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INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

Intimiteit, seksualiteit
en kanker bij mannen

Wij praten erover! En u?
Deze informatiebrochure gaat over intimiteit, seksualiteit en kanker en is
ontwikkeld voor mannen met/na kanker én voor hun partners.
Intimiteit, seksualiteit en kanker lijkt op het eerste zicht misschien een
vreemde combinatie. Bij intimiteit en seksualiteit wordt in eerste instantie
gedacht aan ontspanning en plezier. Kanker daarentegen roept vaak net
het tegenovergestelde beeld op.
Toch horen intimiteit en seksualiteit bij het leven van alledag. Voor
sommigen blijven seksuele activiteiten doorheen het ziekteproces
mogelijk. Voor anderen gebeurt het dat seksualiteit naar de achtergrond
schuift omdat de behandeling alle energie vraagt. Ook na de behandeling
duurt het soms enige tijd alvorens er weer intiem contact is. Het
hervatten van het seksuele leven na kanker gaat voor de ene
probleemloos, waar het voor de andere niet altijd gemakkelijk is.

In onze maatschappij heerst de opvatting dat seks en zin in seks een
spontaan gegeven zijn. Tijdens of na een kankerbehandeling is dit echter
niet vanzelfsprekend. Ook het uiten van intimiteit wordt gemakkelijk
verwaarloosd. Toch zijn knuffels, omhelzingen en aanrakingen erg
belangrijk. Intimiteit is, meer nog dan seksualiteit, een belangrijke uiting
van steun.
In deze informatiebrochure bespreken we welke veranderingen kanker
en de verschillende behandelingen op seksueel gebied kunnen teweeg
brengen. Daarna komen enkele veelvoorkomende seksuele problemen
aan bod en besteden we aandacht aan hoe u kan vrijen tijdens of na de
behandeling. We sluiten af met een aantal raadgevingen wanneer het
beleven van uw seksualiteit echt een probleem wordt. Via deze weg
willen wij, het Medisch Team en het Oncologisch Support Team, u en uw
partner aanmoedigen om hierover met elkaar te praten of een
hulpverlener in vertrouwen te nemen.
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Wat kan er op seksueel gebied
veranderen tijdens en na de
behandeling?
Kanker is niet één ziekte maar meer dan honderd verschillende ziekten.
Elk type kanker is anders en heeft andere gevolgen voor het dagelijkse
leven. Bovendien heeft iedereen verschillende noden en verwachtingen
op vlak van seksualiteit. Het is moeilijk te voorspellen hoe en in welke
mate de ziekte zelf de seksualiteitsbeleving zal beïnvloeden. De
veranderingen op seksueel gebied worden veroorzaakt door verschillende
factoren. Het zijn vooral de behandeling en de hiermee gepaard gaande
bijwerkingen die de voornaamste rol spelen.

Heelkunde
Heelkunde blijft één van de belangrijkste behandelmethodes voor kanker.
Hoewel de technieken de laatste jaren enorm verbeterd zijn en meer
‘sparende’ ingrepen worden uitgevoerd, blijft een operatie een drastische
ingreep. Dit is nog meer het geval wanneer er sprake is van verminking
en/of verlies van lichaamsfuncties. De kans op beschadiging van de
seksuele functies hangt af van de leeftijd van de man, de locatie van de
ingreep (hoe lager in het bekken, hoe meer risico op beschadiging), en
de uitgebreidheid ervan.

Lichamelijke gevolgen
De operatie kan een rechtstreekse impact hebben op uw seksualiteit. Om
seksueel opgewonden te geraken en te blijven is een goed functionerend
zenuwstelsel en een goede doorbloeding noodzakelijk. De zenuwbanen in
het bekken kunnen door een operatie beschadigd worden. Dit kan bij
mannen erectiestoornissen veroorzaken waardoor de penis minder of niet
meer stijf wordt.
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Beschadiging van deze zenuwbanen betekent echter niet dat u geen
seksuele opwinding meer kan ervaren. De gevoelszenuwen lopen
namelijk niet door dit gebied en kunnen bijgevolg nog volledig intact zijn.
Er kan wel gevoelloosheid optreden aan de binnenkant van de dijen.
Wanneer er na uw operatie erectiestoornissen optreden, is het belangrijk
dit tijdig te signaleren aan uw behandelende arts, zodat er samen met u
onderzocht kan worden of de problemen van tijdelijke of permanente
aard zijn.
Daarnaast is een goede doorbloeding belangrijk zodat voedingsstoffen en
zuurstof via het bloed naar de organen kunnen vloeien, inclusief het
zwellichaam in de penis waardoor men in staat is een erectie te krijgen.
Naast het zenuwstelsel hebben we ook geslachtshormonen nodig om
seksueel opgewonden te worden.
Sommige mannen ervaren een ander soort ejaculatie en/of orgasmegevoel doordat het transport van zaad en zaadvloeistof vanuit de
teelballen en de prostaat verstoord is. Dit kan doordat de sluitspier
tussen de prostaat en de blaas niet goed meer afsluit. Mannen komen
dan klaar met de gebruikelijke lichamelijke sensaties maar zonder
zaadlozing. Dit wordt een retrograde ejaculatie of een droog orgasme
genoemd.
Bij het vrijen zijn naast het zenuwstelsel en de geslachtshormonen
eveneens tal van spieren betrokken. Wanneer bepaalde zenuwen
beschadigd zijn, is het mogelijk dat het samentrekken van spieren en het
aangename gevoel dat daarmee gepaard gaat (het orgasme) verandert.
Ook wanneer de geslachtsorganen (gedeeltelijk) veranderd zijn, kan het
orgasme anders aanvoelen.
Afhankelijk van het aangetaste orgaan en de plaats van de tumor, kan
iedere ingreep specifieke lichamelijke gevolgen hebben:

§

Heelkunde ter hoogte van de keel of het mondgebied: weinig, geen
of een veranderde speekselsamenstelling waardoor u minder zin
krijgt/vermijdt om intiem te zijn.
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§

Heelkunde ter hoogte van de blaas: urostoma met veranderd
zelfbeeld en incontinentie.

§

Heelkunde ter hoogte van de prostaat: orgasmestoornissen (o.a.
droog orgasme), erectieproblemen en incontinentie.

§

Heelkunde ter hoogte van de dikke darm: ileo- of colostoma met
veranderd zelfbeeld, erectie- of orgasmestoornissen.

Psychische gevolgen
De lichamelijke gevolgen van een operatie kunnen een impact hebben op
hoe u zich voelt. Soms duurt herstel lang of blijven klachten als
incontinentie en erectiele disfunctie aanwezig. Dit zorgt er soms voor dat
het beeld dat u heeft over uw lichaam verandert. Wijzigingen in het
eigen lichaamsbeeld maken dat u schrik kan krijgen om afgewezen te
worden, u zich niet meer geliefd of begeerd voelt, u zich vervreemd voelt
van zichzelf, u zich onaantrekkelijk voelt, u zich lichamelijk minder
verzorgt, … Het is dan ook begrijpelijk dat veranderingen van het
zelfbeeld een invloed hebben op de seksualiteit.

Radiotherapie
Radiotherapie maakt gebruik van radioactieve stralen. Deze straling heeft
tot doel kankercellen te vernietigen. Helaas is het niet altijd mogelijk om
dit effect te beperken tot de tumor zelf waardoor ook omliggende
weefsels getroffen worden. Dit kan leiden tot bijwerkingen die direct of
indirect een negatieve invloed kunnen hebben op het seksueel
functioneren.

Lichamelijke gevolgen
Bestraling van het kleine bekken tijdens de behandeling van prostaat-,
blaas-, rectum- en darmkanker kan gevolgen hebben voor het
erectievermogen. Hoe hoger de dosis van de bestraling en hoe groter het
bestraalde gebied, hoe groter de kans is dat er zich erectieproblemen
voordoen.
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Deze erectieproblemen zijn waarschijnlijk het gevolg van schade aan de
bloedvaten. De bestraling zorgt ervoor dat wanneer het bestraalde
gebied geneest de bestraalde weefsels verlittekenen. De bloedvaten
verliezen hun elasticiteit en kunnen daardoor niet meer voldoende
uitzetten op het moment dat dit gewenst is. Bloedvaten kunnen als
gevolg van de bestraling eveneens verharden waardoor ze nauwer
worden of verstopt raken. Men schat dat het erectievermogen van
mannen die buikbestraling hebben ondergaan vermindert met één derde.
Deze veranderingen kunnen gedurende de twee jaren volgend op de
behandeling geleidelijk aan optreden. Mannen met een hoge bloeddruk
en zware rokers hebben meer risico op erectieproblemen omdat hun
bloedvaten meestal al aangetast zijn.
Wanneer de prostaat beschadigd is door bestraling, kan de productie van
zaadvloeistof afnemen. Sommige mannen ervaren na bestraling bij het
klaarkomen een pijnlijk gevoel. Deze pijn is het gevolg van irritatie van
de urinebuis en verdwijnt normaal gezien enkele weken na het
beëindigen van de bestraling. Ook is het mogelijk dat de productie van
testosteron (het mannelijk geslachtshormoon) afneemt waardoor de zin
in seks vermindert.

Psychische gevolgen
De markeringen die op uw lichaam worden aangebracht, zijn voor
sommige mensen mentaal erg lastig. Wanneer u het moeilijk heeft met
de verwerking van de ziekte en/of behandeling kan u altijd beroep doen
op professionele hulpverlening. Ook hulp gericht op seksuele
veranderingen is mogelijk. Deze begeleiding gebeurt bij voorkeur samen
met uw partner maar kan ook individueel zijn. De hulpverlener kan een
psycholoog of seksuoloog zijn, maar ook een specialist, uw huisarts of
een verpleegkundig specialist. Er bestaat eveneens de mogelijkheid om in
contact te komen met lotgenoten via zelfhulpgroepen en/of online fora
(zie ‘nuttige links’).
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Bijwerkingen van de behandeling kunnen een negatieve impact hebben
op o.a. uw seksueel verlangen. Sommige patiënten hebben na de
behandeling minder zin in seks. Het is hierbij belangrijk om te weten dat
zin niet altijd spontaan hoeft te zijn maar dat je zeker ook zin kan krijgen
door o.a. aanrakingen van de erogene zones (bv. schaamstreek) tijdens
of na een massage, ... In geval van seksuele problemen kan u (en uw
partner) samen met een seksuoloog nagaan welke mogelijkheden en
alternatieven er voor u en uw partner allemaal bestaan, welke
verschillende vormen van stimulatie u kan uitproberen, …

