
                
    
               A. Opdam , beleidsmedewerker bij Stichting Kalorama te Beek Ubbergen. In 
deze functie legt zij zich vooral toe op organisatieontwikkeling, HRM en zorg-
processen.  

           Deze bijdrage is geschreven voor cliëntenraden, maar ook geschikt 
als achtergrondinformatie voor professionals in de zorg. De auteur 
probeert met deze bijdrage te bereiken dat in beleid en praktijk van 
de ouderenzorg en de zorg voor mensen met een beperking meer 
aandacht wordt besteed aan intimiteit en seksualiteit. Nog steeds is 
beleid op dit onderwerp matig aanwezig en wordt het in zorgleefplan-
nen niet beschreven. Cliëntenraden kunnen helpen het tij te keren en 
een bijdrage te leveren aan het tegemoetkomen aan deze menselijke 
behoefte. De auteur beschrijft aan de hand van een aantal voorbeelden 
hoe dit kan.  

         2.1        Inleiding  

     Intimiteit    en seksualiteit    zijn niet voorbehouden aan jonge en gezonde 
mensen. Ook in de laatste levensfase spelen ze een rol van betekenis, 
hoewel die op latere leeftijd wel verandert.  
   Ondanks de veranderingen in normen en waarden ten opzichte van 
intimiteit en seksualiteit die zich in de afgelopen decennia hebben vol-
trokken, blijkt in de praktijk dat dit zowel voor de oudere mens zelf als 
voor diens naasten wordt ervaren als een thema dat moeilijk bespreek-
baar is. Ditzelfde blijkt te gelden voor de hulpverlening. Zorgverleners 
raken mensen aan, tot in de meest intieme levenssfeer, en toch is het 
voor velen van hen een moeilijke opgave om dit lijfelijke, zintuiglijke 
omgaan met elkaar te bespreken.  
   Iedere mens heeft seksuele gevoelens en behoefte aan intimiteit, ook 
mensen die wonen in een woonzorgcentrum, verpleeghuis of andere 
instelling. Dikwijls is dit echter niet of nauwelijks bespreekbaar en 
wordt gedaan alsof deze gevoelens niet meer van belang zijn. Ook ern-
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 stig zieke mensen of mensen met dementie hebben lustgevoelens en 
behoefte aan lichamelijk contact, al dan niet gericht op seksualiteit.  
   In instellingen blijken ten aanzien van seksualiteit       veelal algemene 
protocollen aanwezig te zijn, bijvoorbeeld gericht op het voorkómen 
van seksuele intimidatie. Maar weinig instellingen hebben in hun 
visie en beleid aandacht voor het tegemoetkomen aan behoeften van 
cliënten met betrekking tot intimiteit en seksualiteit. Een ruimte om 
de partner te knuffelen of intiem te zijn is er vaak niet, de vraag wordt 
veelal zelfs niet gesteld. In het zorgleefplan in de ouderenzorg wordt 
dit punt doorgaans niet of nauwelijks benoemd.  
   In de gehandicaptenzorg bestaat voor de cliënt vaak de mogelijkheid 
om een betaalde hulpverlener (van de andere of de eigen sekse) in te 
schakelen om te voldoen aan de seksuele behoefte. Medewerkers van 
de instellingen kunnen hierin bemiddelen of wijzen de cliënt de weg. 
In de ouderenzorg lijkt dit echter niet voor te komen, terwijl ook ou-
dere mensen behoefte hebben aan intimiteit en seksualiteit.  
   In paragraaf 3 wordt eerst ingegaan op het belang van intimiteit en 
seksualiteit voor de oudere mens in het verpleeghuis, en de mogelijk-
heden die gecreëerd kunnen worden om aan deze behoefte tegemoet 
te komen. Daarna komt de zorg voor mensen met een verstandelijke of 
lichamelijke beperking aan bod.  

