensen zonder duurzame relatie
o 1 partner =>
44% v/d mannen
53% vrouwen
o 2 tot 4 partners 45% mannen
44% vrouwen
o meestal geen one-night stands, meestal 25 keer seks met een partner
o 10% van de mannen zonder duurzame relatie => prostituee
o 3% van alle heteroseksuele mannen (50% duurzame relatie)
=> 1 of meer prostitutiecontacten
Levensloop: 13,5% van de mannen 1 of meer prostitutiecontacten

7. Seksualiteit bij ouderen (ouder dan 55 jaar)
● Ouderen, seks en de maatschappelijke context
Ouderen en seksualiteit wordt in onze maatschappij nog vaak moeilijk samen gedacht. Er wordt
immers veronderstelt dat normale fysiologische verouderingsprocessen ertoe leiden daat ouderen
niet meer seksueel actief kunnen zijn.
Ouderen worden in de media eenzijdig geportreteerd als aseksueel, waardoor het stereotype van
aseksuele oudere onterecht wordt bevestigd.
⇨ Maar: ook voor ouderen draagt seksualiteit bij aan hun kwaliteit van leven
Maatschappelijke veranderingen:
-

-

Veranderingen in de populatie
o Langere levensverwachting
▪ Groep ouderen wordt relatief groter
▪ Ouderen blijven langer vitaal – kalenderleeftijd niet-richting gevend
▪ Nieuwe levensfases
● Leeg nest, pensionering, derde leeftijd, vierde leeftijd
● Samenspel van leeftijd met sociaal en fysiek welzijn bepaalt of
mensen jong-oud, middelmatig-oud of oud-oud genoemd kunnen
worden
● Vrouwen leven gemiddeld langer dan mannen
o Kans groter dat vrouwen op oude leeftijd geen partner
hebben
● Mannen hebben jongere partners en huwen sneller opnieuw na
scheiding of overlijden van een partner
Veranderingen in de attitude ten aanzien van seksualiteit
o Kerkelijke beheersingsmoraal

▪

o

‘Seks
binnen heteroseksuele, duurzame partnerrelatie waarbij
geslachtsgemeenschap centraat staat die gericht is op voortplanting en
liefde’ (God’s plan)
▪ Geen informatie beschikbaar, geen gesprek mogelijk, schuldgevoelens, vrouw
ten dienste van de man
Economische groei en welvaart
▪ Ouderen beter opgeleid en dus beter geïnformeerd over seksualiteit
▪ Emancipatie van de vrouw
● Professioneel door meer kansen op de arbeidsparticipatie
● Seksueel door veilige anticonceptie
▪ Seksuele revolutie
● Op de markt komen van efficiënte anticonceptie
● Secularisatie van de maatschappij voor zowel mannen als vrouwen
▪ Toename van tolerantie tav homoseksualiteit
▪ Feminisme

⇨

Houdingen tav seksualiteit blijven steeds evolueren. Die veranderende attitudes brengen met
zich mee daaat huidige, en mogelijk volgende generaties ouderen een grotere variatie in
seksueel gedrag hebben dan vorige generaties.

-

Veranderingen in de ervaring van ouder worden
o Leeftijd, geslacht, sociale klasse, ras, gezondheid en seksuele oriëntatie 🡪 bepalen
ervaring van ouder worden
o ‘Moderne oudere’
▪ Verwacht lang, gelukkig en tevreden te kunnen leven
▪ Welzijn staat centraal

⇨

Meer maatschappelijke aaandacht voor seksualiteit bij ouderen en meer onderzoek

MAAR
-

Age-ism
o Meer of minder subtiele vorm van discriminatie op grond van leeftijd
o Zeker op vlak van seksualiteit zijn er vooroordelen en stereotypen over ouderen, oud
worden en seksualiteit
▪ Ouderen hebben een gebrek aan woordenschat en taal
▪ Geen toegang tot oudere populaties voor studies
▪ Als er al fondsen gevonden worden voor onderzoek rond seksualiteit worden
ouderen vaak genegeerd
● Maatschappelijk = ouderen aseksueel
● Individueel = tegenoverdachtelijk: mens wil niet nadenken over het
feit dat mensen uit de oudere generatie seksueel actief zouden zijn

