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1. Wat is seksualiteit?

• Wat is seksualiteit voor jullie?

• Seksualiteit > seks

• Het lichaam is een instrument

• De betekenis bepaalt de definitie





De seksuele responscyclus



Seksuele problemen

• Problemen met het 
seksueel verlangen

• Problemen met de seksuele 
opwinding

• Problemen met het 
orgasme

• Seksuele pijn 

• …



Oorzaken van seksuele problemen

LINEAIR MODEL: 
(= of… of…)

•Biologisch Psychologisch

BIO-PSYCHO-SOCIAAL
MODEL: (= én… én…)

Bio
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Individuele beleving
Gedachten
Gevoelens

Partner
Gezin van oorsprong
Ruimere samenleving



Seksuele ontevredenheid

• Over de frequentie van 
seksueel contact met 
partner

• Over de aard van het 
seksueel contact

• Over het eigen uiterlijk

• Over het ontbreken van 
een partner



2. De confrontatie met kanker

• Kanker onderbreekt het 
dagdagelijkse leven en focust alle 
interesse op zich

• De partnerrelatie verandert

• De seksuele relatie verandert

• Het sociale leven verandert

• Kanker vereist een rouwproces



Kanker = bedreiging voor het zelfbeeld

• Zelfbeeld – lichaamsbeeld

• Definitie Lichaamsbeeld

“Hoe we denken en voelen 
over ons lichaam en zijn 
verschijning en hoe we het 
laten zien aan de rest van de 
maatschappij” (Price)



• Brengt naast verwerking veel 
emoties met zich mee
– Vb. Ben ik nog voldoende man?
– Vb. Zal mijn partner mij nog wel 

mooi vinden?

• Vrees voor afwijzing
• Zich minderwaardig voelen
• Zich niet begeerd voelen
• Verlies van gevoel van 

mannelijkheid/vrouwelijkheid
• Sociale isolatie
• Stress, angst, schuld, schaamte, 

kwaadheid

Kanker = bedreiging voor het zelfbeeld



3. Kanker & invloed op relatie

Ziekte en behandeling hebben een invloed op 
de partnerrelatie!

• Gevolgen voor de eigen identiteit 

• Vergt een aanpassingsvermogen
van patiënt en partner

– Verbinden vs elkaar niet vinden

– Individuele coping strategieën

– Partnerrelatie

– Snelle verandering

• Gevolgen voor de seksualiteit



Veranderingen in de seksualiteit per fase

• De fase van het verlangen
• De fase van de opwinding
• De fase van het orgasme



• De aard van de ziekte – behandeling

• Leeftijd – comorbiditeit

• De psychische draagkracht van de zieke

• De kwaliteit van de seksuele relatie voor de aanvang van 
de ziekte

• De reactie en gezondheidstoestand van de partner

• De communicatie tussen de partners

• De rol van de sociale omgeving

Impact op het seksuele leven van de patiënt



Impact op het seksuele leven van de partner

« 50% van de partners ervaren als gevolg van het chronisch
ziek zijn van hun metgezel ernstige problemen. Dit heeft
ook een impact op hun seksuele leven » (Kuiper, 1993)

• Rolverandering
– Verzorgde – verzorger

• Belasting in het dagelijkse leven
– Uitputting

• Coping van patiënt
– Manier waarop pt met zijn ziekte omgaat kan zin remmen

– Partner niet meer ‘herkennen’

• Vieze tenen



4. Intimiteit en seksualiteit na kanker… 
…ANDERS

NIET AFWEZIG, 

MAAR ANDERS…





• Tijd voor verwerking

• Tijd voor andere leuke dingen

• Tijd voor herinstalleren 
relatie 



HERWAARDERING







Successieve Approximatie



Communicatie

Luisteren

Praten

Vragen

Zeggen

Horen

…



Liefde in tijden van kanker

Introductie: 
https://www.youtube.com/watch?v=FkrdBEm2Ai0

Volledige video: 
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/progra

mmas/1.1802954



BEDANKT VOOR JULLIE AANDACHT