         2.2        Intimiteit en seksualiteit, begripsaanduiding  

     Seksualiteit en intimiteit zijn meer dan alleen vrijen of geslachtsge-
meenschap, ze vormen een wezenlijk onderdeel van ons leven. Ieder 
mens heeft seksuele gevoelens en heeft behoefte aan intimiteit. De 
begrippen ‘seksualiteit’ en ‘intimiteit’ worden echter nogal eens door 
elkaar heen gebruikt, waardoor verwarring ontstaat.  
   In deze bijdrage wordt van de volgende begripsomschrijvingen 
uitgegaan.  
      ��      Intimiteit     : Het woord ‘intiem’ komt van het Latijnse woord  intimus  

dat ‘binnenste’ betekent. Intimiteit is een vorm van verbondenheid 
tussen twee of meer personen. Deze verbondenheid kan lichame-
lijk, emotioneel of spiritueel zijn, men laat een ander toe tot zijn 
binnenste. Bij intimiteit gaat het niet altijd om seksuele, wél om 
geestelijke en lichamelijke betrokkenheid.  

      ��      Seksualiteit : Seksualiteit    wordt opgevat als een mogelijke verrijking 
van het leven, als een kans om met een ander en van jezelf te genie-
ten. Alle gedragingen, gedachten en gevoelens die te maken hebben 
met het eigen lichaam en dat van een ander en die speciale gevoe-
lens van opwinding veroorzaken, vallen in de breedste zin van het 
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 woord onder seksualiteit. Hierbij gaat het niet enkel om de voort-
planting, maar ook om de lustbeleving.  

       De nieuwe generaties ouderen zijn steeds vitaler, gezonder, mondiger 
en hebben hun zaken fi nancieel meestal op orde. In de komende de-
cennia zal de generatie van de ‘babyboomers’ de ouderdom bereiken. 
De babyboomers zijn de generatie van de seksuele revolutie: de eerste 
generatie die de beschikking kreeg over de anticonceptiepil en de 
eerste generatie die – wanneer vrijen niet meer lukt – een recept kan 
krijgen voor de erectiepil. Zij zullen zich hun seksuele rechten en vrij-
heden niet laten afpakken. Voor de hulpverlening zal dit betekenen dat 
steeds meer ouderen zich melden met vraagstukken ten aanzien van 
seksualiteit en intimiteit.  

         2.3        Intimiteit en seksualiteit in een zorginstelling  

     Lichaamsbeleving, seksualiteit en intimiteit zijn nauw verbonden met 
het menselijk bestaan en zijn medebepalend voor de kwaliteit van le-
ven van ieder individu. Van mensen die in een zorginstelling wonen, 
wordt verwacht dat zij zich aanpassen aan telkens wisselende zorg-
verleners. Door hun afhankelijkheid verliezen zij het gevoel van ‘dit 
lichaam is van mij’. Het lichaam wordt een gebruiksvoorwerp dat ver-
zorgd moet worden in plaats van een mogelijkheid om het gevoel van 
intimiteit te verhogen.  
   Een belangrijk gegeven om deze onteigening van het lichaam tegen 
te gaan, zijn de zogenoemde gedragsregels     1    binnen een instelling. 
Hoe reageert een medewerker die een cliënt aan het wassen is, als de 
telefoon gaat? Wordt de cliënt zorgvuldig toegedekt als de telefoon 
opgenomen móet worden, of wordt de cliënt open en bloot achtergela-
ten? Wordt de cliënt met de deur open gedoucht als de temperatuur ’s 
zomers stijgt in de badkamer of gaat de deur toch dicht?  
   Voor de cliëntenraad is het belangrijk om zicht te hebben op de ge-
dragsregels die ten aanzien van deze privacygevoelige situaties binnen 
een instelling gehanteerd worden.  
   In deze paragraaf zullen de beleving en vragen ten aanzien van seksu-
aliteit en intimiteit worden toegelicht bij vier verschillende doelgroe-
pen. Met het hanteren van deze indeling wordt overigens niet gesugge-

1       De Stichting Kalorama in Beek Ubbergen heeft deze gedragsregels omgezet 
in een uniek spel, ‘Zo zijn onze manieren’. Door teams het spel gezamenlijk te 
laten spelen, wordt men zich ervan bewust op welke manier men met elkaar, 
medewerkers én cliënten, wil omgaan.     
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  reerd dat de behandelde beleving en vragen enkel onder de beschreven 
doelgroep voorkomen.  