Chemotherapie
Chemotherapie is een behandeling met celdodende of celdeling
remmende medicatie (cytostatica). Helaas tasten deze medicijnen niet
enkel de kankercellen aan. Ze remmen eveneens de groei van gezonde
cellen wat gepaard kan gaan met een aantal vervelende bijwerkingen
zoals vermoeidheid, misselijkheid, braken, haaruitval, verandering aan de
gevoelszenuwen en aantasting van de slijmvliezen.

Lichamelijke gevolgen
Voor de meeste mannen verstoort chemotherapie het erectievermogen
niet permanent. Het is wel mogelijk dat er vlak na een kuur tijdelijk een
afname is van het erectievermogen en de zaadproductie. Vaak zorgt
chemotherapie voor minder zin om te vrijen en mogelijks zijn er ook
erectieproblemen door verminderde testosteronproductie.
Verder kunnen middelen die gebruikt worden om misselijkheid te
bestrijden, de hormoonhuishouding van mannen verstoren. Ook dit
herstelt zich vrij snel na de behandeling. Sommige chemotherapieën,
zoals cisplatinum of vincristine, beschadigen de zenuwen definitief. Of
hierbij eveneens zenuwen betrokken raken die een rol spelen in het
erectie- of ejaculatievermogen, is niet duidelijk.
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Psychische gevolgen
Meestal is de zin om te vrijen op het moment van de behandeling
volledig afwezig. Chemotherapie slorpt alle energie op en kan bijgevolg
een negatieve impact hebben op seksualiteitsbeleving. Bijwerkingen zoals
bv. misselijkheid en braken zijn tegenwoordig wel goed met medicatie te
behandelen.
Hiernaast hebben veel mensen na chemotherapie het ook moeilijk met
hun uiterlijk: kaalheid, veranderingen in gewicht en huiduitslag spelen
hierbij een rol. Vooral in seksuele situaties kan dit zorgen voor gevoelens
van schaamte en afkeer. De zin om te vrijen komt bij sommigen pas
terug wanneer de behandeling volledig achter de rug is. Het is opnieuw
belangrijk om te weten dat zin niet altijd spontaan opkomt maar dat je
zeker ook zin kan krijgen door o.a. aanrakingen van de erogene zones
(bv. schaamstreek) tijdens of na een massage. U kan altijd een
psycholoog, een specialist, uw huisarts of een verpleegkundig specialist
aanspreken om bij jouw situatie stil te staan.

Hormoontherapie
Bij een aantal tumoren wordt een hormoonbehandeling voorgeschreven.
Hierbij worden chemische substanties toegediend die sterk gelijken op de
natuurlijke hormonen. Als deze medicatie wordt toegediend, wordt de
werking van de natuurlijke hormonen geblokkeerd en wordt zo de groei
van de kankercellen vertraagd of gestopt.

Lichamelijke gevolgen
Bij bepaalde kankers,
hormoonhuishouding te
verwijderen als door
testosteronproductie in
testosteron.

o.a. bij prostaatkanker, is het nodig de
veranderen. Dit kan zowel door de testikels te
medicatie te geven. Deze verhindert de
de testikels of blokkeert de werking van
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Deze behandeling heeft een negatieve impact op het seksueel
functioneren: ze leidt tot een afname in de zin om te vrijen en
erectiestoornissen. Er zijn ook veranderingen in het uiterlijk die voor
buitenstaanders nauwelijks zichtbaar zijn. Sommige mannen krijgen last
van warmteopwellingen, net als vrouwen in de overgang. Ook kan er een
verandering optreden in de verhouding spier-vetmassa en sommige
mannen rapporteren ook stemmingswisselingen. Er zijn evenwel mannen
die melden dat ze ondanks de hormoonbehandeling nog steeds seksueel
verlangen ervaren. Een lichamelijke verklaring hiervoor ontbreekt.
Mogelijks spelen andere factoren een rol zoals de motivatie om seksueel
actief te blijven.

Psychische gevolgen
Een behandeling met hormoontherapie kan ten koste gaan van de zin om
te vrijen en kan erectiestoornissen teweeg brengen. De lichamelijke
veranderingen kunnen eveneens uw zelf- en lichaamsbeeld beïnvloeden.

Advies
Wanneer u het moeilijk heeft met het verwerken van de ziekte en/of
behandeling, kan u altijd beroep doen op professionele hulpverlening.
Een begeleiding gebeurt individueel of samen met uw partner. De
hulpverlener kan een psycholoog of seksuoloog zijn, maar ook een
specialist, uw huisarts of een verpleegkundig specialist. Er bestaat
eveneens de mogelijkheid om in contact te komen met lotgenoten via
zelfhulpgroepen en/of online fora.
Het is hierbij belangrijk om te weten dat zin niet altijd spontaan opkomt
maar dat je zeker ook zin kan krijgen. In geval van seksuele problemen
kan u (en uw partner) daarom samen met een seksuoloog nagaan welke
mogelijkheden en alternatieven er voor u en uw partner allemaal
bestaan, welke verschillende vormen van stimulatie u kan uitproberen, …
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Wat zijn de gevolgen voor de
seksualiteit en wat is er aan te
doen?
Erectieproblemen
Door uw behandeling kan u erectieproblemen krijgen. Of deze te
verminderen of op te lossen zijn, hangt af van de oorzaak:

§

Faalangst - Probeer hier met uw partner over te praten en/of zoek
hulp bij een hulpverlener.

