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Inleiding

• Seksuele problemen komen bij 50-60% van de 
pa:enten met hersenletsel voor (Moreno et al. 
2013)

• 68% geeE aan hier professionele hulp voor te
willen, 10% niet (Sander, 2012)

• Maar…we praten er niet makkelijk over (Dyer et 
al. 2014)

• En...vaak overschaduwd door andere 
problemen



• aan Venus offeren, aanduwen, afkarren, afrijden, afsteken, aftoppen, alle hoeken van de 
kamer/het bed laten zien, baarmoeder verven, ballen, batsen, het bed delen, bekennen, 
berijden, beuken, een beurt geven, bezwangeren, biechten, bijslapen, bonken, iemand de 
broek vol jong'n jaag'n (Oud-Twents), cohabiteren, coïre, coïteren (contaminatie van de twee 
voorgaande), consumeren, copuleren, dakken, dammen[2], dekken, het doen, de hele kamer
(of: het hele bed) doorjagen, de kelder witten, de koffer induiken, de liefde bedrijven, de 
oudste beweging ter wereld maken, de puddingbuks doorladen, doktertje spelen, doppen, 
een doppie maken, d(o)uwen, een d(o)uw zetten, één vleesch worden, eigen inbreng geven
aan, fietsen, flenzen, glijden, hokken, in de suikerpot roeren, ingaan tot, (de auto) inparkeren, 
keppe doen (West-Vlaams), ketsen, kezen, kieren, kierklappen, kitten, klepelen, knikkeren, 
krikken, masten, met de puddingbuks deur de vla-deus reur'n (Twents), mo(r)sen, naaien, 
naar bed gaan, een natte neus halen, nemen, neuken, nummeren, een nummertje maken, 
oliën-en-doorsmeren, op de muts gaan, op de schroef gaan, eroverheen gaan/klappen, 
paalzitten, (iemand) pakken, palen, palen laaien (= palen laden (Brabants)), paren, partijtje
gemengd dubbel spelen, een plaatje peperkoek eten/nemen, plat gaan, plempen, ploppen, 
poepen (alleen in België), poken, pompen, pookstoten, prikken, pruimen op sap zetten, een
punt zetten, raggen, rammen, rampetampen, regelen, rijden, rimpelstiften, rollebollen, 
roompotje roeren, haar rozenperkje wieden, schaambeenbonken, sjemmen, slootpoken, 
soppen, sporten, steken, stoten, tjoppen, tunnelen, uw mannelijkheid in het geding brengen, 
van bil gaan, van de grond gaan/komen, van Wippestein gaan, een veeg geven, video kijken, 
vogelen, volblaffen, volstouwen, vossen, vozen, vrijen, vruchten plukken, wippen, worpen

Verwijzing seksuologie in ziekenhuis:
“Er zijn problemen met de samenleving”



Het gesprek op gang brengen…

• Benoem het taboe. Zeg bijvoorbeeld: 'Veel mensen vinden
seksualiteit geen gemakkelijk onderwerp om over te praten.'

• Andere tip: Vraag om een rapportcijfer te geven aan zijn of haar
seksuele leven. Bij een laag cijfer kun je doorvragen om achter de 
oorzaak van het lage cijfer te komen en of patient iets hieraan wil
veranderen.

• Bij hersenaandoening kun je ook gesprek inleiden met informatie
dat bijv helft van hersenletselpatienten ook verandering in 
seksualiteit opmerkt. Hoe is dat jij jou/jullie? Of: heeft u 
verandering opgemerkt?
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Wat werkt vaak wel?