       2.3.1        ‘zuster, ik wil zo graag een keer alleen 
met mijn man zijn’  

     Voor de oudere mens die is opgenomen op een somatische afdeling 
van een verpleeghuis (gemiddelde leeftijd: 70-75 jaar), en zijn partner 
zijn intimiteit en seksualiteit verwarrende begrippen geworden. Ge-
boren en opgegroeid in een tijd waarin andere waarden en strengere 
normen ten aanzien van intimiteit en seksualiteit golden, worden zij 
nu geconfronteerd met een maatschappij die de knellende banden met 
betrekking tot beleving van intimiteit en seksualiteit heeft verbroken. 
Anderzijds zien zij zich geconfronteerd met een woonomgeving waar-
in veelal geen ruimte is voor het beleven van intimiteit en seksualiteit. 
Het gebrek aan privacy    is een van de grootste struikelblokken om een 
relatie in stand te houden of op te bouwen. Het volgende krantenarti-
kel is hiervan een sprekend voorbeeld.  

        Verpleeghuis Cornelia Allevo in Zierikzee gaat binnenkort een 
relaxkamer    in gebruik nemen. De volledig ingerichte kamer is 
bedoeld voor bewoners die met de eigen partner of dame/heer van 
lichte zeden de liefde willen bedrijven. Het enige wat de gebrui-
kers hoeven te doen, is de kamer op tijd reserveren.   
   Met de relaxkamer hoopt de directie van Cornelia het taboe 
rondom seks te doorbreken. Geen enkele andere instelling voert 
tot nog toe een soortgelijk beleid. ‘Misschien dat verpleeghuizen 
wel de mogelijkheid bieden aan hun patiënten om in de privésfeer 
intiem te zijn, maar dan wordt daar zeker niet over gesproken’, 
aldus Van der Vugt, maatschappelijk werker. ‘Waarmee maar weer 
eens is aangetoond hoe gevoelig dit onderwerp ligt.’   
   Bij de bewoners is de relaxkamer positief ontvangen. Ook al moe-
ten ze nog wennen aan het feit dat iedereen kan zien met wie je je 
terugtrekt in de kamer.   

       

        Aangezien vrouwen over het algemeen ouder worden dan mannen, 
zullen zij hun partner vaak overleven. Het aangaan van een nieuwe 
relatie is niet altijd even gemakkelijk. De keuze aan nieuwe mannen 
is voor de oudere vrouw beperkt. Daarnaast kunnen factoren als een 
gevoel van trouw aan de eerste partner en opvattingen van de kinderen 
en anderen in de directe omgeving een grote rol spelen bij het gevoel 
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van vrijheid en het vermogen om opnieuw een seksuele of intieme 
relatie aan te gaan. De regels en afspraken binnen de instelling en de 
‘allesziende’ blik van medebewoners leiden ertoe dat het maar weinig 
voorkomt dat ouderen in een instelling een nieuwe relatie aangaan of 
uitgesproken seksueel gedrag vertonen.  
   Voor de cliëntenraad is het van belang oog te hebben voor de manier 
waarop met de privacy    van cliënten wordt omgegaan. Dit kan in kleine 
dingen zitten, bijvoorbeeld of medewerkers gewend zijn op de deur te 
kloppen wanneer zij een kamer binnen willen lopen, én daaraan ge-
koppeld of zij wachten op toestemming alvorens de kamer binnen te 
gaan. Anderzijds kan het ook belangrijk zijn om aandacht te schenken 
aan ingrijpendere zaken als de mogelijkheid voor de cliënt om zich 
met de partner terug te trekken in een ruimte waar de privacy is ge-
waarborgd. Vooral voor instellingen waar meer cliënten op één kamer 
verblijven, kan dit cruciaal zijn voor een intieme, al dan niet seksuele, 
relatie.  
   Maar niet alleen het aangaan van een níeuwe relatie, ook het in stand 
houden van een al bestaande relatie is niet gemakkelijk wanneer een 
van de partners is opgenomen in een zorginstelling. De overgang van 
een leven met elkaar naar het leven in een instelling is zowel voor de 
opgenomen partner als voor de gezonde partner soms erg groot. Het 
gebrek aan privacy, het niet meer kunnen nemen van eigen beslissin-
gen en de beperkte keuzevrijheid zijn hierin belangrijke factoren. Ter 
illustratie het volgende voorbeeld.  

