
WELKOM
s

LET’S TALK ABOUT SEX, Reumatologe Ellen 
De Langhe en seksuologe Mirjam Hemker

17 maart 2022, 20u

Met 

de 

steun 

van:



Welkom

Gastspreker:

Reumatologe Ellen De Langhe

Seksuologe Mirjam Hemker

Vragen stellen kan via de ‘Vraag en Antwoord’ knop.
De moderator geeft je vragen door aan de presentator.

Deze sessie wordt opgenomen en achteraf gedeeld 
op onze website. Deelnemers blijven onzichtbaar 
en dus anoniem.
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Let’s talk 
about sex!



Agenda

1. Even voorstellen

2. Wat verstaan we onder seks?

3. Lichamelijke symptomen als spelbreker

4. Psychosociale impact van ziekte op 
seksualiteit

5. Wat doet een seksuoloog?

6. Tips & Tricks voor een fijner seksleven

7. Vragen



1. Even voorstellen

Mirjam Hemker, MSc

o Klinisch seksuoloog i.o bij het Centrum voor 

Klinische Seksuologie en Sekstherapie 

(CeKSS), onderdeel van UPC KU Leuven

o Revalidatieseksuoloog bij Reade: het 

expertisecentrum voor revalidatie en 

reumatologie in Amsterdam 

Prof. Dr. Ellen De Langhe

o Reumatoloog in het UZ Leuven, specifieke 

interesse in systeemziekten



Wat verstaan we onder 
seks?



‘Fysieke en/of cognitieve activiteit die gericht is op het 
oproepen van lichamelijke seksuele reacties en/of 
gevoelens van seksuele opwinding’. 

Intimiteit, kussen, strelen, stimulatie met de hand of met 
de mond, coïtus/gemeenschap, fantaseren, 
soloseks/masturberen, opwinding, porno, klaarkomen, 
BDSM, …, etc.

Seks is dus níet alléén penis-in-vagina-penetratie!

Seks is:



Voor (fijne) seks heb je

LIJF

HOOFD én

HART nodig

Tussen deze drie is een 
voortdurende 
wisselwerking!

De mind-heart-body connectie

Een aandoening beïnvloedt

LIJF

HOOFD en

HART

En heeft daarmee een 
impact op onze seksualiteit



Lichamelijke symptomen 
als spelbreker



Er bestaan verschillende reumatische aandoeningen en 
chronische pijnsyndromen

• Reumatoïde artritis

• Psoriasis artritis

• Systeemlupus

• Sjögren syndroom

• Systeemsclerose

• Fibromyalgie

• …

Reumatische aandoeningen en seksualiteit



Reumatische aandoeningen beïnvloeden alle aspecten 
van het leven, ook de kwaliteit van het seksueel leven, 
door de lichamelijke zowel als de psychische symptomen.

Seksuele problemen komen vaak voor bij chronische 
aandoeningen en nemen toe met stijgende ziekteduur.

Ziekte-activiteit, ziekte-ernst, pijn en depressie hebben 
een belangrijke invloed op verlangen, opwinding, orgasme 
en voldoening. 

Reumatische aandoeningen en seksualiteit



Reumatoïde artritis

• In meerdere studies werd aangetoond dat 30-60% van 
de RA patiënten (zowel mannen als vrouwen) 
rapporteren dat hun gezondheidstoestand een duidelijke 
invloed heeft op hun seksuele activiteit.

• Vooral vermoeidheid, mentale stress, functionele 
(bewegings-) beperkingen en lager ingeschat zelfbeeld 
spelen een rol.

• Erectiestoornissen zijn gelinkt aan ziekteactiviteit, pijn en 
vermoeidheid.

Reumatische aandoeningen en seksualiteit



Gelijkaardige bevindingen werden gerapporteerd in 
systeemlupus, ankyloserende spondylitis, Sjögren 
syndroom, systeemsclerose, fibromyalgie, enz.

Reumatische aandoeningen en seksualiteit



Reumatische aandoeningen en seksualiteit

Seksuele gezondheid 
is belangrijk maar 
zorgverleners vinden 
het lastig om er een 
actieve rol in te spelen



❖Wat is de werkelijke rol van de nieuwe biologicals? 
Hebben deze een invloed op ons seksueel gedrag?

❖Wat zijn de gevolgen van jarenlang medicatiegebruik? 
(bv ledertrexaat, celebrex, metoject, cosentyx, 
cortisonen, gambarran,…) Invloed op het libido?

❖Wat is de impact van bepaalde medicatie op bepaalde 
klachten? (iemand met SpA)

❖Wat is de invloed van medicatie op het libido

❖ Is het alleen de ziekte die me beperkt of zijn er ook 
medicijnen die ik krijg voor de ziekte die de 
lustgevoelens wat temperen?