§

Gedeeltelijke beschadiging van de zenuwbanen - Er bestaat
medicatie om erectiestoornissen te verhelpen. De medicatie
vergemakkelijkt het krijgen en behouden van een erectie. Ze werken
enkel wanneer een geringe erectie mogelijk is. Uw bloedvaten en
zenuwen moeten dus nog (gedeeltelijk) intact zijn. Sommige
patiënten ervaren het als een nadeel dat de medicatie op voorhand
moet worden ingenomen en dat de seksuele activiteit dus wat minder
spontaan is. Ook hier kan u echter creatief mee omgaan.

§

Volledige beschadiging van de zenuwbanen - Er bestaat
medicatie die voor de geslachtsgemeenschap rechtstreeks in de penis
kan geïnjecteerd worden. De erectie houdt hiermee ruim een uur
(soms langer) aan. Gebruik maken van dit middel is enkel zinvol
wanneer er nog bloed naar de penis vloeit.

§

Afname in testosteron - Hormoontherapie vermindert de productie
van testosteron maar ook een operatie aan de teelballen of injectie
met medicijnen kan dit tot gevolg hebben. Dit onderdrukt de zin in
seks, maar kan ook invloed hebben op de stemming en de fitheid.
Het is belangrijk om hierrond met uw specialist in gesprek te gaan.
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§

Als bovenstaande middelen niet helpen - Er bestaat
tegenwoordig een heel arsenaal aan alternatieve hulpmiddelen
(vacuümpomp, steuncondoom,…). Wenst u hier meer over te weten,
richt u dan tot een hulpverlener. Indien geen enkele van
bovenstaande hulpmiddelen helpt, kan overwogen worden om via
een operatieve ingreep een implantaat in de penis laten inbrengen.
Dit dient goed overwogen te worden in samenspraak met uw
behandelend arts.

Libidoverlies (vermindering of afwezigheid van
verlangen of opwinding)
Het libido (zin is seks) is bij iedere persoon verschillend en kan
veranderen tijdens het leven. Bij kanker kan er een vermindering van het
libido voorkomen. Dit wordt zowel rechtstreeks (via hormonale
veranderingen) als onrechtstreeks (via de bijwerkingen van de
behandeling) beïnvloed en kan tijdens de behandeling optreden of
nadien (bv. na bestraling van de genitale regio). Meestal spelen bij
libidoverlies zowel lichamelijke als psychische factoren een rol. Enerzijds
speelt het hormoon testosteron, dat wordt aangemaakt in de teelballen,
hierbij een belangrijke rol. Dit natuurlijk hormoon kan bij een
kankerbehandeling of operatie in het gedrang komen, bijvoorbeeld bij
verwijdering van teelbalweefsel. Belangrijke psychische elementen
anderzijds zijn bv. seksuele prikkels en voorafgaande ervaringen met
seks en seksualiteit.
Libidoverlies is één van de bijwerkingen van hormoontherapie bij
prostaatkanker maar nevenwerkingen zijn afhankelijk van de soort
hormoontherapie. Niet elke patiënt heeft hier evenveel last van.
Doorgaans is het zo dat de nevenwerkingen afzwakken naarmate de
medicatie langer wordt genomen. Tegenwoordig bestaan er verschillende
remedies voor libidoproblemen. U kunt hierover ten rade gaan bij uw
(huis)arts, oncoloog, psycholoog en/of seksuoloog.
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Wacht niet op een spontane, lichamelijke reactie, maar stel u open voor
seksuele prikkels. Door te knuffelen of vrijen en het ervaren van intimiteit
kan een seksuele reactie zich ontwikkelen. Neem voldoende tijd bij het
vrijen om uw seksuele prikkeling te stimuleren of maatregelen te treffen
om uw klachten te verminderen. Maak ook tijd voor intimiteit en doe iets
leuk samen, plan een afspraakje en investeer zo in jullie relatie.

Droog orgasme
Onderzoeken en behandelingen kunnen de blaas en/of de prostaat
beschadigen. Hierdoor kan het orgasmegevoel verminderen. Soms is er
bij een orgasme geen uitwendige zaadlozing terwijl het wel wordt
gevoeld (droog orgasme). Het sperma gaat dan naar de blaas in plaats
van naar de penis. Voor sommige mannen roept dit gevoelens van
schaamte op, of leidt dit tot een minder bevredigende
seksualiteitsbeleving. Dit bespreekbaar maken met uw partner of een
hulpverlener kan helpend zijn.