         Mijn man was hartchirurg, hij heeft zijn hele leven gestudeerd en 
was vanuit zijn functie gewend om het voor het zeggen te hebben. 
Hij was een belezen man, die graag grote reizen maakte. Door 
een ongeval kwam hij op zijn vijfenzestigste in een verpleeghuis 
terecht. Hij werd geplaatst op een afdeling met vijfentwintig 
andere cliënten, met zeer diverse problemen en uiteenlopende 
achtergronden. Zijn plaats aan tafel was tussen allemaal medebe-
woners met wie hij geen enkel gespreksonderwerp gemeen had. 
Doordat hij zelf niet in staat was van tafel te veranderen, was hij 
aangewezen op de plek waar hij werd neergezet, tenzij er iemand 
was die in de gaten had dat hij zich niet prettig voelde. De radio 
en televisie in de gemeenschappelijke huiskamer stonden altijd 
aan op zenders die niet bij hem pasten. Zijn slaapkamer moest hij 
delen met een ander, dus ook daar kon hij zich niet terugtrekken. 
De meisjes die hem verzorgden, waren lief voor hem, daar kan ik 
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niets van zeggen. Maar of ze écht snapten wat belangrijk was voor 
mijn man, daar twijfel ik aan.   
   Doordat mijn man afhankelijk was van anderen, werd zijn wereld-
je steeds kleiner. Hij miste zijn boeken, zijn collega’s en mensen 
met wie hij een gesprek kon aangaan over de onderwerpen die 
hem interesseerden. Van enige intimiteit tussen mij en mijn man 
was geen sprake meer. Er waren altijd anderen om ons heen, en 
wilden we eens alleen zijn, dan moesten we zo’n jong ding vragen 
of ze zijn kamergenoot een tijdje bij ons vandaan wilde houden. Je 
zag het kind denken...   

       

        Voor hulpverleners in de zorg is het aangaan van gesprekken over in-
tieme en seksuele zaken niet altijd even gemakkelijk. Hoewel de denk-
beelden in onze maatschappij ten aanzien van ouderdom veranderen 
(denk bijvoorbeeld aan het verhogen van de leeftijd waarop mensen 
moeten werken), is nog steeds te merken dat ouderen niet direct geas-
socieerd worden met groei, toekomstperspectief, lust en intimiteit. 
Ouderdom wordt eerder gekoppeld aan ziekte en dood.  
   Schaamtegevoel en mogelijk ook de confrontatie met de eigen sterfe-
lijkheid maken dat het bespreken van intimiteit en seksualiteit door 
zorgverleners als een precair onderwerp wordt gezien. Seksualiteit en 
intimiteit zijn echter ook voor ouderen belangrijke levensgebieden. 
Een mens is niet zomaar oud, maar is oud gewórden. De zogenoemde 
‘derde levensfase’ staat niet los van eerdere levensfasen, maar is al in-
gezet vanaf het allereerste levensteken.  