• Toestemming vragen
• Motiveren van je vragen 
• Seks aan een ander onderwerp koppelen
• Geleidelijke benadering
• Benadering van sterke waarschijnlijkheid
• Benadering van taboe benoemen
• Rapportcijfer laten geven



verlangen opwinding plateau orgasme herstel
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De seksuele responscyclus

opwindingsdrempel

orgasmedrempel
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Directe en indirecte 
gevolgen

• Direct gevolg à bijv. hormonale veranderingen, 
gevoelloosheid, erectieproblemen, 
verminderde lubricatie, cognitieve stoornissen, 
vermoeidheid (Goldin et al. 2014)

• Indirect gevolg à verlies-rouwreactie, 
aanpassingsproblemen, invloed 
zelfbeeld/identiteit
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Veranderde drempelwaarden, 
voorbeelden



Biopsychosociaal model

Verlies

zelfbeeld

angst

Fysieke 
opwinding ⬇
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Sex = informa-everwerking
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Casus 1
• 55-jarige vrouw
• MoyaMoya (vernauwing bloedvaten)> infarcten
• Cerebrale bypass 
• Kinderlijke, onzekere &

afhankelijke indruk
• Spreekt mechanisch/

indringend oogcontact
• Dominante echtgenoot
• Anorgasmie
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Intake pa)ent
• Geen orgasme meer sinds doormaken infarcten
• Verdrie)g/emo)oneler
• Verlangen 1 keer per week (op zondag)
• Geen gevoel bij aanraking
• Wel fysieke opwinding geen subjec)eve

opwinding
• Penetra)e mogelijk > geen gevoel erbij
• Bij masturba)e ‘laat maar het lukt toch niet’
• Wel in)miteit



Intake partner
• Pt heeft moeite om tijd in te schatten
• Stelt voortdurend vragen
• Is trager en snel afgeleid (ook bij intimiteit)
• Mevr is onzeker, eerder op achtergrond
• Mevr is sneller emotioneel
• Afhankelijk
• Partner dreigt overbelast te raken
• Partner mist betrokkenheid en creativiteit

tijdens seks



NPO

• Snel emotioneel
• Problemen mbt planmatig werken
• Traag
• Gejaagd
• Verliest snel overzicht
• Corrigeert fouten niet



Testscores



Beeldvorming



Original Paper

Cerebrovasc Dis 2002;13:31–37

Poststroke Emotional Incontinence and
Decreased Sexual Activity

Smi Choi-Kwona Jong S. Kimb

aCollege of Nursing, Seoul National University, bDepartment of Neurology, University of Ulsan,
Asan Medical Center, Seoul, Korea

Received: October 12, 2000
Accepted: June 6, 2001

Jong S. Kim, MD
Department of Neurology, Asan Medical Center
Song-pa PO Box 145
Seoul 138-600 (Korea)
Tel. +82 2 2224 3442, Fax +82 2 474 4691, E-Mail jongskim@www.amc.seoul.kr

ABC
Fax + 41 61 306 12 34
E-Mail karger@karger.ch
www.karger.com

© 2002 S. Karger AG, Basel
1015–9770/02/0131–0031$18.50/0

Accessible online at:
www.karger.com/journals/ced

Key Words
Sexuality W Emotion W Laughing W Crying W

Cerebrovascular disease

Abstract
Background: Although poststroke depression has been
shown to be related to decreased sexual activity (SA), the
relationship between poststroke emotional incontinence
(EI) and SA has not been properly investigated. Methods:
We examined 70 nondepressed, sexually active patients
with first-ever stroke approximately 3 months after
stroke and conducted a follow-up interview approxi-
mately 2 years after stroke in 55 of them. EI (excessive/
inappropriate laughing/crying) and SA (libido, coital fre-
quency, erectile function) were assessed with the use of
a standardized questionnaire. Results: Of these 70 pa-
tients, 24 (34%) had EI 3 months after stroke, which had
resolved 2 years after stroke. Libido, coital frequency and
erectile function were reported to have declined in 49, 65
and 26% of the patients, respectively, 3 months after
stroke, and in 44, 49 and 20% of the patients 2 years after
stroke. Multivariate analyses showed that low coital fre-
quency before stroke (CFBS) was significantly (p ! 0.05)
related to decreased poststroke coital frequency, while
the presence of EI (p ! 0.05) and low CFBS (p ! 0.05) was
significantly associated with decreased erectile function
3 months after stroke. Two years after stroke, the pres-
ence of EI 3 months after stroke was significantly related

to decreased libido, coital frequency and erectile func-
tion (p ! 0.05 each). Age, gender, laterality of stroke, Bar-
thel Index score, motor dysfunction and the presence of
hypertension and diabetes mellitus were not indepen-
dently related to SA 3 months and 2 years after stroke.
Conclusion: The presence of EI is a factor related to
decreased poststroke SA, more so in chronic than in sub-
acute stages.

