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Voorwoord
In de relatietherapieën en individuele therapieën die wij al vele jaren geven,
merken wij dat de thema’s intimiteit en seksualiteit steeds vaker een rol spelen in de problematiek van onze cliënten. Wij hebben ons door bijscholing, het
lezen van boeken en soms puur door vallen en opstaan moeten aanpassen aan
deze vraag. Een deel van wat wij zoal hebben geleerd, willen wij jou meegeven.
Het schrijven van een boek is telkens een uitdaging, in dit geval een gezamenlijke van ons als coauteurs. Wij hebben onze ervaring als counsellor en psycholoog dan ook goed kunnen gebruiken om deze samenwerking in alle harmonie
te laten verlopen. Dat resulteerde in een eindproduct waarover we tevreden zijn,
en ook best een beetje trots.
Een boek ontstaat niet zomaar en ook niet alleen door de inspanning van de
auteurs. Wij zijn ons daar terdege van bewust en willen dan ook uitdrukkelijk stilstaan bij een aantal mensen die bij de totstandkoming van dit boek
een belangrijke rol hebben gespeeld. Om te beginnen een woord van dank
aan onze meelezers Pieternel Dijkstra en Wim van den Berge. Ook dank aan
Tabe Aalders, die als arts zijn professionele oog op de anatomische en fysiologische kant van seksualiteit heeft laten vallen en ons voorzien heeft van
waardevol commentaar. Ruud van de Plassche en Rianne de Klerk hebben als
redacteur niet alleen gezorgd voor een juiste toepassing van de Nederlandse
taal en een goed lopende tekst, maar ons ook waardevolle inzichten gegeven
over onze eigen gedachtesprongetjes, waar wij dankbaar gebruik van hebben
gemaakt. Voor de afbeeldingen zijn wij twee mensen bijzonder erkentelijk:
Claire van Alphen voor haar fysiologische schetsen en Jurgen Hirdes van MAL
reclame, die met zijn team de grafische ondersteuning heeft verzorgd bij de
modellen en bij de schetsen van Claire. Een woord van dank aan mijn geliefde
partner Gerard. Voor het schrijven van een boek is veel tijd en afzondering
nodig, waarvoor ik van hem veel begrip, geduld en ondersteuning heb ervaren.
En niet te vergeten het team bij Boom uitgevers Amsterdam, in het bijzonder
Martine Harsema en Marc Appels, die beiden met zorg het hele proces van het
uitgeven van dit boek hebben begeleid.
Rest ons jou als lezer te bedanken: zonder lezers heeft een boek geen bestaansrecht! Wij vertrouwen erop dat dit boek veel voor je kan betekenen.
Jolanda van der Meijden & Markus van Alphen
Waalwijk en Haarlem, voorjaar 2017
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Inleiding
Seksualiteit is een veelbesproken onderwerp. Kranten, tijdschriften en tv-
programma’s besteden er dagelijks aandacht aan. In de media gaat het doorgaans
over de excessen en de problematische kant van seksualiteit, zoals misbruik,
seksuele uitspattingen en kinderporno. Het lijkt alsof er veel openheid is om
over seks te praten, de media focussen echter op het seksleven van anderen.
Wanneer het erop aankomt om over je eigen seksleven te praten, dan doe je dat
meestal alleen met je partner of met een beperkte groep intieme vrienden. En
zelfs dan is het maar de vraag of je het achterste van je tong zult laten zien.
Het beleven van de eigen seksualiteit en intimiteit verloopt niet altijd vanzelfsprekend. Dan hebben wij het niet zozeer over de excessen en schandalen die
wij via de media tegenkomen, maar vooral over het onzichtbare stukje: de problematische privébelevingen van gewone mannen en vrouwen die zich belemmerd voelen in het beleven en uiten van hun seksualiteit. Steeds vaker weten
mensen met zulke seksuele problematiek de spreekkamer van de counsellor te
vinden. Een goede ontwikkeling, ware het niet dat de hulpverlener over een
flinke portie wetenschappelijke kennis moet beschikken en er ook geen moeite
mee moet hebben om met zijn cliënten openlijk te praten over seksualiteit. Dit
boek dient als hulpmiddel om deze lacune op te vullen en de schroom te overwinnen om samen met de cliënt op zoek te gaan naar oplossingen voor problemen met intimiteit en seksualiteit.

Wat is hulpverlening bij intimiteits- en seksualiteits
problematiek?
Hulpverlening is een breed woord, vandaar dat wij onze focus zullen beperken
tot die vorm waarin psychologische principes worden toegepast. Wij hebben er
dan ook voor gekozen om de term seksualiteitscounsellor te gebruiken om naar
de hulpverlener te refereren die met intimiteits- en seksualiteitsproblematiek
werkt. De seksualiteitscounsellor heeft een specifieke focus: de seksuele beleving van mensen en hun eventuele seksuele partners. Een seksualiteits
counsellor werkt vanuit een biopsychosociaal kader en helpt cliënten met
seksuele problemen door hen bij te staan op psychologisch niveau, op sociaal
niveau en ook op biologisch niveau, zij het in dat laatste geval niet door direct
ingrijpen in het lichaam zoals een arts dat eventueel zou doen. Toch zal de
seksualiteitscounsellor naast een behoorlijke kennis van de psychologie een stevige basiskennis nodig h
 ebben van de fysieke kenmerken van man en vrouw en
de werking van de (seksuele) organen.
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Naast het werkveld van de counsellor, psycholoog of andere vormen van psychosociale en sociaal-agogische hulpverlening zijn er ook andere beroepsgroepen
in de medische en paramedische zorg die te maken kunnen krijgen met vragen
over intimiteit of seksualiteit. Ook zij kunnen geconfronteerd worden met vragen van cliënten die problematiek ervaren rond dit onderwerp. In sommige
beroepsgroepen reken je niet direct op vragen over seksualiteit, waardoor er
bij de hulpverlener weerstand, schaamte of angst kan zijn om dit onderwerp
bespreekbaar te maken. Waar je ‘seksualiteitscounsellor’ leest, kan dat dus ook
staan voor een hulpverlener uit de medische of paramedische zorg.

Aanleiding
Dit boek is breed toepasbaar op het gebied van hulpverlening bij problemen met
intimiteit en seksualiteit. Wil zo’n seksualiteitscounsellor effectief zijn, dan zal
hij over een behoorlijk aantal vaardigheden moeten beschikken, waaronder verdiepende gespreksvaardigheden, de gereedschappen om methodisch te kunnen
werken en een gedegen medische basiskennis op hbo-niveau, in het bijzonder
als de hulpverlener moet voldoen aan de PLATO-eisen (Platform Onderwijs,
Opleiding en Organisatie van de Universiteit Leiden, opgericht in opdracht
van de zorgverzekeraars, zie website). In dit boek gaan wij ervan uit dat de
lezer al goed geoefend is in zowel de basis- als gevorderde gespreksvoering, die
bijvoorbeeld uitgebreid behandeld is in het boek Psychosociale gespreksvoering
– observatief luisteren in de hulpverlening (Van Alphen, 2015) of andere boeken die op empowerment gebaseerde gesprekstechnieken uitgebreid behandelen. Wat betreft methodisch werken verwijzen wij naar de boeken Inleiding in
de counselling – hulpverlening bij functioneringsproblemen (Van Alphen, 2016)
en Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners (Van Alphen,
2014) of soortgelijke boeken.
Met andere woorden, in dit boek staan wij niet uitgebreid stil bij gespreks
technieken, hulpverleningsmodellen, theoretische visies op de mens en zijn
gedrag, de algemene houding van de hulpverlener, noch het denkproces tijdens
de intake (zodat een zo goed en objectief mogelijk beeld ontstaat van wat er
aan de hand is, hoe dat is gekomen en hoe de cliënt dat het beste zou kunnen aanpakken). Wij gaan ervan uit dat deze basiskennis de lezer al goeddeels
bekend is. Wel stippen we een aantal punten aan die specifiek van belang zijn bij
seksualiteits- en intimiteitsproblematiek en waar nodig ook de theorievorming
daaromheen.