● Mythes rond ouderen en seksualiteit
-

Sociale normen rond seksualiteit zorgen voor

o
o

De-seksualisering
De-legitimering

-

Oorzaak?
o Victoriaanse waarden
▪ Seks is gericht op voortplanting, masturbatie is ongezond, vrouwen mogen
niet van seks genieten
o Associatie met schoonheid en vitaliteit
▪ Seks hoort bij jonge mensen die kunnen tegemoet komen aan de hoge
verwachtingen die aan seksualteit worden gesteld
o Drie mythes
▪ Ouderen hebben geen seks meer
● Gevoed door het idee dat ouderen niet aantrekkelijk (kunnen) zijn
en/of aseksueel zijn
▪ Seksualiteit bij ouderen is grappig
● Weerspiegelt zich in humor waarbij fysieke achteruitgang en het niet
meer kunnen presteren centraal staan
▪ Seksualiteit bij ouderen is wansmakelijk
● Mensen die niet voldoen aan het aseksuele stereotype worden als
afwijkend, geobsedeerd en zelfs pervers nergezet
● ‘Dirty old men’

-

Gevolg van mythes
o Seksualiteit bij ouderen wordt taboe
o Ontstaan van een negatieve attitude, schaamte en schuld
o Taboe wordt geïnternaliseerd door jongeren en ouderen
▪ Jongeren hebben een negatieve perceptie van seksualiteit en ouderen
▪ Internalisering bij ouderen kan een verlammend effect hebben in hun
(durven) voelen, denken en doen rond seksualiteit

● Feiten en cijfers over seks bij ouderen
-

Een deel van ouderen blijft tot op hoge leeftijd seksueel actief en behoudt interesse in
seksualiteit.
o Ouderen vinden seksualiteit belangrijk en essentieel voor een goede relatie en
levenskwaliteit

-

Een blijvend engagement in seksuele activiteiten
o Continuïteit van seksueel gedrag
o Vermindering van geslachtsgemeenschap in functie van de leeftijd
▪ Bv. Door erectiecapaciteit
o Inhoud van seksueel contact verandert onder invloed van biologische,
psychologische, sociale en culturele factoren
▪ Geslachtsgemeenschap 🡪 wederzijdse masturbatie en strelen
o Discrepantie tussen feitelijke en wenselijke
▪ Ze willen meer seksuele gedragingen stellen dan ze feitelijk doen (niet:

▪
▪

masturberen)
Discrepatie is niet a priori leeftijdsgebonden
Houdt verband met gezondheid van beide partners en kwaliteit van de relatie

-

Duidelijke continuïteit in plezier en bevrediging
o Verband met seksuele activiteit, relatiekwaliteit en mentale gezondheid
o Geen verband met frequentie van seksuele activiteit

-

Wat vinden ouderen zelf?
o Weinig onderzoek naar de beleving van ouderen
o Plaats in de nodenhiërarchie
▪ Gemoedstoestand > geheugen > slaap > seks > eetlust
▪ Seks is ‘gemiddeld’ belangrijk
▪ Sterke spreiding in het belang dat aan seks wordt gehecht

● Ouderen, seks, hormonen en ziekte
Ondanks de positieve ervaringen worden ouderen niet vrijwaard van seksuele problemen.
-

Mannen
o Hormonale veranderingen = andropauze: hoeveelheid testosteron neemt af
▪ Geen discrete verandering 🡪 eerder gradueel
▪ Vermindering van orgastisch functioneren
● Eerst: kortere duur, minder contracties, minder zaadvocht
● Later:
o Vermindering viscositeit en volume van ejaculaat
o Vermindering van kracht waarmee ejaculaat naar buiten
wordt gestuwd
o Minder harde erecties die minder snel komen en/of minder
lang aanhouden
● Ook: ejaculatieproblemen en pijn bij vrijen
o Fysieke veranderingen 🡪 seksueel functioneren 🡪 zelfperceptie – ‘impotent’
o Veranderingen zijn teleurstellen, maar bienden de opportuniteit om anders van seks
te genieten