         2.3.2        ‘zuster, mag ik met u vrijen?’  
     Met het vergrijzen van de bevolking stijgt ook het aantal mensen dat 
aan dementie    lijdt. Dementie wordt gekenmerkt door achteruitgang 
van het geheugen en andere cognitieve vaardigheden. De lichamelijke 
vitaliteit wordt vaak pas later aangetast.  
   Hoewel de ziekte zich bij iedere patiënt anders manifesteert, zijn er 
duidelijk drie stadia te onderscheiden. In het eerste stadium treedt ge-
heugenverlies op. Mensen vergeten kleine dingen snel, maar zijn nog 
wel in staat om zonder hulp eenvoudige handelingen te verrichten. 
Voor degene die aan het dementeren is, is dit een moeilijke periode. 
Hij wordt zich ervan bewust dat hij dingen vergeet, waardoor irritatie 
en onrust optreden, soms zelfs met depressiviteit als gevolg.  
   In het tweede stadium gaat het kortetermijngeheugen steeds slechter 
functioneren en leeft de dementerende steeds minder in het heden. Hij 
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   krijgt moeite met het herkennen van familielieden en vrienden en is 
gedesoriënteerd in plaats en tijd. In dit stadium wordt veelal de hulp-
verlening ingeschakeld.  
   In het laatste stadium ontstaan veel lichamelijke problemen en is er 
bijvoorbeeld sprake van verwaarlozing van kleding en uiterlijk, gebrek 
aan hygiëne, het maken van ongepaste opmerkingen of het gebruiken 
van obscene taal. Vaak is er een verandering van persoonlijkheid en 
gedrag.  
   Dementie kan voor de seksualiteit       en intimiteit       verschillende conse-
quenties hebben. Doordat de gelijkwaardigheid en wederkerigheid in 
een relatie tussen partners van wie er een dementeert, verstoord raken, 
komt de relatie in het gedrang. De gezonde partner moet zich emotio-
neel losmaken van zijn oude vertrouwde partner en een nieuwe relatie 
aangaan met zijn dementerende partner, die deels nog dezelfde is als 
vroeger, maar deels ook ingrijpend veranderd is.  
   Bij beginnende dementie is de seksuele behoefte meestal nog aanwe-
zig. In een later stadium verdwijnt deze meer en meer. Bekend is dat 
echtparen waarvan een van de partners dementerend is, zeker in de be-
ginfase nog een seksuele relatie onderhouden. Door het dementiepro-
ces vindt er echter een rolwisseling plaats, die veelal van invloed is op 
de relatie van beide partners. De gezonde partner vervult meer en meer 
de verzorgende rol, de dementerende partner moet zich neerleggen bij 
het steeds afhankelijker worden van de zorg en ondersteuning van de 
ander. Het komt vaak voor dat de gezonde partner zich schuldig voelt 
als deze nog seks heeft met de dementerende partner. Veelal speelt 
hierbij de veronderstelling dat de demente partner niet meer precies 
weet wat er gebeurt, een grote rol.  
   Andersom kan het gebeuren dat de dementerende partner dwingend is 
in zijn seksuele wensen, wat voor de gezonde partner angstig kan zijn 
of schaamte kan opwekken.  
   Doordat dementie niet alleen ontremmend werkt, maar ook gepaard 
gaat met een verlies aan initiatief en doelgerichtheid, zal in een latere 
fase het tonen van seksueel gedrag afnemen óf vormen gaan aanne-
men die als ongepast beschouwd worden. Hierbij zijn het uittrekken 
van kleding in situaties waarin dit niet past, het bij een ander in bed 
kruipen of het tonen van seksuele handelingen veelvoorkomend.  
   Uit schaamtegevoel, onmacht, onzekerheid of verdriet is het voor de 
gezonde partner vaak moeilijk hierover met de omgeving te praten. Uit 
gesprekken met mensen blijkt dat zij niet zozeer de geslachtsgemeen-
schap missen, maar veel meer het aanraken, de troost en de kameraad-
schap. Er komt een rouwproces op gang, dat ook wel ‘kunstmatige 
verweduwing   ’ genoemd wordt. Er moet afscheid genomen worden van 
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 iemand die er fysiek nog wel is, maar mentaal niet meer op de partner 
lijkt die men altijd gekend heeft. Hierdoor treedt een vervreemding op 
tussen de partners, die elkaar altijd zeer nabij stonden.  
   Na de fase van rouw is er soms weer ruimte voor het ontstaan van 
nieuwe relaties. De dementerende partner is fysiek nog wel aanwezig, 
maar er is geen sprake meer van een gelijkwaardige relatie compleet 
met intimiteit en seksualiteit. Het aangaan van een nieuwe relatie ver-
loopt dan ook niet altijd even gemakkelijk. Schuldgevoel ten aanzien 
van de ‘echte’ partner, kinderen en familie, onbegrip en schaamte spe-
len hierbij een grote rol.  
   Partners van dementerende cliënten krijgen veelal te maken met een 
veranderingsproces bij hun partner, waardoor zij de eigen partner niet 
meer herkennen. Cliëntenraden kunnen zich inspannen om gespreks-
groepen op te zetten waar partners van dementerende cliënten in con-
tact kunnen komen met mensen die vergelijkbare ervaringen hebben. 
Uit onderzoek is gebleken dat vanuit herkenning en het uitwisselen 
van ervaringen meer begrip voor de eigen situatie wordt ontwikkeld. 
Uit dit zogenoemde lotgenotencontact blijken veel mensen steun te 
putten.  
   Thema’s die behandeld kunnen worden, zijn bijvoorbeeld: hoe ga je 
om met een dementerende partner; de veranderende relatie met de de-
menterende partner, seksualiteit en intimiteit; schaamte voor je part-
ner en: schuldgevoelens en hulp bij de zorg.  