Copyright © 2002 S. Karger AG, Basel

Introduction

Stroke is a leading cause of death and morbidity world-
wide. Recently, attention has been paid to various aspects
of the quality of life of stroke victims [1, 2], one of them
being the changes in sexual activity (SA). Most studies
have agreed that there is a considerable decline in SA fol-
lowing stroke [3–6]. This decline in SA has been reported
to be related to the laterality of stroke [4, 5], sensory dys-
function [7], aphasia [8] and psychologic symptoms such
as poststroke depression [6, 9, 10].

In addition, there have been reports that emotional
incontinence (EI), characterized by excessive and/or inap-
propriate laughing/crying, occasionally develops after
unilateral stroke [11–14]. Our own data showed that post-
stroke EI occurs even more frequently than depressive
symptoms [14]. Nevertheless, to our knowledge, the rela-
tionship between poststroke EI and SA has never been
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Verklaringsmodel

• Tactiele stimuli niet doorgegeven aan
limbische systeem = direct gevolg hersenletsel

• Emotionaliteit direct gevolg hersenletsel
• Wel nog prikkels ‘op ruggegraatniveau’ = 

fysieke opwinding
• Snel afgeleid
• Vertraagd
• Minder (cognitief) flexiblel/EF stoornissen



De weegschaalmethode Giano2en



Hoe kun je het weegschaalmodel inzetten 
om de seksualiteit beter in kaart te 

brengen?

Neem een paar minuten om remmende en 
stimulerende factoren toe te passen op de 
besproken casus.

Welke adviezen en tips kun je n.a.v. model zelf 
bedenken en meegeven?



Toepassing Weegschaalmethode



Behandeling = remmende factoren ⬇
S3mulerende factoren ⬆

• Zien
• Gehoor
• Geur
• Smaak
• Tast
• Vibra3e
• Omgeving
• Sfeer
• Verwach3ngen
• … focus alterna3eve mogelijkheden in3miteit 

Aandachtspunten: 
• Overweeg medicatie
• Houdingsadviezen
• Hygiëne
• Hulpmiddelen
• Rolverwisseling 
• Leefstijl en comorbiditeit
• (roken, alcohol en drugs, 
• Overgewicht) 



EFT bij hersenletsel

• Wat is Emotionally Focused Therapy (EFT)?
– Relatie therapie (Sue Johnson)
– Best onderzochte prt en bewezen effectief
– Gebasseerd op hechtingstheorie (Bowlby)
– Richt zich op emoties
– Richt zich op communicatie- gedragspatronen
– Hoe verbinding en beschikbaarheid is binnen relatie
– Zoeken/vinden zere plekken van vroeger (SFT)
– Bouwen van veilige basis



Doel van EFT

• Emo$onele beschikbaarheid⬆
• Hech$ngsgedrag staat centraal

• Behoe6e aan veiligheid, vertrouwen, contact
• Obstakels hierin

• Verbeterde hech$ng door focus op
– Emo$onele ervaring binnen rela$e 
– Hier en nu



Een voorbeeld



Primaire emo)e (gevaar) kan 3 
reac)es uitlokken:



Interactiepatronen

Zoek de boef
Beschuldigen en
verdedigen

Protestpolka
Aanvallen en
terugtrekken

Bevriezen en vluchten
Beide terugtrekken



EFT en NAH?

• NAH al'jd impact op rela'e
• Zoeken naar nieuwe patronen
• Herstellen van emo'onele verbinding
– Van elkaar vervreemd
– Veiligheid, vertrouwelijkheid en in'miteit ⬇

• Belemmeringen:
– Persoonlijke verwerkingsprocessen
– Emo'eregula'e door NAH



EFT en NAH?