Inleiding

Doelgroep
In paragraaf 1.5 geven wij aan wat wij precies verstaan onder een seksualiteitscounsellor. Wij maken daarbij onderscheid tussen een beroep en een rol,
waarbij we een seksualiteitscounsellor als een rol zien. Er zullen dus meerdere
doelgroepen zijn die vanuit verschillende niveaus deze rol (willen) aannemen.
Wij richten ons echter op het hbo-bachelorniveau. De doelgroep van dit boek
bestaat dus uit alle studenten die een beroep ambiëren in de counsellings- of
psychologische praktijk waarin het onderwerp seksualiteit een rol speelt. Ook
is dit boek bedoeld voor alle hulpverleners en andere professionals die reeds
werkzaam zijn in hun beroep en die zich willen professionaliseren of specialiseren op het gebied van seksuologische hulpverlening. Immers, of het nu
gaat om beroepen zoals (toegepaste) psycholoog, counsellor, coach, trainer,
casemanager, (ortho)pedagoog, maatschappelijk werker, sociaalpedagogisch
hulpverlener, sociaal(psychiatrisch) verpleegkundige, fysiotherapeut, basisschoolleraar (PABO) of bewegingstherapeut, om er een aantal te noemen,
allen zullen, als zij met intimiteits- en seksualiteitsproblemen worden geconfronteerd, daar ook adequaat mee om moeten kunnen gaan. Het boek biedt
daarom studiemateriaal voor scholing en bijscholing van zowel hbo-studenten
als beroepsbeoefenaars.

Waarom dit boek?
Een valide vraag is dan: waarom dit boek? Er zijn al behoorlijk wat boeken
over hulpverlening bij intimiteit en seksualiteit te vinden. Wat zou deze uitgave
daaraan kunnen toevoegen? Wat ons opvalt in de beschikbare boeken, is dat zij
vaak gebaseerd zijn op de DSM-5, met daarmee de focus op stoornissen. Wij
komen deze stoornissen ook tegen in de praktijk, maar het merendeel van onze
cliënten lijdt niet aan een stoornis: zij komen met problemen die lastig zijn en
waar zij laagdrempelige hulp bij willen hebben. We bespreken de stoornissen
(de zogenoemde seksuele disfuncties) weliswaar kort, maar het doel daarbij is
vooral signalering zodat desnoods doorverwezen kan worden naar een gespecialiseerde behandelaar. We leggen de nadruk meer op wat wij zoal tegenkomen
in de spreekkamer als het gaat om problemen met seksualiteit en intimiteit.
Voor sommige hulpverleners, zoals seksuologen, zullen ook de boeken die van
de DSM-5-diagnosen uitgaan, relevant zijn.
Het doel is dus om een handzaam, gemakkelijk te lezen en praktijkgericht boek
te schrijven waarin heldere handvatten worden aangeboden voor hulpverlening
bij intimiteits- en seksualiteitsproblematiek. In dit boek wordt dus de nadruk
gelegd op wat specifiek is voor counselling bij problemen (in tegenstelling tot
stoornissen) met intimiteit en seksualiteit.
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Leeswijzer en website
In deze leeswijzer wordt uitgelegd welke schrijfwijze is gehanteerd, hoe het
boek is ingedeeld, hoe de hoofdstukken zijn opgebouwd, hoe het boek het beste
is te gebruiken en waar de ondersteunende website toe dient.

Schrijfwijze
Omdat het onderwerp seksualiteit om een bepaald taalgebruik vraagt, hebben
we gekozen voor een ietwat formeel, soms medisch jargon, maar steeds woorden waarbij de gemiddelde Nederlander heel goed weet wat daarmee wordt
bedoeld.
Al zijn we ons er volledig van bewust dat de meeste hulpverleners (in spe) vrouwen zijn, we kiezen toch voor de neutrale term seksualiteitscounsellor (Britse
spelling met een dubbele l, zoals de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling dat ook doet, zie www.abvc.nl). En om taalkundig correct te zijn, wordt
er in de hij-vorm naar de seksualiteitscounsellor gerefereerd, al beseffen we
terdege dat we vooral vrouwelijke hulpverleners (in spe) aanspreken. Voor de
duidelijkheid worden alleen de termen seksualiteitscounsellor en hulpverlener
(als inwisselbaar) gebruikt. Die termen mag je in gedachten vervangen met alle
verschillende beroepen en rollen die zowel vrouwelijke als mannelijke hulpverleners vervullen.
Mensen die naar een counsellor gaan, worden in de regel geen patiënt genoemd
(wat een ziekte of pathologie suggereert) maar cliënt. Deze term geeft beter de
impliciete zelfredzaamheid weer alsook het vrijwillige kader waarin een persoon de diensten van een seksualiteitscounsellor afneemt. Qua schrijfwijze
wordt in dit boek bij cliënten zoveel mogelijk de enkelvoudsvorm gebruikt. Als
het heel specifiek gaat om problematiek die zich vooral voordoet bij vrouwen,
wordt de vrouwelijke vorm aangehouden, bij de overige de mannelijke vorm.
We vermijden dus om overal ‘hij of zij’, ‘zijn of haar’ en dat soort constructies te
gebruiken, voor geen andere reden dan een prettige leesbaarheid.
Verder is ervoor gekozen om te tutoyeren, gewoon omdat het onze persoonlijke ervaring is dat de stof van een boek inhoudelijk meestal dichterbij staat
wanneer deze in een meer informele toon is geschreven. Mogelijk zal het ons
aangerekend worden dat we soms te populistisch schrijven en dat onze voorbeelden wat anekdotisch zijn. We kiezen er echter uitdrukkelijk voor om de
didactiek als leidend principe te beschouwen. Daarom is getracht een goede
balans te vinden tussen professioneel, medisch-formeel taalgebruik en af en toe
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een sappig of humoristisch voorbeeld waarmee een begrip kraakhelder wordt
gemaakt voor de lezer. Een richtlijn voor het taalgebruik is dat het ook begrijpelijk zou moeten zijn voor de niet-professional. Kortom: gewoon Nederlands
met zo weinig mogelijk vakjargon, afkortingen of moeilijke woorden. Wel is
het belangrijk dat de hulpverlener uiteindelijk de professionele terminologie uit
het beroep goed beheerst. De vaktermen worden waar nodig aangeboden, in
eerste instantie in zogenoemde jargon- en definitiekaders. Op deze manier is de
stof gemakkelijk te begrijpen en is er tevens een verbinding met de vaktermen.
Deze kaders staan in de buurt van de passages waarin deze begrippen worden
behandeld.
Bronvermeldingen vormen een belangrijk onderdeel van elk boek en worden
in de tekst en in de kaders steeds verkort weergegeven, met een volledige literatuurlijst achter in het boek. Bij het noemen van bronnen is het altijd een balans
zoeken tussen het noemen van recente publicaties (die de voorkeur hebben
omdat de nieuwste inzichten daarin verwoord zijn) en terugverwijzen naar de
oorspronkelijke bron, die vaak van een oudere datum is. Sommige begrippen
worden vandaag in nagenoeg dezelfde betekenis gebruikt als toen zij bedacht
werden. In zulke gevallen is ervoor gekozen om zo veel mogelijk de oorspronkelijke bron te citeren.

Website
Om het een en ander te faciliteren hoort er een website bij dit boek:
w ww.hulpverleningbijintimiteits-enseksualiteitsproblemen.nl. Extra materiaal,
werkbladen, links en schema’s zijn hier digitaal beschikbaar. Voor elk hoofdstuk worden zelfstudievragen (met antwoorden) aangeboden, zodat je je kennis
meteen kunt toetsen.
Daarnaast wordt aanbevolen de website vóór het lezen van het boek te raadplegen: eventuele foutjes die sinds het verschijnen zijn ontdekt, worden daarop
vermeld en gecorrigeerd. Ook eventuele aanvullingen worden via de website
aangeboden.