         2.3.3        ‘móét je aan seks doen of is het ook goed 
dat ik gewoon een stripboek ga lezen?’  

     ‘Seks is fi jn, seks is leuk en seks is spannend’, zijn boodschappen die 
ons via reclames op televisie, in kranten en in tijdschriften voortdu-
rend worden voorgehouden. Ook mensen die in een instelling voor 
mensen met een verstandelijke beperking       wonen, krijgen deze bood-
schap mee.  
   In het verleden werd binnen deze instellingen niet gesproken over sek-
sualiteit en intimiteit. Ook het hebben van seksuele contacten of het 
geven van voorlichting was voor ‘dit soort mensen’ niet toelaatbaar, 
hier hadden ‘zij’ immers toch geen behoefte aan… Cliënten die niet 
konden begrijpen dat seksueel gedrag niet was toegestaan, maar die 
uiteraard wel seksuele gevoelens hadden, kregen indien mogelijk be-
perkingen opgelegd.  
   In de afgelopen jaren is er een beleid gevoerd dat gericht was op het 
zo veel mogelijk normaliseren van het leven van mensen met een ver-
standelijke beperking. Een betere zelfontplooiing, participatie en in-
tegratie in de maatschappij stonden daarbij centraal. Mensen met een 
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 (lichte) verstandelijke beperking hebben hierdoor een steeds norma-
lere plek in de samenleving gekregen, zij kunnen vaker zelf beslissen 
over wonen, werken en relaties.  
   Door deze normalisatie kwam er ook meer oog voor de seksuele wen-
sen van verstandelijk beperkten. Seksuele contacten tussen mensen 
met een verstandelijke beperking kwamen uit de taboesfeer en werden 
meer en meer geaccepteerd.  
   Zorgverleners hebben de taak hierin een zorgvuldige begeleiding te 
bieden. Het is echter niet voor iedere zorgverlener even gemakkelijk 
om functioneel en professioneel te spreken over een onderwerp dat 
ook de eigen beleving dicht nadert of waarbij ook de eigen normen en 
waarden een belangrijke rol spelen.  
   Voor de cliëntenraad is het belangrijk te weten welke visie op seksua-
liteit binnen een organisatie gehanteerd wordt. Met het ontwikkelen 
van een instellingsvisie en beleid met betrekking tot seksualiteit       geeft 
de instelling aan dat seksualiteit tot de basisbehoeften van de mens 
behoort. Een visie met heldere normen en waarden geeft zorgverleners 
een kader waarop zij hun handelen kunnen baseren.  
   In een dergelijke visie worden regels en opvattingen opgenomen met 
betrekking tot:  
      ��    de visie op seksualiteit van mensen met een verstandelijke beper-

king;  
      ��    anticonceptie en consequenties van seksualiteit;  
      ��    lichamelijke verzorging en omgangsvormen (waar liggen gren-

zen?);  
      ��    voorlichting en preventie;  
      ��    verantwoordelijkheden van medewerkers;  
      ��    de rol van ouders en wettelijke vertegenwoordigers;  
      ��    seksueel misbruik;  
      ��    de plaats die het thema ‘seksualiteit en intimiteit’ inneemt in het 

zorgplan van de cliënt.  