Onvruchtbaarheid
Er zijn bepaalde kankers (zoals teelbal-, penis- en/of prostaatkanker) die
een verminderde tot volledige onvruchtbaarheid kunnen veroorzaken. De
kanker kan de hormonale balans verstoren en zo tot onvruchtbaarheid
leiden.
Radiotherapie kan, afhankelijk van de stralingsdosis, ertoe leiden dat de
spermaproductie beschadigd wordt. Dit kan tijdelijk zijn maar bij
bepaalde dosissen ook permanent. Bij chemotherapie hangt de invloed
op de vruchtbaarheid af van het soort geneesmiddel, de totale dosis, de
leeftijd en het geslacht van de patiënt. Wanneer een man behandeld
wordt met een geneesmiddel dat schadelijk is voor het zaad kan dit
leiden tot een vermindering of afwezigheid van sperma.
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Er bestaat de mogelijkheid tot het invriezen van uw zaadcellen wanneer
men denkt dat u onvruchtbaar kan worden door de behandeling. Het
zaad wordt dan eerst onderzocht om de kwaliteit ervan na te gaan. Bij
een aantal mannen is dit namelijk door de ziekte al afgenomen. Uw
ingevroren zaad wordt vervolgens in een spermabank bewaard tot u er
gebruik van wilt maken.
Wanneer uw zaad, ondanks medicatie, bij het ejaculeren in uw blaas
terechtkomt, kan u na het klaarkomen het zaad opvangen via uw urine.
Het zaad kan vervolgens klaar worden gemaakt voor kunstmatige
inseminatie.
Indien u een effectieve kinderwens heeft, wordt u doorverwezen naar
een centrum gespecialiseerd in fertiliteit bij kankerpatiënten (UZ Leuven,
UZ Brussel of UZ Gent).

Veranderend uiterlijk
Wanneer uw lichaam door de behandeling veranderd is, is het mogelijk
dat u gevoelens van onzekerheid en/of schaamte ervaart. Praat hierover
met uw partner. Vaak hebben partners het hier minder moeilijk mee dan
verwacht. U kan ook proberen om eens te vrijen met gedimd
licht/kaarslicht indien u zich hier beter bij voelt. Tevens kan het helpend
zijn om iets van kledij aan te houden tijdens het vrijen wanneer u zich
onzeker voelt over bijvoorbeeld littekens.
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Belangrijk om te weten
§

Zowel tijdens een bestralings- als een chemotherapiekuur is er
medisch gezien geen enkel bezwaar tegen geslachtsgemeenschap of
masturbatie, zolang dit geen bloedingen en/of pijn veroorzaakt. Ook
orale seks is toegelaten. Het is wel bijna zeker dat uw partner zal
vinden dat u anders ruikt en smaakt.

§

U bent niet radioactief door bestraling, ook niet na een inwendige
bestraling.

§

Het is wel nodig om voorbehoedsmiddelen te (blijven) gebruiken
wanneer u op een vruchtbare leeftijd bent.

§

Het is mogelijk dat in het sperma restanten van geneesmiddelen
terechtkomen, doch tot op heden is dit nog niet wetenschappelijk
bewezen. De behandeling kan de zaadcellen en teelballen
beschadigen, waardoor de kwaliteit van de zaadcellen sterkt
verminderd is.

§

De behandeling kan de eicellen en eierstokken beschadigen,
waardoor de kwaliteit van de eicellen sterk verminderd is. Een
zwangerschap kan strikt wetenschappelijk gezien al enkele weken na
de behandeling. Toch vraagt u best eerst raad aan uw arts.

§

Kanker in de buurt van geslachtsorganen kan niet door
geslachtsgemeenschap veroorzaakt worden. In dit opzicht is er geen
enkele reden om seksueel contact te vermijden.

§

De zin in seks en de seksuele capaciteiten zijn niet altijd even
vanzelfsprekend als voordien. Het is erg belangrijk om aan uw
partner te vertellen waar u behoefte aan heeft en wat nog mogelijk
en plezierig is. Op die manier voorkomt u teleurstellingen.
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§

Tijdens de behandeling kan lichamelijk contact zorgen voor een
gevoel van geborgenheid en warmte. Seksualiteit kan een andere
betekenis krijgen dan voorheen. Ook is het mogelijk dat u en uw
partner anders gaan denken over de betekenis van seks. Praat hier
met uw partner over.