Indeling van het boek
Elk hoofdstuk is opgebouwd uit verschillende paragrafen en elk van deze
paragrafen wordt afgesloten met een samenvatting van de kernpunten uit
die paragraaf. Naast praktijkvoorbeelden zijn waar nodig schema’s, tabellen en afbeeldingen tussen de tekst geplaatst, alsook de jargon- en definitie
kaders die eerder al zijn genoemd. Het boek bevat ook een literatuurlijst en een
trefwoordenregister.

Leeswijzer en website

Het boek beslaat drie delen:
– Deel I betreft basiskennis waarover iedere seksualiteitscounsellor zou moeten beschikken. We beginnen met een algemeen kader, de rol en functie
van de typische seksualiteitscounsellor en belichten dan de fysieke kant van
seksualiteit. Vervolgens kijken we naar relaties: waarom die ontstaan, welke
vormen die kunnen aannemen en een aantal bijzondere situaties die zich
daarin kunnen voordoen. Daarna volgt een beschrijving van de seksuele
activiteiten waar mensen zoal mee bezig zijn. De bedoeling van dit eerste
deel is om een achtergrond te schetsen waartegen de rest van dit boek kan
worden bezien.
– In deel II staan we stil bij de hulpverlener en wat hij zoal tegenkomt in
gesprekken met de cliënt. De focus daarbij ligt op het referentiekader van
de seksualiteitscounsellor en welke houding het beste past om dit soort
problematiek op een functionele manier bespreekbaar te maken. Daarna
bespreken wij kort de intake, met een focus op dat wat bij intimiteits- en
seksualiteitsproblematiek aandacht verdient.
– Deel III is gericht op allerlei intimiteits- en seksualiteitsproblematiek die
de seksualiteitscounsellor kan tegenkomen. De meeste seksuele problemen
komen tot uiting in een partnerrelatie of rond het moment dat een partnerrelatie wordt aangegaan. We bespreken onderwerpen zoals trouw, hoe
ziekte een stempel kan drukken op de seksuele relatie, en de rol van machtsverschillen. Daarna het ouder worden, problemen rond geaardheid en seksuele identiteit en vervolgens een aantal bijzondere voorkeuren die mensen
kunnen hebben op seksueel gebied. Ook kijken wij naar seksuele trauma’s
en hoe daarmee om te gaan. Dan komen twee hoofdstukken over de belangrijkste seksuele disfuncties, en we sluiten het boek af met een hoofdstuk over
angst en hoe daarmee om te gaan.

Dit boek en neuroplasticiteit
Het valt buiten het bestek van een inleiding om het begrip neuroplasticiteit
uitvoerig te bespreken. Toch willen wij het hier even aanstippen omdat de
begrippen daaruit gebruikt kunnen worden om het leerproces van de lezer te
stimuleren. Neuroplasticiteit is in een notendop het idee dat de hersenen niet
statisch zijn, maar zichzelf constant aanpassen (Doidge, 2007; Sitskoorn, 2008;
Merzenich, 2013). Dit klinkt ook logisch: als de hersenen eenmaal ‘vastgesteld’
zouden zijn, dan zaten counsellors en alle andere psychosociale hulpverleners
zonder werk, want niets zou dan veranderbaar zijn.
De basisprincipes van neuroplasticiteit zijn:
– Use it or lose it: gebruik het of je raakt het kwijt. Daarmee wordt bedoeld dat
verbindingen tussen hersencellen die niet worden gebruikt langzamerhand
oplossen. Neurale paden die wel bij herhaling worden geactiveerd, worden
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daarentegen versterkt. Dit is dus het principe dat je dingen die je wilt onthouden moet herhalen, herhalen en nog eens herhalen.
– What wires together, fires together: verbindingen die tegelijkertijd geactiveerd worden, worden (als ze voldoende vaak herhaald zijn) als één verbinding geactiveerd. Dit is het principe van associatie, oftewel de mogelijkheid
van de mens om verbanden te leggen. Wanneer één neuraal pad met een
ander neuraal pad wordt verbonden, dan wordt bij activatie van het ene ook
het andere automatisch geactiveerd, ongeacht welke je het eerst activeert.
Denk je bijvoorbeeld aan citroen, dan worden ook alle situaties waarin je
een citroengeur hebt geroken, uit je geheugen opgehaald. Voor het ont
houden betekent het dat hoe meer ingangen er zijn naar een begrip of
vaardigheid, hoe gemakkelijker deze wordt opgehaald en gereproduceerd.
Anders gezegd: hoe meer verbanden er met een begrip zijn, hoe beter.
Wat heeft dit van doen met dit boek? Er zijn twee consequenties. Ten eerste voor
de wijze waarop dit boek is vormgegeven. En ten tweede voor de wijze waarop
jij als lezer de principes van neuroplasticiteit kunt toepassen bij het bestuderen
van dit boek. Om met het laatste te beginnen: het komt erop neer dat je je de
stof gemakkelijker eigen kunt maken als je deze meerdere keren herhaalt en
als je meerdere vormen van aandacht tegelijkertijd inzet tijdens dat leerproces.
Vandaar het volgende voorstel:
1 Lees een hoofdstuk.
2 Maak een eigen samenvatting.
3 Check je kennis met de vragen op de website.
4 Maak een mindmap (zoek op het internet naar ‘Tony Buzan’ voor een heldere uitleg over mindmaps of volg de link vanaf de website bij dit boek).
5 Leg alles weg en ga het hoofdstuk hardop uitleggen aan een ander. Het doet
er niet toe of die ander het begrijpt, het mag ook aan de hond, de kat, je
partner, de muur of de spiegel worden uitgelegd. Als het maar hardop is.
6 Ga zo mogelijk nu de technieken oefenen en de principes toepassen, hetzij
in rollenspellen, hetzij in alledaagse gesprekken.
De laatste twee stappen zijn de belangrijkste, omdat daarmee de meeste verschillende neurale paden tegelijkertijd worden geactiveerd:
– Je haalt een abstract begrip op uit je geheugen.
– Dit zet je om naar concrete begrippen.
– Bij een rollenspel vertaal je het begrip naar een strategie.
– Vervolgens maak je een talige formulering van dat begrip of die strategie.
– Deze formulering breng je motorisch voort via spraak.
De zes stappen samen maken een goede toepassing van de twee principes uit
de neuroplasticiteit mogelijk: herhaling en het activeren van wisselende delen
van het brein. Een neveneffect van de vijfde stap is dat het moeten uitleggen aan
een ander ordenend werkt. Je gaat zelf hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden
en de verschillende aspecten van dat hoofdstuk met elkaar in verband brengen.

Leeswijzer en website

Ook merk je door dat samenvattend proces vanzelf waar de hiaten in je kennis
zitten. Wil je de vijfde stap nog meer power geven? Zorg er dan voor dat je je
uitleg met je hele lichaam vertelt: loop rond, gesticuleer, maak er een show van.
Waarom? Zo gebruik je nog meer paden die naar het begrip leiden.
Ook in het boek zelf hebben wij getracht een aantal van de ideeën uit de neuro
plasticiteit te gebruiken. Dat komt vooral tot uitdrukking in het gebruik van
(soms ludieke) voorbeelden, afwisseling tussen theorie en hoe het op een casus
toe te passen en verschillende soorten vragen op de website.
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Deel I
Basiskennis

In dit eerste deel belichten we de fysieke kant van seksualiteit en de omstan
digheden waarin seksualiteit wordt beleefd. Met veel van wat in deel I staat
beschreven, zul je als seksualiteitscounsellor niet direct iets moeten of kunnen.
Het is echter basiskennis waarover iedere seksualiteitscounsellor zal moeten
beschikken, in elk geval om de problemen van cliënten te kunnen kaderen en
om de achtergrond waartegen deze problemen zich afspelen te begrijpen. Hier
en daar zullen wij ook een directe toepassing van bepaalde kennis meegeven;
dit gebeurt echter incidenteel.