       In het verlengde van de seksuele contacten ligt ook de mogelijkheid 
van het krijgen van kinderen. De keerzijde van dit beleid kan echter 
zijn dat de verstandelijk beperkte mens verantwoordelijkheden krijgt 
c.q. neemt waaraan hij niet kan voldoen. Uit de praktijk van hulpver-
leners en uit onderzoeken blijkt dat de opvoeding door verstandelijk 
beperkte ouders in de meeste gevallen tekortschiet. In twee derde van 
de gevallen gaat het zo ernstig mis dat er sprake is van uithuisplaat-
sing, en bemoeienis van de Raad voor de Kinderbescherming, en zijn 
er aanwijzingen van verwaarlozing en/of mishandeling.  
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      Daarnaast is doorgaans ook de belasting voor de omgeving van ver-
standelijk beperkte ouders       bijzonder groot. Een verstandelijk beperkte 
ouder heeft dikwijls veel steun en hulp van anderen nodig om zijn/haar 
kinderen verantwoord te kunnen opvoeden.  
   Voor de cliëntenraad is het van groot belang om ethische vraagstuk-
ken binnen de instelling op de agenda te plaatsen. Onderwerpen die 
hierbij aan bod kunnen komen, zijn: Welke visie wordt vanuit de in-
stelling gehanteerd ten aanzien van het toepassen van anticonceptie 
bij vrouwen met een verstandelijke beperking; in hoeverre is de eigen 
keus van de verstandelijk beperkte mens leidend voor zijn handelen 
ten aanzien van seksualiteit en het aangaan van relaties; in hoeverre 
wordt het aangaan van relaties tussen verstandelijk beperkte mensen 
gestimuleerd of juist ontmoedigd; hoe denkt de instelling over ver-
standelijk beperkte mensen die kinderen krijgen? Door het agenderen 
van dergelijke onderwerpen wordt de openheid bevorderd en kan een 
discussie op gang komen die steun kan bieden aan zowel cliënten en 
hun familieleden als hulpverleners.  
   In veel gevallen lukt het hulpverleners en/of familieleden de verstan-
delijk beperkte mens te overtuigen in te stemmen met maatregelen 
om een zwangerschap te voorkomen. Daar waar dat niet lukt en men 
tevens overtuigd is van het ontbreken van ouderschapscompetentie, 
pleit men ervoor anticonceptie in de vorm van een prikpil onder dwang 
toe te dienen, een spiraaltje te plaatsen of zelfs een sterilisatie uit te 
voeren. Dit is echter aan strenge regels gebonden.  
   Naar aanleiding van de toenemende aandacht voor vraagstukken 
rondom anticonceptie bij mensen met een verstandelijke beperking,              
heeft de Gezondheidsraad hierover in 2002 een advies uitgebracht. In 
2004 heeft staatssecretaris Ross-van Dorp van VWS op basis van dit 
advies de volgende standpunten ingenomen, die tot op heden gevolgd 
worden:  
      ��    Kern van de zaak is verantwoord ouderschap. Het belang van de 

verstandelijk gehandicapte met een kinderwens en het belang van 
het eventuele toekomstige kind moeten worden afgewogen. Als ver-
antwoord ouderschap niet mogelijk blijkt, weegt het belang van het 
kind het zwaarste, en wordt een ontmoedigingsbeleid gevoerd.  

      ��    Om tot een weloverwogen oordeel te komen rond zwangerschap en 
ouderschap van verstandelijk gehandicapten, is het aan te bevelen 
dat zorgverleners in samenwerking met de ouder- en cliëntenver-
enigingen tot protocollen en richtlijnen komen. Het advies van de 
Gezondheidsraad biedt daartoe een goede basis. In deze protocol-
len/richtlijnen moet naast het belang van de (eventuele) ouders ook 
het belang van het toekomstige kind worden meegenomen. Bij de 
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  oordeelsvorming speelt de mening van de belangenbehartiger een 
prominente rol.  

      ��    De verdere ontwikkeling van een ondersteunend netwerk rond 
seksualiteit, zwangerschap en ouderschap, dat de Gezondheids-
raad nodig acht in gevallen waarin verantwoord ouderschap alleen 
gerealiseerd kan worden dankzij zo’n netwerk, wordt op korte ter-
mijn niet mogelijk geacht. Het inzetten op meer begeleiding rond 
anticonceptie/seksualiteit heeft, gezien de bredere problematiek 
(ongewilde en ongewenste zwangerschap van de verstandelijk ge-
handicapte), hoe dan ook prioriteit.  

      ��    Bij twijfel bij de oordeelsvorming over de mogelijkheid van verant-
woord ouderschap moet op zijn minst een proefperiode voor de 
verstandelijk gehandicapte met een kinderwens worden ingelast, 
waarin basale vaardigheden van ouderschap kunnen worden geoe-
fend.  

      ��    Er wordt een inventariserend onderzoek uitgevoerd of/welke geval-
len in Nederland van verantwoord ouderschap te vinden zijn, en 
welke factoren de doorslag geven voor succes.  