§

Seks is niet enkel geslachtsgemeenschap. Strelen of kussen is ook
seksueel contact. Soms wordt niet geïnvesteerd in seksualiteit omdat
geslachtsgemeenschap onmogelijk is. Besef dat u, ondanks uw
lichamelijke conditie, altijd een prettig gevoel kunt ontlenen aan
lichamelijk contact met anderen. Bedenk ook dat er niet zoiets is als
‘normale’ of ‘goede’ seks. Alles is goed zolang u en uw partner ervan
kunnen genieten.
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Nog enkele tips
De confrontatie met kanker verandert veel in uw leven en gaat vaak
gepaard met ingrijpende lichamelijke en psychische veranderingen. Voor
sommige mensen zijn de gevolgen zo ingrijpend dat zij seksualiteit
(tijdelijk) niet meer als een deel van hun leven willen of kunnen zien. Wij
raden u aan om pas opnieuw met seksueel contact te beginnen wanneer
u hier zelf behoefte aan heeft. Neem uw tijd ook al is dit langer dan dat u
aanvankelijk gedacht had.
Wanneer u zich opnieuw klaar voelt voor seksueel contact, is het vaak
niet eenvoudig om de draad weer op te pakken. Hiernaast is ook niet
altijd duidelijk wat er op seksueel gebied precies veranderd is. Na verloop
van tijd komt u er misschien achter dat u niet meer kan vrijen zoals
vroeger. Dit betekent dat u afscheid moet nemen van de seksualiteit die
u gewend was. Dit is voor sommige mensen erg moeilijk en kan gepaard
gaan met een soort rouwproces. Hiernaast houdt dit ook in dat u op
seksueel gebied opnieuw moet beginnen en dat kost tijd. Het is
belangrijk dat u probeert om niet krampachtig vast te houden aan de
manier waarop u voor uw ziekte vrijde maar dat u nagaat wat er nu wel
nog kan en prettig is. Wij geven hier alvast enkele tips waar u verder op
kan bouwen.

Voorbereiding op het vrijen
Soms moet u bepaalde voorbereidingen treffen of zijn bepaalde
hulpmiddelen nodig alvorens u geslachtsgemeenschap kan hebben. U
kan van dit voorbereidende werk een intieme vorm van samenzijn maken.
Indien u deze voorbereidingen liever zelf treft, is het goed om dit aan uw
partner te laten weten zodat die zich niet afgewezen voelt. Het
bespreken van uw zorgen, het begrip van de partner, het gebruik maken
van fantasie en de durf om te experimenteren zullen sterk bepalen hoe u
en uw partner het vrijen zullen beleven. Dit vraagt wel een goed
samenspel en daarom ook veel oefening.
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Stomazorg
Om het vrijen met een stoma gemakkelijker te maken kan u in de eerste
plaats zorgen dat het zakje leeg is en goed zit aangezien dit de kans tot
lekkage minimaliseert. Indien er toch sprake is van een lekje, kan u
samen met u partner de activiteiten verder zetten onder de douche.
Eventueel kan u tijdens het vrijen een kleiner zakje dragen, een hoesje
over het zakje doen, het zakje vastplakken zodat het niet in de weg kan
zitten of indien haalbaar de stoma-opening bedekken met een gaasje.
Belangrijk is om de beste houdingen te zoeken waardoor het zakje niet in
gedrag komt. Er bestaat ook heel wat stoma-ondergoed en materiaal om
de stoma te bedekken (bv ‘stomasjaaltje’), spreek hierover uw
verpleegkundig specialist aan.
U kan in de uren vooraf aan de seksuele activiteit bepaalde voeding
vermijden (bv. asperges) die voor een sterke urinegeur kunnen zorgen.
Verder is het ook belangrijk om te weten dat de darmactiviteit door
seksuele opwinding zal verhogen. Het is daarom aangeraden te vrijen na
een darmspoeling of wanneer de darmen het minst actief zijn.

Ontspanning
Wanneer u gespannen bent, staat dit prettig vrijen in de weg. U maakt
zich misschien zorgen dat u geen erectie kan krijgen. Misschien vraagt u
zich af of uw partner u wel nog aantrekkelijk vindt? Praat hierover met
uw partner.
Ontspanningsoefeningen en mindfulness kunnen hierbij helpen. Tijdens
dergelijke oefeningen leert u hoe dat u uw lichaam kan ontspannen.
Mogelijks zorgen ontspanningsoefeningen er ook voor dat u opnieuw
meer waardering en vertrouwen krijgt in uw lichaam. Andere suggesties
zijn een massage, een bad, samen naar een romantische of erotische
film kijken of naar mooie muziek luisteren.
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Opnieuw ‘de eerste keer’
De kans dat het de eerste keer niet verloopt zoals u had gehoopt, is reëel.
Laat echter niet te snel de moed zakken. Alle begin is moeilijk en u moet
weten dat u tijd nodig heeft om weer opnieuw te leren genieten van
seksueel contact. Omdat er waarschijnlijk veel veranderd is qua
lichamelijke gevoelens en mogelijkheden is het belangrijk dat u het in het
begin rustig aan doet. Probeer echter veel te experimenteren met
houdingen en activiteiten tijdens het vrijen en met uw partner te praten
over wat aangenaam aanvoelt en wat niet.

Nieuwe relatie/partner?
Sommige mensen hebben (mede) omwille van de behandeling en de
(lichamelijke/psychische) veranderingen die hiermee gepaard gaan, een
verminderd zelfvertrouwen en/of een lager zelfbeeld. Dit kan zich dan
uiten in een zekere terughoudendheid in het aangaan van nieuwe
(romantische/seksuele) relaties. Spreken over een kankerbehandeling in
een nieuwe relatie kan een psychologische drempel zijn. Belangrijk om te
weten is dat het tijdstip om hierover te praten met de partner voor
iedereen anders is omdat iedereen zijn eigen persoonlijke proces
doormaakt. Geduld, begrip en wederzijds vertrouwen zijn uitermate
belangrijk. Bepaal voor uzelf welke informatie u wanneer wilt delen met
een nieuwe partner.