De inhoud van deel I in vogelvlucht
Dit deel beslaat zeven hoofdstukken, waarin de volgende onderwerpen worden
behandeld:
– In hoofdstuk 1 worden kaders geschetst voor het beroep van de seksuali
teitscounsellor, onder meer door seksualiteit en intimiteit te definiëren, dit
in verband te brengen met de psychische basisbehoeften van de mens en
te vertellen wat het biopsychosociale kader inhoudt. Vervolgens wordt ge
keken naar de rol van de seksualiteitscounsellor en hoe die rol zich verhoudt
tot verschillende beroepen en rollen die in de hulpverlening gangbaar zijn.
– Hoofdstuk 2 geeft een basis voor de anatomische en fysiologische kennis
die nodig is om seksuele functies en seksuele beleving beter te kunnen
begrijpen. Onderwerpen zijn de seksuele organen, hoe het brein bij seksu
aliteit betrokken is, de rol van hormonen, wat voortplanting inhoudt en de
voorbehoedsmiddelen die gebruikt kunnen worden om zwangerschappen
tegen te gaan, alsook wat abortus en miskramen zijn. Vervolgens wordt
stilgestaan bij twee onderzoekers die in de jaren vijftig baanbrekend werk
hebben verricht op seksueel gebied: William Masters en Virginia Johnson
en hun zogenoemde seksuele responscyclus. Hoofdstuk 2 wordt afgerond
door kort stil te staan bij hoe leeftijd, voeding en geur de beleving van inti
miteit en seksualiteit kunnen beïnvloeden.
– In hoofdstuk 3 wordt een tip van de sluier opgelicht over waarom mensen
aan elkaar hechten en hoe zij hun seksuele partners uitkiezen. Cultuur, waar
onder ook gezinscultuur, speelt een rol in hoe mensen vorm geven aan hun
persoonlijke ideeën over intimiteit en seksualiteit en hoe schaamte ervoor
kan zorgen dat het bespreken van seksualiteit in de taboesfeer terechtkomt.
Deze onderwerpen worden allemaal besproken.
– Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van hoe mensen vandaag de dag hun rela
ties vormgeven, zowel de meer traditionele vormen als de minder traditio
nele.
– In hoofdstuk 5 worden zowel gevoelige als verwerpelijke praktijken bespro
ken, waaronder seksueel misbruik, incest, prostitutie, uithuwelijking en
ongelijke machtsverhoudingen. Tot besluit wordt ook (vrouwen)besnijdenis
besproken.
– Hoofdstuk 6 bespreekt de seksuele beleving van het individu, vooral hoe
hij tegen seks aankijkt en in zijn eentje daar invulling aan geeft. Het begrip
seksuele intelligentie wordt besproken, alsook masturbatie en het gebruik
van sekshulpmiddelen en -speeltjes.
– In hoofdstuk 7 heeft als onderwerp hoe seks met anderen wordt beleefd.
Juist omdat intimiteit met een ander wordt gedeeld, is dit de geëigende
plek om het verschil tussen intimiteit en seksualiteit te definiëren. Daarna
wordt communicatieproblematiek binnen relaties besproken, alsook de rol
van seksuele fantasieën, orale seks en anale seks.

Kortom, best een uitgebreid eerste deel, waarin veel informatie wordt over
gedragen over het veld van seksualiteit en intimiteit bezien vanuit een
biopsychosociaal kader. Sommige van de meer basale stukken informatie heb
ben wij ter ondersteuning op de website geplaatst. Die kunnen ook worden
geprint en waar nodig aan cliënten worden meegegeven.

Casus
Om een aantal zaken in dit deel te verduidelijken introduceren wij het stel
Maaike en Jan als denkbeeldige casus om mee te werken. Beiden zijn in de
leeftijd 40-45, Maaike werkt in een advocatenkantoor en Jan in een drukkerij.
Zij raadplegen de seksualiteitscounsellor omdat zij nauwelijks meer met elkaar
vrijen. Samen hebben zij twee kinderen, een meisje van 16 en een jongen
van 13. Gaandeweg zullen wij hun casus voorzien van meer details.

Inleiding in het
beroep van
seksualiteitscounsellor
We beginnen dit boek door te kijken naar de plaats die seksualiteit en intimiteit in
nemen in het dagelijks leven van de gewone mens. We brengen dit in verband met
wat wij de psychische basisbehoeften van de mens hebben genoemd. Het beleven
van seksualiteit en intimiteit is een actief proces: mensen gedragen zich seksueel of
intiem. Gedrag is echter meer dan alleen wat je ziet: je denkt en voelt er van alles bij
en je hebt een lichaam nodig waarmee je dat gedrag kunt uitvoeren. Daarom staan wij
stil bij het biopsychosociale model waarin deze driedeling beter tot uitdrukking komt.
Daarmee schetsen wij een kader dat aangeeft waarom mensen hulp zoeken wanneer
zij geconfronteerd worden met problemen in hun seksueel functioneren. Een van de
lastigste taken die wij in dit boek hebben, is om goed af te bakenen wat een seksualiteitscounsellor is, oftewel wie onze doelgroep precies is. Om met de deur in huis
te vallen, wij richten ons vooral op hbo-bachelorniveau. We kunnen ons echter niet
helemaal beperken tot deze groep, want professionals die werken in de (seksuele) hulpverlening werken ook op mbo-4- en associate degree-niveau (lager dan hbo-bachelor
dus) en op hbo- en wo-masterniveau (hoger dan hbo-bachelor). Ook vanuit medische
en paramedische beroepen hebben verschillende hulpverleners te maken met dit soort
problematiek. Daarom brengen wij deze verschillende beroepen in kaart en trachten
we aan te geven wat wij precies bedoelen met de rol van seksualiteitscounsellor.

1.1

De betekenis van seksualiteit en intimiteit

Seksbeleving is belangrijk in het leven van ieder mens, zowel van mannen als
vrouwen. Voor de meerderheid van de mensen is seks niet alleen belangrijk,
maar een essentieel onderdeel van hun leven. Zo geeft 75% van mensen in
de leeftijd 17 tot 85 aan in het afgelopen jaar seks te hebben gehad (Rutgers
kenniscentrum seksualiteit, 2015). Degenen die geen seks hebben gehad, zijn
daar in de regel ontevreden over: slechts 13% van de mannen en 21% van de
vrouwen die geen seks hadden in het afgelopen halfjaar, waren daar tevreden
over (De Graaf, 2012). Maaike en Jan zijn daar prima voorbeelden van.
Seksualiteit is echter een breed begrip en omvat allerlei verschillende houdingen, gevoelens en emoties. Het voorziet in allerhande fysieke, persoonlijke en
sociale behoeften, in het bijzonder de psychische basisbehoefte aan aansluiting,
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waarover meer in paragraaf 1.2. Voor sommigen is seks belangrijk omdat zij er
plezier aan beleven, voor anderen is het van belang juist omdat zij er problemen in ondervinden. De betekenis van seksualiteit en intimiteit is voor ieder
mens anders. Welke betekenis heeft het voor de man en welke voor de vrouw?
Het stereotypische beeld is dat mannen alleen uit zijn op de fysieke behoefte
en vrouwen op intimiteit, of zoals een populair boek ooit zei dat mannen van
Mars komen en vrouwen van Venus (Gray, 1992). Dat er een kern van waarheid achter dit soort beelden schuilt, wordt door onderzoek ondersteund. Voor
vrouwen moet er meestal eerst voldaan worden aan bepaalde randvoorwaarden
zoals intimiteit, terwijl mannen juist vaker seks gebruiken om die verbondenheid te voelen (Van Lunsen, Laan & Brauer, 2009). Kijk je echter naar tevredenheid, dan zijn er weliswaar verschillen, maar zijn die minder groot. Mannen
zijn tevredener dan vrouwen over zowel de seks (63% versus 60%) als over hun
relatie (89% versus 87%) (De Graaf, 2012).
Dat er biologische verschillen zijn en dat bijvoorbeeld de hormoonhuishouding
anders is ingericht (wat weer invloed heeft op de psychische beleving), moge
duidelijk zijn. Toch moeten wij voorzichtig zijn en sekseverschillen niet te snel
generaliseren. De meeste onderzoeken rapporteren namelijk gemiddelden voor
een grote groep mannen versus die voor een grote groep vrouwen, waarbij de
neiging is om uit het verschil in gemiddelden een stellige uitspraak te doen.
Zowel de grootte van het verschil als de spreiding van de scores wordt dan buiten beschouwing gelaten. Bij veruit de meeste verschillen tussen mannen en
vrouwen in psychisch functioneren blijkt het verschil in gemiddelde score vele
malen kleiner dan de standaarddeviatie, een maat voor de spreiding van de
scores, zie figuur 1.1.