             2.3.4        ‘ik wil zo graag, maar het lukt me niet 
alleen’  

     Het aantal mensen met een chronische ziekte       en/of een lichamelijke 
beperking       maakt een relatief groot deel uit van de Nederlandse bevol-
king. Naar schatting gaat het om ruim 200.000 mensen van 15 jaar 
en ouder. Op basis van diverse nationale en internationale studies 
kan worden geconcludeerd dat de problematiek rondom seksualiteit 
en seksuele gezondheid onder deze groep fors is in vergelijking met 
mensen zonder ziekte of beperking. Het tot stand brengen van een 
relatie, het onderhouden van een relatie, maar ook het hebben van sek-
suele contacten zijn voor mensen met een lichamelijke beperking of 
een chronische ziekte vanwege de lichamelijke complicaties niet altijd 
vanzelfsprekend.  
   Bij aangeboren of zeer vroeg verworven beperkingen heeft de handicap 
vanaf het begin invloed op de seksuele ontwikkeling en seksualiteits-
beleving. Wanneer de beperking of chronische ziekte op latere leeftijd 
ontstaat, is er een breuklijn tussen het (seksuele) leven zonder en het 
leven mét de beperking. Dit laatste gaat gepaard met een rouwperiode 
en het zich (moeten) leren aanpassen aan de nieuwe mogelijkheden.  
   Voor mensen die vanwege hun beperkingen zijn aangewezen op een 
verblijf in een instelling, spelen er nog andere zaken. Zo heeft ieder 
mens de behoefte om alleen te zijn of om samen met een geliefde te 
zijn. Een eigen plek biedt mogelijkheden voor het beleven van seksu-
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 a liteit en het aangaan van intimiteit. Maar niet alle mensen die in een 
instelling verblijven, hebben de luxe van een eigen ruimte. Daarnaast 
heeft het leven in een instelling nog andere gevolgen voor het aangaan 
van intimiteit. Sociale controle, gehaast personeel, onzorgvuldigheid 
en gebrek aan privacy zijn fataal voor het ontstaan of in stand houden 
van intimiteit en (seksuele) relaties.  
   Omdat het thema seksualiteit nog maar weinig is ingebed in de regu-
liere zorg, is voor veel mensen de drempel hoog om hulp te zoeken 
op dit vlak. De belangrijkste redenen zijn schaamtegevoel, fi nanciële 
beperkingen en gebrek aan kennis over het hulpverleningsaanbod op 
dit terrein.  
   Het hulpverleningsaanbod blijkt echter de laatste jaren fl ink uitgebreid 
te zijn. Zo zijn er bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in het ont-
wikkelen van hulpmiddelen op seksueel gebied voor mensen met een 
lichamelijke beperking. Daarnaast zijn er organisaties die specifi ek 
bemiddelen in seksueel contact voor mensen met een handicap, zoals 
de Stichting Alternatieve Relatiebemiddeling (SAR)    en Flexzorg   . Deze 
organisaties helpen mensen met een lichamelijke en een verstandelijke 
handicap bij het vinden van een alternatief voor een seksuele relatie. 
Ze hebben mannen en vrouwen in dienst (al dan niet afkomstig uit 
de zorg) die tegen een vergoeding hun seksuele diensten aanbieden. 
Diverse gemeenten zijn inmiddels bereid een bijdrage in de kosten te 
geven indien de cliënt hierom verzoekt.  
   Voor de cliëntenraad is het van belang dat er binnen de instelling een 
gedegen kennis bestaat van het hulpverleningsaanbod aan mensen 
met lichamelijke beperkingen en/of een chronische ziekte. Daarnaast 
is het van belang dat een instelling een visie heeft tot op welke hoogte 
zij cliënten ondersteuning wil bieden bij het gebruikmaken van dit 
aanbod. Items waaraan gedacht kan worden, zijn of de instelling 
mogelijkheden creëert voor het ontvangen van mensen die seksuele 
diensten verlenen, voldoende privacy voor de cliënt mogelijk maakt 
en ondersteuning biedt bij het aanvragen van vergoedingen voor deze 
diensten.  

            Bron van dit hoofdstuk: Cliënt en medezeggenschap in de zorg 
(mei 2008).   
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