-

Vrouwen
o Hormonale vernaderingen = menopauze
▪ Veranderingen
● Vaginaal:
o Dunnere vaginale wanden
o Verminderde elasticiteit
o Labia minder gevuld
o Vaginale droogte
● In orgastisch functioneren:
o Minder en minder krachtige contracties en totale lichaam
minder betrokken
▪ ‘Menopauze’ is de ‘oorzaak van alles’

o

●

Seksuele norm van jong en aantrekkelijk heeft bij oudere vrouwen een negatieve
invloed op hun lichaamsbeeld en het kan door de overgang geïnitieerde definitieve
einde van de vruchtbaarheid het gevoel van eigenwaarde aantasten met als gevolg
dat een deel van de oudere vrouwen zich niet meer aantrekkelijk voelt.

-

Seksuele problemen kunnen leiden tot schaamte en stress
o Oiv de sterke culturele betekenissen
▪ Hegemonie van ‘penetratie’ in discours over seks
▪ Fallus/penetratie staat centraal in socioculturele scripts ivm seks
▪ ‘Impotente man’ en ‘frigide vrouw’

-

Meer kans op ontwikkelen van chronische ziektes
o Ziektes en behandelingen beïnvloeden vooral het seksueel functioneren van ouderen
▪ Direct
▪ Iatrogeen

-

Koppels
o Aantal nieuwe mogelijkheden
▪ Meer privacy
▪ Kinderen zijn het huis uit 🡪 hernieuwde vrijheid
▪ Geen angst meer voor zwangerschap
▪ Meer tijd voor elkaar
▪ Vertraging van het seksueel functioneren
● Partners leren meer sensueel met elkaar omgaan
● Seksualiteit wordt minder prestatiegericht
o Hebben nieuwe ‘seksuele scripts’ nodig om de impact van fysiologische
veranderingen een plaats te geven
▪ Zoeken naar een positieve betekenis van seks ondanks…
▪ ‘Seksuele medicatie’ bevestigd de hegemonie van de penetratie als normale
en na te streven vorm van seksualiteit

Klinisch perspectief
-

Seksualiteit is een deel van een individueel ontwikkelingsproces
Seksualteit bij ouderen moet in perspectief gezien worden van de
o Vroegere seksuele ervaringen
▪ Continuïteit
o Relatiegeschiedenis en huidige relatie
▪ Kwaliteit van de (seksuele) relatie, emotionele verbinding tussen de partners,
fysieke en mentale gezondheid van de partners
● Opname in WZC?
o Coping met de life-events in de relatie
o Culturele invloeden

⇨

Noden, zorgen en behoeften van oudere mensen op vlak van seksualiteit en intimiteit

-

Probleemgebieden
o Biologisch
▪ Veroudering
● Vermindering mobiliteit
▪ Ziekte
● Bv. Diabetes mellitus, depressie, alzheimer, dementie, Parkinson
▪ Iatrogene invloeden
● Ingrepen = prostaat, baarmoeder, katheter
● Medicatie = antidepressiva, antihypertensiva,…
●
o Psychosociaal
▪ Veranderd lichaamsschema, lichaamsbeeld en zelfwaardegevoel
▪ Relationele factoren
● Bv. Huwelijkstevredenheid, slechte familierelaties
▪ Geen partner
▪ Sociale conditionering
▪ Gebrek aan privacy
● Bv. Rustoord

-

Probleemgroepen
o Chronisch zieke mensen
▪ Beperkingen door lichamelijke aandoeningen en behandelingen
o Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen
▪ Heteronormativiteit in de maatschappij
▪ Homo-onvriendelijkheid in de zorg
▪ Gebrek aan opleiding
▪ Eenzaamheid

