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Seksuele psychologie: empirisch 
psychologische benaderingen  

Prof dr. Erick Janssen 

Doelstellingen  

Aan het eind van dit opleidingsonderdeel is de student in staat om: 

 Een overzicht te geven van de (inhoudelijke en methodische) kernthema's van empirisch 

psychologische benaderingen van seksualiteit 

 Een overzicht te geven van algemeen psychologische (in het bijzonder evolutionair 

psychologische, trektheoretische en sociaal-cognitieve) theorieën over seksualiteit 

En gezondheids- en emotie-theorieeën, psychofysiologie, informatieverwerking, en leren 

(e.g. conditionering) 

 De verschillende algemeen psychologische benaderingen wetenschappelijk conceptueel en 

methodisch met elkaar te vergelijken 

 Wetenschappelijk te beargumenteren welke empirisch psychologische theorie de eigen 

voorkeur heeft (en waarom) 

 Een overzicht te geven van de mini-theorieën die bepaalde specifieke fenomenen (zoals bijv. 

de effecten van porno; masturbatie; de - veronderstelde - invloed van seksualiteit op 

gezondheid; de relaties tussen verliefdheid/liefde en seksualiteit, seksualiteit in relaties) 

empirisch psychologisch verklaren 

 Wetenschappelijk te beargumenteren welke theorie ter verklaring van een specifiek 

fenomeen de eigen voorkeur heeft en waarom 

 Problemen met seksualiteit (zowel vanuit klinisch als preventiekundig gezichtspunt) 

theoretisch psychologisch te analyseren 

 De seksuologische hulpverlening te evalueren vanuit methodisch en theoretisch 

psychologisch gezichtspunt 

 Beleidsmatige voorstellen voor de oplossing van problemen met seksualiteit in onze 

samenleving te evalueren vanuit methodisch theoretisch psychologisch gezichtspunt 

 De eigen seksualiteit te begrijpen/verklaren vanuit theoretisch psychologisch gezichtspunt 

 

Studiemateriaal en werkvorm  

Het studiemateriaal bestaat uit: 

- De colleges (met powerpoint presentaties op TOLEDO); 

- Een selectie van publicaties (niet verplicht maar aanvullend). 
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Werkvorm: 

 In de colleges wordt gestreefd naar interactie. 

 De docent streeft er naar om binnen dit opleidingsonderdeel – met als centraal thema de 

(empirisch psychologische) theorievorming over het 'seksuele systeem' in de volwassenheid 

– de klinische en preventiekundige toepassingen/implicaties van de behandelde theoretische 

perspectieven te illustreren. Achtergrond daarbij is het welbekende idee: "Niets zo praktisch 

als een goede theorie". 

 Van de studenten wordt verwacht dat zij actief participeren aan de colleges: dialogeren, 

vragen stellen, kritische reflecties geven en delen. 

 

Evaluatie  

Type:   Examen tijdens de examenperiode 

Evaluatievorm:  Mondeling 

Vraagvormen:  Open vragen 

Leermateriaal:  Geen 

 

Toelichting:  

 De evaluatie van dit OPO bestaat uit een 'mondeling examen met schriftelijke voorbereiding' 

waarbij de studenten vier examenvragen krijgen. 

 De examenvragen zijn 'open vragen', die elk een representatief deel/thema van de leerstof 

bestrijken. 

 Elke vraag telt mee voor 1/4 van de punten waarbij het eindresultaat het gemiddelde van de 

resultaten op de verschillende vragen betreft. 

 Voorbeelden van examenvragen worden tijdens de colleges besproken zodat de student zich 

een helder beeld kan vormen van zowel de aard van de examenvragen als van de wijze 

waarop het examen wordt afgenomen.  

 Tijdens het examen stelt de docent bijvragen met als doel het kennisniveau van de student 

zo goed mogelijk vast te stellen. 

 

“Empirische Psychologische Benaderingen” 

Empirisch …  

Psychologisch …  

(En de rol van theorieën en modellen)  

Empirisch – is slechts één manier om nr seksualiteit te kijken. Er zijn nog andere manieren v. kennis 

te vergaren. Voor elke manier cultureel/sociale context meenemen. 
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A. De Grieken  

Van halve mensen tot artisjokken  

 

Theoretische benadering?  

Historisch gezien, nog slechts recent dat er een empirisch benadering is  

Grieken – halve mensen: mensen bestonden ooit uit twee (2 hoofden, 4 armen, 4 benen,…). Zeus 

splitste ons in twee en de rest v. ons leven zijn we op zoek nr de rest v. ons lichaam.  

 Empirisch gezien: niet onderbouwd – waar is onze snijwonde?  

Vroeger: in sperma zat gans het kleine wezens, moest enkel groeien.  

 

B. According to Aristotle:  

Aristotle: gedachten over ‘hoe komt een erectie tot stand?’ 

"An erection is chiefly caused by parsnips, artichokes, turnips, asparagus, candied ginger, acorns 

bruised to powder and drunk in muscadel, scallion, sea shellfish, etc." 

(Nicomachean Ethics, 4th century BC)  

Empirische benadering?  

 

“Sexuality …provides the motive power for every single symptom, and for every single manifestation 

of a symptom. The symptoms of the disease are nothing else than the patient’s sexual activity…. I 

never find it otherwise, that sexuality is the key to the problem of the psychoneuroses and of the 

neuroses in general” 

Freud, 1905 (“Dora”, p. 115; Gottlieb, 2008) 

 Ideeën die niet getest waren/niet te kunnen onderzoeken… Terwijl: niet omdat het niet 

aantoonbaar is op een empirische manier, dat het niet waar kan zijn.  

Maar blijft: geen experimentele toetsing v. zijn ideeën.  

Theoretisch perspectief, gebaseerd op klinische observaties 
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↓ 

Stap onderweg nr een empirisch psychologisch benadering  

 

C. Kinsey en collega’s (1948, 1953) 

Empirische benadering: >16.000 interviews 

Niet echt focus op psychologie of theorievorming. Maar wel, bijvoorbeeld, hetero/homosexualiteit 

als continuüm 

 

Focus: wat doen we nu allemaal seksueel. Geleerd over seksuele variaties.  

 

D. Masters en Johnson (1966, 1970) 

Empirische benadering 

Fysiologische data  Psychologische therapie 

 

Fysiologie kennen vooral we iets kunnen doen aan iets dat afwijkt.  

Sexual response cycle = oorspronkelijk bedoelt om hun hoofdstukken op te delen. Sexual response 

cycle hebben wij ervan gemaakt.  

Psychologische therapie – niet getoetst op empirische gegevens want hun onderzoek was met de 

focus op de fysiologie. Toch wel een goede benadering naarvoor geschoven. Pioniers = fantastische 

percentages.  
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Effectiviteit aangetoond op empirische manier. Maar is niet hetzelfde ‘waarom werkt deze 

therapie?’/’Hoe werkt het nu allemaal?’. 

Kerngedachte: seksuele opwinding = spontaan proces maar bep. factoren kunnen ermee interfereren 

& die moet je wegnemen. 

 

E. Relatie tssn theorie en onderzoek  

Wrm heet dit vak empirisch psychologische benaderingen – enerzijds omdat seksuologie veel gehad 

hft aan de psychologie. Valt veel van te lenen en te leren.  

De seksuologie heeft nog niet veel theorieën met sterke empirische ondersteuning, maar wel 

theoretische modellen en ‘conceptuele kaders’ 

 Theorieën zijn vaak wat breder, beschrijven relaties tussen concepten, en lenen zich tot het 

toetsen van hypothesen. 

 Modellen zijn vaak meer specifiek en minder breed. 

 Een conceptueel kader is minder uitgewerkt als een theorie, met concepten waarover 

consensus bestaat, maar waarbij onderzoek over hoe die concepten zich precies tot elkaar 

verhouden nog grotendeels ontbreekt (e.g., Bijvoorbeeld: ‘bio-psycho-sociaal’). 

 

Psychologie  Seksuologie  

Seksuologie  Psychologie  

 

1. Relatie tssn theorie (of conceptueel kader) en onderzoek  

Kwalitatief ↔ Kwantitatief  

Essentialistisch ↔ Sociaal Constructionistisch  

Essentialisme = is een filosofische theorie die stelt dat voor (ten minste enkele) entiteiten, een rij van 

(ten minste enkele) bepalende karakteristieken en eigenheden is weggelegd. Bepaalde (of misschien 

alle) dingen hebben met andere woorden een "essentie", die het gedrag, uiterlijk en verloop van het 

ding bepaalt.  

Sociaal constructivisme = leertheorie die stelt dat kennis actief door de lerende mens wordt 

geconstrueerd, onder invloed van de reacties en opvattingen in de sociale omgeving Minder 

specifiek: leertheorieën 
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7 | P a g i n a  
 

Psychologie is …  

“de academische discipline die zich bezighoudt met het innerlijk leven (kennen, voelen en 

streven) en het gedrag v. mensen”.  

“De psychologie wil het gedrag v. mensen beschrijven, begrijpen en v. daaruit soms ook kunnen 

voorspellen”.  

(Wikipedia)  

 Sub-disciplines binnen psychologie: ontwikkelingspsychologie, schoolpsychologie,… 

 

Theoretische benaderingen  

De komende weken zullen we de volgende onderwerpen bespreken  

- Vandaag: evolutionair psychologische benaderingen  

- Vervolgens:  

o Trektheoretische benaderingen  

o Sociaal cognitieve benaderingen  

- En ook:  

o Informatieverwerkingsmodellen/cognitieve psychologie  

o Psychofysiologische modellen  

o Emotietheorieën  

o Leertheorieën  

 

Onderwerpen  

Waar we het gaan over hebben  

- Het ‘seksuele systeem’ (seksuele motivatie/respons) = wat ons beweegt – wat is seksuele 

motivatie/seksueel verlangen/….  

- Determinanten en regulatie v. seksueel gedrag (‘risky seks’, seksuele agressie, 

‘seksverslaving’) 

Waarom zijn mensen in staat voor de ene om meer zijn/haar impulsen te beheersen en de 

andere niet?  

- Liefde, seks, relaties, en gezondheid  

 

Voorbeeldvragen  

Waar we het gaan over hebben  

- Hoe komt seksueel verlangen tot stand? 

- Wat is er nodig om seksueel opgewonden te worden? 

- Hoe komen seksuele dysfuncties tot stand? 

- Waarom doen mensen soms dingen, seksueel, waar ze later spijt van krijgen? 
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Seksuologie als wetenschap  

 

Onderzoeksmethoden = kwalitatief en/of kwantitatief  

↓ 

Binnen dit geheel maken we gebruik v. de empirische cyclus  

De empirische cyclus  

 

Seksuologie is een empirische wetenschap, maar ook uit kunst/cultuur/historie/… komen nuttige 

zaken  

Observaties beïnvloeden theorie (& omgekeerd).  

Binnen de psychologie (sociale wetenschappen) wordt het aanvaard om te zeggen: “Dit zijn mijn 

gedachten, dit is de theorie en obv daarvan doen we deze voorstellingen”.  

↔ Wetenschap: niet zo aanvaard – bewezen worden…  

 Theorie is een theorie tot het tegendeel bewezen is  
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I. Evolutionair psychologische benaderingen  

Evolutie  

 

Is iets wat erkend wordt als verklaring voor wie we geworden zijn als soort.  

Darwin: het idee dat Adam en Eva zo kant en klaar op de wereld gezet werd = verkeerd met zijn 

observaties.  

 

1. Divine creation  

(Goddelijke schepping)  

Dieren en planten zijn geschapen: altijd hetzelfde, nooit veranderd. Bijvoorbeeld: giraffen, 

muizen,… zijn altijd al zo geweest in hun vorm die ze nu hebben.  

VS  

2. Natuurlijke selectie  

Veranderingen in omgeving kunnen leiden tot verschillen/variatie in individuele organismen, en 

dit kan uiteindelijk tot nieuwe soortvorming leiden.  

Veranderingen – gaat vaak wel over miljoenen jaren = kunnen we niet zo observeren.  

 

A. Charles Darwin  

(1809 – 1882) Darwin = zelf gelovige man, vond het zeer moeilijk om deze ideeën op te schrijven.  

Soorten zijn ontstaan door natuurlijke selectie  

‘On the Origin of Species by Means of Natural Selection’ 
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Vinken: op bep. cruciale elementen verschillen = had te maken met hun omgeving. Ookal hadden ze 

zoveel gemeenschappelijk.  

 Veranderingen hft een connectie met seks.  

Om die veranderingen te impliceren vindt geslachtelijke voortplanting plaats.  

Zo variatie in de soort krijgen en zo meer mogelijkheden om te reageren op veranderingen in de 

omgeving.  

 

B. Waarom hebben we seks?  

  

Voor Zeus inhaakte (ons scheidde) = aseksueel/ongeslachtelijk voortplanten.  

C. Waarom seksuele reproductie?  

 

 

- Life originated without sex (as best we 

can tell) so sexual reproduction is 

something that had to evolve 

 

- There are a large number of 

disadvantages to sexual reproduction 

which makes the evolution of sex a 

conundrum 

Geslachtelijke voortplanting is iets wat evolutionair zo gekomen is, maakt/is onderdeel v/d evolutie.  

 Ongeslachtelijke voortplanten = lagere organismen.  

Hoger op de lader (hogere organismen) = meer kans op geslachtelijke voortplanting. 
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Reproductie  

1. Aseksuele (ongeslachtelijk)  

Voortplanting waarbij slecht één ouder betrokken is  

 

2. Seksueel (geslachtelijk)  

Voortplanting die plaats vindt wnnr 2 ≠ individuen v/e soort hun DNA combineren in een nieuw 

individu 

 

Basisidee: waarom geslachtelijke voortplanting = beter kunnen reageren/aanpassen op 

veranderingen op de omgeving.  

 Variatie maakt de soort. Meer variaties dan bij ongeslachtelijk voortplanten.  

 

   

 

A. Voordelen v. seksuele reproductie  

Nakomeling krijgt helft genetisch materiaal v. beide ouders (zaadcellen en eicellen)  recombinatie 

Nakomelingen uniek 

 

Meer genetische variatie 

Snellere adaptatie 

 

Variety helps and enables a species to survive in a changing environment  
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B. Nadelen v. seksuele reproductie  

Complex proces 

Seksuele reproductie is kostbaar  

- Partner keuze/partner zoeken  

- Nazorg nakomelingen  

 

Ongeslachtelijk voortplanten = efficiënter en makkelijker (↘ kosten)  

 

a) The cost of mating  

Het andere organisme vinden = is een gans proces. Allerlei zaken nodig.  

Cost of attraction & mating behaviors  

 

- Chemical attractants – feromonen  

- Sexual organs  

- Flowers 

 

Ook risico’s aan verbonden:  

- Potential exposure to predators – kwetsbaar voor predators  

- Injury – voorbeeld: bij katten doet het pijn  

- Disease transmission – SOA’s  

 

Evolutionair psychologische benaderingen  

Theoretische kernvisie  

Evolutie  

↓ 

Mens = product dat de invloed v/d evolutie ondergaat;  

Sleutel tot verklaren/begrijpen seksualiteit is evolutionaire proces/invloed  

 

A. Evolutionaire zienswijze  

(e.g., Buss, 2008)  

“Humans have a nature – qualities that define us a species – and all psychological theories imply the 

existence of a human nature…If humans have a nature and if evolution by selection is the causal 

process that produced that nature, then the next question is: What insights into human nature can 

be provided by examining our evolutionary origins” (p. 35) 
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Menselijk seksueel gedrag = meeste methodes gebaseerd op gedrag over ≠ landen heen, & daar 

komt iets universeels uit.  

Of seksualiteit dan biologisch meer bepaald is dan door cultuur is een ander verhaal.  

 

B. Basisconceptualisatie  

Kern: de menselijke soort wordt niet gekenmerkt door monogamie en zowel mannen als vrouwen 

hebben korte- en lange termijn paringsstrategieën.  

 Als het om gedrag gaat, zijn we niet monogaam in kader v/d evolutie  

 

Mannen zijn meer dan vrouwen seksueel gemotiveerd door en seksueel aangetrokken tot korte 

termijn seks met ≠ vrouwen, terwijl vrouwen meer dan mannen gemotiveerd zijn door en 

aangetrokken tot seks binnen een lange termijn partnerschap.  

 

C. Ouderschapsinvestering  

Elke investering door een ouder in een nakomeling die leidt tot een hogere overlevingskans v. die 

nakomeling – en daardoor ook leidt tot een hogere kans op genetische reproductie – met als gevolg 

dat dezelfde inspanning niet meer geleverd kan worden voor een andere nakomeling.  

 

Motor v. evolutie is seksuele selectie.  

(Intra- en interseksuele competitie/selectie)  

 

1. Male – male aggression = intraseksuele competitie/selectie  

   

 

2. Mate (including female) choice = interseksuele competitie/selectie  
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Figuur 1: prieelvogel 

Illustratie v. vogel die dit nest bouwt om vrouwtje te imponeren  

 

 Mannetjes vechten, vrouwen kiezen  

 

D. Trivers (1985)  

“The sex that invests more in offspring should be more choosy about potential mates than the sex 

that invests less in offspring.” 

“An ancestral woman who had sex with 100 men in the course of a year would still have produced a 

maximum of one child. An ancestral man who had sex with 100 women during the same time would 

have most likely produced substantially more than one child….In sum, for the high-investing sex 

(typically, females), the costs of indiscriminate sex are high whereas for the low investing sex 

(typically, males), these costs are low.” 

 

De kern v. dit sekseverschil is dat mannen meer dan vrouwen zullen trachten seksuele toegang te 

hebben tot meer partners en dat vrouwen selectiever zullen zijn dan mannen.  

 Deze theorie hft veel evolutionaire psychologie beïnvloedt.  

 

Mating strategies  

Mannen:  

Korte termijn:  

- Maximaliseren v/h aantal vrouwelijke partners  

- Identificeren v. seksueel toegankelijke vrouwen  

- Het herkennen v. vruchtbare vrouwen  

- Een minimum v. betrokkenheid en investering  
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Lange termijn:  

- Identificeren vruchtbare vrouwen  

- Zo hoog mogelijk maken v/d kans op ouderschap  

- Herkennen v. vrouwen met goede ouderschapskwaliteiten  

 

Vrouwen: 

Korte termijn: baten in termen v. voedsel, bescherming, etc.  

Lange termijn:  

- Herkennen v. mannen die in staat zijn om middelen v. bestaan te verwerven en deze 

middelen willen investeren in hun partner en in hun nakomelingen  

- Het identificeren v. mannen die bereid zijn tot een langdurige partnerrelatie  

- Bereid zijn tot het bieden v. bescherming tegen agressie v. anderen  

- Goede opvoedingskwaliteiten  

 

Korte en lange termijn bij mannen en vrouwen – deze zaken zijn uitdrukkingen v. goede genen.  

↓ 

Anticonceptie = breken deze neigingen  

 

E. Seksuele verschillen tssn mannen & vrouwen  

Partnerpreferenties 

- Mannen worden meer dan vrouwen seksueel aangetrokken door de kenmerken ‘jeugd’ en 

‘fysieke aantrekkelijkheid’ van hun partners. 

- Vrouwen worden meer dan mannen aangetrokken door de kenmerken ‘status’, ‘macht’ en 

‘bezit’ van hun partners. 

- Voor het aangaan van een eenmalig of kortdurend seksueel contact wordt voor vrouwen de 

fysieke aantrekkelijkheid van de man belangrijker. 

Bereidheid tot eenmalige seks 

- Mannen gaan makkelijker over tot eenmalige seks (‘casual sex’). 

- Mannen hebben positievere attitudes over eenmalige seks dan vrouwen 

Interesse in variatie in seksuele partners 

- Mannen hebben meer interesse in variatie in seksuele partners dan vrouwen. 

↓ 

Dit is grondig onderzocht, aangetoond  

Maatschappij bekrachtigt deze ideeën vanuit een evolutionair gedachtengoed  
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F. Kenmerken v/e seksuele partner die door mannen en vrouwen verlangd worden  

Kenmerken die mannen verkiezen  

1. aardig en begripvol  

2. intelligent  

3. fysieke aantrekkelijkheid  

4. opwindende persoonlijkheid  

5. goede gezondheid  

6. aanpassingsvermogen  

7. creativiteit  

8. kinderwens  

9. goede opleiding  

10. goede erfelijkheid  

11. inkomensverwervingscapaciteit  

12. goede huishoudster  

13. religieuze oriëntatie  
 

Die vrouwen verkiezen:  

1. aardig en begripvol  

2. intelligent  

3. opwindende persoonlijkheid  

4. goede gezondheid  

5. aanpassingsvermogen  

6. fysieke aantrekkelijkheid  

7. creativiteit  

8. inkomensverwervingscapaciteit  

9. goede opleiding  

10. kinderwens  

11. goede erfelijkheid  

12. goede huishouder  

13. religieuze oriëntatie  

Onderzoek in 37 culturen  

Buss, D. (1989). Sex differences in human mate preferences: Evolutionary hypotheses tested in 37 cultures. Behavioral and 

Brain Sciences, 12, 1-49. 

 

G. Seksuele verschillen tssn mannen & vrouwen  

Seksuele fantasieën 

- Mannen rapporteren meer seksuele fantasieën dan vrouwen. 

Wat betekent dat mannen om de 6/10/… seconden aan seks denken? Wat houdt dat denken 

aan seks nu eenmaal in? Zijn alle seksuele fantasieën/denken aan seks/… positief? 

- De seksuele fantasieën van mannen zijn veel meer gecentreerd op lichaamsdelen als borsten, 

billen en genitalia en minder gericht op een romantische context met relationele 

betrokkenheid.  

Als je seksuele fantasieën hebt, hoe vaak komen borsten, billen en/of genitaliën aan bod?  

- De seksuele fantasieën van mannen bevatten meer seksuele partners. 

 

Jaloezie 

- Er is geen verschil in frequentie, intensiteit of belang van jaloezie. 

- De meest intense jaloerse reactie wordt bij mannen geactiveerd door signalen van seksuele 

ontrouw; bij vrouwen daarentegen door signalen van emotionele of liefdesontrouw. 

 

Andere manieren om hier anders over na te denken?  

Het is nog altijd een biologisch gegeven dat mannen niet zwanger worden. Zodat het over de 

tijd heen bep. neigingen met zich mee gebracht hft.  
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Grote kritiek op evolutionair theorie = gebaseerd op zelfbeoordeling – verschillende interpretaties 

mogelijk v/d data.  

 

Mate preferences  

 Voorkeuren. Maar we kunnen niet allemaal met Brad Pitt nr bed gaan.  

Realiteit is anders dan onze ‘Brad Pitt’-voorkeur maar ook gelukkig.  

 

H. Erotische flexibiliteit (Erotic Plasticity)  

Baumeister, R.F. (2000). Gender differences in erotic plasticity: The female sex drive as socially flexible and responsive. 

Psychological Bulletin, 126, 347 – 374. 

 

De seksualiteit van vrouwen is flexibeler dan de seksualiteit van mannen, dat wil zeggen, ze wordt 

sterker beïnvloed door de persoonlijke en culturele context; het seksuele gedrag van vrouwen 

vertoont in overeenstemming hiermee grotere variatie over de tijd en de overeenkomst tussen 

seksuele attitudes en gedrag is lager bij mannen dan bij vrouwen. 

 

I. Seksueel geweld 

Komt voor in alle culturen 

- Daders = vooral mannen (variabiliteit bij mannen)  

- Slachtoffers = vooral vrouwen  

 

Adaptatie  

Responsmechanisme dat het resultaat is v. natuurlijke selectie, en dus reproductief succesvol in de 

geschiedenis v/d menselijke soort  

(Evolved psychological mechanism)  

 

Nevenproduct  

Bij-resultaat v/e adaptatie (= niet ‘beoogde’ toepassing v/e adaptatie)  

 

J. Orgasme  

Symonds beargumenteert dat het orgasme v/d vrouw in tegenstelling tot dat v/d man geen 

adaptatie, maar een bijproduct is:  

“Female orgasm is an adaptation only if in ancestral populations orgasmic females enjoyed greater 

average reproductive success than nonorgasmic females…it seems to me that the available evidence 

is, by a wide margin, insufficient to warrant the conclusion that that female orgasm is an 

adaptation…The female orgasm may be a byproduct of mammalian bisexual potential; orgasm may 

be possible for female mammals because it is adaptive for males” (p. 89, 92). 
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Voor mannen is het orgasme adaptief omdat het onderdeel is van het ejaculatieproces en zodoende 

bijdraagt aan genetisch reproductief succes (p. 93). De consequentie hiervan is dat het orgasme voor 

mannen een andere en evolutionair gesproken belangrijkere functie heeft dan het orgasme van de 

vrouw. 

 

Mammalian bisexual potential = man/vrouw zijn prenataal  

! ≠ tssn een ejaculatie en een orgasme = ejaculatie: ruggenmergniveau, orgasme: hersenen.  

 De rol v. orgasme is ook niet duidelijk bij de man.  

Cijfers zijn niet gekend = hoe vaak een man een ejaculatie hft zonder orgasme.  

 

 

Figuur 2: Elisabeth A. Lloyd 

Not an adaptation  

 

Figuur 3: Sarah Blaffer Hrdy 

An adaptation  
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II. Trektheoretische benaderingen  

  

De rorschachtest of Rorschach-inktvlekkenmethode (RIM) is een psychologische test die 

door Hermann Rorschach geïntroduceerd werd in 1921. 

De test is gebaseerd op de menselijke neiging interpretaties en gevoelens te projecteren op, in dit 

geval, inktvlekken. Daartoe proberen speciaal opgeleide psychologen aan de hand van de gegeven 

interpretaties het diepere persoonlijke karaktertrekken en de impulsen van de testpersonen te 

begrijpen. Rorschach publiceerde de resultaten van zijn studie van 300 patiënten en 100 gezonde 

testpersonen in "Psychodiagnostiek". Sindsdien werd zijn methode als hulpmiddel voor 

psychologische beoordeling en diagnose gebruikt. 

 

- Wat is een trek?  

- Wat zijn voorbeelden v. niet-seksuele trekken?  

- Wat zijn voorbeelden v. seksuele trekken?  

- (Hoe) beïnvloeden trekken seksualiteit?  

 

Wat is een trek?  

 Trait – persoonlijkheidskenmerk, over de tijd stabiel.  

 

We are all different  

The person  

- Perceptions  

- Attitudes  

- Desires  

- Temperament  

- Values  

The environment  

- Social environment  

- Psychical environment  

- Life events  

- Culture  

       Behavior  

       B = f (P,E)  
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 Ons gedrag is niet enkel een functie v/d omgeving maar ook van wat we uit onszelf brengen  

 

Hippocrates  

 

Temperament wordt bepaald door de verhouding tssn 4 humores (lichaamssappen):  

- Hart: sanguinisch – opgewekt (sterk, warm bloed)  

- Lever: cholerisch – woede (overvloed aan gele gal)  

- Milt: melancholisch – gedeprimeerd (overvloed aan zwarte gal)  

- Hersenen: flegmatisch – koel, afstandelijk, traag, weinig emotioneel (overvloed aan slijm) 

 

Moderne benaderingen  

- Trait perspectives  

- Psychodynamic Perspectives (e.g., psychoanalytic) 

- Humanistic Perspectives (private, subjective experience, personal growth) 

- Social-Cognitive Perspectives (socialization, expectations, mental processes) 

- Personological and Life Story Perspectives 
 

Grijs = wordt niet besproken – zijn andere benaderingen v. te kijken op hoe we zijn  

 

A. Trait perspectives  

Personality is … the set of traits and mechanisms within the individual that are organized and 

relatively enduring and that influence his or her interactions with, and adaptations to, the 

intrapsychic, physical, and social environment.  

↓ 

Persoonlijkheid is een set v. persoonlijkheidstrekken 

 Persoonlijkheidstrekken is niet hetzelfde als persoonlijkheid.  

Persoonlijkheid wordt opgebouwd door een set v. persoonlijkheidstrekken  
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B. Trektheoretische benaderingen  

“… most researchers in this area share a set of common core beliefs supported by empirical 

evidence. These include the relative stability of traits over time, a significant genetic and biological 

influence on personality, and relevance of traits to many areas of everyday live” 

G. J. Boyle, G. Matthews & D. H. Saklofske (Eds.) 

The Sage handbook of personality theory and assessment (2008). 

 

C. Psychologische dispositie of trek  

Stabiel – over tijd en situaties – persoonlijkheidskenmerk 

 

Samenvattende beschrijving en verklarende voorspeller v. iemands gedrag 

 

D. … gemeten met vragenlijsten (scales)  

Veel wordt gemeten met vragenlijsten maar er zijn ook alternatieven  

Alternatieven:  

- (Gedrags-)observaties  

- Projectieve tests  

- Cognitieve taken  

- Peer ratings  

- Psychofysiologie  

- fMRI  

 

Voorbeelden  

Eysenck Personality Inventory  

- Neurotisme  

- Extraversie  

- (Psychoticisme)  

 

Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) 

- Hypochondrie  

- Depressie 

- Hysterie  

- Psychopathie  

 

Big Five (McCae & Costa) (NEO-FFI, 60 items) – NEO Five-Factor Inventory 

 Big Five = dominante trektheoretische model  
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De Nederlandstalige NEO-FFI persoonlijkheidsvragenlijst is een geautoriseerde verkorte versie van de in 

1992 uitgekomen revisie van de NEO Personality Inventory van Costa & McCrae. De NEO-PI-R meet de vijf 

belangrijkste domeinen van de persoonlijkheid bij volwassenen en dertig onderliggende facetten. Met de 

60 items van de NEO-FFI is alleen een goede beoordeling mogelijk van de vijf domeinen van de 

persoonlijkheid. 

 

The Big 5  

… “if a large number of rating scales is used and if the scope of the scales is very broad, the domain of 

personality is almost completely accounted for by 5 robust factors”. 

Digman & Inouye (1986) 

 

NEO Personality Inventory  

Neuroticisme: Angst, Ergernis, Depressie, Schaamte, Impulsiviteit, Kwetsbaarheid 

- “Ik voel me vaak gespannen en angstig” 

Extraversie: Hartelijkheid, Sociabiliteit, Dominantie, Energie, Avonturisme en Vrolijkheid 

- “Ik houd er van veel mensen om me heen te hebben” 

Openheid: Fantasie, Esthetiek, Gevoelens, Veranderingen, Ideeën 

- “Ik ben geïntrigeerd door patronen die ik vind in de kunst en natuur” 

Altruisme: Vertrouwen, Oprechtheid, Zorgzaamheid, Inschikkelijkheid, Medeleven, Bescheidenheid 

- “Ik werk liever met anderen samen dan met ze te wedijveren” 

Consciëntieusheid: Doelmatigheid, Ordelijkheid, Betrouwbaarheid, Ambitie, Zelfdiscipline, 

Bedachtzaamheid 

- “Ik probeer alle aan mij opgedragen taken gewetensvol uit te voeren” 

 

 
 

 Telkens sub-scalen eronder  

Voorbeeld bij neuroticisme (is alles bij elkaar) = hoe hoog/laag scoort je op angst?, hoe hoog/laag 

scoort je op ergernis?,…  

 Sub-scalen hebben iets te maken met de hoofd-schaal.   
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Hoe in relatie tot seksualiteit?  

 Bijvoorbeeld: je bent introvert en dat kan relevantie hebben met seksualiteit  

 Of dat introvert-zijn zich meer beweegt binnen sociale relaties, en dat het dit geen rol speelt 

binnen seksualiteit (in de privésfeer).  

Vragen die gesteld kunnen worden.  

 

Genetische bijdrage aan Big-5  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Lang, K.L., &Livesly, W.J. [1996]. Heritability of the 
big five personality dimensions and their facets: A 
twin study. Journal of Psychology, 64, 577-597.) 

Komt uit één-eiige tweelingen onderzoek  

 50% tot 30% v. wat je vind in persoonlijkheidstrekken is niet toe te schrijven aan genetica.  

30% tot 50% kan niet verklaard worden door je directe biologie en/of bij wie of wat je 

woonde.  

Trekken: niet volledig tot toe te schrijven aan een biologische component.  

 

Andere voorbeelden v. trekken: 

- Trait Anxiety  

- Impulsivity  

- Sensation Seeking  

- Behavioral Activation/Inhibition  
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E. Seksualiteit  

Verschillen tssn mensen in seksualiteit zijn (in belangrijke) mate het gevolg v/d invloeden v/d BIG-5 

(Dus geen seksuele basistrek)  

Er is niets specifiek qua trekken op vlak v. seksualiteit. Je bent nieuwsgierig/introvert/… en dat 

beïnvloedt de seksualiteit. Er zijn geen seksuele basistrekken.  

↕ 

Verschillen tssn mensen op seksueel gebied zijn het gevolg v. verschillen op seksuele trekken   

Er zijn bep. seksuele basistrekken. Bijvoorbeeld: homoseksualiteit bekijken als trek?  

Voorbeelden: 

- Erotofilie/erotofobie  

- Socioseksualiteit  

- Seksuele excitatie/inhibitie  

- (homophobia)  

- (attachment styles)  

 

Are there no ‘general’ traits that are … sexual? 

 

F. Cattell  

Oud.  

1 v/d eerste persoonlijkheid trektheorieën.  

Surface traits VS source traits – maakte onderscheidt tssn surface en source  

1. Surface traits  

Clusters of overt behavior responses that appear to go together  

 

2. Source traits  

Underlying variable that determine surface manifestations  

 Source = heel basaal/fundamenteel kenmerk.   
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Binnen de source traits noemde 1 categorie = ‘ergs’.  

Ergs (from Greek ‘ergon’ – term for energy): dynamic, constitutional source traits (function similar to 

drivers, needs, or instincts in other theories) which are unlearned and can vary in intensity.  

- Anger 

- Curiosity  

- Gregariousness (sociaal) 

- Self-submission  

- Appeal  

- Disgust  

- Hunger  

- Sex  

- Protection  

- Security  

- Self-assertion  

 

 Seks zat daarbij.  

1 v/d basaal kenmerken = seks. Variabiliteit in/mensen variëren hierop. Bijvoorbeeld zoals niet 

iedereen dezelfde grote neiging hebben om nieuwsgierig te zijn.  

 

G. Algemene trekken en seksualiteit  

Big Five  
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 Neg. correlatie tssn conscientiousness en 

infidelity.  

 

 

 Pos. correlatie tssn extravert en promisculity  
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First, we included all adjectives linked to the word ‘‘sexual’’ in two general thesauri: Roget’s II: The 

New Thesaurus (1980) and Webster’s New World Thesaurus (Laird, 1971). We then included 

adjectives found in the indexes of two general sexuality textbooks (Byer & Shainberg, 1991; Masters, 

Johnson, & Kolodny, 1992). 

This stage gave us an initial pool of 332 formal adjectives that have an explicit sexual connotation in 

general sexuality references. 

In the second stage, we eliminated all words that were redundant, archaic, or technical. Words such 

as Autoerotic, Coprophilic, Frotteuristic, Ribald, Winsome, and Zoophilic were eliminated during this 

stage. This yielded a list 105 sexually descriptive adjectives. 

Finally, when we administered the sexuality adjective measure to the first sample, we explicitly 

instructed participants not to rate themselves on words that they did not completely understand. If 

over one quarter of the participants did not rate a particular word it was excluded from our present 

set of analyses. Words eliminated during this step include Androgynous, Brazen, Debauched, 

Lascivious, Lecherous, and Wanton. 

 

 Iets v. 76 woorden over….  

 
 

  



31 | P a g i n a  
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 Elk kader = één seksuele trek  

o Alle woorden binnenin co-variëren met elkaar  

Zonder kader = vallen eruit.  

 

 

Hoe dit samenhangt met de big 5  

 Niet verschrikkelijk hoge correlaties.  

 

However, the factor structure of sexuality trait terms and their relation to the Big Five is an empirical 

question and there is insufficient evidence at this time to draw any firm conclusions as to whether 

they are aspects of the Big Five or independent of them. 

Whether integrated as facets of the Big Five or independent of the Big Five, sexuality trait terms 

could enrich theories of individual differences in the areas of sexuality and relationships. 

Shafer (2001) 
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Een andere manier  

 

A pool of potential sexuality trait terms was initially collected through an informal content analysis 

examining several hundred personal ads from the Los Angeles Weekly, an alternative newspaper that 

contains a large number of these ads.  

 

H. Seksuele trekken  

Niet veel woorden om iemands zijn seksuele trekken te benoemen, zonder terug te vallen op een 

algemene persoonlijkheidstrekken.  

 Voorbeeld: kinky, preuts.  

Algemene persoonlijkheidstrekken: speels, vindingrijk, dominant, lichamelijk,…  

Bijvoorbeeld: iemand kan heel dominant zijn tssn de lakens maar niet op andere domeinen v. het 

dagelijks leven. 

 

Cursus:  

- Erotofilie/erotofobie  

- Socioseksualiteit  

- Seksuele excitatie/inhibitie  

– zijn seksuele trekken  
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1. Erotofilie/erotofobie  

a) Erotofilie  

Positive feelings/attitudes about sex 

 

b) Erotophobia  

Fear of/negative attitudes about sex 

 

 
 

Intermettzo = als 2 aparte constructen bekijken – deze onderzoeksvraag staat nog open. Kan 

bijvoorbeeld zijn dat je op beiden hoog scoort.  

Grappig/ironisch dat in de vragenlijst ze wel aparte score hebben maar de uiteindelijke score maar 

één cijfer is.  
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Erotofilie personen co-noteren seksualiteit als pos.  

Erotophilic individuals responded significantly faster tot pos. targets primed with sex than to neg. 

targets primed with sex.  

 Iets pos. al vooraf = pos. sneller verbinden   

 

2. Socioseksualiteit  

A general orientation toward sex as either requiring commitment or not  

 

Someone with a restricted Sociosexual Orientation generally requires closeness and commitment 

prior to engaging in sex with a partner, whereas persons having an unrestricted Sociosexual 

Orientation are comfortable engaging in sex without a sense of closeness or commitment.  

 

 Echt persoonlijkheidstrek?  

 Of het al dan niet belangrijk is om ‘comminent seks’ te hebben (seks binnen een relatie).  

 

Twee van de eerste onderzoekers die met een wetenschappelijke blik naar seksuele attitudes hebben gekeken, 

zijn Jeffry Simpson van de Texas A&M Universiteit en Steven Gangestad van de Universiteit van Nieuw-Mexico. 

Zij ontwikkelden in 1991 een vragenlijst waarmee ze konden meten hoe ongeremd mensen op seksueel gebied 

zijn - een trek die ze ‘socioseksualiteit' noemden. Zij ontdekten dat bepaalde attitudes en gedragingen co-

variëren: mensen die geneigd zijn meer seksuele partners te hebben, hebben doorgaans vroeger in de relatie 

geslachtsverkeer, meer partners tegelijkertijd en gaan vaak relaties aan waarin minder wordt geïnvesteerd, en 

die gekenmerkt worden door minder betrokkenheid, liefde en afhankelijkheid. 

Mannen scoren over het algemeen hoger op de socioseksualiteitschaal dan vrouwen, en volgens evolutionair 

biologen zijn daar ook goede redenen voor. Hoewel mannen vaak veel investeren in hun kinderen, is het enige 

wat ze hoeven te doen om een kind te krijgen, seks hebben. Er is derhalve een sterke evolutionaire druk voor 

mannen om open te staan voor kortdurende relaties. 
 

Vrouwen daarentegen moeten de zware prijs betalen van zwangerschap en borstvoeding, terwijl ze bovendien 

in alle culturen het grootste deel van de verzorging op zich nemen. Ze doen er dus goed aan heel kieskeurig te 

zijn bij het kiezen van een seksuele partner, willen ze niet alleen met de baby blijven zitten. 
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 Telkens 3 vragen over gedrag, attitudes en fantasieën.  
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Figure 2. Effects of relationship status and duration on sociosexual desire in Study 1. For all sex and group 

differences, p < .001. SOI-R = revised Sociosexual Orientation Inventory. 
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3. Seksuele inhibitie en excitatie  

(Dual control model of sexual response)  

 

Vragen – voorbeeld examenvragen  

 Wat is het Dual Control Model of Sexual Response? 

 Wat zijn verschillen en overeenkomsten met Kaplan’s ‘dual control elements’ en Perelman’s 

‘sexual tipping point’? 

 Wat zijn twee typen van seksuele inhibitie? 

 Wat is de relatie tussen seksuele excitatie/inhibitie en seksueel gedrag (e.g., risicovol 

seksueel gedrag, seksuele agressie, seksverslaving, vreemdgaan) en seksuele problemen en 

disfuncties? 

 Wat zijn voorbeelden van klinische toepassing (e.g., nieuwe medicijnen) en theoretische 

integratie (e.g., incentive motivation) van het Dual Control Model of Sexual Response? 

 

 

 

Dual control of sexual response  

(Bancroft & Janssen (2000)) 

Trekmodel, maar het gaat ook over de huidige toestand = state-trait-model  

Elke situatie o.i.v. allerlei factoren die excitatie en inhibitie.  

 Excitatie = seksuele sfeer/’het gaspedaal’ activeren  

 Inhibitie = ‘de rem’ activeren  

Elke situatie = een weging v/d gaspedaal en rempedaal. Bijvoorbeeld: rekening houden met 

sociale normen hier in college, niet zomaar iemand bespringen.  

↓ 

State-kant v/h model  

Trait-kant v/h model = elk variëren hier in.   
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Predispositie = geneigdheden  

 

Kaplan’s Dual control Elements  

  

 overlap met Dual control of sexual response  
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Perelman’s Sexual Tipping Point  

 

Student v. Kaplan  

 

↓ 

Klinische observaties (geen empirisch onderzoek)  

Geen/minder nadruk op trekbenadering  

 

 Andere mensen hadden gelijkaardige ideeën.  

Ze hebben het meer over de situatie en minder over ‘trek’ 

 

Reviews  

Pathways of Sexual Desire  

The notion of separate but interactive neural systems for behavioral excitation and inhibition goes 

back to the work of early neurophysiologists like Sechenov, Sherrington, and Pavlov and more 

modern psychologists like Gray, who applied the idea to the study of fear and anxiety [27]. It has 

important implications for motivation in general because it posits that behavior can commence 

either because of direct excitation or through a process of disinhibition. Bancroft and Janssen 

advanced this concept further by proposing a theoretical model of dual control of male erectile 

response in which the net expression of sexual behavior is based on the influence of excitatory and 
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inhibitory mechanisms in the brain [28]. Perelman’s “Sexual Tipping Point®” (STP) model expanded 

those concepts further by postulating a set point or threshold for the expression of all sexual 

functions or dysfunctions for any individual that varied dynamically within and between any given 

sexual experience(s) 

 

(a) Dual Control Model  

State-Trait Model  

 

 

(b) Uitgangspunt  

 

 

Seksuele Inhibitie & Excitatie – vragenlijst (SIS/SES)  

(a) Multi-Group Confirmatory Factor Analyse  

Eerste oplossing: 10 factor model  

Meest gebruikte oplossing: 10-in-3 model (10 opsplitsen in 3 categorieën) 

 

Mannen – factoriele invariance m.b.t. leeftijd  

Janssen, E., Vorst, H., Finn, P., & Bancroft, J. (2002a). The Sexual Inhibition (SIS) and Sexual Excitation (SES) Scales: I. 

Measuring sexual inhibition and excitation proneness in men. Journal of Sex Research, 39, 114-126. 

Vrouwen – factoriele invariance m.b.t. geslacht  

Carpenter, D., Janssen, E., Graham, C., Vorst, H, & Wicherts, J. (2008). Women’s scores on the Sexual Excitation/Sexual 

Inhibition Scales (SIS/SES): Gender similarities and differences. Journal of Sex Research, 45, 36-48. 

 Oorspronkelijk eerst voor mannen, later voor mannen en vrouwen 
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Seksuele excitatie & inhibitie  

SES (20 items, 4 subschalen)  

Seksuele opwinding in reactie op:  

 Sociale interacties  

 Visuele stimuli  

 Fantasie  

 Non-seksuele stimuli  

 

Example: When an attractive person flirts with me, I easily become sexually aroused.  

 

SIS1 (14 items, 3 subschalen)  

‘Threat of Performance Failure’ 

Niet opgewonden raken/verlies v. seksuele opwinding door:  

 Prestatie-gerelateerde zorgen  

 Partner-gerelateerde zorgen  

 Lage betrouwbaarheid/verminderde focus  

 

Example: If I feel that I’m expected to respond sexually, I have difficulty getting aroused.  

 

SIS2 (11 items, 3 subschalen)  

‘Threat of Performance Consequences’ 

Niet opgewonden raken/verlies v. seksuele opwinding door:  

 Kans om betrapt te worden  

 Neg. gevolgen v. seks  

 Pijn – waarden/normen  

 

Example: If I can be seen by others while having sex, I am unlikely to stay sexually aroused.  

 

 2 factoren qua inhibitie  

 

 

Seksuele excitatie = SES  

Seksuele inhibitie 1 = SIS1 

- Inhibition due to the threat of performance failure  

Seksuele inhibitie 2 = SIS2  

- Inhibition due to the threat of performance consequences  
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Intercorrelaties  

= onafhankelijk v. elkaar.  

  

Carpenter, D., Janssen, E., Graham, C., Vorst, H, & Wicherts, J. (2008). Women’s scores on the Sexual Excitation/Sexual 

Inhibition Scales (SIS/SES): Gender similarities and differences. Journal of Sex Research, 45, 36-48. 

 

 Kan bijvoorbeeld betekenen dat je zo opgewonden wordt maar dat je het ook zo weer kwijt 

bent als je afgeleid wordt.  

 Kan ook bijvoorbeeld zijn dat je niet zo snel opgewonden wordt, maar dat je het niet 

gemakkelijk kwijt geraakt.  

 

SES scores  

 

Vrouwen scoren significant lager op seksuele excitatie.  

De variatie binnen de gender is heel groot  

Bijvoorbeeld: vrouwen die hoog scoren op excitatie & mannen die laag scoren = zit verschil op  
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SIS1 scores  

 

 

SIS2 scores  

 

 

4. Divergente/convergente validiteit  

 Onafhankelijk zelfstandige factoren  

 

Carpenter, D., Janssen, E., Graham, C., Vorst, H, & Wicherts, J. (2008). Women’s scores on the Sexual Excitation/Sexual 

Inhibition Scales (SIS/SES): Gender similarities and differences. Journal of Sex Research, 45, 36-48. 
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5. Representatieve steekproef in België (SEXPERT)  

Pinxten & Lievens, 2014  
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6. Nature – nurture  

 

 

I. Seksuele disfuncties  

1. Multiple regressive in non-klinische groep v. mannen  

 

Janssen, E., Vorst, H., Finn, P., & Bancroft, J. (2002). The Sexual Inhibition (SIS) and Sexual Excitation (SES) Scales: I. 

Measuring sexual inhibition and excitation proneness in men. Journal of Sex Research, 39, 114-126. 

↓ 

Erectie-problemen (ooit)  

 SIS1 en SIS2 doen er toe  
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2. SIS1 & erectie problemen  

(Clinical Sample – je hoeft niet percé in een klinische studiegroep te zitten om er problemen mee 

te hebben)  

 

Bancroft, J., Herbenick, D., Barnes, T., Hallam-Jones, R., Wylie, K., Janssen, E., & members of BASRT. (2005). The relevance 

of the dual control model to male sexual dysfunction: The Kinsey Institute/BASRT collaborative project. Sexual & 

Relationship Therapy, 20, 13-30. 

 

3. SIS/SES and Sexual Problems in a Portuguese Community Sample  

 
 

 

  



49 | P a g i n a  
 

J. Andere toepassingen  

- Seksueel risicogedrag  

- Seksuele agressie  

- Vreemdgaan  

- Seksuele compulsiviteit  

 

1. Seksueel risicogedrag  

In homoseksuele en heteroseksuele mannen, & in heteroseksuele vrouwen, voorspelt SIS2 risicovol 

seksueel gedrag 

(SES voorspelt aantal seksuele partners, maar niet onbeschermde seks) 

 

Risicovol seksueel gedrag = e.g.: geen/inconsistent condoomgebruik  

 

Is niet alle seks ‘risicovol’?  

- Fysieke risico’s – e.g. SOA/HIV, pijn, geweld, ongeplande zwangerschap  

- Emotionele risico’s – e.g. verliefdheid, in slaap vallen, kwetsbaarheid, teleurstelling  

- Sociale risico’s  - e.g. reputatie, arrestatie, scheiding  

 

2. Seksuele agressie  

SIS/SES & seksuele agressie in heteroseksuele mannen (N = 1240)  

 

Peterson, Z., Janssen, E., & Heiman, J. (2010). The association between sexual aggression and HIV risk behavior in 

heterosexual men. Journal of Interpersonal Violence, 25, 538-556. 

↓ 

Scoren lagere op SIS2-rem  

 Zijn niet percé de horny-mannen  
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3. Vreemdgaan  

SIS/SES & vreemdgaan in heteroseksuele vrouwen (N = 412)  

(Extradyadic sex while in “monogamous relationship”) = duidelijk afgesproken type relatie 

 

Mark, K., Milhausen, R., & Janssen, E. (2011) 

Ze konden vreemdgaan terwijl ze wel best tevreden waren v. seksuele satisfactie binnen hun relatie. 

Ook niet het geluk, maar WEL de seksuele disposities spelen een rol.  

 SIS2  

 SIS1 = als je iemand bent die minder snel opgewonden wordt, is het zo dat je op zoek gaat 

naar steeds sterkere prikkels. Zoals je die vindt bij andere partners.  

 

SIS/SES & vreemdgaan in heteroseksuele mannen (N = 506)  

(Extradyadic sex while in “monogamous relationship”)  
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K. Relationship with Trait Desire (Sexual Desire Inventory)  

Latent factor “Sexual Desire” strongly correlated with:  

- Dyadic Desire, r = .85  

- Solitary Desire, r = .78  

- SES, r = .82 

(Prause, Janssen, Hetrick, 2008) 

 

‘Couple similarity’ in SIS/SES & seksuele problemen en seksuele satisfactie  

 
 

Steekproef  

 35 pasgetrouwde stellen (<1 jaar getrouwd, eerste huwelijk, geen kinderen). 

 Vrouwen: M leeftijd = 25.4 (SD=3.4). Mannen: M leeftijd= 25.8 (SD=3.0). 

 Meeste mannen (82%) en vrouwen (66%) hadden een full-time baan. 12 percent van mannen 

en 25% van vrouwen werkten parttime. 

Lykins, A., Janssen, E., Hahn, A., Heiman, J., & Rafaeli, E. (2012) 

 

Correlaties  

 

SIS/SES Similarity = vergelijkbaar de vragen invullen, ongeacht hoog of laag scoren  

Hoe snel gaat de rem erop of hoe snel gaat het gaspedaal = voorspeller hoe snel seksuele problemen 

rapporteren  
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Wat zijn voorbeelden v. klinische toepassing (e.g. nieuwe medicijnen) en theoretische integratie (e.g. 

incentive motivation) v/h Dual Control Model of Sexual Response?  
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Incentive motivation theory  
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Current Issues in Personality  

Nomothetic: scientific, analytic, common units  

VS  

Idiographic: individual level, study individual lives in depth  

 

- Are people consistent over situations?  

- Are people stable over time?  

 

Every person is in certain respects like all other people, like some other person, like no other person. 

(Kluckhohn & Murray, 1948 )   
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III. Sociaal cognitieve theorieën  

(inclusief informatieverwerkings- en psychofysiologische modellen)  
 

Centraal thema  

‘Het seksuele systeem’ (seksuele motivatie/respons)  

 

Wat weten we over de ‘seksuele respons’?  

 

 

Termen die op allerlei manieren aan elkaar hangen maar dat we nog niet veel/genoeg van weten  

 ‘Sexual desire’ hangt samen met ‘genitale responsen’ of is het hetzelfde?  

 

Vragen  

 Hoe verklaren Masters en Johnson hoe een seksuele respons (niet) tot stand komt 

 Wat is het model van Barlow en op wat voor onderzoek is het gebaseerd? 

 Wat zijn automatische en gecontroleerde cognitieve processen? 

 Wat is het ‘information processing model’ van seksuele opwinding? 

 Wat zijn de twee hoofdcomponenten van seksuele opwinding, wat is discordantie, en wat 

voor verklaringen worden er voor genderverschillen in discordantie gegeven? 
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A. Masters en Johnson  

(694 subjects, all ages, masturbation & intercourse, male & female physiology, new approach to sex 

therapy)  

 

 

Sexual responses occur when there is effective stimulation  

- Een natuurlijke reactie  

- Komt vanzelf, automatisch  

Maar wat is ‘effective stimulation’?  

 

Sex is a natural function  

Sexual functioning is a natural physiological process … [like] respiratory, bladder, or bowel function.  

(Masters & Johnson, 1970, p. 9) 

 

Why do sexual responses not occur?  

- Performance Anxiety  

- Spectatoring  

Hoofdoorzaken v. seksuele problemen = faalangst en toeschouwersrol  

 Dit dan ook aanpakken in therapie  

! Niet empirisch getest ….  
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B. Barlow’s (1986) Model of Sexual Response  

Putting Masters & Johnson to the test  

 

 

Angst & prestatie-druk  

Voorbeelden:  

- Shock threat = schok dreiging (schokken worden nooit effectief toegediend = enkel angst-

inducerend) 

- Sterk opgewonden vrouw in film 
 

 Onderzoek gedaan bij mannen – medisch discours focus: erectiele disfuncties (ED)  

Resultaten = mannen zonder ED: sterkere seksuele respons  

 

 

Verschil in 1cm in omtrek v/d penis 
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Effecten v. angst ook in vrouwen gevonden  

 

 

 

 Besluit: angst op zichzelf (de fysiologische kant) hoeft geen effect te hebben op je seksueel 

respons – hangt af v. individuele factoren  

 

Waarom hft angst ≠ effecten op opwinding in mannen met en mannen zonder seksuele 

problemen?  

Hft angst ≠ effecten op aandacht?  

Wat is de rol v. aandacht?  

 

Rol v. aandacht  

Voorbeelden:  

- Afleidend verhaal – bijvoorbeeld: seksfilm  

- Hoofdrekenen  

Resultaten = mannen met psychogene ED: sterkere seksuele respons  

 Psychogene ED = minder afleidend effect dan bij mannen zonder ED  

Interpretatie = mannen leiden zichzelf af met prestatiegerichte gedachten: faalangst  
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1. Mannen zonder seksuele disfunctie 

Model Barlow (1986)  

 

 

2. Mannen met seksuele disfunctie 

Model Barlow (1986)  

 

 

 

Seksuele verwachting  

= verwachting om seksueel te reageren  

Aandacht richting op dingen die niet 

opwindend zijn 

Vermijdingsgedrag leiden  
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Taak-irrelevante cognities leiden af v/h verwerken v. seksuele informatie & interfereren daardoor 

met de seksuele respons 

The key is “a distraction process which is the mechanism of action through which many experiences 

act to inhibit sexual responsivity” 

Cranston-Cuebas & Barlow, 1990 
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Sociaal cognitieve theorieën  
(inclusief informatieverwerkings- en psychofysiologische modellen)  

Bijvoorbeeld: de rol v. aandacht, de rol v. angst/prestatie,…  

 Angst kan seksuele opwinding vergroten – waardoor komt dat dan? Rol v. aandacht – 

(re)directing v. aandacht nr zaken die wel opwinden  

 

Taak-irrelevante cognities leiden af v/h verwerken v. seksuele informatie & interfereren daardoor 

met de seksuele respons 

Taak-irrelevantie cognities = “Presenteer ik wel goed? Huiswerk gemaakt?...” -  wordt je niet 

opgewonden van  

 

Dus als er niets misgaat …. Seksuele respons is automatisch?  

 

Cognitive processing  

AUTOMATIC     vs. 

- Highly efficient  

- Outside of awareness  

- Unintentional  

- Uncontrollable  

CONTROLLED  

- Attention-demanding  

- Awareness  

- Intentional  

- Controllable  

 

Het proces zelf staat niet onder invloed v. jezelf, je kan wel niet zeggen ‘Jij moet nu seksueel 

opgewonden worden’.  

 

Subliminale seksuele stimuli beïnvloeden de genitale respons, maar verhogen 

subjectieve opwinding niet  

Janssen et al. (2000) 

Spiering et al. (2003) 

Gillath et al. (2007) 

Ponseti & Bosinski (2010) 

 

Subliminale = mensen zijn zich er niet van bewust dat ze deze beelden zien  
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Denkwijze/hypothese erachter: als er op een onbewust niveau een verwerking is v. seksuele stimuli, 

dit al iets op gang zet waardoor je verdere reacties beïnvloedt zullen worden.  

 Onbewuste processen beïnvloeden genitale responsen.  

Synoniem van deze methodiek: backward masking  

Mask: plaatje die je laat zien na je prime. Retina hft zijn eigen geheugen (nabeeld) & een mask kapt 

dit af/houdt dit tegen.  

 Meerdere keren aanboden want 1x knipogen is ‘het plaatje gemist hebben’.  

 

Figuur 4: Mask 
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C. Information Processing Model of Sexual Arousal  

 

Janssen, E., Everaerd, W., Spiering, M., & Janssen, J. (2000). Automatic Processes and the Appraisal of Sexual Stimuli: 

Toward an Information Processing Model of Sexual Arousal. Journal of Sex Research, 37(2), 8-23. 

Appraisal: verwerking = betekenis aangegeven door wie jij bent/jouw geschiedenis/….  

Attentional processes: als je een bep. seksuele stimuli aangeboden krijgt, pos./neg. affect bij hebben 

= zal een effect hebben op betekenis die eraan gegeven wordt  

 Datgene wat wij seksuele stimuli noemen, hft in het dagdagelijks leven een complexere 

gegeven – al die andere betekenissen die vasthangen aan die stimuli, dan gaat je aandacht 

naar allerlei andere dingen (dingen die niet seksuele opwindend zijn)  

 

“Inhibition of genital responses may, from this model, be understood to begin with the concurrent 

activation of sexual and nonsexual meaning in memory. While the appraisal of the stimulus as sexual 

primes the genital response, the activation of fear- or worry-related nonsexual meaning, attracts 

attention to 'offtask' performance-related cues.” 

Janssen et al., 2000 

 

Seksuele opwinding… is meer dan een genitale respons  
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Relationship between genital and subjective responses varies  

within and between subjects  

 Variatie binnenin de subject en tssn subjecten 

Seksuele responses kun je mss wel als seksueel interpreteren, maar hoeven ze niet te zijn.  

Noch moet seksuele genitale responsen uitgelokt worden door seksuele stimuli (bijvoorbeeld: 

erecties in de slaap hoeven niet opgewekt zijn door erotische dromen).  

 

 

Chivers, Seto, Lalumiere, Laan, & Grimbos (2010) 

Niet hoge correlaties bij vrouwen. Bij mannen hoger, maar niet duizelwekkend hoog.  

 Het verschil is er wel tssn mannen en vrouwen.  

Waarom? 

 Mannen hebben duidelijk visuele feedback/proprioceptie/… “Ik heb een erectie dus ik ben 

opgewonden” ?  

 Andere redenen?  
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Fig. 1 Funnel graph of the (un-weighted) correlations between subjective and genital arousal, using 

selected samples (top and bottom horizontal lines represent the male and female unweighted 

averages, respectively) 

Chivers, Seto, Lalumiere, Laan, & Grimbos (2010) 

Sample size = aantal deelnemers  

 Hoe meer deelnemers, hoe dichter bij elkaar liggen  

Conclusie: variatie tssn mannen en vrouwen & variatie onderling 

 

D. Determinants of Sexual Feelings  

 

Laan & Janssen, 2007  
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 Weten niet dat ze een erectie hebben – voorbeeld v. discrepantie  

 

Focus group study in men  

Janssen, McBride, Yarber, Hill, & Butler (2008) 

Men can experience erections in the absence of feelings of sexual arousal 

- ”I can sit at the PC and be working and just my body position, I can get one and not be 

thinking about it.” 

- “…sometimes you just wake up with one and it might just be more blood in the penis than 

that you’re horny.” 

- “Riding in a bus, sometimes I will get an erection, or in a bumpy car…” 

 

Men can feel sexually aroused in the absence of erection 

- “When I become aroused I am not necessarily hard at all.” 

- “Well, I have gone to the strip bar several times and watched girls, get sexually aroused but 

not get a hard-on.” 

- “I think one of the things I have noted about getting older is the fact that I can be aroused 

without getting an erection.” 

↓ 

 Focus ligt op mannen omdat je verwacht dat die geleid worden door hun penis. Blijkt niet zo. Kan 

zijn dat fysiologie en wat er gebeurt in de hersenen meer op één lijn liggen.  
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“[W]e should not assume that, as the theoretical models of arousal 

have encouraged us to do in the past, that central arousal and 

pheripheral arousal are linked manifestations of the same process” 

Bancroft (1989) 

Liking and wanting = niet hetzelfde.  

“Ik wilde sigaretten maar ik vond ze niet leuk”. Vgl: seks willen (‘wanting’), wil niet perse zeggen dat 

je dit leuk vind (‘liked’)  

 Bijvoorbeeld: “Ik voel mij opgewonden … bij mijn 7-jarige dochter” 

 

 

 

Nog wat voorbeelden  
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The importance of feedback from the penis in the subjective experience of sexual arousal remains to 

be established experimentally  

(but some related and relevant findings) 

 Het is grotendeels maar een aanname dat mannen luisteren/gestuurd worden door hun 

penis.  

 

Determinants of Sexual Feelings  

 Erection  Subjective sexual arousal  

 No erection  No subjective sexual arousal  

 

Better: Blocking feedback (visual, tactlie, interoception?) 

 

1. Erection  Subjective sexual arousal  

Delizonna, Wincze, Litz, Brown, & Barlow (2001) 

 
 

Sample: 28 sexually functional men (mean age 20years)  

Within-subjects design: self-stimulation with erotic video VS vacuum constriction device  

 

No differences in erection between conditions 

Subjective sexual arousal was signifantly lower with vacuum device 
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2. No erection  No subjective sexual arousal  

E.g., Chivers et al., 2004 & Janssen et al., 2007 & Kuban et al., 1999 

 

“Flatliners” 

= geen erectie/lubricatie krijgen in een lab  

 

  Responder  

  Flatliner  

Janssen et al. (2009)  

 

Almost one-quarter of the sample (20 participants) responded with penile rigidity of < 10% 

 

Responders and non-responders did not differ in subjective sexual 

arousal   
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Sociaal cognitieve theorieën  
(inclusief informatieverwerkings- en psychofysiologische modellen)  

Vragen  

Hoe verklaren Masters en Johnson hoe een seksuele respons (niet) tot stand komt?  

Masters en Johnson – hoe komt een seksuele respons tot stand? Automatisch als er maar effectieve 

stimulatie is.  

 Niet tot stand? Faalangst + prestatiedruk (toeschouwersrol)  

Maar hebben het zelf nooit onderzoek/empirisch ondersteund. 

 

Wat is het model v. Barlow & op wat voor onderzoek is het gebaseerd?  

Barlow model  

 Onderzoek gedaan die Masters en Johnson niet gedaan hft  

 Cognitieve processen: rol v. aandacht/angst/alg. opwinding (sympathisch CS)  

o Angst = opwinding verhogen – zo’n processen interfereren niet perse met seksuele 

opwinding  

Bij mannen zonder erectiestoornissen  

o Bij mannen met erectiestoornissen = “Lukte de vorige keer niet, dus nu ook niet” – 

prestatiedruk/faalangst. Maar op zich niet erg. Wel erg voor de aandacht = leidt af naar 

taak-irrelevante taken (is geen effectieve stimulus meer).  

 

Wat zijn de 2 hoofdcomponenten v. seksuele opwinding, wat is discordantie, & wat voor verklaringen 

worden er voor genderverschillen in discordantie gegeven?  

Genitale responsen & subjectieve opwinding  

 Kritiek op Barlow & Masters en Johnson: geen verschil tssn beleving en opgewonden voelen 

(bijvoorbeeld: als man in een sociaal ongepaste situatie een erectie krijgen).  

Discordantie  

 In heel veel situaties kun je een seksuele respons hebben zonder de seksuele opwinding. & 

omgekeerd.  

o Is deze man/vrouw dan nog seksueel opgewonden?  

o Vrouwen kunnen nat worden zonder zich opgewonden voelen.  

Geen 1 op 1-relatie tssn genitale responsen & seksuele opwinding  
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Deze week  

 

Hoe hangen deze begrippen nu samen?  

 Gaat terug op emotie-onderzoek  

 

Vragen  

 Wat is het verschil tussen discrete en dimensionele emotiemodellen en hoe past seks daar 

(wel of niet) in? 

 Wat is bekend over de invloed van positieve en negatieve emoties op seksuele opwinding? 

Invloed v. emoties – rationeel wezen zijn: als je ons maar de juiste informatie geeft, dan 

zullen we het juiste doen. Daar tegenover staat de emotie.  

 Wat is de invloed van emoties op seksueel gedrag? 

 Bestaan er individuele verschillen in hoe emoties seksualiteit beïnvloeden? 

 

Historically, emotions have not received much attention in sex research   

And sex has not received much attention in emotion research  

 Seks is net zoals honger en dorst (dominante manier v. kijken). Daardoor wordt seks redelijk 

naar een primitief hoekje verwezen bij emotie-onderzoekers.  

 

Kinsey’s own emotion about science may blind him to one of science’s shortcomings: the great 

difficulty is has in dealing precisely with the emotions of human beings 9as distinct form the motions 

of gall wasps). Kinsey can record only overt acts, or the memories of them, plus a few mental 

attitudes of which his subjects are sufficiently aware to tell him. In the female volume, which he calls 

a far more human document than its predecessor, he does his best to explore the psychological 

factors in sex. But he can only check off emotions; he cannot measure them.   

 Check off = niet veel mee doen  
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A. Measuring emotions  

 Self-Report – e.g.: scales, discrete/continuous 

 Psychophysiology – e.g.: genital responses, startle eye-blink, facial expressions, brain imaging  

 

Sex & emotions  

Why should we care? 

Sex  emotions 

Emotions  sex* 

 

* Sex = sexual desire, response, function, behavior  

Seks zit ingebed in affectieve wereld. Seks beïnvloedt hoe we ons voelen.  

Seks hft invloed op onze emoties. Emoties beïnvloeden onze seks.  

 

Sex * = Emotion?  

(Everaerd, 1988)  

* Sex = sexual desire, response, function, behavior  

↓ 

Sex belongs to the emotion 

 

B. Emotions  

Affect – Emotions – Mood  

Theories & definitions  

 Affect = umbrella term  

Overkoepelende term – emoties, stemmingen,… vallen hier onder 

 Emotion = response to discrete stimulus  

Hft meer een begin- en eindpunt 

 Mood = more lingering, usually not attributable to specific event  

Vaker het idee dat het langer duurt. & zijn niet perse direct gekoppeld aan bep. stimulus 
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1. Discrete VS dimensional  

Discrete models  

 A few basic or many emotions?  

 Can they co-exist?  

Bijvoorbeeld: afstuderen = blij (diploma in handen) & droef tegelijk (einde studententijd) 

 

Dimensional models  

 Are positive and negative affect independent or bipolar?  

 Underlying structure?  

 

2. Valence, arousal  

 

Pos./neg. valence = waarde  

Foto’s (stimulus-set die gevalideerd is geweest) v. pos. waarde zit sexual arousal (naakte mensen, 

erotiek,…) bij.  

Bipolaire schaal – 1 (neg.) tot 10 (pos.). Maar is ≠ dan wnnr je zou vragen 1 tot 10 neg. & 1 tot 10 pos.  

 Apart vragen nr pos. en neg. = ander beeld geven  

 

3. Trait VS State  

a) Trait  

Predisposition to respond … 

 ... to affect in a sexual way  

 … to sex in an affective way  

E.g.: erotophilia/phobia = gaat om het reageren – emotionele reacties die meer op een ‘trek’-niveau 

bestaan  
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b) State  

What do we know?  

 Questionnaire studies  

 Laboratory studies  

 

4. Myths or facts?  

 Positive emotions are sexy  

 Negative emotions are turn-offs  

 

a) Positive affect  

Seems true  

 Most studies show a positive association with (subjective) sexual arousal  

Connectie tssn pos. affect & seksueel verlangen  

 

b) Negative affect  

More complex  

 Anxiety can facilitate sexual arousal  

 Negative mood has been found to decrease, not influence, and increase sexual arousal 

Connectie tssn neg. affect & seksueel verlangen = complexer 

 

c) What about … mixed emotional states?  

 

Peterson, Z., & Janssen, E. (2007). Ambivalent affect and sexual response: The impact of co-occuring positive 

and negative emotions on subjective and physiological sexual responses to erotic stimuli. Archives of Sexual 

Behavior,36, 793-807. 
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Elk stipje = proefpersoon – hoe groter = hoe meer proefpersonen daar bij horen.  

Zowel pos. als neg. emoties tegelijkertijd hebben.  

 Is seksuele opwinding dan perse nog steeds pos.?  

Het is blijkbaar ingewikkelder dan de logica. Je kan bijvoorbeeld seksueel opgewonden zijn door 

hetgeen je ziet maar ook afkeer ervoor hebben.  

 

 

 Neg. gevoelens hoeven niet perse slecht zijn voor seksuele opwinding.  

 

d) What about effects of emotions on …  

 Sexual desire?  

 Sexual behavior?  

Individual differences?  

↓ 

C. Mood & Sexuality Questionnaire (MSQ)  

Individual differences in the effects of pos. and neg. mood on sexual desire and response 

(Bancroft et al, 2003a, 2003b; Lykins et al, 2006) 

 

Depressief/gestresseerd zijn  

 Ja, kan effect hebben (in de neg. zin = omlaag gaan v. seksualiteit. Bijvoorbeeld: minder 

makkelijk erectie krijgen/orgasme te krijgen) 

Maar ook in pos. zin, met ≠ standpunten:  

- “Meer nr de kroeg, dronken worden en one-night stands doen” 

- “Meer nood aan masturbatie, maar niet aan een partner” 

- “Net wel nood aan partner. Ik wil die nabijheid”.  



77 | P a g i n a  
 

 

 

 Heel wat variatie. 20% zegt dat seksueel verlangen omhoog gaat wnnr depressief voelen.  

 

 

Dit onderzoek: niet duidelijk wat ze bedoelen met ‘sexual interest’ – masturbatie/seksueel contact?  
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Sociaal cognitieve theorieën  
(inclusief informatieverwerkings- en psychofysiologische modellen)  

Vragen  

 Wat is de invloed van emoties op seksueel gedrag? 

Emoties – inclusief seksuele opwinding  

 Bestaan er individuele verschillen in hoe emoties seksualiteit beïnvloeden? 

 

Voorbeeld vraag  

Geef vijf voorbeelden van hoe seks en emoties kunnen samenhangen? 

 Seksuele verlangen en opwinding kunnen gezien worden als emoties 

 Seksueel verlangen en opwinding kunnen samengaan met andere, niet-seksuele emoties en 

emotionele betekenissen 

 Emoties beïnvloeden (verhogen/verlagen) seksueel verlangen en opwinding 

 Emoties (inclusief seksueel verlangen en seksuele opwinding) beïnvloeden seksuele 

beslissingen en (risicovol) seksueel gedrag  

 Seks leidt tot/beïnvloedt emoties 

 

Vorige week  

Sex & emotions  

Why should we care? 

Sex  emotions 

Emotions  sex* 

 

* Sex = sexual desire, response, function, behavior  

 

Sex * = Emotion?  

(Everaerd, 1988)  

* Sex = sexual desire, response, function, behavior  
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1. Sex  Emotions  

Seks kan leiden tot allerlei emotionele affecten  

Example  

 

 

Hook ups = kan kussen, seks… zijn maar…   

- Het is meer dan casual seks,  

- Hoeft niet percé een one-night-stand zijn want het kan meerdere keren gebeuren,  

- Het is geen friends-with-benefits want het kan met zowel vreemden als vrienden zijn.  

 

 Mannen meer pos. emoties gekoppeld aan hook-ups. Vrouwen minder pos. reacties op 

hooking-ups.  

 Minder pos. reacties als er een condoom gebruikt werd (barrière voor intimiteit,…)  

 Depressief zijn vooraf, kan het zowel gekoppeld worden aan een pos. emotie als zowel neg. 

emoties achteraf  

 Hoe hoger de hoop is dat er een relatie uitkomt, hoe meer pos. gekoppelde reacties  

 Vrouwen hadden meer neg. emoties reacties indien condoom gebruikt was dan mannen dat 

hadden  
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Resultaten  

- Mannen en vrouwen rapporteren kunnen zowel positieve als negatieve reacties/emoties 

ervaren na een ‘hook-up’. 

- Mannen meer positieve en minder negatieve emotionele reacties na seks tijdens een hook-

up dan vrouwen 

- Verder afhankelijk ook van hoe depressief, eenzaam men is, of je wel of niet op ‘meer’ hoopt 

(relatie), of er gepraat werd over mogelijke relatiedoelen, of er alcohol in het spel is, etc. 

- (Interactie effect: vrouwen minder positief en meer negatief dan mannen als er een 

condoom is gebruikt. Auteurs: voor mannen meer positief want geen zwangerschapsrisico? 

Voor vrouwen “condom use may signify a less serious relational connection” en wordt 

daarom als minder positief ervaren?) 

 

 Dit is één manier/voorbeeld v. hoe seksualiteit emoties beïnvloeden  

 

2. Emotions  Sex 

Example  

 

Er bestaat ook geen-seksuele motivatie (bijvoorbeeld: nr Griekenland willen en de partner hft het 

geld). Heeft niets te maken met seksueel verlangen.  
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Emoties (pleasure, stress relief, reactie op gefrustreerd of angstig voelen) belangrijke reden/factor 

voor seks  

 Emoties (inclusief angst, stress,…) kunnen leiden tot seks/redenen zijn om seks te hebben 

 

Vragen  

 Wat is de invloed v. emoties op seksueel gedrag?  

 Bestaan er individuele verschillen in hoe emoties seksualiteit beïnvloeden?  

Back to … ‘risky sex'  

 

A. Sexual (risk) behavior  

Assumption underlying many – especially health behavior – theories and models:  

We are rational information processors and decision makers 

We effectively process and weigh information, positive/negative consequences, will do what is best 

for us, our health, and the people around us 

↓ 

We geven heel veel informatie aan mensen om ze te helpen  – bijvoorbeeld: condoom beschermt 

tegen SOA’s en zwangerschap  

 Health belief model  

↓ 

Het werkt niet voor iedereen, werkt niet voor iedereen even goed en het werkt niet altijd even 

consequent.  
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1. Hoe nemen we beslissingen?  

Classical approach  

- Define and identify the problem  

- Search for relevant information  

- Estimate decision options  

- Evaluate based on criteria for decision effectiveness  

- Make optimal choice 

 

Are we really ‘rational’ (conscious/deliberate) information processors 

and decision makers?  

 

 Cold states – relationeel nadenken (bijvoorbeeld: navraag 

getest voor SOA’s) 

 Hot states – seks is een hot cognitive state. Seksueel 

opgewonden zijn & op dat moment beslissen of je een condoom gebruikt of niet = MOEILIJK!  

Zelfs mensen die zeggen dat ze altijd condoom gebruiken kunnen fouten maken – bijvoorbeeld: 

coïtus doen vooraleer condoom omdoen, condoom afdoen voor wnnr hij klaarkomt,…  

 Kwalitatief onderzoek laat zien dat het een rol speelt  

 

In other terms …  

Dit zijn andere termen die voor ‘cold/hot states’ gebruikt worden 

- Controlled versus Automatic (Schneider & Shiffrin) 

- Cold versus Hot (Metcalfe & Mischel) 

- System 1 versus System 2 (Frederick & Kahneman) 
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- Deliberative versus Impulsive (Frederick) 

- Conscious versus Unconscious (Damasio, Bem) 

- Effortful versus Effortless (Baumeister) 

- Abstract versus Visceral (Loewenstein & O’Donoghue) 

 

 

Lerner et al. (2015)  

 Onderzoek nr de rol v. affectieve processen  

 

Meeste v. dit onderzoek gaat over niet-seksueel gedrag (met een 

aantal uitzonderingen, die we zullen bespreken)  

 

2. Back to sex …  

What do we know about the connections between emotions (including sexual arousal) and 

sexual behavior and risk taking?  

 

Sexual risk taking?  

Of je een condoom gebruikt, of je vreemdgaat, of je grensoverschrijdende seksueel gedrag vertoont, 

of, meer in het algemeen, of je iets doet, seksueel, waar je later spijt van kunt krijgen (inclusief 

masturberen op straat, porno bekijken op het werk, vrijen met iemand die je net, na alcohol 

consumptie, in een bar hebt ontmoet) 

 Breed bekeken  
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We know something about …  

- Role of situational factors (alcohol, drugs) and interpersonal processes (assertiveness, 

communication) 

Interpersonal processes = omgaan met groepsdruk, assertiviteit,…  

We know less about …  

- Role of emotions/mood  

- Role of sexual arousal  

- Personality/Individual differences  

 

3. What is known about the effects of mood on (nonsexual and sexual) risk taking?  

(1) Positive Affect  

Nonsexual risk  decreases  

But sometimes also increased risk (depends on appraisal – likelihood or utility – of positive versus 

negative consequences) 

(Isen, 2000) 

 Onderzoek: vaak komische film gebruiken, maar is dat dezelfde affect als je trots/blij bent 

met jezelf? Zelfde uitkomst?  

 

Sexual risk  decreases  

 Pos. affect = vermindert risico-gedrag  

 

 

Composite sexual risk variable: 

0 hand– genital contact; 0 gave or received oral sex with a condom; 1 anal sex with a condom; 1 

received oral sex without a condom; 2 gave oral sex without a condom; 4 unprotected insertive anal 

sex (“top”); 7 unprotected receptive anal intercourse (“bottom”). 

 Hoe hoger het cijfer = hoe meer risicovol  

In een goede stemming zijn, voorspelt minder aan risicovol gedrag doen 

 

(2) Negative Affect  

Nonsexual risk  increases  

People recall engaging in more risky behaviors in negative states  

Negative affect tends to increase likelihood of choosing a high-risk high-payoff option  

(e.g., Leith & Baumeister, 1996) 
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 Neg. affect = vergroot risico-gedrag  

Is niet voor iedereen altijd zo, maar is de algemene bevinding.  

 

Sexual risk  No effect?  

Meta-analysis based on questionnaire studies  

(Crepaz & Marks, 2001)  

Sexual risk: 

- Depends on degree of negative affect? (Crepaz & Marks, 2001) 

- Depends on measurement approach? (Mustanski, 2007) 

Angst, boosheid, verdrietig… = verschillend! 

- Depends on individual differences?  

 

Revised Mood & Sexuality Questionnaire  

Janssen, Macapagal, & Mustanski, B. (2013) 
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DepDes = wat gebeurt met je verlangen als je depressief/triest bent?  

AnxDes = wat gebeurt met je verlangen als je angstig bent?  

HapSex = pos. affect  

 

 Hoe ↗ de scores = hoe ↗ je verlangen toeneemt 

Er zijn ook mensen die zetten dat het er niet toe doet, dat er niets verandert. Mensen 

verschillen!  
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Regret  

Effect of mood on regrettable behavior  

“This factor consists of four items and concerns the effects of both positive (i.e., happy = cheerful) 

and negative mood on the likelihood of engaging in behaviors one regrets later”. 

 

 

Mark et al. (2011) 

 

 

Mark et al. (2011) 

MSQ = Mood sexuality questionaire  

 

 Pos/neg. affecten + interindividuele aspecten spelen mee een rol in beïnvloeding op 

seksualiteit  
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4. What is known about the effects of sexual arousal on (sexual) risk taking?  

Dual control model (sexual inhibition/excitation)  

But what about the ‘state’ of sexual arousal?  

 Hier & nu opgewonden zijn = state  

 Hoe beïnvloedt dit ons gedrag?  

 

 

↓ 

Mannen kregen laptop mee naar huis – masturberen tijdens uitvoeren v. taken  

 

  

Cartoon = erotische foto’s 

Keypad = antwoorden geven, op zaken die op de laptop gepresenteerd werden  
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Limitations  

- Onderzoek niet in lab verricht, maar thuis (geen controle op arousal)  

- Geen echt gedrag gemeten, maar ‘intenties’ 

 

Sexual arousal is associated with increased sexual risk taking  

Bevindingen consistent met ‘daily diary’ studies (waarin gedrag en subjectieve opwinding gemeten 

maar niet gemanipuleerd worden), experimentele studies (waarin seksuele opwinding wel 

gemanipuleerd wordt, maar risicovol gedrag is niet seksueel of niet ‘real-life’), en ook met vragenlijst 

en kwalitatief onderzoek.  
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Sociaal cognitieve theorieën  
(inclusief informatieverwerkings- en psychofysiologische modellen)  

Deze week  

 

 

Vragen  

 Zijn seksuele motivatie en seksueel verlangen hetzelfde? 

 Wat is de ‘drive’ opvatting van seksueel verlangen? 

 Wat zijn problemen met de ‘drive’ opvatting? 

 Wat is Hardy’s model van seksuele motivatie? 

 Beschrijf Singer en Toates’ incentive motivation theorie? 

 Wat is Basson’s model en hoe verhoudt die zich tot Kaplan en Masters en Johnson’s sexual 

response modellen? 

 Werkt seksuele motivatie anders voor mannen en vrouwen (moeten we verschillende 

modellen gebruiken)? 

 

Sexual motieven ≠ Sexual motivation  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexual desire is (just) one reason to have sex …  
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1. Sexual motivation  

“Sexual motivation is a construct, used to explain the generation of sexual action”.  

2. Sexual desire  

“Sexual desire is the subjective experience of being attracted to or pushed towards objects or 

behaviors with potential rewarding effects. Desire seems to be about the promises of 

satisfaction, maybe through sexual action, but is it is as much about hope, expectation, longing 

and craving. Without these there would be no desire”. 

 Verlangen = iets waar je bewust v. bent/iets wat je voelt – subjectief ervaart  

Everaerd et al., 2007 (p. 96) 

 

Human sexual response  

(Masters en Johnson, 1996; Kaplan, 1977)  
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?  = hoe begint dit dan/hoe komt dit op gang?  

 

A. Prof. Dr. Freud  

- Libido results from a sexual instinct  

- Comes from a source within the body = komt vanuit processen binnen het lichaam 

- Involves a continually present energy that pushes us: drive (‘trieb’)  

↓ 

Een energetische component die ons in een bep. richting duwt  

 

Libido  

Its source is a state of excitation in the body, its aim is the removal of that excitation, on its path from 

its source to its aim the instinct becomes operative physically. We picture it as a certain quota of 

energy which presses in a particular direction. It is from pressing that it derives its name of ‘Trieb” 

(Literally ‘drive’). 

 Trieb = “het wordt geduwd” 

Het is geen reactie op iets. + Je kunt het niet ontkomen/ontlopen (bijvoorbeeld: honger kun 

je niet negeren).  

Freud made it clear that libido does not arise from an external stimulus. An instinct, then, is 

distinguished from a stimulus by the fact that it arises from sources of stimulation within the body, 

that it operates as a constant force and the subject cannot avoid it by flight, as is possible with an 

external stimulus. 

 Instinct = zit in je lichaam.  

 

Really?  

 Sexual desire is initiated independent of the presence of (internal or external) stimuli? 

 It grows over time? 

 It requires release or otherwise will result in discomfort, perhaps even tissue damage? 

↓ 

Als je niets doet met de libido = ontplof je/leidt dit tot (neg.) problemen. 
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Beach sprak dit tegen = “Er is geen evidentie voor. Er zijn geen neg. effecten v. seksuele abstinentie”.  

↓ 

"No genuine tissue or biological needs are generated by sexual abstinence ... 

What is commonly confused with a primary drive associated with sexual deprivation is in actuality 

sexual appetite, and this has little or no relation to biological or physiological needs" 

Beach (1956)  

(e.g., artificially induced ejaculation in rats does not reduce sexual motivation) 

 

En toch …  

 

 

 Er is dan mss wel geen seksuele drive in ons ingebouwd, maar er zijn wel systemen in ons 

lichaam ingebouwd die ons voorbereiden op plezierige seksuele ervaringen 

 

B. Alternatieve benaderingen  

  

… based largely on cognitive expectancy theory, Lewinian field theory, and modern hedonic or 

affective theory. 
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While there may not be an innate sexual impulse, conditions most likely exist that are innately 

pleasurable (e.g., local stimulation of the genitals and the experience of orgasm). 

According to Hardy (1964), these conditions "form the constitutional base for the elaboration of 

sexual appetite" (p. 7). 

 

In his theory of sexual motivation, Hardy postulates that sexual motives are based upon learned 

expectations, the learning being a result of actual experiences or imaginal processes. 

The pleasure that accompanies genital stimulation continues throughout life as an affective base for 

motivational development; many stimuli may become associated with it and may serve as cues 

leading to the arousal of sexual desire. 

(On the other hand, habituation processes can occur in many sexual areas wherein the repetition of a 

given activity produces a diminished affective response.) 

 

↓ 

 “Ja, sommige zaken voelen goed” – biologische voorbereid op seksueel plezier voelen. Dit vormt de 

basis voor allerlei zaken die daar aan kunnen gekoppeld worden.  

 Seksuele motivatie kan daaruit voortvloeien 

Het komt niet zomaar vanbinnen, het bouwt op obv die processen die voorbereid zijn op 

plezierige seksuele zaken  

 

A mixed bag …  

Sexual motives are not restricted to the learning of positive expectations (the 'approach' type), 

motives may also be avoidant (as a result of negative expectations). 

According to Hardy (1964), most of the motivated behavior is ambivalent, based upon a mixture of 

positive and negative expectations. Sources of negative affective expectations, for example social 

sanctions and feelings of guilt, provoke inhibition or concealment of sexual expression. 

 “Ik heb zin in seks” kan pos (over het algemeen: pos. gekoppeld).  

Maar om te zeggen  dat seksueel verlangen altijd pos. zal zijn = FOUT – kan ambivalent zijn. 
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C. Incentive-motivation theory  

Not ‘drive reduction’ but the rewards associated with sex provide the ‘fuel’ for sexual action 

↓ 

Theorie die niet vanuit seksuologie komt, wordt op seks toegepast 

 Wijst op het belang v. zaken die v. buiten komen 

Biologisch gegeven (plezier ervaren aan de genitaliën) = belangrijk in het verklaren v/d 

sturing v. ons gedrag  

 

The central idea of incentive motivation theory  

“The strength of motivations, such as those toward sex, food, or water, depend on the strength of 

stimuli (e.g., food or a mate) impinging on a nervous system that is sensitized by such physiological 

states as hormone levels and nutrient deficits (Berridge, 2001; Bindra, 1978; Bolles, 1972; Toates, 

1986).” 

Toates, 2009 

 

So, sexual desire doesn’t come out of nowhere  

It is an ‘emergent property’ 

Motivation emerges from the interaction between organism and environment  

Bindra (1968, 1974) 

 ‘Emergent property’: als alles goed loopt (mix v. ABC)/als aan alle condities voldaan is, dan 

komt iets op gang 

≠ spontaan verlangen is meestal ook een reactie op iets (bijvoorbeeld: herinnering) 
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(1) Sexual Drive  

Desire  Sex  

Sex follows desire  

 

(2) Incentive motivation  

Sex  Desire 

Desire follows the central activation of sex  

 Er moet eerst iets geactiveerd worden (kan bijvoorbeeld: fantasieën zijn – zijn ook al meestal 

reacties op …).  

Het begint met een externe stimulus/herinnering/gedachte/… Er moet centraal iets in je 

hersenen gebeuren “Hey, dit is seks”.  

 

D. Push-pull model  

(Incentive motivation)  

 

 Hormones  

 Learning + conditionering  

(‘past performance)  

 Genetics?  

 Situational factors  

 Stimuli  
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Push-pull model (incentive motivation)  

 
 

Dual control model of sexual response  
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Consistent met Helen Kaplan’s ideeën over seksuele motivatie  

 

Normal sexual desire depends on a good balance between the “erotic motor’, which incites our 

desire to copulate, and the “sexual brakes”, which keep our libidinous urges in check so that we do 

not crash headlong into disaster. 

 

En met Toates’ (2009) updated versie v. incentive motivation theory  

 

“It is suggested that both excitation and inhibition of sexual motivation, arousal, and behavior act at 

various levels in a hierarchical structure”.  

 Geeft aan: meerdere lagen/meerdere dimensies  
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Seksuele motivatie gaat dus over de regulatie van seksuele responsen en seksueel gedrag, en betreft 

zowel processen die relevant zijn voor activatie (de ‘motor’) én processen die relevant zijn voor 

deactivatie/inhibitie (de ‘brakes’)  

 

E. Verschillen tssn mannen & vrouwen?  

(1) Mannen  

Komt vanzelf?  

‘Spontaneous’ (M&J)  

 

(2) Vrouwen  

Komt niet vanzelf?  

‘Responsive’ 

 

? 
 

Sexual desire is not the most frequent reason women accept or initiate sexual activity 

… 

Sexually healthy women in established relationships are frequently unaware of spontaneous sexual 

thoughts 

Basson et al. (2000) Report of the international consensus development conference on female sexual 

dysfunction: Definitions and classifications. J Urol 163:888-893. 

 Aanname: mannen hebben dit wel  

 

1. Lineair (Kaplan/M&J) versus Circulair (Basson) models  
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 43%: hoog scoren op normaal seksueel functioneren – model v. M&J volgen 

(lineair/automatisch verloop) 

 Basson model beter passen bij vrouwen die problemen hebben rond seksueel functioneren  

 

2. Mannen …  

Komt vanzelf?  

‘Spontaneous’ (M&J)  

 

 Niet ‘responsive’?  

Zouden minder responsief zijn  

↕ 

Bij vrouwen: responsiever zijn op de partner (er zijn meerdere zaken nodig)  

 

 

- M: So that may have been interest but no arousal?  

- P1: Correct (25 – 45 group)  

- P2: Then the other could occur. Say your partner comes up and starts to have foreplay. You 

don’t have the interest there yet but they are providing the arousal first (25 – 45 group).  

 

- P: Being with intelligence. I feel like something that leads up to sexual arousal or interest is 

conversation. If we can have a conversation and we can see eye to eye, I won’t have much 

trouble taking the next step (25 – 45 group).  
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-  P: As I have gotten older, the ability to connect with my partner in other ways has becomes 

more important (46 and above group).  

- P: For me, it is always, like, I like to be alone with the person and I have to have some kind of 

connection with them (18 – 24 group).  
  

 

Individuele verschillen …  

Do these quotes come from men of from women?  

Graham, C. A., Sanders, S., Millhausen, R. R., McBride, K. R. (2004). Turning on and turning off: A focus group 

study of the factors that affect women's sexual arousal. Archives of Sexual Behavior, 33, 527-538. 

Janssen, E., McBride, K., Yarber, W., Hill, B.J., & Butler, S. (2008). Factors that influence sexual arousal in men: A 

focus group study. Archives of Sexual Behavior, 37, 252-265. 

 

- “I find that when I am heart-centered and basically all parts of the body are aligned with that 

person you are just resonating together and it is amazing. It is very ecstatic.” = man   

- “I have had experiences where I have been down and depressed and my partner says, hey, 

let’s have sex and you will feel a lot better.” = man  

- “If somebody asked me to do something. I hate that. Like, “will you go down on me?” and 

stuff and like blatantly ask me . . . It will eventually get there, they don’t have to ask me. ” = 

woman  

- “A woman has to trust a man—that he is not going to hurt her. […] I find that that is pretty 

important. I find that, as I have moved on in life, that trusting a person is very essential.” = 

man  

- “Actually, sex is the greatest stress relief so I’d much rather attack somebody when I’m 

stressed out.” = woman  

 

Differences among men and women larger than the average difference between men and women  

 Pinxten & Lievens, 2014  

 Aanduiding voor: sekseverschillen in hoe seksueel verlangen werkt  
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… we believe our findings are informative and valuable, and may help inform discussions about the 

adequacy of existing sexual response models (e.g., Masters & Johnson, 1966) in explaining both men 

and women’s sexual desire and arousal. Our findings support the idea that concerns that have been 

raised about the appropriateness of such models to our understanding of women’s sexuality (e.g., 

Basson, 2002a, b; Tiefer, 2001)—in that they are too focused on the genitals, make distinctions 

between interest and arousal that do not reflect the experiences of many women, and minimize the 

numerous factors that can affect arousal—also apply to men. 

 

 

In a very interesting recent study of factors that influence sexual arousal in men, Janssen, McBride, 

Yarber, Hill, and Butler (2008) noted that their findings supported the idea that concerns should be 

raised about the appropriateness of models such as those of Masters and Johnson to understand 

“women’s sexuality”. Janssen et al, then quoted Basson (2002a,b), citing two references on women’s 

sexual response. However, Basson’s model was first published in the same journal with reference to 

men and women (Basson, 2001). Thus, it was unfor- …  

 Basson zegt dat ze dit circulair model altijd al bedoeld hft voor mannen en vrouwen  
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3. Genderverschillen in seksueel verlangen, fantasieën, masturbatie,…  

Zelfde principes, modellen, en processen, of anders voor mannen en vrouwen?  

 Deze verschillen bestaan – mannen masturberen meer, rapporteren meer seksuele 

fantasieën,…  

Maar zelf de algemeenste verschillen liggen niet zo ver uit een.  

 

We all start from ‘sexual neutrality ’?  

Maar misschien hebben mannen, gemiddeld, een lagere ‘set-point’ voor de activering van verlangen 

en opwinding? 

↓ 

Incensive motivation therory = mss goed voor iedereen – iedereen start vanuit neutrale positie. 

Mannen springen er mss gewoon vlugger uit.  

Het proces hoe alles tot stand komt is mss helemaal niet zo verschillend.  

 

Overlap en connecties?  

Janssen (2011)  

 

Seksueel motivatie – daarbinnen zit seksuele opwinding. 

 Seksueel verlangen hft grote overlap met subjectieve seksueel verlangen.  

 Seksueel motivatie bedekt een groot stuk v/h seksueel gedrag maar is niet alles. Want 

seksueel gedrag is niet enkel seksueel motivatie.  
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Vragen  

Zijn seksuele motivatie en seksueel verlangen hetzelfde?  

 Seksuele motivatie is groter en seksueel verlangen past daarbinnen. Seksueel verlangen is 

een gevoel en een subjectieve beleving.  

o Seksuele motivatie = een construct. Generation of sexual action = lichaam voorbereiden 

op seksuele activiteit. Seksuele verlangen kan daar een onderdeel v. zijn.  

o Seksuele verlangen = subjectieve beleving 

 Seksueel verlangen is één v/d mogelijke seksuele motivaties  

Wat is de ‘drive’ opvatting v. seksueel verlangen? – kun je niet ontwijken/ontlopen. Reactie op iets.  

Wat zijn problemen met de ‘drive’ opvatting?   

Er is geen evidentie voor. “Mensen exploreerden niet” 

 Connectie maken met libido/source within the body/… - het komt vanbinnen/de periferie, 

ongeacht de seksuele prikkels.  

 Trieb vermelden – ‘Het duwt’, jezelf is passief = ‘het duwt jou’.  

Wat is Hardy’s model v. seksuele motivatie?  

 Er is niet echt een aangeboren seksuele drive maar er zijn wel condities die vanaf de 

geboorte beschikbaar zijn die prettig/aangenaam zijn die de basis leggen voor seksuele 

appetijt/seksualiteit/seksuele motivatie – zaken minder of meer of te zoeken in zaken v. 

seksualiteit.  

 Zaken die ons voorbereiding voor seksuele gedragingen  

 Via leerprossen kunnen we allerlei dingen koppelen.  

 Er zit een hoop ambivalentie aan – het is niet noodzakelijk allemaal positief. Kunnen 

bijvoorbeeld ook neg. leerprocessen aangeleerd worden (“Nee, dat mag je niet doen”) = 

mogelijke onderdrukking v. seks.  

Hardy = onderbouwde argumentatie als reactie op een theorie.  

Beschrijf Singer en Toates’ incentive motivation theorie:  

 Bouwt voort op Hardy’s argumentatie  

 Seksuele motivatie komt alleen tot stand in interactie tot seksuele stimuli. Freud zegt “Dit 

heb je niet nodig, als je maar lang genoeg wacht komt het vanzelf”. Incentive motivation 

theorie: emergent.  

 De sterkte v. seksuele motivatie hangt voor een groot deel af v/d sterkte v/d stimuli. Maar 

een minimum nodig aan voorbereiding/basis  

 Push-pull model hoort erbij – als het gaat over het creëren v. “we gaan iets doen qua 

seksualiteit” 

 

Incentieve motivation theorie zegt dat je na een jaar of 2 niet meer seksueel actief bent op een 

onbewoond eiland.  

 

Wat is Basson’s model en hoe verhoudt die zich tot Kaplan en Masters & Johnson’s response model? 
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IV. Voorbeelden v. meer specifieke toepassingen en onderwerpen  

 Pornografie – inclusief effecten, ‘seks addiction’ en leerprocessen (conditionering)  

 Seksuele hulpverlening en preventie (vanuit een empirisch perspectief)  

 Seksualiteit, relaties, liefde & gezondheid  

 

Vragen  

 Wat is ‘pornografie’ en wat is het verschil met ‘erotica’? 

 Wat zijn (vermeende) redenen voor het gebruik van pornografie? 

 Wie gebruiken/bekijken pornografie? 

 Wat zijn mogelijke (positieve en negatieve) effecten van pornografie gebruik? 

 Wat is Malamuth’s ‘confluence model’? 

 

A. What is porn?  

Porno  

 Kun je bijvoorbeeld ‘nat’ van worden maar geen subjectieve opwinding bij beleven = 

discrepantie.  

 Of andere denken: ‘yes, porno’. Andere denken: ‘Nee, er is geen emotionele intimiteit’.  

 

Is dit pornografie (of is het erotica)?  

  

 Pornografie = expliciete zichtbare handelingen,… met penissen, vagina’s,…  
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En dit? Pornografie, erotica,… of kunst?  

Kinsey Insitute collection  

 Kinsey Insitute collection 

 Dit was ooit pornografie. Het enige verschil is dat het oud is – kennelijk is het dan niet meer 

opwindend/wordt het niet meer bestempeld als pornografie 

 Kinsey Insitute collection 
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 Kinsey Insitute collection 

 Kinsey Insitute collection 

 

 Dunne lijn tssn pornografie, kunst en/of erotica 

 

Er zit regulatie aan onze reactie  

 Zou onze rem eraf zijn = zouden we dan anders reageren?  

 

“What is pornography to one man is the laughter of genius to 

another” 

D.H. Lawrence (Pornography and Obscenity, 1936)  
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Writing about pornography is appealing for several reasons  

“One is that the writer need make no investment in facts and thus is 

free to conjecture.” 

Joseph W. Slate (Pornography and Sexual Representation, Vol. I, 2001, p. 235) 

↓ 

Schreef over de geschiedenis v. seksuele pornografie  

 

“Another is the freedom to define pornography as one wishes, a 

circumstance made possible by the certainty that the term means 

something different to almost everyone.” 

J.W. Slate, 2001  

 

But let’s try …  

“Pornography (or ‘porn’) usually refers to representations designed to 

arouse and give sexual pleasure to those who read, see, hear, or 

handle them.” 

J.W. Slate  

Pornography in America, 2000 (p.3) 

 Niet alle erotica is bedoeld om ons op te winden  

 Porno: intentie om ons opgewonden te maken  

 

In a more general sense …  

the meaning of the term pornographic constantly moves between and touches upon 2 equally 

slippery concepts  

… the erotic and the obscene  
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1. Terminologie  

(1) Pornografie  

Pornografie is afgeleid van het Griekse ‘porne’ dat hoer betekent en van het Griekse ‘graphein’ dat 

schrijven betekent. 

In Griekenland: plaatjes om seksuele handelingen aan te tonen wat er beschikbaar was bij prostitués 

 

(2) Erotica  

Erotica is daarentegen afkomstig van het Griekse ‘eros’ en betekent seksuele liefde. 

 

(3) Obsceen  

De term obsceen, veel geassocieerd met smerig, aanstootgevend, walging en schaamte, is afgeleid 

v/h Latijnse ‘ob’ (= naar) en ‘caenum’, dat vuil betekent. 

 

‘the erotic’  

 (More) positive connotations  

 (More) esthetically pleasing  

 Historically: more upper-class = zit andere betekenis aan vast  

VERSUS  

‘porn’  

 Negative connotations  

 ‘Portraying unequal power in sexual relations’ 

 ‘Showing activities that are judged to be immoral’ 

 ‘Violent’ 

 

“Eroticism is what turns me on.  

Pornography is what turns you on.” 

Al Goldstein (American Pornographer)  

 

And as for obscene …  

- Pornography is legal  

- Obscenity is not  

The difference?  

“I know it when I see it” – Supreme Court Justice Potter Stewart, about ‘obscenity’ 
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Kinsey over ‘pornography’ 

“literature or drawing which has the erotic arousal of the reader or 

observer as its deliberate and primary or sole objective.” 

(Sexual Behavior in the Human Female, 1953, p. 671) 

 

Kinsey et al. (1953): ‘erotic arousal … as its deliberate and primary or sole objective’ 

J.W. Slate (2000): ‘designed to arouse’ 

– pornografie  

 

2. Intentionality …  

Does not deal with the complex nature of sexual stimuli, or sexual arousal 

Some people become aroused by stimuli not necessarily ‘intended’ to be arousing = bijvoorbeeld: 

parafilieën   

 Er is pornografie die niet perse bedoeld is om u op te winden. Is het slipje pornografie of het 

geheel?  

     

 

And also …  

Some people do not become aroused by stimuli ‘intended’ to be arousing 

  

 

Moeilijk te definiëren  

 Vooral bij obsceniteit = affectieve component aan gekoppeld  

Meest gebruikelijke definitie: indien het zo bedoeld is als ..., is het zo.  



112 | P a g i n a  
 

In other words …  

‘porn’ and ‘erotica’ should not be confused with ‘sexual stimuli’ 

(they are a subclass of the latter) 

Neither necessary nor sufficient for porn to actually lead to sexual arousal 

 

B. Why do people use porn?  

To ‘stimulate erotic feelings’?  

 

Representations of sexual behavior have existed through the centuries and across cultures. 

Reasons for its existence, or the functions of porn, vary from culture to culture, and seem to have 

changed over time. 

 

(Not everywhere and always to ‘stimulate erotic feelings’)  

 

Kama Sutra, known as erotic literature, was used to educate  

 Was niet op zichzelf bedoeld om op te winden. In sommige culturen wordt dit nu als 

pornografie bestempeld en verbrandt.  

 

 

In brothels of Pompeii, paintings of sexual positions on the walls served as a menu 
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In Greece, representations of sexual intercourse were painted on the bottoms of children’s plates 

 

 

In Athens, women kneeled and prayed for fertility at phallic statues of Priapus 

 

 

Modern western world has removed explicit sexual depictions from everyday life 

Explicit sexual depicitions = bijvoorbeeld: naakt rondlopen. In bep. culturen wel nog perfect 

aanvaardbaar  

(although allusions to sex are omnipresent) 

And the term ‘porn’ is reserved for sexual representations that, indeed, seem to have been designed 

to incite sexual excitement 

 

Why do people use porn? Zoals er 1000 redenen zijn om aan seksualiteit te doen, zo zijn er ook 

allerlei redenen om porno te kijken.  

 Meestal is het om seksuele opwinding te induceren  
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Vragen  

 Wie gebruiken/bekijken pornografie? 

 Wat zijn mogelijke (positieve en negatieve) effecten van pornografie gebruik? 

 Wat is Malamuth’s ‘confluence model’? 

En ook:  

 Wat zijn mogelijke verklaringen voor verschillen tussen mannen en vrouwen in (zelf-

rapportage van) porno gebruik? 

 Wat is het verschil, zoals beschreven door Linz en Malamuth, tussen conservatief-

moralistische, feministische, en humanistische perspectieven op porno (en met wat voor 

soort onderzoek gaan ze gepaard)?  

 Wat zijn nieuwe aandachtspunten/richtingen in onderzoek naar de effecten van porno? 

 

C. Who uses porn?  

(Surprise?)  

 Mainly men  

(But not all!!!)  

 Generalisatie, niet volledig waar  

 

1. Kinsey et al. (1948, 1953) 

Between 23 and 49% of men, but only 3 and 7% of women, owned pictures or photographs of 

‘people in sexual activity’ 

Between 16 and 29% of men, but only between 2 and 7% of women had seen porn (‘stag’) films = 

pornofilm die samen bekeken werden (was nog geen internet)  

 

Although men tended to be more aroused by sexual stimuli… 

- Approximately one-third of the women were as frequently “affected by psychologic stimuli” 

as the average man 

psychologic stimuli = erotische stimuli  

- 2-3% of the women were stimulated by more stimuli, and more intensely so, “than any of the 

males in the sample” 

Het zijn niet alleen mannen die reageren op externe prikkels (o.a. porno), meer dan de gem. 

man  
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2. Developments since Kinsey  

- Magazines (e.g., Playboy, 1953)  

- Betamax, VHS = videotaps  

 

- Internet  

 

3. Laumann et al. (1994)  

Use of erotica or pornographic material (facet of ‘autoerotic activity’) broadly defined: 

Watching X-rated movies or videos, reading sexually explicit books, but also.. going to strip clubs, 

using sex toys, phone sex 

And no questions about use of the internet 

 

41% of men and 16% of women had used any of the above sometime during the past year 

(16 and 23% of men and 4 and 11% of women had used magazines and films, resp.) 

 

Just to remind you… Laumann et al. is het tweede grote onderzoek, na Kinsey en collega’s, naar seks 

in de VS (eerste met een representatieve steekproef). 

Geen vragen over het Internet. 

Het derde grote, meest recente (en tweede representatieve) onderzoek is dat van Reece, Herbenick, 

Sanders, en anderen: http://www.nationalsexstudy.indiana.edu/ 

Daarin geen vragen over porno 

(als die er wel waren dan (nog) niet gepubliceerd) 
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4. Cooper et al. (1999)  

“Sex on the internet” 

- MSNBC website = website + nieuwszender  

- N = 9177  

 

 

 

Is everyone confused?  

Online Sexual Activity (‘OSA’)  

Any activity (text, audio, or graphics) that involves sexuality. This includes […] information about 

sexual problems and concerns, search for sexual partners, sexual arousal… 

No questions about ‘offline’ porn use 

 Maakte ook een mengelmoes v. hetgeen hij bedoelde met seksuele activiteit (aanduiding: 

valt moeilijk te definiëren)  

 

More men than women are involved in ‘OSA’ 

(although 49% of women had downloaded ‘sexual material’) 

Women prefer interactive modes of sexual experience (e.g., chatrooms) over visual stimuli 

 Dus ook opzoeken v. seksuele zaken  

 

8% used the Internet for sexual purposes (broadly defined) for > 11 hrs/week 
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Intermezzo:  

Pornography in America: Results of a PBS* websurvey  

Janssen et al. (2002)  

* the most prominent provider of television programs to public television stations in the United 

States 

 
 

10.017 men and women  

 N = 357 not from USA/Canada 

 Final N = 9.660  

 

More questions were asked …  

Selection presented here  

- Would you say porn is ‘bad’? 

- Would you say porn is ‘good’? 

(For each, pick as many as you want) 
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Porn is bad, because …  

 Women  Men  

It is offensive and degrading 57% 48% 

It undermines sexual relationships 42% 25% 

It influences people to commit sexual crimes, including rape  47% 42% 

It leads to a breakdown in community morals 29% 19% 

It violates religious principles 23% 16% 

It confirms stereotypes of men, women, and/or of what sex really is about 36% 18% 

It can lead from bad to worse (e.g., sex addiction) 30% 23% 

Other reasons  16% 9% 
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Porn is good, because …  

 Women  Men  

It can educate people 85% 88% 

It can improve relationships 58% 56% 

It can lead to more open attitudes about (one’s own) sexuality  67% 71% 

It offers a harmless outlet for unconventional or other private fantasies  63% 76% 

It is a socially beneficial form of artistic self-expression  23% 29% 

Other reasons  23% 27% 

 

Top 5 

 Women  Men  

It can educate people 1 1 

It can lead to more open attitudes about (one’s own) sexuality)  2 3 

It offers a harmless outlet for unconventional or other private fantasies 3 2 

It can improve relationships 4 4 

It is offensive and degrading 5 5 

 

Porn is …  

 Women  Men  

More bad than good 28% 13% 

More good than bad  64% 80% 

Equally good/bad  8% 7% 
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How often in the past month did you … 

- View sexual images in magazines, or on VHS/DVD? 

- View sexual images on the internet?  

- Read sexual stories (on- or offline)? 
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Viewed Sexual Images, past month (magazines/video/DVD)  

 Never  Not, but in past 1-2/month 1/week Few/week 1/dag > 1/day 

Men  2% 18% 16% 12% 31% 11% 12% 

Women  10% 35% 24% 9% 14% 2% 6% 

 

Viewed Sexual Images, past month (internet)  

 Never  Not, but in past 1-2/month 1/week Few/week 1/dag > 1/day 

Men  3% 12% 14% 13% 34% 13% 13% 

Women  20% 30% 21% 9% 12% 3% 6% 

 

Read Sexual Stories, past month (internet, books, magazines)  

 Never  Not, but in past 1-2/month 1/week Few/week 1/dag > 1/day 

Men  11% 41% 23% 9% 11% 2% 3% 

Women  22% 39% 19% 7% 7% 2% 4%  
 

Women not more than men, and not more stories than images  
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Why do you use it?* 

*Only for men and women who used any of three types in past month or before 

 

 

Why do you use it?  

 Women  Men  

Entertainment  - - 

Sexually arouse  66% 74% 

Masturbate/physical release  59% 79% 

Curiosity  67% 53% 

Fantasize things not wanted in real life 41% 46% 

Depicts things not found in real life  22% 44% 

Don’t have a sexual partner  14% 30% 

Improve mood  15% 29% 

Educate  25% 21% 

Distract  31% 42% 
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Why do you use it?  

(VS why do you think others use it?)  

 Women Men 

 You Others You Others 

Sexually arouse  66% 87% 74% 84% 

Masturbate/physical release  59% 83% 79% 86% 

Curiosity  67% 69% 53% 93% 

Fantasize things not wanted in real life 41% 67% 46% 66% 

Depicts things not found in real life  22% 63% 44% 66% 

Don’t have a sexual partner  14% 62% 30% 68% 

Improve mood  15% 39% 29% 41% 

Educate  25% 38% 21% 36% 

Distract  31% 38% 42% 40% 

 

Why do YOU use it?  

 Women  Men  

Easier than having sex with partner  7% 19% 

Stronger ‘sex drive’ than partner 11% 24% 

Other reasons  20% 15% 

Improves relationships 10% 8% 

 

Why do YOU use it?  

 Women Men 

 You Others You Others 

Easier than having sex with partner  7% 37% 19% 37% 

Stronger ‘sex drive’ than partner 11% 36% 24% 44% 

Other reasons  20% 27% 15% 19% 

Improves relationships 10% 23% 8% 20% 
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How much time spent on porn/week in past month?  

 None in past 

month  

< 1 hr 1-5 hrs 6-15 hrs 16-25 hrs 26-50 hrs > 50 hrs  

Men  8% 18% 41% 19%  8%  4% 3% 

Women  31% 26% 27% 8% 3%  2% 3%  

 

Al Cooper: 8% used the Internet for ‘sexual purposes’ for > 11 hrs/week 

We: 

15% of men and 8% of women viewed sexual images online for > 16 hrs/week 

(34% of men and 16% of women for > 6 hrs/week) 

 

Of people who spent time on it past month …  

 Women  Men  

I am fine with my porn use 83% 83% 

I am fine, but not my partner*  14% 23%  

I feel bad when using porn  21%  33%  

I feel bad after using porn  12% 16% 

I tried to stop but I can’t  3% 11%  
 

* (if he/she would know)  

 

(Some) Conclusions 

Although more men than women use porn, women use it as well (and not necessarily only non-visual 

materials), and equal proportions of men and women seem ‘highend’ users 

People indeed seem to use porn largely for the purpose of arousing oneself, physical 

release/masturbation 
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Meer recent… & dichterbij  

Sexpert (2010), Vlaanderen  

 

 

 

 

  



126 | P a g i n a  
 

“Hoe vaak tijdens de voorbije zes maanden heb je naar porno gekeken?” 

Sexpert (18-29 jaar) 

 

Totale N = 1,832; respondenten van 18-29 jaar oud: N mannen= 177; N vrouwen = 181, unpublished data 

 

Men VS women  

Gender differences may reflect  

- Reporting biases (women may under- and men over-report use)  

- Differences in ‘socialization’ of men and women  

- Male-dominated porn industry  

- Influence of biological factors?  

 In hoeverre kunnen we de cijfers vertrouwen?  

o Mensen kunnen het woord ‘porno’ verschillend interpreteren  

o Sociaal wenselijk antwoorden  

o …  

 

D. What are the effects of porn?  

Onderzoek richt zich met name op negatieve effecten 

Wat zijn mogelijke positieve effecten? 

 Opwinding 

 Stemming/well-being 

 Educatie/inspiratie 

 Relaties 

+  

Empirisch onderzoeksvraag: masturbatie goed voor het immuunsysteem?  

Redden v. relaties? Man meer nood aan seksualiteit = oplossing: porno – minder en minder 

afhankelijk v. elkaar worden qua seks  
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Wat zijn mogelijke neg. effecten?  

- Seksuele agressie/seksisme/criminaliteit  

Agressie nr vrouwen = kijken v. mannen nr vrouwen toe  

- Porno/seksverslaving  

- ED = erectiele disfuncties  

 

Het rapport van President Johnson’s ‘Commission on Obscenity and Pornography’ (1970) 

concludeerde dat er niets mis was met pornografie en werd ‘weggehoond’ door het toenmalige 

Amerikaanse congres. 

Het rapport van de US Attorney’s General’s Commission on Pornography’ (1986) concludeerde dat er 

van alles mis was met pornografie en werd ‘weggehoond’ door de seksuologische wetenschap. 

 

Maar ook binnen de seksuologie zijn, nog steeds, enorme verschillen in mening en opvattingen te 

vinden …  

 

(1) Commission on Obscenity and Pornography (1970) 

First US government report on porn 

In 1967, Congress declared that pornography and obscenity were “matters of national concern” and 

funded a series of studies. 

On the basis of the findings of nearly 80 new (!) studies, the Commission on Obscenity and 

Pornography (1970) concluded that the evidence did not point toward significant links between 

pornography and antisocial or criminal behavior. 

 

“In sum, empirical research designed to clarify the question has found no evidence to date that 

exposure to explicit sexual materials plays a significant role in the causation of delinquent or criminal 

behavior among youth or adults. The commission cannot conclude that exposure to erotic materials 

is a factor in the causation of sex crime or sex delinquency” (p. 223) 

 

Nixon en congres keurden het rapport af… 

 

(2) US Attorney’s General’s Commission on Pornography’ (1986) 

Second US government report 

(“Meese Report”*) 

Over a decade later, a second commission (the Attorney General’s Commission on Pornography) 

disputed many of the conclusions of the first one, although their report was heavily criticized by 

researchers and others alike. 

Not research-driven, mostly moralistic. 
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(While admitting that establishment of a link between aggressive behavior and sexual violence "requires 

assumptions not found exclusively in the experimental evidence," the Commissioners go on to say , "We see no 

reason, however, not to make these assumptions…that are plainly justified by our own common sense”). 

*Genoemd naar de Attorney General (Edwin Meese), bijna 2000 pagina’s lang 

 2000 pagina’s met heel weinig wetenschappelijk onderzoek  

 

The Meese Report maakte onderscheid tussen 5 types of porn: 

 Nudity 

 Nonviolent sexual materials without degrading activity 

Degrading = voor vrouwen  

 Nonviolent sexual materials with degrading activities 

 Sexual violence (e.g., rape, other sex crimes) 

 Child pornography 

↓ 

Ze zeggen dat de 2de categorie het meeste voorkomt. Maar v. alle categorie zeggen ze dat ze niet 

goed zijn. Allemaal problematisch.  

 

Wat zijn de effecten van ‘pornografie’? 

Mede afhankelijk van antwoord op de vraag “wat is pornografie?” 

 Verschillende typen van pornografie kunnen verschillende effecten hebben. 

Porno fout of juist vinden = verweven met waarden en normen.  

Gevoelig onderwerp: waarden, normen en feiten kunnen hier moeilijk op 1 podium staan  

 

 

*Linz, D., & Malamuth, N. (1993). Pornography. Newbury Park, CA: Sage. 
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1. Conservatief-moralistisch perspectief  

Uitgangspunten 

 Absolute waarheidsopvatting = “We weten alles wat er te weten is” – vaak religie (morele 

opvattingen) 

 Uitgedragen door gezagsfiguren 

 Pornografie tast moreel en gedragsmatig het ‘goede’ seksuele beeld van mensen aan 

 Wetenschappelijk onderzoek: niet zo populair (want kan ‘andere’ resultaten opleveren, en 

dan….) 

 Basishypothese: pornografie leidt tot seksuele opwinding, die huwelijks- en partnerrelaties 

aantast en leidt tot een negatieve waardering van vrouwen. 

 

Typisch onderzoeksprogramma: werk Dolf Zillmann: 

Basisparadigma: gedurende een aantal weken (bijv. 6) kijkt een groep een bepaalde tijd (bijv. 1 uur) 

naar pornografie en een groep niet 

 Effectmetingen 

Resultaten:  

- Seksuele opwinding 

- Meer ‘callous’ (neg. attituden) naar vrouwen toe 

- Minder belangrijk vinden van huwelijk en meer begrip voor seks buiten huwelijk 

Eindconclusie: Daling van de seksuele opwindbaarheidswaarde van de partner, meer waardering 

voor seks met (anonieme) anderen en meer begrip voor seksueel geweld lijken het resultaat te zijn 

van langdurige pornoconsumptie. Kortom: zorgwekkend. 

 

2. Feministisch perspectief  

Geen essentialistische uitgangsidee: mensen/samenlevingen kunnen zich goed of slecht gedragen 

Centrale vraag: wie heeft in een samenleving de macht om de ‘eigen’ waarheid op te leggen 

Doelstelling: rechtvaardige machtsverdeling (met gelijke rechten en plichten voor iedereen; en 

rechten voor individu en gemeenschap) & bijgevolg inhoudelijk pluralisme 

 

- Weinig empirisch onderzoek  
 

- Bijvoorbeeld Malamuth:  

Mannen, die hoog respectievelijk laag scoorden op ‘rape proclivity’, beluisterden audiotapes 

van een seksuele interactie tussen een man en een vrouw. De inhoud van de tapes varieerde 

systematisch als volgt: instemming versus geen instemming, pijn versus geen pijn, seksuele 

opwinding versus walging bij de vrouw. 

↓ 

Voorbeeld v/e onderzoek ‘wat doet porno met mannen’  
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Bij walging van de vrouw reageerden beide groepen met minder opwinding in de niet-instemmende 

dan in de instemmende conditie. 

Wanneer de vrouw seksuele opwinding vertoonde reageerden mannen met een lage ‘rape proclivity’ 

even sterk op de instemmende als op de niet-instemmende conditie. Mannen met een hoge rape-

proclivity vertoonden echter significant meer opwinding als de vrouw seksuele opwinding vertoonde 

in de conditie ‘geen instemming’. 

Mannen met een lage/hoge rape-proclivity = variatie binnen de sekse 

Meerdere varianten op deze experimenten…. 

 

Algemene interpretatie: porno leidt tot vernedering en degradatie, en leidt tot hogere acceptatie en 

uitvoering van seksueel geweld 

Eindconclusie: seksueel geweld is een middel dat mannen gebruiken om vrouwen in het gareel te 

houden: porno legitimeert seksuele en sociale ongelijkheid, en de acceptatie daarvan 

 

3. Humanistisch perspectief  

 Het is één v/d manieren om een seksueel wezen te zijn  

Uitgangspunten  

- Individu is zelfstandig en rationeel  

- ‘Vrijheid v. spreken’ is hoog goed, omdat slechts dan de waarheid als ‘evolving phenomenon’ 

haar kans krijgt  

Pornografie is derhalve principieel een goed goed, omdat het mensen die intrinsiek seksuele wezens 

zijn, mogelijk maakt door middel van een vrije markt of een geschakeerd aanbod hun volledig 

seksueel potentieel te ontwikkelen. Bovendien zullen mensen als intrinsiek rationele wezens 

verantwoord omspringen met het aangeboden pornografisch materiaal. Dit recht op een vrij aanbod 

kan slecht beperkt worden voor die pornografie die schade aan anderen toebrengt. 

 

Typisch onderzoeksprogramma: Donnerstein en Linz 

Basisparadigma: het wel aanbieden van pornografie, al dan niet gewelddadig, aan 1 groep en het 

niet aanbieden aan een andere groep  

 Effectmetingen 

Resultaten: niet gewelddadige porno: geen negatieve effecten; positief: nieuwe seksuele 

mogelijkheden en seksuele opwinding; 

Gewelddadige porno: 2 visies: 

 Direct negatief effect (nog versterkt door legitimering of leuk vinden door vrouw in script) 

 Slechts negatief effect bij mannen die tot geweld reeds gepredisponeerd zijn  

 CONFLUENCE MODEL 
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Confluence model  

(Malamuth, 1991)  

Confluence: samenlopen, samenvloeiing  

 

*E.g., parent-childinteractions that are associated with hostile, chaotic, or abusive family environments, which 

may promote the development of adversarial or hostile schemata pertaining to male–female relationships 

(Malamuth et al.,1991,1995). 

Samenvloeiing v. impersonal sex en hostile masculinity zou leiden tot seksuele agressie  

 Het is porno in verband met wie je bent  

 

 

*E.g., parent-childinteractions that are associated with hostile, chaotic, or abusive family environments, which 

may promote the development of adversarial or hostile schemata pertaining to male–female relationships 

(Malamuth et al.,1991,1995). 
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*E.g., parent-childinteractions that are associated with hostile, chaotic, or abusive family environments, which 

may promote the development of adversarial or hostile schemata pertaining to male–female relationships 

(Malamuth et al.,1991,1995). 

Later: porno use aan toegevoegd  

 Hij ziet het vooral dat gebruik v. porno iets is die valt onder de sociosexuality.  

Hoog scoren op sociosexuality & hostile masculinity = voor hen is porno geassocieerd met 

seksuele agressie.  

 

Naast vraag wat “doet porno?”, ook vraag “hoe doet porno het?” = verbonden aan 

exposure/blootstelling aan porno 

Voorbeelden: 

 Sociaal cognitieve leertheorie 

 Seksuele script theorie 

 Conditionering 

 Exitatie transfer 

Wat is rol v. seksuele opwinding?  

 

Pornografie: Voorlopige conclusies  

- Terminologie verwarrend: belang van heldere conceptualisaties en operationalisaties 

- Moraal/moraalfilosofie/ethiek is (conceptueel) niet gelijk aan empirische bevindingen en 

theorievorming 

- Van hoofdeffect en universalistische uitgangspunten naar een confluence-benadering (cf. 

Malamuth)? 

Nieuwe ontwikkelingen: internet… 
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Onderzoek richt zich met name op neg. effecten  

- Seksuele agressie/seksisme/criminaliteit  

 Tegenwoordig wat minder aandacht voor?  

- Porno/seksverslaving  

- ED  

 Effect op relaties …  

 

Porn addiction 

 

Verslaving of high-end users?  

Wnnr is het ‘teveel’?  

 Vergelijkende situatie/discussie: hyposeksueel verlangen  

In absolute termen (frequentie) of persoonlijke beleving (‘distress’) 

 

Negatieve effecten op relaties en seksuele functie? 
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Female college students who perceived their boyfriends' porn use to be problematic experienced 

lower self-esteem, poorer relationship quality and lower sexual satisfaction (Stewart & Szymanski; 

Sex Roles, 2012). 

Verschillend voor mannen en vrouwen? 

When men used porn, they tended to report lower levels of sexual intimacy in their real-life 

relationships. When women used porn, intimacy increased (Bridges & Morokoff; Personal 

Relationships, 2011). 

 

Porno en relaties: nog veel over onbekend… 

 

Voorbeeld: is het porno-gebruik, of eerlijkheid daarover?  
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The quest continues… 

(as does the struggle between preconceptions, morals, and claims to knowledge)  

 

 

  

 The answer: YES! (Als je dergelijke websites, conservatieve groepen moet geloven) 
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 The answer: NO! (Huidige empirische kennis)  

 

Porno en seksuele response/functie: 

nog veel over onbekend 

Maar er lijkt duidelijk een verschuiving plaats te hebben gevonden in onderzoek naar effecten van 

porno, met minder nadruk op effecten op attitudes/rape myths en seksueel geweld naar vrouwen 

toe en meer nadruk op effecten van porno op relaties, seks (ED) met partner, en ‘seks verslaving’. 
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Seksuele gezondheid = breed begrip 

 

A. Sexpert: wat?  

Strategisch Basis Onderzoek (SBO)  

(gefinancierd door IWT) = sexpert gefinancierd door deze instantie  

Twee essentiële aspecten: 

1. Het hoogwaardig karakter van het basisonderzoek, met een uitgesproken nadruk op 

risicovol, inventief en vernieuwend onderzoek. 

= foto van seksuele gezondheid in Vlaanderen 

2. Het strategisch belang en de omvang van de valorisatieperspectieven op termijn in 

Vlaanderen 

= maatschappelijke finaliteit: benutten v. resultaten (overheid-beleid) met oog op 

ontwikkelen v/e overkoepelend beleid en strategie seksuele gezondheid in Vlaanderen’ 

(gezondheidsdoelstelling) 

 bedoeld ter ondersteuning in het beleid voor de maatschappij  

 

B. Sexpert: wie?  

Samenwerking tssn KU Leuven, Ugent, UZGent en Sensoa  

- Seksuologie  (1 senior, 2 phd-studenten) 

- Geneeskunde (1 senior, 2 phd-studenten) 

- Sociologie  (3 senior, 1 postdoc, 2 phd-studenten) 

- Psychologie  (1 senior, 1 postdoc, 2 phd-studenten) 

- Sensoa   Beleidsmedewerker Preventie van ongeplande zwangerschap 

 

 Multidisciplinaire benadering: bio-psycho-sociaal model  

 In interactie met beleidsmedewerkers/mensen vanuit werkveld  
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C. Sexpert: Doel & valorisatie  

“To move the beacons of our understanding of sexual health and 

change the sexual health in Flanders for the better”.  

Doel: kennis vergroten  

 

O.b.v. duidelijke en meetbare targets en indicatoren uit het onderzoek (evidence-based)  

- Focus op seksuele gezondheidspromotie en –zorg  

(seksuele tevredenheid, genieten, problemen en disfuncties)  

- Output = 2 boeken  

o Voor beleid, organisaties, professionals, praktijk 

o Voor algemene publiek  

 

D. Sexpert: Instrumentontwikkeling  

5 fasen om tot instrument te komen (1jaar over gedaan)  

- Literatuurstudie en selectie v. bestaande vragenlijsten (Nederland, Frankrijk, UK, VS,…)  

- Informatieverzameling d.m.v. focus groepen (jongeren, ouderen, LGBs, mensen met lage 

SES, etnische minderheden, algemene populatie – telkens apart mannen en vrouwen)  

 Groepen die vaker uit de boot vallen: ook betrekken in dit onderzoek = zo drempel 

verlagen/maken dat het voor iedereen verstaanbaar is, toegankelijk is  

- Expert feedback  

- Modificatie v/d vragenlijst en omvorming tot een leesbaar, betrouwbaar en valide 

instrument  

- Piloot studie  

 

Uitdagingen:  

 ≠ behoeften onderzoek VS terrein  

Hulpverleners wouden meer concretere tools in handen grijpen, maar dit is moeilijk te 

bereiken door kwantitatief onderzoek (voor concretere tools: beter kwalitatief onderzoek)  

 Doctoraat VS project: ≠ doelstellingen, ≠ belangen (individueel VS groep)  

 ≠ disciplines  

 

  



139 | P a g i n a  
 

E. Sexpert: methode  

Steekproef  

 Toevalsteekproef (rijksregisternummer)  

 Representatief voor de Vlaamse populatie (14-80jaar)  

 Tweetrapssteekproef:  

o 240 units o.b.v. Vlaamse gemeentes  

o Stratificatie in 3 leeftijdsgroepen  

 N = 4573 gecontacteerd; N = 1832 gerealiseerd (RR = 40%)  

N = 1832 – bedenking bijmaken: bij seks-onderzoek mensen die weigeren mee te doen, dus 

bias: groep die wil meewerken aan zo’n type onderzoek  

 

Procedure  

 Thuis-interview + speekselafname  

 Dataverzameling was computergestuurd & door marktonderzoeksbureau 

Computergestuurd: vragen te intiem om rechtstreeks te beantwoorden tegen een 

onderzoeker (dus gemakkelijker te beantwoorden tegenover een computer)  

 Februari 2011 – februari 2012  
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- Seksuele disfuncties  

- Seksuele start  

- Ongeplande zwangerschap  

- Seksueel grensoverschrijdend gedrag  

 

I. Seksuele disfuncties  

Prevalentie in een Vlaamse steekproef  

Drs. Lies Hendrickx  

Prof. Dr. Paul Enzlin  

 

1. Definitie seksuele disfunctie  

 

Responscyclus als basis gebruikt voor definitie seksuele disfunctie  

 

Seksuele disfunctie =  

 Verstoring in seksuele respons (verlangen – opwinding – orgasme – pijn)  

 Veroorzaakt significante distress (lijden, last, of probleem) of relatieproblemen  
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DSM-IV-TR (2000)  

Verlangen  

 Seksuele aversie  

 Hypoactief seksueel verlangen  

Opwinding  

 Lubricatie-/erectiestoornis  

Orgasme  

 Orgasmestoornis  

 Premature ejaculatie  

Pijn  

 Dyspareunie  

 Vaginisme  

 

 

 

 

Kritiek op DSM  

Verlangen  

 Te weinig responsief verlangen? 

(Laan; Basson)  

 Hyperactief seksueel verlangen? 

(LOPS) 

Opwinding  

 Te weinig subjectieve opwinding 

(Laan)  

Orgasme  

 Snel orgasme bij vrouw? (LOPS)  

 Emissie – ejaculatie – orgasme?  

Pijn  

(Incentive motivation theory of sexual 

response; Both & Laan, 2008; Toates, 2009) 

(Circular model of sexual response, Basson 

2000)

↓ 

DSM veronderstelt dat verlangen zomaar ontstaan, terwijl Basson, Laan,…: verlangen is iets in 

respons v. iets  

+ subjectieve opwinding en fysieke opwinding = ≠ (vooral bij vrouwen, bij mannen iets meer 

overeenstemming) 

In de klinische praktijk zien we: te vroeg klaarkomen bij vrouwen + hyperseksualiteit + gevoel v. 

orgasme maar geen ejaculatie hebben bij mannen  

 Ook opgenomen in sexpert  
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2. Hiaten in onderzoek  

 

Vroeger ging men er gewoon vanuit dat er sowieso een probleem/distress ervaart bij een stoornis.  

 Niet perse: ‘ik heb een probleem wnnr ik een stoornis heb’ 

Dus meegenomen in sexpert  

 

3. Methoden: Sexual Functioning Scale (SFS)  

In het Sexpertonderzoek:  

 

SFS: 2 groepen gemaakt  

& dan bij verstoorde seksuele functie: opnieuw 2 groepen gemaakt  
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 2 v/d 3 – dan pas beslissen SD (seksuele disfunctie)  

 

4. Prevalentie seksuele functiestoornissen en seksuele disfunctie  

 

Te veel zin in seks = genuanceerd beeld krijgen, weinig ervaren seksuele disfunctie  

 



144 | P a g i n a  
 

 

Opnieuw hetzelfde idee = niet iedereen hft daar last v.  

 

 

Mannen: ED en PE  

Vrouwen:  

- Laag verlangen – fysieke en subjectieve opwinding – geen/traag orgasme  

 

Vrouwen hebben meer functiestoornissen én meer seksuele disfuncties  

Verklaring? Mogelijk:  

 Seksueel responscyclus voornamelijk op mannen gebaseerd  

 Vrouwen hierop plakken = geeft problemen  
 

Maar niet alle functiestoornissen zijn lastig?  

Verklaring? Mogelijk:  

 (lager) emotioneel welbevinden (depressie, angsten,…)?  

 Te maken met coping?  

 Aanpassing met doelstellingen in het leven?  

 (betere) relationele welbevinden?  
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5. Duur  

Seksuele functiestoornissen en seksuele disfuncties  

- Houden ongeveer even lang aan  

- Houden meestal langer dan 6maanden aan  

- Houden gem. ≠ jaren aan  

 

 

6. Impact: vermijden v. seks door … probleem  

  
 

 Nooit of bijna nooit  

 Vaak tot altijd  

o Seksuele functiestoornis: 13% vrouwen en 9% mannen  

o Seksuele disfunctie: 22% vrouwen en 17% mannen  

 Seksueel functieprobleem < seksuele disfunctie  

Seksuele disfunctie gaan vaker seks vermijden dan mensen die zeggen er geen last v. te 

ervaren  
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7. Impact: seksuele satisfactie  

Mannen & vrouwen:  

Geen functiestoornis 

> 

Functiestoornis zonder distress 

> 

Functiestoornis met last (seksuele disfunctie) 

 

8. Hulpverlening  

 O.w.v/e seksueel functieprobleem:  

o Mannen: 17%  

o Vrouwen: 18%  

 O.w.v/e seksuele disfunctie: 

o Mannen: 19%  

o Vrouwen: 21%  
 

 Minderheid  

 Geen significante verschillen  

↓ 

Mensen vinden duidelijk de hulpverlening nog niet  

 Redenen: geen bekendmaking/geen erkenning, kostplaatje aan vasthangen,…  

 

9. Besluit  

 Seksuele functiestoornis:  1/5 mannen & 1/3 vrouwen  

Seksuele disfunctie:   1/10 mannen & 1/5 vrouwen  

o Seksuele functiestoornis > seksuele disfuncties  

o Vrouwen > mannen  

 Seksuele functiestoornissen en seksuele disfuncties houden jaren aan  

 Vermijden v. seks  

o Minderheid  

o Seksuele functiestoornissen < seksuele disfuncties  

o Vrouwen > mannen (seksuele functiestoornis)  

o Vrouwen ≈ mannen (seksuele disfunctie)  

 Hulpverlening  

o Minderheid  

o Geen significante verschillen  

 

 Het zou goed zijn dat mensen dit meer te weten komen (= dat ze niet de enige zijn met een 

seksueel probleem)  
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Drs. Katrien Symons 

Prof. dr. Mieke Van HouMe 

dr. Hans Vermeersch 

Uit ander onderzoek gebleven: vroeger start = meerdere sekspartners, ↗ risico op onveilig vrijen,…  

 

1. Timing v/d eerste keer  

Leeftijd eerste keer  

 (Internationale) trend v. vroeger starten over de generaties  

 Stabilisatie laatste decennia  

 Vrouwen starten iets vroeger dan mannen  

 

-  18jaar ook bevraagd geweest maar daar maar een heel klein percentage die al seksueel actief 

waren, gft vertekende cijfers  
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Dynamieken  

 Meer erg late starters bij de oudere generaties  

 Meer vroege starters bij de jongste generatie  

 Middenmoot is minder sterk veranderd  

 

 

Tijdsspanne eerste tongzoen – eerste geslachtsgemeenschap  

 Indicatie seksuele rijpheid + geen overhaaste beslissingen  

 Gem. traject = 2,7 jaar (gelijk voor alle generaties en beide geslachten)  

 Vroege starters hebben korter traject (in alle generaties)  

 

 

Opleidingsniveau  

 Jongeren: BSO ↗ kans op ervaring geslachtsgemeenschap dan ASO  

 Volwassen: hoger opgeleiden (iets) later gestart  

 Alle seksueel actieve respondenten: hoger opleidingsniveau v/d moeder  latere leeftijd 

eerste keer (klein effect)  

 Het opleidingsniveau als indicator voor de ruimere sociale leefomgeving  
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2. Kenmerken & beleving v/d eerste keer  

Leeftijdsverschil met eerste partner  

 Mannen: eerste partner gem. even oud tot 1jaar jonger  

 Vrouwen: eerste partner gem. 2jaar ouder  

 Naarmate de eerste partner ouder was, is men vroeger gestart 

 

 

Contraceptie  

 Oudere generaties: meestal niets of een natuurlijke methode 

  

 Methode: voornamelijk condoom, de pil doorgaans nog niet  

 Vroeger starters: even vaak contraceptie als latere starters  

 Voor vrouwen: naarmate de eerste partner ouder was, gebruiken zij minder vaak 

contraceptie  

Veel oudere man: vaker gepaard met ↘ gebruik v. anticonceptie & meer geassocieerd met ↗ 

dwang  
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Bloedverlies  

 Slechts 59% v/d vrouwen!  

 Culturele misvattingen  

 

Pijn  

 Ongeveer de helft v/d vrouwen  

 Geen verband met leeftijd eerste keer  

 Pijn & bloedverlies hangen samen  

Was het zo dat ze bloed zagen en dachten v. ‘idd dat hft pijn gedaan’?  

 

Beleving & het gevoel er klaar voor te zijn  

 Doorgaans een goede ervaring  

 Voor mannen nog iets ‘leuker’ 
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 Vrouwen: positieve beleving bij latere eerste keer  

 Mannen & vrouwen: ↗ het gevoel er klaar voor te zijn bij latere eerste keer  

 
 

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

 

3. De latere seksuele loopbaan  

Totaal aantal sekspartners  

 Vroegere starters: gem. meer sekspartners  

 
 

 Mannen: een oudere eerste partner voorspelt meer sekspartners  

 

Ongewenst zwangerschap: resultaten zijn onduidelijk  
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Seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) voor 18jaar  

 Vrouwen: vroege starters lopen hoger risico slachtofferschap  

 Mannen: hoger risico bij een oudere eerste partner  

 

 

Voornaamste conclusies:  

 Leeftijd eerste keer:  

o Dalende trend, verklaard door ≠ dynamieken  

o Aanloop nr eerste keer toe is niet verkort  

 Ervaring eerste keer:  

o Doorgaans positief, voor mannen nog iets meer  

o Helft v/d vrouwen ervaart pijn 

 Doorgaans veilig, zeker bij de jongere generaties  

 Vroege starters:  

o Mannen & vrouwen: kortere aanloop, gem. een oudere eerste partner, gem. het gevoel 

er minder klaar voor te zijn, gem. meer seksuele partners  

o Vrouwen: minder pos. beleving en een hoger risico op slachtofferschap v. SGG voor 

18jaar 

 Oudere eerste partner:  

o Mannen: voelden zich er minder klaar voor, later meer sekspartners, meer risico op 

slachtofferschap v. SGG voor 18jaar  

o Vrouwen: minder vaak contraceptie bij de eerste keer  
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Drs. Joke Vandamme 

Prof. dr. Ann Buysse 

Vraagstelling Sexpert  

 Vertrekt vanuit de zwangerschap  

 Voor elke zwangerschap:  

o Gepland/ongepland?  

o Gewenst – initieel ongewenst – ongewenst?  

o Geboorte/miskraam/zwangerschapsafbreking?  

 Vermijden v/d valkuil v. ‘sociaal wenselijke antwoorden’ 

 

1. Huidige zwangerschapscontext: kinderloosheid  

 Overgrote meerderheid v/d rouwen hft eigen gedragen kinderen  

 Gem. 1,5 kinderen per vrouw  

 Meerderheid kinderloze respondenten willen wel nog kinderen  

 1 op 4 jongeren en jongvolwassenen twijfelt of wil geen kinderen  

 Geen geslachtsverschil  
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2. Huidige zwangerschapscontext: leeftijd  

 Gekende uitstel geboorte eerste kind  

 Mannen later dan vrouwen = bij mannen nog later want die kunnen het zich meer 

veroorloven 

 

 Ervaring met tienermoederschap (-18jaar): 0,6%  

 Geen huidige tienermoeders in de steekproef  

 

 

 

3. Onbedoelde zwangerschappen laatste 10jaar: bevraging in Sexpert  

1. Hoe vaak ben je al zwanger geweest?/ Hoe vaak is er al iemand van jou zwanger geweest? 

Reken hier ook eventuele miskramen en abortussen bij. 

↓ 

2. We gaan het nu verder hebben over de keren dat je zwanger was/We gaan het nu verder 

hebben over de keren dat iemand van jou zwanger was. 

↓ 

3. Was deze zwangerschap gepland? Ja / Nee 

4. Was deze zwangerschap gewenst? Ja, meteen vanaf het begin / Aanvankelijk niet, maar 

daarna wel / Nee 

5. Is deze zwangerschap tot het einde uitgedragen? Ja / Nee, ik heb (mijn partner heeft) een 

miskraam gehad (spontane of ingeleide miskraam) / Nee, ik heb (mijn partner heeft) de 

zwangerschap laten afbreken / Nee, de zwangerschap werd afgebroken om medische 

redenen 

 

  



155 | P a g i n a  
 

4. Onbedoelde zwangerschappen laatste 10jaar: prevalentie  

 1 op 4 (25%) ongepland  

 Bijna 1 op 5 (18%) initieel ongewenst  

 Hoger percentage bij vrouwen  

o Verschil valt weg na controle andere factoren  

o Aandeel ongewenst of ongepland ongeveer evenredig  

 Cijfers iets hoger dan Nederland, vooral bij vrouwen  

 Vergelijkbare cijfers Frankrijk  

  

 

5. Onbedoelde zwangerschappen laatste 10jaar: dynamiek  

 2 op 3 ongeplande zwangerschappen initieel ook ongewenst  

 Slechts 1 op 3 retrospectief nog steeds ongewenst  

 

 

 

6. Onbedoelde zwangerschappen laatste 10jaar: abortus  

 5% v/d zwangerschappen  

 Initieel ongewenst zwangerschappen in 1 op 3 (29%) een abortus  

o Helft (49%) uitgedragen  

o ‘Andere’ afbrekingen (22%)  

o Gelijkaardig in Nederland en Frankrijk  
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 Verband uitkomst & beleving:  

o Geen enkele geaborteerde zwangerschap retrospectief gewenst = geen spijt v. gehad  

o Bijna geen enkele uitgedragen zwangerschap nog steeds ongewenst  

 

 

 

7. Aandacht voor de context: generatieverschillen?  

 Zwangerschappen uit jaren ’70 – nu minder ongepland dan daarvoor  

 Relatief constant aandeel ongewenste zwangerschappen (1/6)  

 Bij jongere respondenten ongepland vaker ook ongewenst  

 Ongewenste zwangerschappen uit jaren ’70 – ’90 vaker geaborteerd dan in de jaren 

daarvoor, ondanks afwezigheid legale context  

Ook al abortus vooraleer er een wettelijke context was – dus wetgeving hft geen effect op 

‘vrouwen nu vaker voor abortus gaan of niet’ 
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8. Aandacht voor de context: demografische verschillen?  

Een zwangerschap is vaker ongepland  

- Naargelang men jonger is op het moment v/d zwangerschap  

Maar … 44% v/d zwangerschappen bij de veertigers is ongepland en slechts bij 2,9% gaat het 

om tieners  

- Naargelang men reeds meerdere zwangerschappen voorheen hft meegemaakt  

Maar … de 2de zwangerschap is het vaakst gepland, gevolgd door de eerste  

 

9. Determinanten: sociodemografisch, seksuele, én specifieke situaties  

 

 

Onbedoelde zwangerschappen  

Geslacht – subjectief inkomen – opleiding – Turkse origine – leeftijd eerste keer seks – aantal 

sekspartners – attitude t.o.v. seks – seksuele excitatie (+) & seksuele inhibitie – ervaring met seksueel 

geweld  

 Ongeplande ZS ervaring  

 

Geslacht – subjectief inkomen – opleiding – Turkse origine – leeftijd eerste keer seks – aantal 

sekspartners (+) – attitude t.o.v. seks – seksuele excitatie & seksuele inhibitie – ervaring met seksueel 

geweld  

 Initieel ongewenste ZS ervaring  

 

↓ 

Enkel het rode gaf een verband weer  

- Mensen die sneller opwinding ervaren bij seksuele prikkels = meer kans op ongeplande 

zwangerschapservaring  

- Aantal sekspartners ↗ = meer kans op initieel ongewenste zwangerschapservaring  

 



158 | P a g i n a  
 

Abortus  

Geslacht – subjectief inkomen – opleiding – Turkse origine – leeftijd eerste keer seks – aantal 

sekspartners – attitude t.o.v. seks – seksuele excitatie & seksuele inhibitie – ervaring met seksueel 

geweld  

 Abortus ervaring  

 

Naast de individuele determinanten, ook situationele determinanten voor onbedoelde 

ZS  

1. Leeftijd: curvilineair = vrouwen met de jongste en oudste leeftijd: meeste kans  

2. Aantal kinderen (+)  

3. ZS voor of buiten eerste toewijding tot ‘vaste’ partner (+)  

4. Voor of na abortuswet 

 Ongeplande ZS  

 

1. Leeftijd  

2. Aantal kinderen (+)  

3. ZS voor of buiten eerste toewijding tot ‘vaste’ partner (+)  

4. Voor of na abortuswet 

 Initieel ongewenste ZS  
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Alleen maar situationele determinanten voor abortusbeslissingen  

1. Leeftijd (-) 

2. Aantal kinderen (+)  

3. ZS voor of buiten eerste toewijding tot ‘vaste’ partner  

4. Voor of na abortuswet 

 Geaborteerde ZS  

Jonge leeftijd & vrouwen die al meerdere kinderen hebben = gaan sneller voor een abortus  

 

10. Onbedoelde zwangerschappen en welzijn …  

 Ooit abortus meegemaakt = even hoog mentaal welzijn  

 Ooit ongewenste, uitgedragen zwangerschap = lager mentaal welzijn  

 Ooit beide meegemaakt = laagste mentaal welzijn  

 Geen geslachtsverschillen  

 Geen duidelijke verschillen in seksueel welzijn  
 

 
 

11. Samengevat …  

Zwanger worden is meer een gepland gebeuren  

Maar … 1 op 4 recente zwangerschappen wordt als ongepland benoemd  

Ongewenste zwangerschappen zijn v. alle tijden  

Maar … voor jongeren is ongepland iets vaker gelijk aan ongewenst  

Ongepland zwanger zijn is voor de meesten initieel een onaangename ervaring  

Maar … een ongewenste zwangerschap is een dynamisch gegeven  

Een ongewenste zwangerschap wordt vaker afgebroken  

Maar … al voor de invoering v/d wet!  

Aandacht voor uitgedragen ongewenste zwangerschappen VS abortus  

Maar … geen oorzaak – gevolg verbanden!  
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Carine Vrancken 

(Coordinator LUNA, Unie van Nederlandstalige Abortuscentra) 

 

Om nooit uit het oog te verliezen: de context v. seksualiteit, vruchtbaarheid, zwangerschappen en 

anticonceptiegebruik  

- Wat is de norm?  

- Seksualiteit en voortplanting  

- Maatschappelijke positie v. mannen en vrouwen  

- Vruchtbaarheid controleren? En zo ja, wie?  

- Hoe interpreteer je onderzoeksgegevens? 

- Invloed v. religie  

- Verwachtingspatronen?  

- Wat betekent het gebruik v. anticonceptie?  

- Een abortuswet/restricties?  

- Seks en relaties/seks en huwelijk  

 

‘Wnnr’ ipv ‘wie’  

 Men moet vragen wnnr iemand naar een abortus ipv dat men de vraag stelt wie  

Wie-vraag wordt vooral gesteld i.v.m. zwangerschapsafbrekingen: ‘Wie is de vrouw die een abortus 

hft?’ 

- De vrouw die een abortus heeft is dezelfde vrouw die op een ander moment in haar leven 

bewust kinderen krijgt of bewust geen kinderen krijgt. 

- Zwangerschappen worden afgebroken omdat kinderen zo belangrijk zijn, omdat mensen op 

een verantwoorde manier met ouderschap willen omspringen. 

- ‘Wie’ speelt een belangrijke rol in het stigma rond abortus 

- Mythes, taboe en stigma bemoeilijkt het beslissingsproces bij een ongeplande zwangerschap 

Stigma: terwijl dit vrouwen die heel bewust omgaan met de notie v. ouderschap  
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Een lang vruchtbaar leven …  

 Vrouwen zijn ongeveer 35jaar vruchtbaar, dit zijn ongeveer 450 cycli waarin een vrouw 

zwanger kan worden.  

 Bij ≠ levensfasen horen vaak andere anticonceptiemiddelen.  

 Consequent en correct anticonceptiegebruik doorheen het vruchtbare leven is een moeilijke 

opgave.  

o Boodschap die gegeven wordt is dat het ‘eenvoudig en vanzelfsprekend’ is  

o Feilbaarheid v/d mens aanvaarden op het vlak v. vruchtbaarheid is moeilijk 

 

‘Be prepared’  – Woet Giannotten, ESC-congres, Kopenhagen mei 2013  

 In Relationele en Seksuele voorlichting ligt de nadruk, terecht, op het voorkomen v. 

ongeplande zwangerschappen:  

o Je wilt dat iedereen de kennis, vaardigheden en mogelijkheden hft om een ongeplande 

zwangerschap te voorkomen.  

o Niemand hft tot doel ongepland zwanger te geraken  

 Keerzijde v/d medaille is het gevoel v. fasen en schaamte als men geconfronteerd wordt met 

een ongeplande zwangerschap. 

 Wat als je toch ongepland zwanger wordt? Wat zijn dan de mogelijkheden.  

 

 

 

 

Beleidsaanbevelingen (valorisatierapport)  

1. Sensibiliseren v/h algemene publiek rond het thema  

(taboe op ongeplande ZS doorbreken en deze ook normaliseren, doorbreken v/h roze wolk-

verhaal)  

2. Monitoren v. (gebruiksgemak) AC-gebruik doorheen de levensloop  

(AC-counseling op maat)  

3. Opvolging v. zwangere vrouwen en mentale gezondheid v. vrouwen post partum  

(Belang v. samenwerking binnen eerste lijns-hulpverlening, communicatietraining)  

4. Betrekken v. mannen in AC-counseling en hulpverlening bij ongeplande zwangerschappen  

5. Verder onderzoek nr dynamieken en correlaten v. (het beslissingsproces bij) onbedoelde 

ZS’en 
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Drs. Sabine Hellemans 

Prof. dr. Ann Buysse 

 

 

 

Definitie  

SEKSUEEL GEWELD OF SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG (SGG) verwijst naar elke situatie 

waarin een persoon gedwongen wordt om seksuele handelingen te stellen of te ondergaan tegen 

zijn/haar zin. SGG kan verschillende vormen aannemen, zo kan het gaan van ongewenste seksuele 

opmerkingen tot ernstig lichamelijk geweld. 

