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Even voorstellen



Wie ben ik ?

 Jeroen-Martijn Plette

 Oncologieverpleegkundige poli interne Gelre ziekenhuizen Apeldoorn

 Psychosociaal therapeut en coach verlies & rouw 

 Begeleider retraites

 www.jmplette.nl

 www.micuent0-reizen.nl

http://www.jmplette.nl/
http://www.micuent0-reizen.nl/
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Doelen Café Doodgewoon Seksualiteit & intimiteit



Vanuit verschillend perspectief



Opmerkingen bij presentatie

 Als ik spreek over patiënt  gast, bewoner, cliënt, coachee, zorgvrager etc.

 Als ik spreek over ziekenhuis  alle zorginstellingen en wijkzorg etc.

 Ervaringen uit mijn dagelijks praktijk  oncologische en hematologische 
zorg ( presentatie voor alle ziektebeelden & ook chronische ziekten)

 Beweging tussen persoonlijk en professioneel

 Interactief: dus vragen, opmerkingen, ervaringen graag! 

U bent zeer welkom om mee te doen



Begrippen

Seksualiteit :

is een centraal aspect van het 
menselijk bestaan

& 

omvat seksuele activiteit, 

geslachtsidentiteit en -rollen, 
seksuele orientatie, erotiek, 
plezier, intimiteit

en voortplanting

(WHO, 2006)

Intimiteit:

gaat over vertrouwelijkheid en 
toewijding tussen mensen 

& 

kán gepaard gaan met affectieve 
aanraking

Gedurende het hele leven van belang



Wat roept deze foto bij u op ?



Begrippen

Palliatieve zorg is zorg die gegeven wordt waarbij er geen genezing mogelijk is

Gericht op kwaliteit van leven ( en uiteindelijk ook kwaliteit van sterven) 

 Soms gericht op levensverlenging

Terminale zorg is een fase van palliatieve zorg; palliatieve zorg is veel meer 
dan terminale zorg. Palliatieve fase kan jaren duren.

Intimiteit ( en seksualiteit) zijn fundamentele en blijvende  aspecten van 
kwaliteit van leven



Verhaal uit de praktijk



Ongeneeslijke ziekte kan leiden tot:

 Geen problemen 

 Seksuele zorgen en onzekerheid

 Seksuele vragen

 Seksuele disfuncties

 Seksuele problemen

 Seksuele veranderingen



Reflectie

 Stel je voor………………………………………



Voorbeelden van verstoring

 Seksuele functie  ziekte depressiemedicatie  geen orgasme 
meer krijgen

 Seksuele identiteit kaalheid door behandelen veranderend 
zelfbeeld minder vrouw of man

 Seksuele relatie  erectieproblemen  geen initiatief nemen rondom 
intimiteit & seksualiteit  afstand en eenzaamheid



Plenair

Als je ziek bent,  is seks toch niet relevant ?

Kanker gaat toch over overleven en dan is seks niet belangrijk ?



Verhaal uit de praktijk



Lastig (of  uitdagend) onderwerp

 Patiënt en partner(s) samen

 Patiënt en partner  met hulpverlener

 Hulpverlener zelf



Intimiteit (& Seksualiteit) draagt bij aan kwaliteit van leven…. 
In alle fases van het leven ( en van het ziek zijn)



Voordelen van intimiteit en seks

 Lichamelijk en geestelijke ontspanning

 Basisbehoefte (aanraking en lichamelijk contact)

 Verbinding, nabijheid en geborgenheid

 Afleiding

 Door fysieke processenminder moe, opgewekter en blijer

Niet voor iedereen:

 Seks is niet voor iedereen belangrijk

Seks kan traumatiserend zijn (geweest)

Seks kan teveel zijn



Intimiteit 



Intimiteit – op een andere manier -

-12 juni 1942-
"Ik zal hoop ik aan jou alles 
kunnen toevertrouwen, zoals ik het 
nog nooit aan iemand gekund heb,

ik hoop dat je een grote steun voor 
me zal zijn.“

Je Anne



Intimiteit 2022 (?)



Dagelijkse praktijk

Intimiteit & professionals



Intimiteit: contact en gesprek vanuit  verbinding & kwetsbaarheid m.a.w. NABIJ ZIJN



Vraag

Wat betekent kwetsbaarheid voor u ?