-

Probleemreacties
o Afwachten
▪ Ouderen verwachten dat hulpverleners de eerste stap zetten
o Bagatelliseren
▪ “Daara moet je u toch niet meer druk over maken op uw leeftijd”
o Als onvermijdelijk uitleggen
▪ “Gelet op jouw leeftijd en met alle problemen die je hebt, is het toch heel
normaal dat het seksueel niet meer gaat”
Bereidheid om op een creatieve manier op zoek te gaan naar mogelijkheden voor de man
en/of de vrouw en/of het koppel om met de veranderingen die die “leeftijd” met zich
meebrengt te leren omgaaan vanuit de overtuiging dat er geen doel of norm is behalve wat
mensen zelf prettig vinden.
Weten wat je wil, weten wat je partner wil, communicatie daarover, grenzen aangeven en
deze (laten) respecteren.

⇨

⇨

● Seksualiteit in woon-zorgcentra

Sterke omschakkeling van aanbodgestuurde zorg naar vraaggestuurde zorg met als doel ‘wonen zoals
thuis’.
- Meer autonomie en zelfbeschikking
- Niet grenzenloos, want ze moeten rekening houden met anderen: andere bewoners en
hulpverleners
- Ze zijn minder vrij om hun leven in te richten zoals ze dat zelf willen
o Inperking van privacy en mogelijkheden, bijvoorbeeld:
▪ Nachtverpleegster doet nachtronden en loopt binnen in alle kamers
▪ Bewoners delen een kamer met andere bewoners
▪ Kamers kunnen/mogen niet op slot
▪ Bewoners dwalen rond en gaaan ongevraagd bij elkaar binnen
▪ Fysieke beperkingen zorgen ervoor dat masturbatie moeilijk wordt
-

Seksualiteit is deel van de kwaliteit van leven van mensen
o Seks beïnvloedt de fysieke en mentale gezondheid op een positieve manier

-

Seksualiteit is wel vaak afwezig als een punt van aandacht in de zorg
o Grote diversiteit in instellingen
▪ Geen aandacht, geen visie en geen beleid
▪ Seksnegatief beleid van ‘brandjes blussen’
● Protocollen ivm seksueel grensoverschrijdend gedrag en misbruik
▪ Sekspositieve visie en beleid
● Bevestigd door de ‘verantwoordelijken’ waardoor het personeel zich
gesteund voelt
● Faciliteiten bieden die seks mogelijk maken
● Privacy bewaken en waarborgen
● Er blijven grenzen in het zoeken naar het manieren om bewoners te
ondersteunen
● Sociaal erotische dienstverlening op maat bv. Aditi vzw

Obstakels in WZC
-

Kinderen en de reputatie van de instelling
o Van ‘ouders die zorgen’ naar ‘zorgen voor ouders’
o Evolutie
▪ Ouders die zich zorgen maken over seksualiteit van hun kinderen
▪ Kinderen die veronderstellen dat ouders niet seksueel actief zijn
▪ Kindern die zich zorgen (moeten/mogen/kunnen) maken over seksualiteit
van hun ouders

-

Gebrek aan privacy
o Fysieke omgeving
▪ Ruimte
o Sociale omgeving
▪ Attitude over intimiteit, seksualiteit en privacy van

●
●
●

Bewoners
Hulpverleners
Familie

-

Mythes en overtuigingen van medewerkers tav seks bij ouderen
o Verward, hulpeloos, boos en verlegen bij confrontatie met uitingen van seksualiteit
o Passieve afwachtende houding <-> (pro) actieve houding

-

Bij ouderen met cognitieve beperkingen
o Diversiteit van aandoeningen
o Seksuele gedragsveranderingen
▪ Intimiteit zoekende type
▪ Ontremde type
● Masturberen in openbaar, naakt rondlopen, liefkozen van een
onbekende
▪ Aseksuele type

⇨
⇨

Visie: seksueel gedrag is ongewenst gedrag
MAAR: ongewenst voor wie: de cliënt of de hulpverlener

