
Jaarcongres KP & KNP
Parallelsessie 12 april 2019

SEKS

praten over seks, kennis over complexe comorbiditeit en 

timing van interventies 

Noortje Roussel
klinisch psycholoog – psychotherapeut – seksuoloog NVVS

locatie AMC – polikliniek Seksuologie & Psychosomatische Gynaecologie/Obstetrie 



Review van 40 studies vanaf 1990



Comorbiditeit

• Stemmingsstoornissen

• Angststoornissen

• Verslaving

• Psychotische stoornissen

• Somatisch-symptoomstoornissen

• Relatieproblemen

Lankveld, van, J., & Grotjohann, Y., 2000; Gijs, L., Gianotten, W., Vanwesenbeeck, I. & 
Weijenborg, P. 2004; Roussel, N., 2006



Persoonlijkheidsproblematiek

• Schizo-/paranoïde: afstandelijk en zonderling

• Antisociaal: egoïstisch en meedogenloos

• Borderline: instabiel en impulsief, over de grenzen gaan

• Histrionisch: aandacht en nog eens aandacht

• Narcistisch: macht en bewondering

• Vermijdend: schaamte en faalangst

• Afhankelijk: hulpeloos en onderdanig

• Dwangmatig: controle en perfectie



Praten over seks....

• Waar bemoei ik me mee?

• Wat als ik geen oplossing weet?

• Patiënt(e) heeft wel iets anders aan zijn/haar hoofd

• Patiënt(e) doet vast niet aan seks….



Belangrijk voor hulpverleners

• Wees bewust van eigen gevoelens en grenzen

• Gebruik duidelijk taalgebruik, aansluitend bij de patiënt 



‘Let’s talk about Sex!’

‘Ik heb iemand in 
behandeling die een 

depressie heeft en die 
vertelde mij dat...., 
herkent u dat ook?’

‘Mensen met een 
depressie kunnen moeite 

hebben met seksueel 
contact, herkent u dat 

ook?’

1. Patiëntmetafoor

2. Veralgemeniseren



De seksuele responscyclus
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Masters & Johnson, 1966 & Kaplan, 1977



Seksuele anamnese I

A. Wat is exact het probleem?

B. Primair, secundair?

C. Gegeneraliseerd, situatief? 

D. In welke fase van responscyclus?

E. Beloop in de tijd

F. Versterkende, instandhoudende factoren?

G. Context, stimuli, communicatie?



Seksuele anamnese II 

 Traumata

 Comorbiditeit

 Seksueel functioneren in vorige relaties

 Masturbatie

 Somatiek/medicatie

 Bekkenbodem

 Seksuele ontwikkeling

 Partnerrelatie

 Hulpvraag



Mevr. ‘Zeurtnooit’



• Heeft pijn bij gemeenschap

• Sinds twee jaar recidiverende blaasontstekingen

• Geen klachten in overige stadia responscyclus

• Overige somatiek is uitgesloten door gynaecoloog

• Grensoverschrijdende ervaring meegemaakt

• Christelijke opvoeding

• Sinds 2,5 jaar (eerste) relatie

• Masturbeert niet/nooit

• Sombere stemming

Mevrouw ‘Zeurtnooit’ (21 jaar) 



Seks is biopsychosociaal

LIJF

GEEST

CONTEXT CULTUUR



Mw Z. biopsychosociaal bekeken

• Biologisch

• Psychologisch

• Sociaal



Aanleiding
(bio-psycho-sociaal)

Disfunctie

Reactie partnerSecundaire 
psychische fact.

© Rik van Lunsen

Psychosomatische cirkel bij 
seksuele disfunctie



Stepped care behandeling 

VOORBEELDEN VAN STEPPED CARE:

P: Doorvragen

LI: Valideren/geruststellen
Stimuli en context 

SS: Niet-coïtusgericht vrijen
Communicatie over wensen

IT: Bijstellen disfunctionele cognities   
‘Sensate focus’
Medicatie of bijstellen ervan  

www.seksueledisfuncties.nl

http://www.seksueledisfuncties.nl/


Casus mevr. Z. vervolg

Partner van mevr. Z. komt mee….

• Psycho-educatie

• Zijn verklaring voor deze klachten

• Zijn seksueel functioneren

• Pijn/coïtusverbod

• Sensate focus



Behandeling 

• Wegnemen prestatiedruk (‘coïtusverbod’)

• Sensate focus: concentreren op eigen lichaam/zintuigen

• Systematische desensitisatie: pijnhiërarchie

• Cognitieve interventies 

• Traumaverwerking 

• Versterken autonomie

• Bekkenfysiotherapie

De meeste seksuele problemen doen zich in partnercontext voor: dus partner zo veel 
mogelijk betrekken bij diagnostiek, behandelplan en behandeling!



Sensate focus

Streeloefening bedacht door Masters & Johnson (1970)

Onderdelen:

- Verbod op doelgericht coïtaal gedrag (‘coïtusverbod’)

- Stilstaan bij de eigen lichaamssensaties – ‘leren voelen’ 

- Leren je open te stellen voor seksuele situaties zonder dat 
je van jezelf prestaties verwacht

- Exposure: stapsgewijze blootstelling aan seksuele 
handelingen die aanvankelijk angst uitlokten

Masters, W.H., & Johnson, V.E. (1970). Human sexual inadequacy. Boston: Little 
Brown

Oefeningen op http://www.seksueledisfuncties.nl/



http://www.seksueledisfuncties.nl/



Zelf doen vs doorverwijzen?!

• PLIssit: doorvragen, valideren, geruststellen

• Onderwerp ter sprake brengen

• Seksuele anamnese 

• Grenzen van je competentie



Fijne middag!

Noortje Roussel - n.a.roussel@amsterdamumc.nl
klinisch psycholoog – psychotherapeut – seksuoloog NVVS

locatie AMC – polikliniek Seksuologie & Psychosomatische Gynaecologie/Obstetrie 