Andere seksuele mogelijkheden
Om uw eigen seksuele mogelijkheden na te gaan kan u naar uw eigen
lichaam kijken of het aanraken. Op die manier kan u uw lichaam opnieuw
leren kennen en ontdekken wat u plezierig en opwindend vindt. Daarna
kan u samen met uw partner op ontdekkingstocht gaan. Kijk eens goed
naar elkaar, probeer een aantal houdingen. Ook elkaar bevredigen met
de hand of de mond kan zeer intiem en opwindend zijn (zie puntje
‘alternatieven’).
18

Wanneer geslachtsgemeenschap of andere vormen van seksueel contact
te vermoeiend zijn, kan u experimenteren met minder inspannende
posities of kan uw partner zichzelf bevredigen terwijl u kijkt. U kan ook
afspreken met uw partner dat het vrijen niet altijd lang moet duren. Het
vrijen kan volledig veranderen ten opzichte van vroeger maar kan wel
voor beiden bevredigend zijn.

Houdingen
Het is mogelijk dat de behandeling ervoor zorgt dat sommige houdingen
gemakkelijker zijn dan anderen. Zoek zelf uit welke houdingen voor jullie
het meest geschikt zijn. Sommige houdingen laten meer activiteiten toe,
zoals bewegen en strelen, andere zijn meer passief. Bepaal samen met
uw partner wat voor beiden het prettigste is.

Alternatieven
Wanneer geslachtsgemeenschap niet meer op dezelfde manier kan
plaatsvinden als voordien is soms enige vindingrijkheid en een positieve
igesteldheid nodig. Voor mannen met schade aan de bloedvaten en/of
zenuwen die na een ziekte of de behandeling ervan geen erectie meer
kunnen krijgen en toch gemeenschap willen hebben, zijn er enkele
technieken en hulpmiddelen. Een ervan is een techniek die ‘stuffing’
wordt genoemd. Bij stuffing gaat de man op de vrouw liggen en duwt hij
met zijn vingers zijn slappe penis in haar vagina. De vrouw kan door haar
heupen te bewegen en de spieren van haar vagina te gebruiken de penis
van de man in haar vagina opnemen. Dit zorgt ervoor dat de slappe
penis het gevoel heeft van in de vagina te zitten. De bewegingen van de
heupen en de spieren van de vagina kunnen stimulerend werken
waardoor een reflexmatige erectie tot stand kan komen.
Bekkenbodemspieroefeningen kunnen de vrouwelijke partner helpen
deze spieren beter te ontwikkelen en te controleren wat het plezier
tijdens geslachtsgemeenschap kan bevorderen. Andere mogelijke
behandelingen zijn zelfinjectie in het zwellichaam van de penis, de
vacuümpomp of intra urethrale injecties.
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Wat als vrijen een probleem wordt?
Praten over kanker is vaak al moeilijk genoeg, laat staan over seksuele
veranderingen die daaruit voortvloeien. De meeste mensen groeien niet
op met dagelijkse gesprekken over seks. Bovendien praten mensen niet
gemakkelijk over dingen die privé en intiem zijn. Toch is het erg
belangrijk dat u met uw partner probeert te praten over seksualiteit
aangezien op deze manier misverstanden kunnen vermeden worden.
Praten over seks is iets wat u kan leren door het vaker te doen. Wanneer
jullie praten over seks is het erg belangrijk dat u en uw partner zich veilig
voelen. Zorg dus voor een vertrouwelijke en respectvolle sfeer.
Het praten met een hulpverlener kan er eveneens voor zorgen dat een
oplossing gevonden kan worden voor mogelijke problemen die u ervaart
op seksueel vlak. Bespreek dit en wacht niet tot wanneer zij het
onderwerp aansnijden. Afhankelijk van het probleem zal een psycholoog,
seksuoloog of arts u verder helpen. Hiernaast kan u ook beroep doen op
lotgenoten aangezien zij erg goed begrijpen wat u doormaakt. Het
uitwisselen van ervaringen kan bovendien leiden tot allerlei praktische
tips.
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Praat erover met een hulpverlener
Indien u vragen heeft of problemen ervaart op seksueel gebied aarzel
dan niet om hierover te praten met een hulpverlener. Uiteraard beslist u
zelf wat u al dan niet wil bespreken, en met wie. Belangrijk is dat u er
niet mee blijft zitten. Een hulpverlener kan samen met u op zoek gaan
naar een gepaste oplossing of kan u doorverwijzen naar iemand met
meer expertise binnen dit gebied.

Binnen het OLV Ziekenhuis
In het OLV Ziekenhuis kan u terecht bij:

§

Uw behandelende arts:…………………………………………………………………

§

Klinisch psycholoog:……………………………………………………………………..

§

Verpleegkundig specialist/consulent:………………………………………………

§

Sociaal verpleegkundige / maatschappelijk werker:
………………………………………………………………………………………………….