Figuur 1.1

Verschil tussen groepen over het algemeen kleiner dan het verschil binnen
groepen

Wat daarmee bedoeld wordt, is dat vrouwen gemiddeld meer van elkaar verschillen (dat is namelijk wat de standaarddeviatie meet: hoever van het gemiddelde de resultaten gemiddeld uiteenvallen) dan dat de gemiddelde man en de
gemiddelde vrouw van elkaar verschillen. Anders gezegd, de oppervlakte waar
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de twee curves in figuur 1.1 elkaar overlappen (mannen en vrouwen komen
overeen) is vele malen groter dan de oppervlaktes waar zij dat niet doen (waar
zij van elkaar verschillen). Dit pleit ervoor om wat voorzichtiger te zijn in uitspraken over genderverschillen.
Dan het verschil tussen wat populair gedacht wordt en wat de wetenschap uitwijst. Zeer populair was de uitspraak dat mensen maar 10% van hun hersenen
gebruiken, terwijl dat op geen enkel wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd.
Vraag je mensen wie beter kan multitasken (het tegelijk uitvoeren van meerdere taken), dan zullen de meesten zeggen dat vrouwen dit kunnen en mannen
niet. Onderzoek hiernaar laat zien dat taken serieel (een na de ander) uitvoeren
normaliter efficiënter is dan parallel (Ophir, Nass & Wagner, 2009). Met andere
woorden, noch mannen, noch vrouwen zijn er echt goed in. Onderzoek van
Mäntylä (2013) geeft zelfs een beeld waarin mannen het gemiddeld beter doen
dan vrouwen, maar daarbij geldt dat dit verschil bijna helemaal aan verschillen
in ruimtelijke vermogens toegeschreven kan worden. En ook hieruit kun je niet
concluderen dat mannen en vrouwen dus even goed zijn in multitasking, want
uiteindelijk ging het om een kleine steekproef van 72 mensen.
Met andere woorden: er moet onderscheid worden gemaakt tussen algemene
uitspraken en daadwerkelijke sekseverschillen, verschillen die met harde
wetenschappelijke gegevens kunnen worden onderbouwd en die ook betekenisvol zijn (dat is: grote verschillen, waarin de overlap tussen mannen en vrouwen
klein is). Verder is het gebruik van stereotypische uitspraken bij seksualiteitscounselling maar beperkt zinvol. Ja, er zijn verschillen tussen man en vrouw,
maar zoals onderzoek aantoont, zijn dat gemiddelde verschillen. Het wil niet
automatisch zeggen dat de man, vrouw of het stel waar je nu mee te maken hebt,
aan dat gemiddelde beeld voldoet. Jan lijkt bijvoorbeeld meer ‘de vrouw in de
relatie’ te zijn: hij is veel gevoeliger voor sfeer en vindt het vervelend dat Maaike
meteen alles wil oplossen in plaats van alleen maar luisteren naar zijn verhaal.
Kortom, net zoals ieder mens uniek is, zo geeft ieder individu, man of vrouw,
een unieke betekenis aan liefde, intimiteit, seks en seksualiteit. De betekenis
die iemand aan intimiteit en seksualiteit geeft, hangt onder meer af van wat
hij geleerd heeft over seks, de regels over ‘hoe het hoort’ en ‘hoe het moet’. Het
beginpunt daarvan is wat hij heeft meegekregen uit zijn jeugd, aangevuld met
eigen ideeën en de positieve en negatieve ervaringen die hij met seks heeft op
gedaan. Seksualiteit is daarmee dynamisch, niet statisch. Het past zich aan:
bijvoorbeeld aan leeftijd, ervaringen, geestesgesteldheid, cultuur en karakter.
Seksualiteit en intimiteit
Toch zullen wij voor dit boek een definitie moeten hanteren voor de begrippen
seksualiteit en intimiteit. Seksualiteit definiëren wij als de verzameling van seksueel getinte gevoelens en handelingen die een mens kan ervaren of uitvoeren.
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Intimiteit definiëren wij als de wens en activiteit om zowel fysiek als psychisch
dicht bij elkaar te zijn.
Jargon en definities
Seksualiteit: de verzameling van seksueel getinte gevoelens en handelingen die een
mens kan ervaren of uitvoeren.
Intimiteit: de wens en activiteit om zowel fysiek als psychisch dicht bij elkaar te zijn.

Seksualiteit is dus meer gericht op het lichamelijke en intimiteit meer op de
gevoelsmatige kant van samenzijn. Seks kun je in je eentje hebben, voor intimiteit heb je de ander nodig. Je kunt intimiteit van twee kanten bekijken: gewenst
en ongewenst. Wanneer er gesproken wordt over ongewenste intimiteiten,
dan worden bijvoorbeeld bedoeld handtastelijkheden, oneerbare voorstellen,
schunnige opmerkingen en tal van andere ongewenste seksuele toespelingen
en handelingen. De ontvanger wenst in dit geval deze intimiteiten niet met de
gever daarvan te delen. Dat kan allerhande effecten hebben op de ontvanger,
van irritatie en boosheid tot angst wanneer deze handelingen als bedreigend
worden ervaren. Strikt gesproken is er hierbij dus geen gevoel van intimiteit
(vooral bij de ontvanger) en hooguit een wens tot intimiteit (bij de gever). In die
zin is een ongewenste intimiteit paradoxaal.
Als wij het in dit boek hebben over intimiteit, bedoelen wij de positieve variant: mensen die intiem met elkaar zijn, vinden het fijn met elkaar te knuffelen en hun innerlijke belevenissen met elkaar te delen. Dat houdt een bepaalde
kwetsbaarheid in: het toestaan en zelfs fijn vinden dat een ander de gevoeligere
kanten van je leven met je deelt. Intimiteit betekent ook wederkerigheid: dat de
ander ook in staat is zijn innerlijke belevenissen en gedachten met jou te delen.
Je kunt seksualiteit dus los van intimiteit beoefenen en ervaren, en andersom:
je kunt intiem met elkaar bezig zijn zonder seksuele activiteiten te ontplooien.
Voor de meeste mensen is het echter het fijnste wanneer seksualiteit en intimiteit samenvallen, om binnen een intieme relatie ook seksueel met elkaar bezig
te zijn. Voor velen is intimiteit zelfs een voorwaarde waaraan voldaan moet
worden voordat er überhaupt seksueel met elkaar wordt omgegaan. In paragraaf 7.1 werken wij het verschil tussen seksualiteit en intimiteit verder uit.
Hoe het ook gedefinieerd wordt, het beleven van de eigen seksualiteit en
intimiteit verloopt niet altijd vanzelfsprekend of van een leien dakje. Dan
hebben wij het niet zozeer over allerlei zaken die breed in de media worden
uitgemeten, maar vooral over het onzichtbare stukje: de problematische privé
belevingen van gewone mannen en vrouwen die zich belemmerd voelen in het
beleven en uiten van hun seksualiteit. Om terug te grijpen naar tevredenheid:
er blijkt werk aan de winkel, want zelfs van de mensen die wel in het a fgelopen
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halfjaar seks hebben gehad, is 38% niet tevreden over hun seksuele relatie en
12% niet tevreden over hun relatie (De Graaf, 2012). Maaike is verder best
tevreden over hun relatie, alleen niet over de seks en dan vooral over hoe vaak
zij met elkaar vrijen: van haar mag het wel elke dag. Jan kan echter niet op commando in de stemming komen, wijst Maaikes avances af, waarop zij zich weer
van hem afwendt, waardoor hij nog minder in de stemming komt.
Samenvatting 1.1
Seks heeft voor de meeste mensen een belangrijke betekenis en het merendeel beleeft
seks het liefst binnen een intieme relatie. Seksualiteit definiëren wij als de verzameling
van seksueel getinte gevoelens en handelingen die een mens kan ervaren of uitvoeren.
Daarbij ligt de focus op het lichamelijke, waarbij de handelingen zowel individueel als
samen kunnen worden uitgevoerd. Intimiteit definiëren wij als de wens om zowel fysiek
als psychisch dicht bij elkaar te zijn, waarbij de focus ligt op de gevoelsmatige kant van
het samenzijn. Wanneer over ongewenste intimiteiten wordt gesproken, gaat het over
seksuele toenaderingen die door de ontvanger daarvan niet op prijs worden gesteld:
in de visie van dit boek is dat het tegenovergestelde van intimiteit.