Vragen uit de enquête



Pijnstillers (paracetamol, codeïne, tramadol), 
ontstekingsremmers (NSAIDs, bijvoorbeeld ibuprofen, Voltaren, 
Celebrex) of klassieke anti-reumatische middelen 
(Ledertrexate, Arava, of de biologicals) hebben geen direct 
negatieve invloed op libido, erectie of seksualiteit.

Cortisone (zeker wanneer in hogere dosis) kunnen leiden tot

• Verlaagd testosteron en verlaagd libido bij mannen

• gewichtstoename en verminderde tevredenheid met het 
zelfbeeld

Reumatische aandoeningen en seksualiteit



Bepaalde medicijnen die gebruikt worden in de context van 
chronische pijn (vb Redomex of gelijkaardige medicijnen) 
kunnen wel leiden tot slaperigheid en libidoverlies.

Anti-reumatische medicijnen (inclusief de biologicals) kunnen 
de ziekteactiviteit verlagen, vermoeidheid verminderen en op 
die manier positief bijdragen tot seksualiteit. 

Reumatische aandoeningen en seksualiteit



❖ Door een operatief verwijderde kleine borsttumor zijn 
hormoonpreparaten uitgesloten. Is er een efficiënt 
alternatief? (persoon die last heeft van uitdroging 
slijmvliezen waardoor penetratie pijnlijk is)

❖ Speelt menstruatie een rol bij meer/minder pijn in het 
bekken?

Vragen uit de enquête



❖Waar kan ik terecht met mijn vragen? Ik heb al met 3 
artsen gepraat en ze weten geen van allen een 
antwoord. Ze geven me testosteron en verder wordt het 
niet opgevolgd. (persoon met fibromyalgie, heeft pijn en 
stramme spieren, medicatie verlaagt het libido)

❖ Ik had graag meer uitleg gehad van een arts (pijn en 
vermoeidheid bij seks); de vermelding dat dit kan 
gebeuren en ook hoe het aan te pakken

Vragen uit de enquête



Psychosociale impact 
van ziekte op seksualiteit



❖ Hoe kan je omgaan met negatieve gedachten? Hoe 
zorg ik ervoor dat ik kan aanvaarden dat ik nog zo 
weinig kan en stop ik het piekeren?

❖ “Door mijn moeite met aanvaarden van de ziekte, had ik 
in het begin geen zin meer in seks.”

❖ “Ik heb veel te veel pijn waardoor ik enorm opzag om 
seks te hebben en steeds uitvluchten zocht.”

❖ Zijn er nog mensen die liever geen seks hebben?

Vragen en quotes uit de enquête



Psychologische impact

Ziekte kan invloed hebben op:

• Psychisch welzijn

• Lichaamsbeeld

• Zelfwaardegevoel

• Persoonlijke betekenis van seksualiteit

Impact hangt samen met:

• Ieders individuele draaglast én 

• Draagkracht: individuele coping en 
aanpassingsvaardigheden



❖Wat kan helpen? Hoe ga je hiermee om? Hoe maak je dit 
echt bespreekbaar met je partner want hij durft ook niet 
meer veel initiatief nemen uit angst me pijn te doen.

❖ Hoe breng je het over naar je partner? Mijn man heeft 
geen pijn en zijn seksuele verwachting ligt hoger dan de 
mijne. Hoe ga je ermee om zonder je partner van je weg te 
duwen?

❖Mijn partner begrijpt het niet

❖ “Mijn partner kan moeilijk inschatten welke mate ik pijn heb 
tijdens seks.”

Vragen en quotes uit de enquête



‘Reuma heb je met z’n tweeën’

Ziekte heeft óók invloed op psychologisch welzijn en 
levenskwaliteit van de partner:

• Rouwarbeid

• Beperkingen 

• Onzekerheden 

• Emotionele problemen

• Gezinsfunctioneren 

• Relationele problemen

Om goed voor de 
ander te kunnen 

zorgen, moet je als 
partner ook goed voor 
jezelf (laten) zorgen!



Relationele impact

• Vanuit angst dat de ander tekort komt of gevoel van 
falen als seksuele partner: risico voor de zieke partner 
om over grenzen te gaan, die niet goed aan te geven

• Dat is niet helpend op de lange duur: het vermindert 
de zin

• Praat over het belang en de betekenis van seks in de 
relatie

• Dat vergt relationele en communicatieve 
vaardigheden: wederzijds begrip, respect en geduld 

• Zoek naar oplossingen en probeer intimiteit niet 
volledig te vermijden, creëer ‘vrijheid in het vrijen’



