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Doel
• De drempel verlagen om over seksualiteit
te praten met uw patiënten
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Inhoud
• Quiz: Seks bij ouderen
• Seksualiteit bij kanker
• Casus: Seksualiteit in de palliatieve fase
• Tips voor de praktijk
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Seks bij ouderen1
• Vinden ouderen seks belangrijk?

–.?.% van de mannen tussen de 55 en 79
jaar vinden seks belangrijk

–.?.% van de vrouwen tussen de 55 en
79 jaar vinden seks belangrijk
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Seks bij ouderen
• Vinden ouderen seks belangrijk?
– 83% van de mannen tussen de 55 en 79
jaar vinden seks belangrijk
– 61% van de vrouwen tussen de 55 en 79
jaar vinden seks belangrijk
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Seks bij ouderen1
• Hebben ouderen vaker seksuele
problemen?
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Seks bij ouderen1
• Hebben ouderen vaker seksuele
problemen?
–
–
–
–

Bij mannen meer seksuele problemen na 70 jaar
Bij vrouwen 2 pieken: < 25 jaar en tussen 55-70 jaar
Bij een chronische ziekte: 2 x verhoogde kans
Bij goede psychische gezondheid: 2 x lagere kans
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Seks bij ouderen1
• Hoe seksueel actief zijn ouderen?
• Hoeveel procent van de 55-70 jarigen heeft
in het afgelopen half jaar seks gehad met
een partner?
– A. 51%
– B. 69%
– C. 80%
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Seks bij ouderen1
• Hoe seksueel actief zijn ouderen?
• Hoeveel procent van de 55-70 jarigen heeft
in het afgelopen half jaar seks gehad met
een partner?
– A. 51% : geldt voor de 70-80 jarigen
– B. 69%
– C. 80%
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Seks bij ouderen1
• Zijn ouderen tevreden over hun
seksleven?
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Seks bij ouderen1
• Zijn ouderen tevreden over hun
seksleven?
– JA, zowel 55+ als 70+ zijn tevreden met
hun seksleven
• Mannen: geen verschil tussen jong en oud
• Vrouwen; 55+ iets minder tevreden dan
jongere vrouwen
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Seksualiteit bij kanker
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Seksualiteit bij kanker
Biologische factoren:
•
•
•
•

Overgangsklachten tgv behandeling
Erectieproblemen tgv behandeling
Pijn tgv behandeling
Vermoeidheid/ misselijkheid en braken ten tijde
van behandeling
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Seksualiteit bij kanker
Psychologische factoren:
•
•
•
•
•

Verminderde prioriteit
Verlies van eigenwaarde
Emotionele labiliteit
Concentratieproblemen
Angst/ onzekerheid
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Seksualiteit bij kanker
Sociale/ relationele factoren:
• Rolverdeling partners
• Verandering in gezinsleven
• Verandering in sociale netwerk
• Verlies maatschappelijke
aantrekkelijkheid/ eigenwaarde
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Casus:
Seks in de palliatieve fase
• Mevrouw Jansen, 58 jaar
• 2017 FIGO st IIA cervixcarcinoom wv Wertheim Meigs en
aanvullend Radiotherapie
• 2019 Rugpijn wv CT scan: Botmetastase wv lokale
palliatieve bestraling
• Ze komt in het kader van FU.
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Casus:
Seks in de palliatieve fase
• Waar schenkt u aandacht aan tijdens de
anamnese?
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Casus:
Seks in de palliatieve fase
Mevrouw Jansen is erg verdrietig dat de ziekte is
teruggekomen en probeert in het heden te leven, nu ze
haar toekomst verloren heeft. Tot twee jaar geleden stond
ze volop in het leven, ze werkte in het onderwijs en was
heel ondernemend. De afgelopen tijd stond echter geheel
in het teken van haar ziekte. Hoewel haar conditie een stuk
minder is dan twee jaar geleden, gaat ze weer eindjes
fietsen met haar man en naar toneel- en
muziekvoorstellingen. Haar belangrijkste gemis op dit
moment zijn de intieme momenten met haar man.
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Casus:
Seks in de palliatieve fase
• Hoe vervolgd u het gesprek?
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Casus:
Seks in de palliatieve fase
• Klachtverheldering:
– Hoe was de seksuele relatie voor de ziekte?
– Wat is de reden dat ze intimiteit uit de weg
gaan?
– Is dat alleen in bed of ook in dagelijks leven?
– Wat zijn de verwachtingen en wensen tav de
seksuele relatie van patiënte en haar
partner?
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Casus:
Seks in de palliatieve fase
Over de seksuele relatie voor patiënte ziek werd is het paar zeer tevreden. Ze bespraken
hun behoeftes en gemiddeld vreeën ze twee keer per week, waarbij meestal ook
gemeenschap plaatsvond. Beiden waren in staat een orgasme te bereiken.
Tijdens uw gesprek met patiënte vertelt ze dat ze het gevoel heeft dat de vagina nauwer
is geworden na de bestraling en dat haar vagina droger is dan voorheen. Hoewel ze door
vermoeidheid minder energie heeft om te vrijen, is de behoefte aan intimiteit en seks nog
duidelijk aanwezig. Patiënte geeft aan haar patiëntenrol thuis graag kwijt te willen en
terug te verlangen naar een echte man-vrouwrelatie. Haar partner vertelt dat hij bang is
om haar pijn te doen, maar ook heeft hij gehoord van het seksueel overdraagbare virus
dat baarmoederhalskanker veroorzaakt. Hij is bang dat gemeenschap de gezondheid van
zijn vrouw verder schaadt. Bij dieper ingaan op dit item blijkt hij zich schuldig te voelen
aan haar ziekte. U geeft uitleg omtrent het HPV virus en ontkracht ook de relatie tussen
het hebben van seks en het beloop van de ziekte.
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Casus:
Seks in de palliatieve fase
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Casus:
Seks in de palliatieve fase
• Biologisch:
– Vermoeidheid
– Pijn
– Effect van chirurgie en RT
• Psychologisch:
– Veranderd zelf/ lichaamsbeeld
– Onzekerheid: zorg voor goede voorlichting!
– Emoties
• Sociaal/ relationeel:
– Rolverandering van de partner
– Communicatieproblemen
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Casus:
Seks in de palliatieve fase
Mevrouw Jansen en haar partner gaan na een uitgebreid gesprek
omtrent hun seksueel functioneren opgelucht naar huis. Ze krijgen het
advies om hun verwachtingen uit te spreken en hun wensen aan elkaar
kenbaar te maken. Tevens krijgen ze het advies om in geval van coïtus
glijmiddel te gebruiken. U wijst hen op de mogelijkheid dat als gevolg
van de atrofie gering bloedverlies kan optreden tijdens de coïtus, maar
dat dit geen kwaad kan. U bespreekt ook de mogelijkheid om samen te
kiezen voor niet penetratiegerichte seks.
U spreekt met patiënte af om over zes weken de effecten te evalueren.
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Casus:
Seks in de palliatieve fase
Na zes weken komen de heer en mevrouw Jansen gezamenlijk terug op
uw spreekuur. Ze zijn tevreden over hun seksueel functioneren, al is het
niet meer helemaal geworden zoals vroeger. “We hebben een beetje
sukkelseks”. Mevrouw Jansen geeft aan dat ze het jammer vindt dat
haar bij het stellen van de diagnose en voor de start van de
behandeling niets verteld is over de effecten hiervan op hun seksueel
functioneren. Dit had hen beiden veel onzekerheid bespaard.
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Het onderwerp seksualiteit blijkt
een drempel in de spreekkamer
• Drempel voor de patiënt!
• Drempel voor de arts!
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Tips voor de praktijk
• Normaliseer!!
De enige eis aan seks is dat het
vrijwillig moet zijn…
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Tips voor de praktijk
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Tips voor de praktijk
• Inventariseer de seksualiteit van een paar
of patiënt.
• Bepaal hierbij voor jezelf tot welk niveau
je hierin gaat
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Tips voor de praktijk
• Niveau 1. Permission
– “We weten uit ervaring dat kanker vaak
effect heeft op het seksueel functioneren
voor de patiënt, de partner en als paar. Hoe
is dat voor u?”
– “Heeft u behoefte aan begeleiding hiervoor?”
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Tips voor de praktijk
• Niveau 2. Limited information.
– Informatie over welke verwachtingen
patiënte kan hebben tav verandering
seksualiteit bij welke therapie.
– Uitleg over de oorzaak hiervan.
– Uitleg welke mogelijkheden er zijn voor
doorverwijzing en therapie.
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Doel
De drempel verlagen om over seksualiteit te
praten met uw patiënten
“We weten uit ervaring dat kanker vaak effect
heeft op het seksueel functioneren voor de
patiënt, de partner en als paar. Hoe is dat
voor u?”

32

16

11/26/19

Referenties
•
•
•

1. Rutgers Kenniscentrum Seksualiteit
2. Seksualiteit bij ziekte en lichamelijke beperking. WL Gianotten, 2008
3. Probleem-georiënteerd denken in de palliatieve zorg. ISBN 9789058981929

33

Vragen?
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