
Vragen?
Heeft u vragen op medisch gebied? 
Dingen die u altijd al eens had willen weten? 
Stuur uw vraag naar gezondheidswijzer@wza.nl. 

We geven geen garantie, maar we beloven dat 
we ons best zullen doen om op al uw vragen te 
antwoorden. 

De leukste/actueelste/boeiendste vraag met het 
bijbehorende antwoord leest u over een maand 
in deze rubriek.

Welkom bij de WZA Gezondheidswijzer, een nieuwe medische rubriek in het 
Gezinsblad. In de WZA Gezondheidswijzer willen we u maandelijks 
op de hoogte houden van ontwikkelingen in de zorg in úw 
regio. Deze rubriek komt tot stand met medewerking van 
alle in het WZA werkzame specialisten.

Een kwart van de mensen 
heeft weleens problemen 
met seksualiteit. Dit blijkt 
uit het laatste grote we-
tenschappelijk onderzoek 
“Seksuele Gezondheid in 
Nederland 2006” van de Rut-
gers Nisso Groep. Seksuele 
problemen leiden vaak tot 
spanningen in de relatie en 
mensen hebben vaker last 
van minder zelfvertrouwen 
en sombere gevoelens. 

De behoefte aan seks, het 
belang dat we er aan hech-
ten en onze tevredenheid 
over seksualiteit  verschillen 
nogal. Voor veel mensen 
geldt ook hier: “Goede 
tijden, slechte tijden”. Soms 
worden mensen echt on-
gelukkig van seks, bijvoor-
beeld omdat het pijnlijk is 
of omdat de behoeften van 
partners binnen een relatie 
veel van elkaar verschillen en 
een gesprek daarover lastig 
is. Soms hebben mensen 
weinig zin in vrijen en heeft 
hun partner of zijzelf daar 
moeite mee. Sommigen heb-
ben juist ongemakkelijk véél 
zin in seks. Soms wil ons li-
chaam (of dat van de ander) 
gewoon niet wat we ervan 

Seksualiteit:
goede tijden, 
slechte tijden

Polikliniek
Seksuologie 
in Assen
In Assen is de Polikliniek Seksuologie gevestigd in 
het Medisch Centrum Wilhelmina en rechtstreeks 
verbonden aan het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. 
Een team van gynaecologen, een psycholoog, een 
maatschappelijk werkende/seksuoloog en een 
bekkenfysiotherapeut werkt hier nauw samen. 
Zij staan klaar om mensen met problemen op 
seksueel gebied op professionele wijze te helpen. 
Tijdens de behandeling is er zo nodig overleg met 
andere hulpverleners. Vanzelfsprekend is alles wat 
een patiënt vertelt volstrekt vertrouwelijk en me-
disch geheim. Binnen het behandelteam worden 
problemen wél besproken en van verschillende 
kanten belicht om de beste oplossing voor iedere 
patiënt te zoeken. Uw medisch-seksuologische 
gegevens worden in een apart archief, los van 
overige ziekenhuisgegevens, bewaard.

Voor een afspraak op de polikliniek seksuologie 
is een verwijzing van uw huisarts of van een me-
disch specialist nodig. Een groot aantal zorgver-
zekeraars vergoedt seksuologische hulp. Of uw 
zorgverzekeraar seksuologische hulp vergoedt, 
hangt af van uw pakket. Het is zinvol dit vooraf 
met uw zorgverzekeraar te overleggen. 

Een afspraak maken kan via de polikliniek 
gynaecologie van het Wilhelmina Ziekenhuis 
Assen (0592) 32 52 70.

Zie ook:
www.seksualiteit.nl
www.icgynaecologie.nl

Zie ook het boek 
Seksualiteit bij ziekte en lichamelijke beperking. 
Gianotten WL, Meihuizen-de Regt MJ, 
Son-Schoones N van. (red)
Assen: Koninklijke Van Gorcum, 2008

Er bestaat geen standaardrecept voor een goed 
en bevredigend seksleven. Vrouwen en mannen 
verschillen in wat ze geleerd hebben over seksu-
aliteit, in wat ze normaal of abnormaal vinden, in 
wat ze prettig, opwindend of vervelend vinden, 
en in eerder opgedane seksuele ervaringen. Seks 
gaat niet altijd vanzelf en soms is er professionele 
hulp nodig. Heel veel problemen op het gebied 
van seks zijn prima oplosbaar en patiënten voelen 
zich na een behandeling in het algemeen een stuk 
gelukkiger.