● Besluit
Groter wordende groep ouderen die op hun manier willen blijven genieten van seksualiteit en
intimiteit
Mythes maken dat niet gemakkelijk
Maar ze blijven:
- Seksueel geïnteresseerd
- Seksueel actief
- Seksueel tevreden
Er moeten in overleg met hun partner creatief geleerd worden om te gaan met veranderende
mogelijkheden en uitgedaagd worden om een vaststaand idee van seks als penetratie los te laten.
In de thuissituatie is dat maakkelijker dan wanneer er een residentiële opname is in een WZC
🡪 owv vooroordelen van medebewoners, medewerkers, familie,…

H4. Slot
Is seksuele hulpverlening nodig?
● Algemeen
o Een ‘bepaald beeld’ van seksualiteit is altijd aanwezig in de media
● Patiënten / jongeren

o Deel van de kwaliteit van leven
o Vragende partij (direct of indirect)
● Hulpverleners / ouders, leerkrachten, opvoeders
o Vinden van wel
o Maar komen er niet toe om verschillende redenen

Seksualiteit vroeger
● taboe
● alleen van belang voor de voortplanting
● positieve waarde voor de relatie : geen aandacht
1968 : “seksuele revolutie”
● openheid
● omschakeling van omgaan met seksualiteit
● alles wat kan, moet nu ook
● heeft geleid tot meer hulp zoeken bij seksuele moeilijkheden
● is samen gegaan met meer seksuologisch onderzoek (Masters & Johnson)
Probleem
● Hulpverleners in de eerste lijn / opvoeders voelen zich ongemakkelijk bij die nieuwe
(hulp)vragen
o gebrek aan theoretische kennis
▪ In de meeste opleidingen is er geen vak ‘seksuologie’ opgenomen
● “Fysiologie van de last maar niet van de lust”
▪ Ouders/opvoeders hebben zelf geen goed voorbeeld gehad
o Gebrek aan (therapeutische) (gespreks)vaardigheden
Weinig onderzoek alleen aandacht voor:
● Kennis omtrent seksualiteit
● Attitudes van verpleegkundigen of studenten geneeskunde t.a.v. seksualiteit
● Seksualiteit bij ‘specifieke’ doelgroepen
o bijv. mentaal gehandicapten, psychiatrische patiënten, chronische ziekten (vb.
diabetes, epilepsie) , hartpatiënten, ouderen, mensen met een andere culturele
achtergrond, zwangerschap, homoseksualiteit, ...
● Redenen om er niet mee bezig te zijn
“Seksuele anamnese dysforie”
● Verborgen agenda achter deze ‘redenen’
● Ik praat nooit over seksualiteit
● Ik voel me er ongemakkelijk bij
● Als ik een probleem vind, hoe moet ik dat

dan oplossen?
=> Persoonlijke visie en attitude tav. seksualiteit

Model voor hulpverleners qua seksuele zorg. Dit model is in de vorm van een piramide, hoe
hoger in de piramide hoe adequater je hulp kunt bieden op het vlak van seksualiteit
(hiërarchisch model). Een zorgverlener hoeft niet alle stappen zelf te doorlopen, maar kan
ook ergens in het stappenplan doorverwijzen naar een seksuoloog of psycholoog. Ook niet
alle patiënten hebben behoefte aan het doorlopen van alle stappen of willen een verwijzing.
Soms zijn permission of informatie genoeg. Van belang is wel om als zorgverlener zelf de
kanalen te kennen via welke verwezen kan worden indien gewenst.
Het bespreekbaar maken van het onderwerp seksualiteit tussen patiënt en zorgverlener en
tussen de partners onderling is al een belangrijke eerste stap. Het kan openheid en
opluchting tot gevolg hebben, wat een therapeutische werking kan hebben. Een deel van de
patiënten zal concretere adviezen willen of kunnen gebruiken. Gedacht kan worden aan de
volgende mogelijkheden:
Het model staat voor:
1.
2.
3.
4.

Permission: de klacht/vraag mag er zijn, er kan over gesproken worden
Limited Information: informatie/voorlichting geven over oorzaken en gevolgen
Specific Suggestions: concrete adviezen geven voor aanpassing of verandering
Intensive Therapy: intensieve therapie (bijv. rouwbegeleiding of een seksuoloog)

