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Plezierig voor hem en haar?



Wat moet een KP/KNP-er met seks?

1. 35% van vrouwen en 18% van 
mannen heeft één of meer seksueel
probleem, de Graaf, 2018)

2. Slechts 40% van mensen die 
behoefte hebben aan hulp krijgt die 
ook (Picavet et al., 2012)

Mannen: moeite erectie te krijgen en te snel klaarkomen 
Vrouwen: geen zin, pijn bij gemeenschap, en anorgasmie

MEEST VOORKOMENDE KLACHTEN:

PREVALENTIE EN ZORGBEHOEFTE:



Wat moet een KP/KNP-er met seks?

Psychische klachten hangen sterk samen 
met problemen met het op gang komen 
van de seksuele respons, bijvoorbeeld 
door

• verhoogde spierspanning

• geen/weinig aandacht voor seksuele 
prikkels

• onveilige context

• verminderde gevoeligheid van het 
seksuele responssysteem door 
medicatie

COMORBIDITEIT :



(automatische)
fysiologische respons

bewustwording (‘gevoel’)
Stimulus

gedrag (fight, flight, freeze, approach)

Seksuele opwinding is een emotie
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De seksuele responscyclus
(Masters & Johnson, 1966 & Kaplan, 1977)

opwinding ontspanningplateau
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William Masters en 
Virginia Johnson

Human Sexual 
Response Cycle

‘ZIN’ EEN BIOLOGISCHE DRIFT?



Beinvloed door hormonen (testosteron) en neurotransmitters
Maar ook door eerdere belonende ervaringen



Dit mechanisme van opwinding is identiek 
bij mannen en vrouwen

Het enige verschil is in het genitale ‘eind-orgaan’



‘Geen zin’

• ‘Zin’ is afhankelijk van de aanwezigheid en
kwaliteit van seksuele prikkels

• Het is niet nodig al ‘zin’ te hebben voordat je 
met vrijen kunt beginnen

• Van vrijen krijg je ‘zin’ (als je er opgewonden
van wordt)

• Onvoldoende opwinding ligt aan de basis van 
‘geen zin’



Geen zin

Geen opwinding/ 
erectiestoornis

Pijn bij gemeenschap

‘Vaginale droogheid’

Penetratie niet mogelijk

Anorgasmie

Overlap in seksuele klachten

De seksuele respons komt niet op gang



Naar seks vragen is moeilijk

CONSPIRACY OF SILENCE:

Therapeut: 
“Cl zal er wel zelf over beginnen als er problemen met seks zijn.”

Client: 
“T vraagt er niet naar; het is vast raar als ik mijn seksuele 
zorgen naar voren breng.”



Gelukkig zijn er nu zorgstandaarden!

https://www.ggzstandaarden.nl/





VOORBEELDEN:

P: Doorvragen

LI: Valideren/geruststellen
Stimulus en context 

SS: Niet-coitusgericht vrijen
Communicatie over wensen

IT: ‘Sensate focus’
Medicatie of bijstellen ervan 

www.seksueledisfuncties.nl

Stepped/matched care

http://www.seksueledisfuncties.nl/


Wat zelf doen en wanneer verwijzen?



Word, uit zorg, een ‘professionele voyeur’

• “Veel mensen met [..klacht..] 
hebben seksuele moeilijkheden. 
Hoe is dat voor u?”

• Gebruik heldere taal (clitoris, penis,  
vulva, vagina, penetratie, erectie, 
opwindingsgevoelens, klaarkomen) 

• Vraag door (“Waar doet het precies 
pijn?” “Welke aanraking is prettig?” 
“Wat doet u precies, als u het 
initiatief neemt tot seks?”)

• Probeer te begrijpen of er seksuele 
prikkels beschikbaar zijn

CREEER CONTEXT:



Maak je zorg gender-sensitief

Stereotype opvattingen over gender en seks

TESTOSTERON



Probleem 1: ‘Echte seks’ is coitus

Freud (1905)

• Het enige volwassen en geaccepteerde 
orgasme is het vaginale orgasme



Women Men

Frederick et al., 2018

De orgasmekloof



1976

Orgasmekloof bij coitus is nog groter

• Slechts zo’n 30% van de vrouwen komt 
geregeld klaar door coitus (Hite, 1976; Laumann, 

et al., 1994; Wade et al., 2005; Lloyd, 2005; Laan et al., 
2015; van Rees, Spiering en Laan, 2016)

• Meer dan 90% van heteroseksuele mannen
komen altijd of bijna altijd klaar tijdens
gemeenschap (Hite, 1981; Wade et al., 2005)

• Orgasmekloof bij gemeenschap is 60%! 

• Zijn vrouwen ‘psychologisch onvolwassen’?



The female orgasm is more elusive when a man is involved. 
Discover the reasons why – and how women are embracing hands-on solutions



STIMULATION

1 = nooit
2 = bijna nooit
3 = soms
4 = vaak
5 = altijd
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van Rees, Spiering, Laan, 2016

Vingers doen het beter dan penissen
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Alle orgasmes zijn clitorale orgasmes
ook orgasmes door vaginale penetratie!

(met een beetje hulp van een flexibele bekkenbodem)

glans
glans

van Lunsen & Laan, 2017



De vagina is een baringskanaal!

Vaginale orgasmes bestaan niet



als ze klaarkomen in een vagina

Of eh.. alleen heteroseksuele mannen 
hebben ze

Lowlands 2018



Waarom zijn orgasmes belangrijk?