1.2

Psychische basisbehoeften van de mens

Intimiteit is voor de meeste mensen een basisvoorwaarde waaraan voldaan
moet worden voordat overgegaan wordt tot het gezamenlijk delen van s eksuele
handelingen. Waarom is intimiteit dan zo belangrijk? Je zou het eenvoudig
kunnen stellen: zolang partners zich niet voldoende veilig voelen, is het moeilijk zichzelf over te geven aan het genieten van de seksuele activiteiten. Dat idee
over veiligheid breiden wij in deze paragraaf uit door te kijken naar wat wij de
psychische basisbehoeften van de mens noemen.
Voordat wij het over de basisbehoeften hebben, zullen wij eerst bij twee andere
begrippen kort moeten stilstaan: het verschil tussen psychische basisbehoeften
en andere basisbehoeften en het verschil tussen gedrag en functioneren. Om
te kunnen overleven heeft de mens bepaalde zaken nodig, zoals voedsel, water,
warmte en een zekere mate van veiligheid. Over die fysieke basisbenodigdheden
gaan wij het niet hebben, want zelfs onder barre omstandigheden of over
vloedige omstandigheden kunnen mensen zich zowel gelukkig als dood
ongelukkig voelen. Wanneer wij het hebben over psychische basisbehoeften,
dan hebben wij het over wat nodig is voor welbevinden.
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Jargon en definities
Gedrag: wat de mens doet. In taalkundige termen is dat alles wat met een werkwoord
beschreven wordt en betrekking heeft op een actor die dat gedrag uitvoert.
Functioneren: het gedrag dat leidt tot (succesvolle of onsuccesvolle) interactie met
anderen. Functioneren is daarmee doelgericht gedrag (sociale interactie), al kan dat
gedrag zowel bewust als onbewust uitgevoerd worden.
Functioneringsproblemen: wanneer blokkades in belangrijke mate het functioneren
verstoren, oftewel problemen opleveren voor wat betreft sociale interactie met anderen.
Self-determination theory: het idee dat werktevredenheid afhangt van drie behoeften:
de behoefte aan verbondenheid, competentie en autonomie. (Wij zullen deze theorie
hier in een wat breder verband toepassen.)
Psychische basisbehoeften: de behoeften waaraan in redelijke mate moet worden vol
daan als basis voor een gevoel van welbevinden: de behoefte aan aansluiting, veiligheid
en autonomie.

Eenzelfde soort onderscheid kan worden gemaakt tussen gedrag en functio
neren. Wanneer in algemene zin wordt gevraagd hoe iemand functioneert,
dan komt dat neer op hoe deze persoon aansluiting weet te vinden op al zijn
levensgebieden: wat doet deze persoon om te zorgen dat hij thuis, op het werk,
op school, onder familie en vrienden, onder kennissen, in de gemeenschap en
in de maatschappij aansluit bij anderen? In die zin is functioneren een sociale
activiteit. Het woord aansluiting suggereert echter ook welbevinden. Wanneer
iemand goed functioneert, dan voelt deze persoon zich tevreden of zelfs gelukkig over zichzelf en zijn leven. Daarmee is functioneren verbonden met een
(psychische basis)behoefte van de mens: aansluiting. Daarmee wordt geïmpliceerd dat de mens een sociaal wezen is, een wezen dat van anderen afhankelijk
is. Functioneren dient daarmee een doel, dat weer in drie globale subdoelen
onderverdeeld kan worden, die de psychische basisbehoeften van de mens
worden genoemd. Wij baseren ons daarbij op de self-determination theory
van Deci en Ryan (2000), die in hun theorie de factoren opstellen die nodig
zijn voor werktevredenheid. Wij hebben die factoren wat breder gesteld om ze
in verband te brengen met wat mensen naar ons idee nodig hebben voor wel
bevinden in het algemeen:
– Verbondenheid of aansluiting op zich: het gevoel ergens bij te horen, aanspraak te kunnen maken op anderen voor steun en de mogelijkheid om voor
anderen te kunnen zorgen.
– Competentie: het gevoel grip te hebben op de omgeving, in een redelijke
mate te kunnen voorspellen wat anderen gaan doen en (via de eigen r eacties)
invloed op de omgeving (en anderen) te kunnen uitoefenen. (Deci en Ryan
beperken competentie tot het succesvol kunnen volbrengen van een taak of
functie, wij vertalen het naar de sociale arena.)
– Autonomie: het gevoel een unieke en waardevolle persoon te zijn die vrij is
om te beslissen wat hij wel of niet wil en doet.