Kwetsbaarheid 

“Kwetsbaarheid is onzekerheid, risico’s 
nemen en emotionele blootstelling “

Brené Brown 

De Kracht van Kwetsbaarheid



Uitdaging in zorgomgeving

“ want uiteindelijk werd ik alleen nog aangeraakt vanuit functionaliteit”

 Woon- en werklocatie
 Kennis & kunde
 Bespreekbaar maken & onderdeel van dagelijkse zorg
 Koppelbed ( zie volgende slide)
 Massages
 Speciale kamer
 Niet storen bordje of belet lampje
 Slot op kamer
 Onderwerp bespreekbaar van intake tot sterven



Intimiteit: koppelbed
Tekst Leonie Jorna



Reflectie naar jezelf rondom intimiteit & seksualiteit

Eigen beelden 

Eigen ervaringen

Culturele en religieuze aspecten

Eigen overtuigingen

Eigen blokkades en (voor)oordelen

Eigen seksualiteit & intimiteit



Hilde de Vocht 
Lector AGZ:

ouderenzorg en palliatieve zorg

Saxion kenniscentrum

Gezondheid, Welzijn & technologie

Onderzoek uit 2011

Seksualiteit & intimiteit in de oncologische en palliatieve zorg in 
Nederland



Belangrijke uitkomsten

 Patiënten en partners waarderen het als professionals de onderwerpen 
intimiteit en seksualiteit ter sprake brengen

 Patiënten en partners beslissen of zij deze onderwerpen op dit moment 
willen bespreken met deze professionals

 Leeftijd en geslacht van de professional zijn hierbij geen 
doorslaggevende factoren; oprechtheid en openheid van de professional 
zijn dat wel!



BLISS-model voor iedere zorgverlener

 B: breng het onderwerp op passende wijze ter sprake

 LI: luisteren naar de individuele ervaringen

 S: steun de patiënt en naaste en toon begrip

 S: stimuleer communicatie tussen partners

 S: serveer informatie, geef zorgvuldige adviezen & verwijs zonodig door



PLISSIT-model( Nederlands) 
voor iedere zorgverlener die therapeutische handvatten kan bieden



Belangrijke punten

 Waar ligt de behoefte van patiënt(e) en naaste ?

 Wie begint over het onderwerp ?

 Hoe stemmen we af op die behoefte ?  NB Tijd, privacy, kennis

 Wat is er nodig ( voor patiënt en professional)



Voorbeelden uit de praktijk

 “mijn borsten gingen van prachtige 
onderdelen van mijn lijf naar 
vijanden die bestreden moesten 
worden”

 “ik neem afscheid van een mooi 
onderdeel van mijn seks” 

 “in de fase van overleven was het 
niet aan de orde, toen ik weer meer 
ging leven wel “



Verlies & rouw

Rouwen is nieuwe balans vinden met dat wat verloren is gegaan

Verlies van o.a.

- Lijf zoals het was, ongeschondenheid

- Lichamelijke functies

- Toekomstperspectief

- Zingeving

- Zorgeloosheid

- Relatie zoals die was of waren

- De moed om nieuwe relatie(s) aan te gaan 



Verhaal uit de praktijk



Hulpmiddelen in de praktijk



Hulpmiddelen



Materiaal passend bij de tijd van nu 



Verhaal uit de praktijk



Vergeet nooit humor



Uitdagingen in de praktijk



Uitdagingen in de praktijk #metoo



Verhaal uit de praktijk



Prikkelen

 Hoe vaak hebt u ontlasting gehad ? Kleur? Geur ? Hard ? Zacht ? Aambeien ?

 U wilt coaching rondom uw verlies en rouw ?

 Als u iets uw benen uit elkaar doet, kan ik beter katheteriseren

 Ik zie – in de papieren- dat u 1 bal heeft ?

 Kan u een beetje praten met uw partner over het verdriet ?

 U hebt geen kinderen ?

 Ik zie dat u huilt mag ik bij u op komen zitten ?

 Ik kom u wassen !

 Cliënt is geraakt en jij gaat dichter bij zitten, pakt hand of legt jouw hand op 
die ander

 intimiteit van de gesprekken en onderwerpen in onze praktijk



Verhaal uit de praktijk



Tips

 Benoem de weerstand: misschien vind u het vervelend dat…. of ik 
vind het best lastig om…..

 “standaard zinnen”: ik wil nu een onderwerp bespreken dat nogal 
privé is…

 Toestemming & commitment: Is het goed dat ik hierover begin ?
 Een fysieke klacht ( drogere vagina, erectiestoornis etc.) kan een 

goede aanleiding zijn om intimiteit ter sprake te brengen
 Maak een keuzelijst voor cliënten met alle onderwerpen waar zij over 

kunnen spreken en gebruik dit als uitgangspunt voor gesprek
 Intervisie  “delen is helen “
 Onderzoek het thema vanuit persoonlijk perspectief
 Kennis & kunde
 Heb lef om het onderwerp zo belangrijk te vinden om het op de kaart 

te zetten EN er iets mee te doen



Tips



Tips

 Signaleer en bespreek onderwerp en zo nodig verwijs door naar professionals

www.sickandsex.nl

www.seksindepraktijk.nl

www.zorgvoorbeter.nl/seksualiteit

www.relatiecoachbijkanker.nl/podcast

 Lotgenotencontact ( patiëntenverenigingen, inloophuizen e.d.)

Onderwerp in trainingen en opleidingen

http://www.sickandsex.nl/
http://www.seksindepraktijk.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/seksualiteit
http://www.relatiecoachbijkanker.nl/podcast


Wat is oogst van de avond voor u ? Wat neem je mee ? Wat raakt ?



Tenslotte……..