§

Verpleegkundigen: ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Verwijsadressen
Op deze website kan u op zoek gaan naar een psycholoog, seksuoloog,
psychotherapeut of diëtist met ervaring met mensen met kanker:
www.oncohulp.be
Inge Lambrichts
CCG Zuid-Oostvlaanderen
Relatie- en gezinstherapeut
Keizersplein 4, 9300 Aalst
078/15.55.70
inge.lambrichts@zov.be
www.zov.be
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Jasmien Jacobs
Groepspraktijk ‘Sleutelbos’
Seksuologe
Gemeentehuisstraat 1, 9402 Meerbeke
0477/66.09.01
jasmien@sleutelbosninove.be
www.sleutelbosninove.be

Lien Van Der Bracht
Gezondheidshuis Lede
Seksuoloog, psycholoog,
oplossingsgerichte therapeut, tabakoloog
Rammelstraat 10, 9340 Lede
0468/57.04.56
vanderbrachtlien@mail.com
www.gezondheidshuislede.be
Ciska De Smedt
Seksuoloog, klinisch psycholoog
Potaarde 55, 1730 Asse
0477/74.01.90
Ciska@flowspace.be
www.flowspace.be
Ruimte Groenevallei
Nieuwewandeling 64, 9000 Gent
www.ruimte.gent
Lisa Bonduelle
Groepspraktijk Dr-Rooseleer
Seksuoloog, psycholoog,
psychoanalytische therapeut
Dorp 37, 1750 Sint-Martens-Lennik
0486/33.84.42
lisa.bonduelle@dr-rooseleer.be
www.dr-rooseleer.be
Line De Vlamynck
Seksuoloog, psycholoog,
integratief psychotherapeut
Kerkstraat 48, 1742 Ternat
025/82.26.82
www.mcternat.be

Barbara Van Campenhout
Praktijk ‘De Boom’
Seksuoloog, systeemtherapeut
0471/23.51.96
info@praktijkdeboom.be
www.praktijkdeboom.be
Eveline De Rey
Praktijk ‘De Boom’
Seksuoloog, systeemtherapeut
Heidestraat 93, 1982 Zemst
0471/23.51.96
info@praktijkdeboom.be
www.praktijkdeboom.be
Charlotte Benoot
Groepspraktijk ‘Ruimte’
Integratief pyschotherapeut,
relatietherapeut en seksuoloog
Charles de Kerchovelaan 17, 9000 Gent
0468/53.77.51
www.ruimte.gent
Ulrike De Taeye
Groepspraktijk ‘Nivovi’
Seksuoloog, psycholoog,
systeemtherapeut
Langeplankstraat 19, 9052 Zwijnaarde
www.groepspraktijk-nivovi.be
udetaeye.nivovi@telenet.be
Nele Van Daele
Groepspraktijk ‘Ruimte’
Seksuoloog, psycholoog, relatietherapeut
Charles de Kerchovelaan 17, 9000 Gent
0468/14.21.97
www.nelevandaele.be
www.ruimte.gent
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Referenties
§

Kanker en intimiteit - folder van ‘stichting tegen kanker’

§

Vind een seksuoloog in jouw buurt via www.seksuologenvlaanderen.be.

§

Overzicht van verschillende zelfhulpgroepen via www.zelfhulp.be,
afhankelijk van jouw type aandoening.

§

https://sickandsex.nl/

§

Bij prostaatkanker
§ https://www.allesoverkanker.be/prostaatkanker
§ https://www.kanker.be/alles-over-kanker/alle-typeskanker/prostaatkanker
§ https://wijook.be/
§ https://sickandsex.nl/prostaatkanker-en-seks/

§

Bij testiskanker:
§ https://www.kanker.be/alles-over-kanker/alle-typeskanker/teelbalkanker

§

Bij darm/rectumkanker
§ https://www.allesoverkanker.be/dikkedarmkanker
§ https://www.kanker.be/alles-over-kanker/alle-typeskanker/colorectale-dikkedarmkanker

§

Bij blaaskanker:
§ https://www.allesoverkanker.be/blaaskanker
§ https://www.kanker.be/alles-over-kanker/alle-typeskanker/blaaskanker
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§

Na een stoma (www.stomavlaanderen.be)
§ Stoma en goesting: infobrochure voor stomadragers en hun
partner door stoma Vlaanderen
§ Seksueel functioneren en seksualiteitsbeleving na het aanleggen
van een stoma door UZ Leuven
§ Seksualiteit en relaties; sterker met stoma door jouw ervaring
te delen door Nederlandse stomavereniging

§

Seksualiteit bij een oncologische diagnose, B. Van Hoorde, E. Elaut, G.
De Cuypere, G. Heylens, B. Stockman en G. T’sjoen. Belgisch
Tijdsschrift voor Geneeskunde, Jaargang 2011, Volume 67.

§

Lief en leed. Over seksualiteit intimiteit en kanker, W. Weijmar
Schultz & H. Van De Wiel, Uitg. Vereniging van Integrale
Kankercentra

§

Handboek kanker en seksualiteit. Veranderingen en gevolgen van de
behandeling, Uitg Van Haaster BV, Amsterdam

§

Seksualiteit bij ziekte en lichamelijke beperking, W.L. Gianotten, M.J.
Meihuizen – de Regt, N. van Son-Schoones. Uitg. Van Gorcum

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven
van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen
andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie
die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn
er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder
geval met uw behandelend arts.
Versie maart 2022
Goedgekeurd door Oncologisch Support Team