Het is
belangrijk dat 

u aan uw 
arts vragen 

durft te stellen

hoopten. Niet iedereen zal 
de drempel kunnen nemen 
om hulp te zoeken en…..wie 
heeft er nou verstand van en 
waar kun je terecht?

Seksuele problemen
Er is sprake van een seksueel 
probleem als u ten aanzien 
van seks niet beleeft wat u 
zou willen beleven en/of niet 
kunt wat u zou willen kun-
nen. Het seksuele functione-
ren of de seksuele beleving 
voldoet dan niet aan uw 
verwachtingen.  
Bij vrouwen kan dat zijn:
geen zin in vrijen;
	geen zin in vrijen;
	geen opwinding voelen;
	problemen om een 

hoogtepunt (orgasme) te 
bereiken;

	pijn bij het vrijen;
	onmogelijkheid om 

gemeenschap te hebben 
(vaginisme). 

Bijna elke vrouw krijgt wel 
eens te maken met seksuele 
problemen. Soms zijn deze 
problemen tijdelijk en gaan 
ze vanzelf weer over; soms 
blijven ze bestaan of verer-
geren ze.

Bij mannen komen de vol-
gende problemen voor:
	geen zin in vrijen;
	opwindingsprobleem met 

erectiestoornis;
	probleem een orgasme te 

bereiken;
	voortijdige zaadlozing;
	pijnklachten bij het vrijen;

Oorzaken van
seksuele problemen
Seksuele problemen kunnen 
door verschillende oorzaken 
ontstaan. Remmingen en 
angsten kunnen mensen 
belemmeren om plezier te 
beleven aan seks. Verder 
kunnen schaamte voor het 
eigen lichaam en negatieve 
gedachten tijdens het vrijen 

remmingen veroorzaken 
en tenslotte tot seksu-
ele problemen leiden. Ook 
door onvoldoende ken-
nis over het functioneren 
van de geslachtsorganen 
of onjuiste verwachtingen 
kunnen problemen ont-
staan. Ziekten, handicaps 
en medicijnen kunnen een 
grote invloed hebben op het 
seksueel functioneren en de 
beleving ervan. De behoefte 
aan seks kan in een periode 
van ziekte en behandeling 
minder zijn, maar soms juist 
ook heel sterk. Aangezien 
het dan echter vaak moelijk 
is om hieraan tegemoet te 
komen, kunnen de spannin-
gen en frustraties extra hoog 
oplopen. 
Veel artsen besteden weinig 
aandacht aan de gevolgen 
van bepaalde ziekten of 
handicaps voor de seksuali-
teit. Uw eigen inbreng hierin 
is daarom van groot belang. 
Het is belangrijk dat u aan 
uw arts vragen durft te stel-
len over seksualiteit.

Behandelplan
In Nederland zijn tegen-
woordig poliklinieken die 
zich alleen met seksualiteit 
bezighouden. De vragen en 
problemen waarmee u op 
een polikliniek seksuologie 
terecht kunt, zijn heel ver-
schillend. Uw vraag of klacht 
kan samenhangen met een 
lichamelijke aandoening. 
U en uw partner kunnen 
behoefte hebben aan aan 
informatie over seksualiteit 
naar aanleiding van een 
lichamelijke ziekte (zoals een 

hart- of herseninfarct, kan-
ker, een chronische aandoe-
ning) of na een ingrijpende 
gebeurtenis in uw leven. De 
polikliniek seksuologie kan 
ook helpen met problemen 
met seksualiteit naar aanlei-
ding van seksueel misbruik in 
het verleden.
Tijdens het eerste gesprek 
gaat de gynaecoloog met u 
na wat precies uw vraag of 
klacht is en vindt er meestal 
een lichamelijk onderzoek 
plaats. Direct aansluitend 
aan het gesprek met de 
gynaecoloog heeft u een 
afspraak bij de bekkenthe-
rapeute en de psycholoog/
seksuoloog. Samen met u, en 
eventueel met uw partner, 
wordt nagegaan wat nodig 
is om tot een gewenste 
oplossing te komen. Ver-
volgens wordt er door het 
behandelteam samen met u 
een behandelplan opgesteld. 
Soms krijgt u oefeningen 
mee voor thuis, dit hangt af 
van de aard en de oorzaken 
van uw probleem. De duur 
van de behandeling kan 
variëren. Soms is slechts één 
bezoek aan de gynaecoloog 
met lichamelijk onderzoek 
en uitleg voldoende. Het kan 
ook zijn dat u een behande-
ling volgt van vijf tot tien 
gesprekken van één uur met 
de psycholoog.

Wie heeft er 
verstand van 

en waar kun je 
terecht?