 

Prevalentie onderzoek  

Geen eenduidige cijfers  

 Vanuit ≠ uitgangspunten/definitie aan geven/invalshoek/… = andere prevalentie-cijfers krijgen  

- Theoretische invalshoek (sociaalpsychologisch; juridisch; sociologisch)  

- Onderzoekspopulatie (klinische VS populatie steekproeven)  

- Meetperiode (kindertijd, volwassenheid, life time,…)  

- Definiëring SGG (enge VS ruime deifnitie)  
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Enkele representatieve bevolkingsstudies  

 
 

Gezondheidsuitkomsten  

Geen uniformiteit in gezondheidsuitkomsten  

 Soms worden ze wel/niet gerapporteerd dus weten ze eigenlijk niet hoe de samenhang loopt 

 Fysiek & mentaal welzijn  

Verminderde zelfwaarde, post-traumatische stressstoornis, angst, depressie, 

verslavingsproblematiek, persoonlijkheidsstoornis,…  

 Seksueel functioneren  

Seksueel risicogedrag, meer sekspartners, vroeger eerste keer seks, seksuele revictimisatie, 

seksuele problemen, SOA/HIV,…  

 Relationeel functioneren  

Relatieproblemen, intiem partnergeweld, hechtingsproblemen,…  

 

Sexpert-studie  

 



164 | P a g i n a  
 

1. Prevalentie & vormen v. SGG  

(1) Vormen v. SGG voor & na 18 jaar  

 
 

(2) Algemene prevalentie SGG  

Kwetsende seksuele opmerkingen tegen jou gemaakt?  

Je op een kwetsende manier seksueel aangeraakt/vastgepakt? 

Je gedwongen om naakt te zijn? 

Je gedwongen om naar seksuele beelden te kijken? 

Je gedwongen tot masturbatie? 

Je gedwongen orale seks uit te voeren of toe te staan? 

Je proberen verkrachten? 

Je verkracht? 

Iets anders gedaan? 

 Maat voor SGG: één ervaring met SGG > ervaringen met SGG  

 

(a) Algemene prevalentie SGG voor 18jaar  
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(b) Algemene prevalentie SGG na 18jaar  

 

 

(3) Verschillen tssn mannen en vrouwen  
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2. Meest ingrijpende gebeurtenis:  

(1) Relatie geweldpleger  

 

 Onbekende relatief hoog terwijl ander onderzoek aantoont dat dit meestal gebeurd binnen 

intieme kring. Mogelijke verklaring: internet = drempel naar vreemden is veel lager dan 

vroeger.  
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(2) Eenmalig of herhaaldelijk  

 

 

(3) Leeftijd  
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(4) Erover praten  

 

 

3. Gezondheidscorrelaten  

(1) Fysieke en mentaal welzijn  

Respondenten die SGG meemaakten < 18 jaar rapporteren minder goed fysiek en mentaal 

welzijn. 

 

(2) Seksueel functioneren 

Respondenten die SGG meemaakten < 18 jaar zijn gemiddeld 1 jaar jonger bij eerste keer seks, 

hebben evenveel sekspartners gedurende levensloop als niet-slachtoffers, hadden evenveel seks 

in de afgelopen 2 weken, zijn even tevreden over hun seksleven, en hechten evenveel belang aan 

seks. 

Respondenten die SGG meemaakten < 18 jaar, rapporteren meer SGG > 18 jaar: 

o Geen ervaring met SGG < 18 jaar: 7.1% SGG > 18 jaar 

o Ervaring met 1 vorm van SGG < 18 jaar: 11.7% > 18 jaar 

o Ervaring met meerdere vormen van SGG < 18 jaar: 14.3% SGG na 18 jaar 

 

(3) Relationeel functioneren  
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4. Besluit  

 1 op 5 vrouwen en 1 op 10 mannen heeft ervaring met een of meerdere vormen van 

seksueel grensoverschrijdend gedrag voor 18 jaar 

 1 op 7 vrouwen en 1 op 40 mannen heeft ervaring met een of meerdere vormen van 

seksueel grensoverschrijdend gedrag na 18 jaar 

 10.6% van de vrouwen rapporteert een poging tot verkrachting of verkrachting voor de 

leeftijd van 18 jaar, en 8.5% na de leeftijd van 18 jaar 

 Personen die seksueel grensoverschrijdend gedrag meemaakten voor 18 jaar, worden vaker - 

dan niet slachtoffers - slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag na 18 jaar 

 Personen die seksueel grensoverschrijdend gedrag meemaakten voor 18 jaar, scoren lager op 

fysiek en mentaal welzijn, starten gemiddeld 1 jaar vroeger met seks 

 Personen die seksueel grensoverschrijdend gedrag meemaakten voor 18 jaar, hebben 

gemiddeld evenveel sekspartners, evenveel seks, zijn even tevreden over hun seksleven, en 

hechten evenveel belang aan seks als niet-slachtoffers 

 

 

 

 

 

Beleidsgerichte vragen  

 Omvang v. probleem voor meisjes en vrouwen nog steeds hoog. Preventie binnen de 

privésfeer moeilijk: hoe kunnen we belang v. seksuele integriteit benadrukken en bewaken?  

 Jongens als slachtoffer: een vergeten groep?  

 Pleger-informatie en risicofactoren: ↗ informatie nodig om beter in te spelen op 

risicosituaties: preventie begint bij de pleger. 

 Hoge percentages v. herhaald en langdurig SGG: hoe kunnen we beter en laagdrempelig hulp 

verlenen, hoe ↗ bespreekbaar maken van probleem? 
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 Slechts de helft v/d personen die SGG meemaakten praten erover. Is er een probleem met de 

bereikbaarheid van hulpverlening, met de nodige deskundigheid bij professionals? 

 Hoe kunnen we de kans verkleinen dat personen die seksueel geweld meemaakten voor 18 

jaar, opnieuw slachtoffer worden in de volwassenheid? 

 Een aanzienlijk deel v/d vrouwen rapporteert een poging tot verkrachting of verkrachting. 

Partners en ex-partners worden vaak als geweldplegers aangegeven voor de meest 

ingrijpende gebeurtenis. Moet er meer aandacht zijn voor seksueel geweld binnen 

partnerrelaties? 

 Hoe moeten we SGG begrijpen? Spreken we over dezelfde dynamieken bij –18jarigen als bij 

volwassenen, bij mannen als bij vrouwen? In intieme relaties of met kennissen? Wat is de 

relatie met ander “geweld” of onthouding? 

 

Initiatieven nr sensibilisering, preventie en hulp  

 Meldpunt 1712: moet hulp toegankelijker maken voor 

algemeen publiek  

 Hulp via chatkanalen en online  

 Informatie o.a. www.seksualiteit.be  

   
 

Aandacht voor het thema in seksuele vorming  

    

http://www.seksualiteit.be/


171 | P a g i n a  
 

IV. Voorbeelden v. meer specifieke toepassingen en onderwerpen  

 Pornografie – inclusief effecten, ‘seks addiction’ en leerprocessen (conditionering)  

 Seksuele hulpverlening en preventie (vanuit een empirisch perspectief)  

 Seksualiteit, relaties, liefde & gezondheid  

 

Voorbeeldvragen  

 Is seks nodig/vereist voor een goede gezondheid?  

(voorbeelden v. relevante onderzoeksbevindingen)  

 Is méér seks goed voor de gezondheid?  

(Wat laat onderzoek hier over zien, & wat zijn mogelijke interpretaties?) 

 Is seks (in termen v. frequentie, in termen v. seksuele satisfactie) nodig voor een goede 

relatie?  

 Wat zijn voorbeelden v. variabelen die de associatie tssn seksuele en relatie satisfactie 

beïnvloeden (& het dus mogelijk maken dat 1 v/d 2 laag is terwijl de ander hoog is?)  

 

Seksualiteit, relaties, liefde, & gezondheid  

 

 

A. Relatie tssn seks en gezondheid  

 

 Niet zo veel over gekend 

 Kennen meer over hoe gezondheid seks beïnvloed dan hoe seks gezondheid beïnvloed (tenzij 

het gaat over SOA’s)  

 

Relationships

HealthSex
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Seks ↔ gezondheid  

A two-way street… = bi-directioneel  

We know well-being and health (problems) impact sex  

But what do we know about the impact of (having) sex on health?  

 

Is seks nodig voor een goede gezondheid?  

Wat is gezondheid?  

A complete state of physical, mental, and social well-being and not 

merely the absence of disease or infirmity (aandoening)   

World Health Organization (1948)  

 

 

Cultuurbeeld  

Seks is wenselijk  

Overal aanwezig in de samenleving  

Een gezond mens wil en hft seks  

 Is dat zo?  

 

 

 

Remember ‘drive theory’?  = zonder seks ontplof je  

  

Geen seks Niet dood, niet ziek

Aseksuele mensen Niet méér ziek 
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Je kun denken aan priesters,… maar als voorbeeld genomen: aseksualiteit  

 

The Journal of Sex Research – Volume 41, Number 3, August 2004: pp. 279 - 287 

Prevalentie: 1% (Britse representatieve steekproef)  

Definitie: nooit seksuele attractie gevoeld  

(Wil niet zeggen geen seks gehad: bijvoorbeeld 33% in lange termijn relatie; andere 11% min. 1 lange 

termijn relatie gehad in verleden. Echter: zeer minimaal seksueel actief)  

 

Four measures assessed health 

- One was "For your age, would you describe your state of health as..." with response options 

from 1 = very good to 5 = very poor.  

- A second measure was "Do you have a permanent disability?" (1 = yes and 0 = no).  

- A third measure was "Do you have a long-term medical condition that requires treatment or 

check-ups?" (1 = yes and 0 = no).  

- The last measure was "In the last 5 years, did you have any illness/accident that affected your 

health for at least 3 months?" (1 = yes and 0 = no). 

The mean of the four measures served as an aggregate variable of health problems. 

- Min score = 1 (first question) / 4 = 0,25 

- Max score = (5+3) / 4 = 2 

↓ 

4 vragen gesteld in dit onderzoek. Gem. v. 8 is 2 (dus maximale score is 2)  

 2 betekent: veel gezondheidsproblemen  

 

 

  Verschil is niet zo erg groot  
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Conclusie: niet echt aanwijzingen voor meer ziektes, slechtere gezondheid in aseksuele mannen & 

vrouwen  

 

Andere voorbeelden?  

Consistent met bevindingen v. Laumann en collega’s (1994)  

Representatieve steekproef in USA  

 

 

 Hoe vertaalt dit zich naar gelukkig zijn?  

Onderzoek laat zien dat wnnr je geen seks hebt met anderen, dat je dan niet perse ongelukkig 

bent.  

 

 

… = hebben ze niet genoeg mannen  

 Bijvoorbeeld: 42 die zei dat ze een redelijke gezondheid rapporteerde een gebrek aan zin in 

seks  

 

Conclusie: seks is geen noodzakelijke of voldoende voorwaarde voor gezondheid.  

Geen seks: niet ongezo(e)nd  
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Maar kan seks, als je seks hebt, toch iets aan gezondheid toevoegen?  

 

We know that sex can have negative effects on health (STDs, HIV, unplanned pregnancies, etc.)  

Maar what about… positieve effecten op gezondheid?   

 

Is goede seks (of hoge seksuele satisfactie) goed voor de gezondheid? 

 Als je het hebt, brengt het dan bij tot je gezondheid?  

Is … als je het hebt … méér seks beter? 

Niet veel over bekend 

 Waarom zou meer seks goed voor de gezondheid zijn? leidt tot de vraag of seks iets UNIEKS 

is? Hft het specifieke emotie? (mogelijke onderzoeksvragen).  

 Stemming wordt er algemeen beter van. Maar is dat altijd zo?  

 

Theoretische overwegingen  

 Niet heel veel theorievorming over hoe seks kan bijdragen tot onze gezondheid.  

Waarom zou meer seks goed voor de gezondheid zijn?  

 

- Stemming/emoties?  

- Directe fysiologische effecten (immuunfunctie, oxytocine)?  

 

Voorbeelden v. onderzoek?  

A positive linear association between self-reported sexual frequency and happiness: The more sex 

people reported, the happier they felt. 

Blanchflower & Oswald, 2004 

(using the U.S. General Social Survey, GSS). 

 

Seks ↔ Happiness  

(what comes first?)  

 Correlatie maar wat komt er eerst?: omdat je gelukkig bent = meer seks?, of meer seks 

omdat je gelukkig bent?  

Orgasme/opwinding/… wel leuk maar weinig geweten over hoe dit een week/maand/jaar/… 

beïnvloedt  

 

“One explanation for a linear association between sexual frequency and 

well-being is that engaging in sex is associated with positive emotions and 

therefore, the more sex you have, the happier you feel.” 
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“Across three studies (N = 30,645), we demonstrate that the association between sexual frequency 

and well-being is best described by a curvilinear (as opposed to a linear) association where sex is no 

longer associated with well-being at a frequency of more than once a week”. 

(Muise et al., 2015) 
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Experimental study:  

 Effectief tegen mensen gezegd meer seks te hebben  

 Geen mensen toegelaten die sowieso al 3x/week seks hadden.  

Random assignment to “increase frequency to sex” or control group  

 

128 heterosexual married couples, age 35 – 65  

 

Loewenstein et al. (2015)  

 Bijvoorbeeld = mensen die 8x/maand (dus 2x/week) gingen naar 20x/maand  
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Had helemaal geen pos. effect maar wel een neg. effect  

Negative effects of increased frequency on mood, enjoyment, and wanting  

 Loewenstein et al. (2015) 

 

Dus kun je zeggen dat frequentie verhogen neg. is. MAAR de tegenkant eraan is bij dit experimenteel 

experiment is dat je ingrijpt in het normaal patroon v. mensen.  

 Seks hft op zichzelf geen effect maar er komen allerlei factoren bij te kijken  

 

“… the evidence presented here seems to be most consistent with the idea that the directive, in the 

treatment condition, to have more sex affected the couples’ intrinsic motivation to have sex. Perhaps 

being in the experimental treatment changed couple members’ construal of sex, from a voluntary 

activity engaged in for pleasure to a duty, …” 

Loewenstein et al. (2015) 

Directive = de orde om frequentie te verhogen 

 

Can you think of other explanations?  

 Zin/verlangen/motivatie/… = invloed op…  

 Vorm v. dwang? Oxytocine werkt mss wel niet als het moet.  

 Aversie creëren (bijvoorbeeld: bij koppels die voortdurend ruzie maken)  
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B. Relatie tssn gezondheid en relaties  

 Heel veel onderzoek/over gekend  

 

(Goede) relaties zijn goed voor de gezondheid  

Separation, divorce, and break-ups can have negative impact on health and well-being (depression, 

stress, loneliness) 

 

 

Meta-analyse van 148 studies (N = 308.849): Sterkere sociale relaties geassocieerd met lagere 

mortaliteit. 
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Two more general theoretical views  

(1) Stress buffering 

Social relationships may provide resources (informational, emotional, or tangible) that promote 

adaptive behavioral or neuroendocrine responses to acute or chronic stressors (e.g., illness, life 

events, life transitions). The aid from social relationships thereby moderates or buffers the 

deleterious influence of stressors on health. 

 

(2) Main effects model 

Social relationships may be associated with protective health effects through more direct means, 

such as cognitive, emotional, behavioral, and biological influences that are not explicitly intended as 

help or support. 

 

Kwaliteit v. intieme relaties  

Marital happiness predicts self-rated health (20year longitudinal study)  

 

 Hoe gelukkiger je bent in je relatie nu, hoe gezonder later in het leven  
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C. Relatie tssn seks en relaties  

 

 Onderzoek over ‘seksuele satisfactie en relatie satisfactie’.  

Maar wat precies deze begrippen inhouden is onduidelijk/constructen kunnen ≠ zaken 

betekenen die ≠ geïnterpreteerd kunnen worden  

 

Is seks nodig voor een goede … relatie?  

(seks in termen v. frequentie, of seksuele satisfactie)  

 

Veel studies hebben laten zien dat er een lineaire associatie bestaat tussen frequentie v. 

seks/seksuele satisfactie en relatiesatisfactie. 

 

Comprehensive meta-analysis of longitudinal predictors of marital satisfaction and 

separation/divorce, found that sexual satisfaction was one of the most important predictors. 

(Karney & Bradbury, 1995) 

(Yet only a handful of longitudinal studies (5 studies out of the 115 included) explored at least some 

aspect of the couples’ sexual relationship.) 

 In deze meta-analyse was seksuele satisfactie één v/d hoogste predictor om te gaan 

scheiden. Had de grootste effectmeting.  

 

Veel studies hebben laten zien dat er een lineaire associatie bestaat tussen frequentie v. 

seks/seksuele satisfactie en relatiesatisfactie. 

But... 

Not for everyone… 

↓ 

Maar wat betekent seksuele satisfactie nu eigenlijk?  

 Is het een facet van relatie satisfactie? Of is het iets apart?  
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Association between (de sterkte tssn) sexual and relationship satisfaction hangt af v. …  

- Communicatie patronen  

- Attachment  

 

Attachment  

"a biological instinct in which proximity to an attachment figure is sought when the child senses or 

perceives threat or discomfort. Attachment behaviour anticipates a response by the attachment 

figure which will remove threat or discomfort" 

 

 

Attachment styles  

Internal working models that are established in childhood (Bowlby, 1969/1982) and that guide a wide 

range of behaviors, emotions, cognitions, and motives (cf. Ainsworth et al., 1978). 

Recentelijk, veel onderzoek over attachment in volwassenen, en de implicaties voor romantische en 

seksuele relaties. 

 

(1) Secure:  

I find it relatively easy to get close to others and comfortable depending on them and having 

them depend on me. I don’t worry about being abandoned or about someone getting too close 

to me. 
 

(2) Avoidant:  

I am somewhat uncomfortable being close to others; I find it difficult to trust them completely, 

difficult to allow myself to depend on them. I am nervous when anyone gets too close and others 

often want me to be more intimate than I feel comfortable being. 
 

(3) Anxious:  

I find that others are reluctant to get as close as I would like. I often worry that my partner 

doesn’t really love me or won’t stay with me. I want to get very close to my partner and this 

sometimes scares people away. 
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Relevantie voor seks en relaties  

- Securely attached adults have been found to prefer sexual activity in committed romantic 

relationships and to have more positive sexual self-schemas. 

- Attachment anxiety is characterized by fear of rejection and abandonment by relationship 

partners, driven by doubts about one’s own desirability. Thus, highly anxious individuals are 

more likely to become obsessed with romantic partners and to use sex as a means to achieve 

emotional intimacy, approval, and reassurance. 

(At the same time, anxiously attached individuals are more prone to disappointing and 

dissatisfying sexual interactions). 

- Attachment avoidance, in contrast, involves emotional distancing and extreme 

independence and self-reliance associated with feeling uncomfortable being close to others. 

In terms of sexual behavior, avoidant individuals may limit sexual activity or minimize 

intimacy during sex, and may be more likely to engage in sex to decrease their own or their 

partner’s negative affect or stress. 

 

Association between sexual and relationship satisfaction is close to absent in… 

Individuals in relationships with more constructive communication patterns and individuals with low 

attachment anxiety. 

 

 

Moderation of the association between sexual and marital satisfaction by attachment anxiety (‘AA’, 

left panel, figure adapted from Butzer & Campbell, 2008) and communication (‘Com’, right panel, 

adapted from Litzinger & Gordon, 2005). 

 

Dus… hogere scores op ‘anxious attachment’ en voor koppels die minder goed communiceren: 

Wél een lineair verband tussen seksuele en relatie satisfactie. 

Maar niet in minder ‘anxiously attached’ individuen of koppels met goede communicatie. Voor hen 

kan relatie satisfactie hoog zijn, zelfs als seksuele satisfactie laag is. 
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What’s love got to do with it?  

Hatfield and Walster (1978) introduced the distinction between passionate (or romantic) and 

companionate love. 

- Passionate love is an emotional love and involves the longing for union (cf. limerance, 

Tennov, 1979). 

- Companionate love is a form of love that combines friendship and commitment. 

While many have interpreted the two types of love to represent sequential stages (with passionate 

love usually expected to come first) they really are independent, although the importance of each 

may vary from couple to couple and change over time (Hatfield, 1988). 

 Passionate and companionant love = kan variëren over tijd  

 

Passionate and companionate love are both associated with satisfaction and commitment. 

But companionate love is more strongly associated than passionate love with relationship 

satisfaction. 

(Sprecher & Regan, 1998) 

 

Hope for the future?  

 

Survey research was conducted in Brazil, Germany, Japan, Spain, and the U.S. targeting 200 men 

aged 40–70 and their female partners in each country, with 1,009 couples in the final sample. 

The median ages were 55 for men and 52 for women; median relationship duration was 25 years. 
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 Voorspeller voor een gelukkige relaties  

Kiss/cuddle often = voor mannen significanter dan voor de vrouwen  

 

“… physical intimacy variables (kissing/cuddling, partner touch/caressing and, to a lesser extent, 

importance of partner’s orgasm) unexpectedly predicted relationship happiness for men only, 

whereas frequent kissing and cuddling and frequent partner touching and caressing were important 

for both men’s and women’s sexual satisfaction.” 

Heiman et al. (2011) 

 

 

 

 

 

 