• Door beloningen (eten, orgasme) komt o.a. dopamine vrij in 
de nucleus accumbens (Kringelbach & Berridge, 2009; Oei et al., 

2012)

• Stimuli die een beloning opleveren worden gewilde stimuli 
(=leiden tot toenaderingsgedrag) (Berridge & Robinson, 1998, 

Smith & Berridge, 2007)

• Door orgasmes leren we seks te willen (of: zonder 
orgasmes verliezen we onze ‘zin in seks’)



 Prevalentie van pijn of ongemak tijdens gemeenschap is hoog, 
vooral onder jonge vrouwen:

- Zweden: 49% (Elmerstig et al., 2009)

- Nederland: >50% (de Graaf et al., 2005)

 De helft van hen vindt dit GEEN probleem (Elmerstig et al., 2009; 
2012)

 Prevalentie dyspareunie in algemene bevolking 12 tot 21% 
(Danielson, 2003; Harlow, 2008) 

Zo’n 10% van de vrouwen heeft dyspareunie

Probleem 2: Pijn bij penetratie



1. Gemeenschap hebben zonder voldoende zwelling van 
het clitorale complex (want ‘echte seks’ hoort)

2. Bekkenbodem overactiviteit is onderdeel van algemeen
verdedigingsmechanisme (van der Velde, Laan  & Everaerd, 2001), 

en die verdwijnt niet vanzelf na traumabehandeling
(Postma, Bicanic, van der Vaart & Laan, 2013)  

Pijn bij penetratie



1. Seksueel: Voorbijgaan aan je 
eigen (fysiologische) 
voorwaarden voor plezierige
seks

2. Psychologisch: Lage
zelfwaardering, weinig
autonomie (e.g. Elmerstig, Wijma & 

Swahnberg, 2013; Kontula & 
Miettinen, 2016)

3. Relationeel: Het plezier van je 
partner prioriteren boven dat
van jezelf (Brauer, Laan, Lakeman & 

van Lunsen, 2014; Sanchez, Phelan, 
Moss-Racusin & Good, 2012)

Pijn bij penetratie is een 
‘gedragsprobleem’



Pijn bij penetratie is een 
‘gedragsprobleem’

• En waarom gaan mannen
eigenlijk door met gedrag
waarvan ze weten dat het de 
partner pijn doet..?



Kosten van niet prioriteren van plezier 
zijn hoog

1. Minder orgasmes
2. Meer pijn
3. Groter risico op 

ongewenste seks
(Kettrey, 2018)

© Peter van Straaten



1. Mythes over mannen als
oncontroleerbare
testosteronbommen

2. Ook vrouwen onderschrijven het 
dominante heteroseksuele coitus-
script

3. Sterke focus op uiterlijk (‘sexy-zijn’ 
is belangrijker dan ‘seksueel-zijn’)

4. Seksuele dubbele standaard en
slutshaming

Waarom prioriteren vrouwen plezier niet?
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Petersen, J.L., & Hyde, J.S. (2010). A meta-analytic review of research on gender differences in sexuality, 1993-2007. Psychological Bulletin, 
136, 21-38.
Oliver, M. B., & Hyde, J. S. (1993). Gender differences in sexuality: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 114, 29–51.

Meta-analyse Petersen 
& Hyde, 2010:
• Van 30 seksuele 

gedragingen en attitudes 
maar 4 ‘matige’ 
verschillen (d  0.50)

• Sinds eerste meta-
analyse van 1993 zijn 
genderverschillen 
afgenomen

80,26% overlap

Mannen en vrouwen zijn meer gelijk 
dan verschillend



Hebben mannen meer seksuele partners?

Alexander, M.G., & Fisher, T.D. (2003). Truth and consequences: using the bogus pipeline to examine sex differences in self-reported sexuality. 
Journal of Sex Research, 4, 27-35.

https://clykqs8cq11e1irj4dr7wc4um1rrk.sec.amc.nl/action/clickThrough?id=107523&url=https://www.knowablemagazine.org/article/technology/2018/science-better-beer&loc=/doi/full/10.1146/annurev-psych-010213-115057?url_ver%3DZ39.88-2003%26rfr_id%3Dori:rid:crossref.org%26rfr_dat%3Dcr_pub%3Dpubmed&pubId=40057782&placeholderId=1084&productId=4527
https://clykqs8cq11e1irj4dr7wc4um1rrk.sec.amc.nl/action/clickThrough?id=107523&url=https://www.knowablemagazine.org/article/technology/2018/science-better-beer&loc=/doi/full/10.1146/annurev-psych-010213-115057?url_ver%3DZ39.88-2003%26rfr_id%3Dori:rid:crossref.org%26rfr_dat%3Dcr_pub%3Dpubmed&pubId=40057782&placeholderId=1084&productId=4527


We komen allemaal van Mars



• Nog steeds betalen veel vrouwen een hoge prijs voor seks met 
mannen: minder plezier, meer pijn, grotere kans op ongewenste
seks

• Hoe keren we dat tij: seksuele gelijkheid
o Vrouwen: plezier prioriteren en explicieter zijn over wensen (maar 

allemaal stoppen met slutshaming) 
o Vrouwen en mannen: stoppen met accepteren van de orgasmekloof

en de hoge pijnprevalentie (clitkundig worden!)
o Alle opvoeders: gendergelijkheid op scholen en ‘vrouwelijkheid’ niet

devalueren
o Alle opvoeders: meisjes seksuele autonomie (en boosheid) leren en

jongens toestaan alle emoties te tonen
o Mannen moeten gelijke partners zijn in opheffen van verschillen –

dit komt ook hun seksuele plezier ten goede

Hoe te beminnen in tijden van #MeToo?



e.t.laan@amsterdamumc.nl
www.seksueelwelzijn.nl