“Ik vind het belangrijk dat er meer openheid over is. Want 
in het begin gaf ik echt mezelf de schuld. Ik ben hiervoor 
zelfs bij een klinische psycholoog geweest. Uiteindelijk 
heb ik goede gesprekken gehad met mijn partner, 
waardoor de druk om aan mijn vriends behoeftes te 
voldoen gelukkig wat afnam en hierdoor toch mijn zin ook 
weer wat toenam. Ik heb hiervoor vaak genoeg tranen 
gelaten en gedacht ‘toe maar, even door de pijn heen en 
dan ben ik er weer vanaf.’ Maar zo maak je het alleen 
maar zwaarder voor de volgende keer…”

Quote uit de enquête



Er is schroom bij hulpverleners maar ook vaak bij 
patiënten: doordat veel mensen hun seksleven zo’n 
persoonlijk en intiem onderwerp vinden, praten zij er liever 
niet met anderen over. Maar het kan juist helpen om 
advies te vragen. Het geeft een steuntje in de rug.

Kom je problemen tegen met seksualiteit? Bespreek jouw 
situatie met je huisarts of reumatoloog.  Als je huisarts of 
reumatoloog je niet kan helpen, kan je terecht bij een 
seksuoloog.

Tot slot: hulp vragen is soms taboe…



Wat doet een seksuoloog 
eigenlijk?



Een seksuoloog helpt mensen die vragen, zorgen of 
problemen hebben op vlak van seksualiteit.

Seksuele problemen komen soms door een tekort aan 
kennis: over ons lichaam, over hoe seksueel verlangen 
werkt, over hoe opwinding en een orgasme tot stand 
komen. 

Seksuologen geven daar uitleg over, ze helpen jou 
ontdekken hoe dit voor jóú werkt, en ze helpen koppels met 
spreken over seks binnen de relatie. 

Ook na een nare seksuele ervaring kun je bij hen terecht.

Wat doet een seksuoloog?



Problemen met het seksueel verlangen 
• Verminderd seksueel verlangen (minder of geen zin in seks)

• Seksuele aversie (afkeer van seks)

Problemen met seksuele opwinding
• Problemen met vaginale lubricatie (niet voldoende vochtig worden)

• Erectiele disfunctie (erectie niet voldoende stevig of langdurend)

Problemen met orgasme
• Anorgasmie (niet kunnen klaarkomen)

• Premature ejaculatie (erg vlug klaarkomen)

Seksuele pijnstoornissen 
• Dyspareunie (pijn bij het vrijen)

• Vaginisme (onwillekeurig samentrekken van bekkenbodemspieren maakt 
penetratie moeilijk of onmogelijk)

Mogelijke seksuele problemen



• Als het voor de betreffende persoon een probleem is (of 
als je schade toebrengt aan iemand anders)

• Dus: of iets een seksueel probleem is, bepaal je zelf! 
Géén (zin in) seks meer hebben of niet (meer) kunnen 
klaarkomen, hoeft geen probleem te zijn.

Wanneer spreek je van een seksueel probleem?



❖ Ik vraag me af op welke manier je je libido terug een 
boost kan geven. Moet je daarvoor in therapie of kan je 
dit zelf oplossen?

❖Wat kan ik zelf doen om zin te krijgen en vochtig 
genoeg te worden, liefst op een natuurlijke manier? 

❖Welke andere manieren zijn er nog om toch nog 
(pijnvrij) seksueel actief te zijn? 

❖Welke hulpmiddelen zijn voorhanden?

❖ Ik ben op zoek naar tips and tricks

Vragen uit de enquête



Tips & Tricks voor een 
fijner seksleven



• Een warm bad, een warme kamer om in te vrijen

• Een ander moment van de dag om te vrijen 
(bijvoorbeeld ‘s middags) als je op andere momenten te 
moe of te stijf bent

• Pijnmedicatie op ander tijdstip innemen

• Andere houdingen om te vrijen

• Kussens of een opgerolde deken

• Een massage vooraf

• Een stoel of sekskrukje

Tip 1: sommige problemen vragen een praktische 
oplossing!



• Plannen van (tijd voor) seks kan nodig zijn!

• Zorg dat je náást tijd voor seks ook in het algemeen 
voldoende tijd en aandacht hebt voor elkaar: KWALItijd. 
Liefdevolle aandacht = voorspel!

• Dus: zet de tv soms eens uit en praat met elkaar (al of 
niet met een drankje erbij) en toon belangstelling, ga 
samen vroeg naar bed, plan tijd voor jullie tweeën 
zonder de kinderen.  

Tip 2: maak tijd voor elkaar en maak tijd voor seks 



Tip 3: wacht niet tot seks ‘spontaan’ gebeurt

• Veel mensen denken dat seks vanzelf moet komen, dat 
het spontaan moet gebeuren. 

• Maar:  “Als je wacht tot je allebei precies tegelijk 
‘spontaan’ zin hebt, kun je wachten tot in het 
hiernamaals”

• Hoe zorgen we dan dat die seks er komt? Door open te 
staan voor verleiding!