1 Inleiding in het beroep van seksualiteitscounsellor

Op het gebied van seksualiteit en intimiteit vertalen wij competentie wat breder,
naar het gevoel van veiligheid. Het gaat er namelijk niet zozeer om of je je competent voelt op seksueel gebied, maar veeleer of je het idee hebt over voldoende
psychologische weerbaarheid te beschikken. Met andere woorden, een s eksuele
of intieme situatie moet (mede door jouw handelen of sociale competentie)
voor jouw gevoel veilig zijn, voldoende voorspelbaar en (door je competenties)
te beïnvloeden zijn.
Filosofisch gezien zouden we zelfs kunnen beargumenteren dat alle drie deze
basisbehoeften van de mens neerkomen op veiligheid. Immers, verbondenheid betekent dat jij niet uitgesloten wordt en daarom de veiligheid van het
lidmaatschap van een groep kunt ervaren (evolutionair gezien: er is veiligheid
in aantallen, in je eentje ben je meer kwetsbaar). Bovendien kan autonomie ook
worden bezien in termen van het tegenovergestelde: onderdrukking, onderwerping en machteloosheid, een situatie waarin je geleefd wordt door anderen. En ook dat voelt niet veilig aan: je voelt je overgeleverd aan de grillen van
een onvoorspelbare omgeving. Zo ook competentie: wanneer jij het idee hebt
geen invloed uit te kunnen oefenen, levert dat angst op omdat de situatie dan
onvoorspelbaar wordt. Zo bezien heeft al je gedrag als onderliggend doel: je
veilig voelen. Dat klinkt misschien wat deprimerend, maar zo moet je het niet
zien: het gaat immers over de psychische basisbehoeften van de mens. Wanneer een mens zich veilig voelt, ontstaat er juist ruimte voor een gevoel van
welbevinden. Het moge duidelijk zijn dat, willen we seksualiteit en intimiteit
beleven op een prettige manier die ons gevoel van welbevinden bevordert, een
gevoel van veiligheid daarvoor een eerste vereiste is.
Dat wil overigens niet zeggen dat er voor seksualiteit en intimiteit volledig in
deze drie basisbehoeften moet worden voorzien. Er zijn ook verschillen tussen
mensen in bijvoorbeeld hoe veilig zij zich moeten voelen of hoeveel waarde zij
hechten aan verbondenheid met anderen. Er kan altijd een bepaalde spanning
nodig zijn, bijvoorbeeld via de onvoorspelbaarheid van een seksuele situatie of
omdat het gaat om een nieuwe (of tijdelijke) relatie. Dit is dan ook een van de
verschillen met de behoeftepiramide van Maslow: de psychische basisbehoeften zijn niet hiërarchisch. Een ander verschil is dat in de behoeftepiramide van
Maslow er zowel objectieve als subjectieve zaken staan, terwijl de psychische
basisbehoeften gaan over (subjectief) gevoel. Kijken we naar Maaike en Jan,
dan lijkt het redelijk te gaan wat betreft de psychische basisbehoeften. Alleen
voor Jan lijkt het, als het op seks aankomt, alsof hij zich nog niet voldoende
veilig voelt.
Voor welbevinden kan er een vierde behoefte aan toegevoegd worden op basis
van onderzoek van Pink (2010): het idee een zinvol leven te leiden. Dat idee
gaat ervan uit dat mensen waardevolle doelen nastreven, dat zij een verschil
maken in hun omgeving, dat zij ertoe doen. In termen van relaties betekent het
dat partners het gevoel hebben gewaardeerd te zijn en bij te dragen aan elkaars
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welbevinden. Dat er raakvlakken zijn tussen zingeving en de overige drie psychische basisbehoeften moge duidelijk zijn.
Functioneringsproblemen
Als deze drie (of vier) psychische basisbehoeften in redelijke mate succesvol
worden vervuld, ervaart de persoon dat zijn functioneren zin heeft. Dat wil dus
niet zeggen dat er nooit tegenslagen zijn, maar dat deze tegenslagen te hanteren
zijn. Met andere woorden, wanneer een of andere blokkade zich opwerpt die
het functioneren in de weg staat, dan hoeft dat nog niet te leiden tot een functioneringsprobleem. Pas wanneer de blokkade het functioneren in belangrijke
mate verstoort, kan van een functioneringsprobleem worden gesproken. Oftewel, de alledaagse beslommeringen beschouw je doorgaans niet als functioneringsprobleem omdat de persoon deze zelf weet aan te gaan en op te lossen. Dit
geldt dus ook op het gebied van seksualiteit en intimiteit: die worden pas een
probleem wanneer ze in belangrijke mate worden geblokkeerd.
Dit is deels logisch, omdat je als cliënt eerst probeert dingen zelf (of met hulp
van je omgeving) op te lossen. Hulp van buitenaf wordt pas ingeroepen op het
moment dat het niet lukt om het probleem zelfstandig op te lossen. Voeg daaraan toe dat het ook gaat om iets belangrijks (anders liet je het gewoon liggen).
Een functioneringsprobleem geeft daarom psychisch lijden, het geeft spanning
of stress. Functioneringsproblemen kunnen ook globaal worden ingedeeld naar
de zogenoemde vier-b-emoties: blij (als aan alle basisbehoeften wordt voldaan),
boos (blokkade in autonomie), bang (veiligheid ontbreekt) en bedroefd (verbondenheid ontbreekt), zie tabel 1.1.
Tabel 1.1

Psychische basisbehoeften en functioneringsproblemen

Betreft

Leidt bij functionerings
problemen tot

Verbondenheid
of aansluiting

Erbij horen, (emotionele) steun

Stemmingsproblemen zoals
eenzaamheid en verdriet (bedroefd)

Veiligheid of
competentie

Grip hebben, de omgeving
kunnen beheersen

Angst (bang)

Autonomie

Eigen doelen mogen kiezen en
nastreven

Frustratie, boosheid (boos)

Al lijkt het in tabel 1.1 om keurig van elkaar afgescheiden categorieën te gaan,
in de praktijk blijkt dat het meestal om een mengvorm van deze drie reacties
gaat. Wanneer iemand bijvoorbeeld merkt dat mensen hem niet mogen (hij
voelt zich bedreigd in zijn wens tot aansluiting), dan kan dat hem ook angst op
leveren (alleen heb je minder mogelijkheden om de omgeving te beïnvloeden),
of frustratie (ik mag niet zijn wie ik ben). Wat alle functioneringsproblemen
gemeen hebben, is dat zij psychisch lijden veroorzaken.

1 Inleiding in het beroep van seksualiteitscounsellor

Het moge duidelijk zijn dat intimiteit en seksualiteit direct verband houden met
deze psychische basisbehoeften. Ook dat kan op alle drie de gebieden betrekking hebben, al lijkt de behoefte aan intimiteit en seksualiteit vooral verband te
houden met die van aansluiting. Toch speelt bijvoorbeeld de behoefte aan veiligheid ook een zeer belangrijke rol, in het bijzonder bij intimiteit. Zonder dat
jij je in psychische zin veilig voelt, is er weinig ruimte voor intimiteit. Intimiteit
vraagt toch dat jij je kwetsbaar opstelt, toelaat dat een ander in jouw intieme
zone (psychisch en fysiek) binnentreedt. En vooral in relaties, wanneer het kan
gaan over claimen en andere vormen van macht- en controlestrategieën, kunnen één of beiden zich in hun autonomie beknot voelen. Dit kan de nodige
negatieve gevoelens tot gevolg hebben, terwijl de ander deze strategieën juist
weer inzet om zijn eigen gevoel van onveiligheid tegen te gaan.
Samenvatting 1.2
Voor welbevinden heeft de mens drie psychische basisbehoeften waar in redelijke mate
voor hem in voorzien moet worden: een gevoel van aansluiting of verbondenheid, een
gevoel van veiligheid of competentie en een gevoel van autonomie. Functionerings
problemen ontstaan wanneer een persoon zich geblokkeerd voelt in het nastreven van
een van deze basisbehoeften. Voor seksualiteit en intimiteit is vooral veiligheid een basis
voorwaarde, en het gedrag op dat gebied voorziet in de behoefte aan aansluiting.

1.3

Een biopsychosociaal model van gedrag

In paragraaf 1.2 hebben wij het idee van welbevinden en functioneren geïntro
duceerd. Functioneren is echter (sociaal) gedrag en dat gedrag komt niet
zomaar uit de lucht vallen. Daarvoor heeft iemand vaardigheden nodig en
de omstandigheden om die vaardigheden ook te kunnen uitvoeren. In deze
paragraaf introduceren wij het biopsychosociaal uitgangspunt en dan specifiek met betrekking tot gedrag. Wanneer de mens als biopsychosociaal wezen
(Kiesler, 1999; Tomkins, 1995) wordt gezien, dan wordt ervan uitgegaan dat
beleving tot stand komt in de wisselwerking tussen drie gebieden:
– het biologische;
– het psychische; en
– het sociale gebied.
Zowel positieve als negatieve belevingen ontstaan en worden beïnvloed uit elk
afzonderlijk gebied en de drie gebieden op hun beurt beïnvloeden elkaar.
Voor ons model van gedrag gebruiken wij als beginpunt het model van Alan
Watkins (2013). De terminologie in dit model hebben we enigszins aangepast
om beter aan te sluiten bij de psychologische terminologie die wij in dit boek
hanteren. In Watkins’ model is gedrag (het doen) als het dak van een gebouw
en zijn de gedragsvaardigheden waarover de persoon beschikt als het gebouw
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eronder. Over het algemeen wordt gedacht dat om iets te kunnen het voldoende
is wanneer je over de juiste vaardigheden beschikt. Maar louter het feit dat je
over een vaardigheid beschikt, wil nog niet zeggen dat je die vaardigheid ook
daadwerkelijk inzet. Zo beschikken Maaike en Jan beiden over de vaardigheden
om met elkaar te vrijen, maar lijken zij die maar beperkt in te zetten.
Voordat je daadwerkelijk een vaardigheid inzet, zul je eerst moeten weten welke
vaardigheid je wanneer moet inzetten (probleemoplossend vermogen) en geloven dat het ook het gewenste resultaat gaat opleveren. Oftewel, je zult moeten
geloven in je eigen kunnen of self-efficacy (zie ook paragraaf 1.4). Beide, probleemoplossend vermogen en geloof in eigen kunnen, zijn onderdeel van het
cognitieve domein. Waar gedrag en vaardigheden (mits ingezet) zichtbaar zijn,
zijn cognities dat niet. Zij liggen dus onder de oppervlakte en vormen daarmee
de eerste kelder van het gebouw (zie figuur 1.2). In onze casus lijkt het erop dat
vooral Jan bepaalde overtuigingen erop nahoudt die het vrijen in de weg staan,
hij wil namelijk eerst dat de sfeer juist is.

Figuur 1.2

Een biopsychosociaal model van gedrag (aangepast naar Watkins, 2013)

Het denken wordt echter ook gekleurd door hoe jij je voelt. Wanneer je bijvoorbeeld een aantal nachten niet goed hebt geslapen, dan voel je je niet lekker. Dit
beïnvloedt dan je vermogen tot nadenken, hoe jij tegen jezelf aankijkt (zelfbeeld en eigenwaarde), je geloof in je eigen kunnen en de fut om überhaupt iets
te ondernemen. De tweede kelder is dus wat het emotionele landschap wordt
genoemd: het steeds veranderende getij van het gevoel. Je zult dus meer moeten
dan alleen denken dat je iets kunt, je zult goed genoeg in je vel moeten zitten
om het aan te durven en aan te kunnen. Hoe je je voelt, zal ook beïnvloeden
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hoe je uiteindelijk presteert. Jan voelt zich niet serieus genomen door Maaike,
waardoor hij zich niet veilig genoeg voelt om intimiteit met haar te beleven,
voor hem een voorwaarde om over te gaan tot daadwerkelijke seks.
Het denken beïnvloedt ook het gevoel. Bijvoorbeeld wanneer je je al de keren
herinnert dat je je geschaamd hebt. Of wanneer je je suf piekert om een oplossing
voor een situatie te bedenken en dit levert geen succes op, dan voel je je machteloos. Maar wanneer je je gevoel bewust probeert te beïnvloeden (gewoonlijk wil
je dat in positieve zin: om je beter te voelen), dan blijkt dat dat behoorlijk lastig
is en vaak maar eventjes helpt. Ga jezelf maar eens vertellen dat je je gelukkig
moet voelen, vooral wanneer je je diep ongelukkig voelt. Net zo min als je het
van een ander zult geloven, zul je het van jezelf aannemen. Je ertoe zetten en
je dan maar gehoorzaam gelukkig voelen gaat gewoonweg niet. Hoe je je voelt,
heeft dus veel meer invloed op je denken dan andersom. Vandaar dat de pijlen
van voelen naar denken veel dikker zijn dan die van het denken naar het voelen. Voor een uitgebreide bespreking van hoe denken, gevoel en gedrag elkaar
beïnvloeden, wordt wederom verwezen naar het boek Psychosociale gespreksvoering (Van Alphen, 2015).
Zelfs al is je gevoel in orde, het is nog steeds niet voldoende. Dat gevoel komt
ergens vandaan en wordt lichamelijk ervaren. Het blijkt dat ieder mens een aantal programma’s bezit die regelen hoe zijn gevoel lichamelijk tot uiting wordt
gebracht, aldus psycholoog Silvan Tomkins. Hij beschreef een uitgebreide
theorie over de emoties, met veel empirische ondersteuning, in de vier delen
van zijn boek Affect Imagery Consciousness. Het eerste deel verscheen in 1962
(Tomkins, 1962) en het laatste verscheen na zijn dood in 1991 (Tomkins, 1992).
De programma’s die het lichamelijk ervaren van emoties regelen, worden de
basisresponsen (oftewel: aangeboren emotionele reflexen) genoemd. Hiermee
zijn wij aanbeland in de derde kelder onder het gebouw: de manieren waarop
emoties lichamelijk worden ervaren. En daaronder stuiten wij uiteindelijk op
het fundament: de fysiologie. Het is via de zintuigen en het lichaam dat prikkels
worden omgezet naar elektrische, elektromagnetische en biochemische signalen, die op hun beurt weer de basisresponsen activeren.
Hieruit volgt dat één manier waarop je fysiologie en basisresponsen aangezet
kunnen worden om je gevoel te veranderen, via je gedrag verloopt. Om een
eenvoudig voorbeeld te noemen: stel je voelt je wat down en je besluit een kilometer te gaan hardlopen. De ervaring is dat het hardlopen ervoor zorgt dat
bepaalde stofjes in de hersenen vrijkomen, die op hun beurt je stemming positief b
 eïnvloeden. Zo is de cirkel rond: je krijgt daarbij een bepaald gevoel dat
je denken positief beïnvloedt, waardoor je ervoor kiest om bepaalde vaardig
heden in te zetten, die zich uiten via gedrag. Dat gedrag roept weer een respons
op uit de omgeving, die jij weer waarneemt via je zintuigen, wat basisresponsen
in jouw lichaam activeert, waardoor je gevoel wordt beïnvloed, enzovoort.
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Je hebt hiervoor dus wel je verstand nodig. Zo kun je je verstand je gevoel
bewust laten overheersen wanneer dat nodig is. Dan ga je als het ware tegen
je gevoel in toch handelen. Denk aan een slipcursus of bij het aanleren van
handelingen waarbij je een ander pijn doet, zoals een wond schoonmaken of
iemand reanimeren. Of in een medische setting, wanneer je moet opereren of
injecteren. Je gevoel zegt: niet doen, maar je weet dat het wel goed is, en dus doe
je het toch – tegen je gevoel in. Weliswaar went dit als je het maar voldoende
herhaalt (met andere woorden vaak genoeg doet), maar toch zijn je gedachten
alleen maar de manier waarop je je ertoe hebt gezet en is het (herhaaldelijk)
handelen datgene wat je gevoel uiteindelijk heeft veranderd. Dit is min of meer
wat er gebeurt wanneer Maaike en Jan wel met elkaar vrijen: Maaike maakt
aanstalten, Jan zet zich over zijn gevoel heen (door te denken dat hij het niet kan
maken haar nog een keer af te wijzen) en door haar aandacht voor hem reageert
zijn lichaam in positieve zin, waardoor zij uiteindelijk wel een vrijpartij hebben,
waarna hij zich prettig en verbonden met Maaike voelt.
In dit model is dus het biopsychosociale uitgangspunt te herkennen: de zin
tuigen, fysiologie en basisresponsen zijn biologie, het voelen en denken zijn
psychisch en alles in het zichtbare gebied (de buitenwereld in figuur 1.2) omvat
de sociale arena. Deze drie gebieden staan niet los van elkaar maar vormen een
cirkel die elkaar in stand houden. Maaike en Jan hebben allebei hun eigen biologische en psychische deel en de manier waarop zij met elkaar omgaan, vindt
plaatst in de sociale arena.
Samenvatting 1.3
Gedrag is meer dan alleen het beschikken over de juiste vaardigheden. Voordat iemand
een vaardigheid inzet, zal hij eerst moeten geloven dat het zin heeft, dat hij het wil en
kan – met andere woorden, het denken beïnvloedt het gedrag. Hoe jij je voelt, beïnvloedt
weer je denken en daardoor je gedrag. En jouw gevoel is weer het gevolg van de basis
responsen die worden getriggerd via je lichaam, naar aanleiding van de informatie die
je zintuigen waarnemen. En doordat jij ook je eigen gedrag en de gevolgen daarvan
waarneemt, is de cirkel rond: gedrag komt tot stand via vaardigheden, denken, voelen,
lichamelijke processen en de zintuigen.

1.4

Veranderen is je anders gedragen

We beginnen met de vraag: waarom komen cliënten überhaupt naar de seksualiteitscounsellor? Wanneer we studenten deze vraag stellen bij hun eerste
contact met een opleiding tot welke vorm van psychologische hulpverlening
ook, dan geven zij uiteenlopende antwoorden. Het vaakst horen we ‘inzicht’.
We gaan daar dan wat provocerend mee om door te poneren dat cliënten helemaal niet komen voor inzicht. Provocerend, omdat inzicht een mooi neven
effect is van waar zij werkelijk voor komen. Zelden is inzicht namelijk een doel