• 3 fases binnen EFT:
– De-escala2efase:
• Patronen herkennen en begrijpen

– Veranderingsfase
• Angsten en behoe?en benoemen binnen patroon

– Consolida2efase
• Uit patroon stappen

à



Intake pa)ënte
• 54 jarige vrouw
• Seksueel misbruikt door vader van 8 tot 14 jaar
• Borderline persoonlijkheidsstoornis
• Alcoholafhankelijkheid
• Psychotische decompensatie
• Mw in 2016 diploma verslavingscounseler behaald
• Hobby’s: geen
• Roken: 10 sigaretten p/d
• Somatische:

– Obesitas 2018 bariatrische chirurgie
– DM type I
– Hypertensie
– OSAS
– Medicatie: Quetiapine, clomipramine, esomeprazole, calcichew, 

rosuvastatine, fludrocortisone, insuline.



Intake partner
• 66 jarige man
• Hersentumor sinds 4 jaar
• Geen gevoel meer in linkerhand
• Kort-ademig (fentolin)
• Depressie
• Achterdoch@g (veel vragen)
• Analfabeet
• Uit eerder huwelijk zoon en dochter waarmee

geen contact
• Hobby’s: sleutelen aan auto’s



Rela%e

• 33 jaar samen
• Samen een zoon van 30 jaar, 1 kleindochter
• Psychosociale situa;e
– Financiële problemen
– Beide volledig afgekeurd



Hulpvraag

• Pte is verwezen door gynaecoloog
• Verminderd seksueel verlangen sinds

menopause rond 47 jaar
• Vaginale droogte, penetratie

pijnlijk/onmogelijk
• Voorheen bevredigend seksleven, nu helemaal

geen intimiteit meer



NPO

• Patiënte: traagheid door vasculaire schade
• Partner: executieve problemen, ontremd

gedrag



Biopsychosociaal model

Verlies

zelfbeeld

angst

Fysieke 
opwinding ⬇
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Focus op seksuele intimiteit
Drie pilaren binnen rela3e:
1. Gehechtheid, emo.onele in.miteit
2. Seksuele en fysieke in.miteit
3. Voor elkaar zorgen

Vraag: “Wat is de betekenis van het seksuele 
probleem?” 



Interac(e
• Zichtbaar
– Gedrag partner: aanraken borsten (ontremt gedrag)
– Gedrag pte: wegduwen
– Emo6e partner: boos, frustra6e
– Emo6e pte: boos, schelden

• Onzichtbaar
– Emo6e partner: angst, afwijzing
– Behoe@e partner: verbondenheid, in6miteit
– Emo6e pte: angst, bedreigd voelen
– Behoe@e pte: geruststelling, warmte, 

geborgenheid, veiligheid



Fysieke in)miteit als brug...
• Tussen emotionele verbinding en seks..
• Kan vermijding doorbreken
• Kan veiligheid creëren
• Meer focussen op plezier
• Kan helpen om zelfvertrouwen te 

vergroten



Take home message
• Seks: je kunt het er gewoon over hebben en naar vragen
• Seksuele responscyclus goed uitvragen = seksuele

informatieverwerking
• Bij hersenletsel veranderde (seksuele) 

informatieverwerking (NPO!)
• Vanuit weegschaalmodel volgen belangrijke

tips/handvatten om seksualiteit te bespreken
• Seksuele klacht vaak topje van de ijsberg
• Focus op fysieke intimiteit middels EFT als brug naar

seksuele intimiteit
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Onderzoek naar de invloed 
van hersenletsel op intimiteit

§ Heeft u sinds 
minimaal 1 jaar 
hersenletsel?

§ Of heeft uw 
partner sinds 
minimaal 1 jaar 
hersenletsel?

Dan nodigen wij u graag uit 
voor ons online vragenlijst-
onderzoek! Stuur voor meer 
informatie een mail naar:

hersenletsel-en-seks@maastrichtuniversity.nl



www.hersenletsellimburg.nl

http://www.hersenletsellimburg.nl/