• Verschil tussen spontaan en responsief verlangen

• Seks kan vertrekken vanuit ‘zin’,  ‘geen zin’ of ‘tegenzin’



Tip 4: ga op zoek naar (meer) prikkeling 

Door een (chronische) aandoening kan de drempel om zin 
te krijgen, om opgewonden te worden of klaar te komen, 
hoger komen te liggen. Zorg dan voor meer stimulatie:

• Sexy kleding of lingerie: maak je mooi, voel je mooi!

• Deel een fantasie met je (seks)partner, voer die (deels) 
uit

• Erotische films, porno, seksboekjes of luisterverhalen

• Speeltjes: vibrator, ‘womanizer,’ masturbator, cockring, 
dildo, ... 



Voorbeelden van sex toys

vibrator
cockring

s

masturbator: 

aftrek- ei
‘womanizer

’



• Vraag je arts om je medicatie te optimaliseren m.b.t. 
seksueel gedrag (sommige medicatie heeft seksuele 
bijwerkingen): qua keuze, dosering, moment van 
inname

• Pijnbestrijding optimaliseren, medicatie op ander 
moment nemen: overleg met je arts

• Vraag naar de mogelijkheden voor erectiebevorderende 
middelen (zoals Viagra)

Tip 5: vraag naar medicamenteuze ondersteuning



Een grote valkuil is te 
denken dat seks ‘vanzelf’ 
gaat. Maar seks moet je 
leren! 

Seks met een veranderend 
lichaam en veranderende 
mogelijkheden betekent: 
nieuwe manieren aanleren 
om prettig te kunnen vrijen.

“Great lovers aren’t born, 
they are made”

Tip 6: seks moet je leren!



Tip 7: leer je lichaam kennen (en dat van je partner)

Wie weet wat dit is?



Tip 8: dicht de ‘orgasmekloof’



Tip 9: probeer geen gedachten te lezen!

Een grote valkuil (zeker als je lang 
bij elkaar bent) is denken dat je 
weet wat de ander denkt, voelt of 
wil -

of verwachten dat de ander jou 
zonder woorden begrijpt!

Maar meestal is dat niet zo. 

Dus: wees open en duidelijk over 
jouw verlangens en 
verwachtingen! 



❖ Ik ben op zoek naar meer informatie over hulpmiddelen 
en ook per aantastingsgebied over welke de meest 
geschikte standjes kunnen zijn

❖Welke standjes zijn ideaal als je rug pijn doet?

❖ Praktische tips voor standjes zijn welkom

Vragen uit de enquête



Tip 10: zoek naar een houding die fijn is voor jou



Kan men nog seks hebben met 
reuma?

Vraag uit de enquête



❖ “Niet alle posities zijn mogelijk.  Ook niet elke dag leent 
zich fysiek tot seks.  De ene dag ben je te beperkt om 
te vrijen.  Bij een nieuwe partner kan ik me voorstellen 
dat er toch wel wat schaamte zou kunnen zijn.  Los 
daarvan blijven de gezonde behoeftes ondanks de 
beperking zeker wel aanwezig.”

❖ “Ik heb een stuk minder seks en tijdens vaak pauze 
nodig en bepaalde houdingen gaan niet meer.”

❖ “Ook met beperkingen kan seks fijn zijn”

❖ “Seks kan ook een positieve invloed hebben op je lijf”

Antwoorden van jullie zelf:



Take home messages



Om te onthouden

• Heb je seksuele problemen, bedenk dan dat je niet de 
enige bent: ze zijn veel voorkomend bij mensen met 
een reumatische aandoening. 

• Je staat hier dus niet alleen in, en je staat er ook niet 
alleen voor! Vraag hulp en advies aan je huisarts, je 
reumatoloog, een psycholoog of een seksuoloog als je 
er zelf niet uitkomt.

• Ook met een reumatische aandoening is het mogelijk 
om een fijn en bevredigend seksleven te hebben.



Op zoek naar een seksuoloog?

Op zoek naar een seksuoloog in je eigen regio? Via de 
Vlaamse Vereniging voor Seksuologie kun je een erkende 
seksuoloog vinden bij jou in de buurt:

https://www.seksuologen-vlaanderen.be/doorverwijsgids

https://www.seksuologen-vlaanderen.be/doorverwijsgids


Dank voor jullie 
aandacht!

Vragen?



Bedankt voor uw aanwezigheid

Volgende webinars
DINSDAG 29 MAART, 19u: SOCIALE EN FINANCIELE TEGEMOETKOMINGEN

DINSDAG 26 APRIL, 19u: SOLLICITEREN MET REUMA

DINSDAG 10 MEI, 19u: STUDEREN MET REUMA

Houd onze website en sociale media in de gaten voor meer info.
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Met 

dank 

aan 

onze 

leden:


