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Dilemma

LEERDOELEN
Na het lezen van dit artikel:
• weet u dat intimiteit en seksualiteit belangrijke aspecten van het 

leven zijn en blijven, die beïnvloed worden door verschillende 
biopsychosociale factoren;

• kent u de belangrijkste barrières die mensen ervaren in het beleven 
van intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis;

• hebt u kennisgemaakt met een aantal praktische handreikingen om 
intimiteit en seksualiteit binnen de eigen organisatie bespreekbaar 
te maken, en bewoners en hun partners te ondersteunen in een 
prettige beleving.
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1 STUDIEPUNT

Casus

Casus 1 Mevrouw Berends
Mevrouw Berends is 94 jaar en woont nu een halfjaar in een 
kleinschalige psychogeriatrische woongroep. Ondanks dat 
ze soms wat excentriek uit de hoek kan komen, lijkt ze het 
wel erg naar haar zin te hebben. Ze gaat graag naar ver
schil len de activiteiten.
Het team krijgt ermee te maken dat mevrouw tijdens de 
ochtendzorg masturbeert. Wanneer het incontinentie
systeem wordt losgemaakt, begint ze eigenlijk direct. Het 
team vindt het heel vervelend. Ze bespreken het met elkaar 
in de overdracht, en komen er van elkaar achter dat het niet 
uitmaakt wie de ochtendzorg voor zijn rekening neemt. 
Over de levens en liefdesgeschiedenis van mevrouw weet 
het team niet zoveel. Wel is bekend, dat ze nooit getrouwd 
is geweest en haar hele leven als verpleegkundige in het 
ziekenhuis heeft gewerkt. Omdat het team alleen uit 

vrouwen bestaat, en mevrouw dit dus ‘alleen’ bij de vrouwe
lijke zorgmedewerkers doet, doet het verhaal de ronde dat 
ze misschien lesbisch is. 
Op een gegeven moment vindt de EVV’er het genoeg 
geweest en maakt het bespreekbaar bij de arts en psycho
loog. Deze mevrouw is ontremd in haar seksualiteit, en het 
verzorgen is helemaal niet prettig zo. Verschillende 
collega’s willen mevrouw ook liever niet meer verzorgen.

Casus 2 Meneer Machielsen
Meneer Machielsen heeft een halfjaar geleden de moeilijke 
beslissing moeten nemen om zijn vrouw Narda te laten 
opnemen in een verpleeghuis. Thuis voor haar zorgen lukte 
niet meer. Hij heeft het lang volgehouden, samen met zijn 
dochters, thuiszorg en dagbehandeling ging het nog erg 
lang goed. Toen Narda in de nacht ongeveer vijf keer uit bed 
kwam om te plassen, maar ook op zoek ging naar haar 
ouders, en haar echtgenoot niet meer sliep, was het snel op.
Meneer Machielsen bezoekt zijn vrouw iedere dag, het liefst 
twee keer. Als het mooi weer is, neemt hij haar mee naar 
buiten. Samen lopen ze een rondje, kijken naar de bloemen. 
Hij is dankbaar dat hij dit nog met haar kan beleven. Hij 
voelt zich vaak wel ongemakkelijk in de huiskamer. 
Wanneer hij Narda ophaalt, vliegt ze hem om de hals en 
begint hem direct te zoenen. Hij zou haar genegenheid best 
willen beantwoorden, maar hij ziet de andere bewoners en 
het personeel kijken… Hij neemt haar dan maar snel mee de 
woonkamer uit, maar is tegelijkertijd bang dat Narda zich 
afgewezen voelt. Met wie zou hij dit kunnen bespreken? 
Wat is er eigenlijk normaal in zo’n verpleeghuis? 

INTIMITEIT EN SEKSUALITEIT BIJ OUDEREN
Intimiteit en seksualiteit zijn belangrijke aspecten van 
het leven, ook als mensen ouder worden.1 Uit Neder
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lands onderzoek uit 2017 blijkt dat 51% van de ouderen 
boven de 70 aangeeft in het voorafgaande halfjaar seks 
te hebben gehad met een partner.2 De definitie die ieder 
individu zelf aan zijn of haar intieme en seksuele leven 
geeft, is sterk afhankelijk van de individuele beleving. 
We gaan steeds beter begrijpen dat een positieve 
invulling van de intieme en seksuele beleving op een 
positieve manier kan bijdragen aan de kwaliteit van 
leven,3 ook op latere leeftijd.

Het ouder worden gaat met veranderingen gepaard die 
ook de beleving van intimiteit en seksualiteit raken. 

 – Ten eerste zijn er verschillende biologische factoren 
die direct of indirect de invulling van deze beleving 
raken. Hierbij kan gedacht worden aan de direct 
seksuele fysiologie, zoals bij vrouwen door een 
vermindering van oestrogeenniveaus en bij mannen 
het verminderd gevoelig worden van de penis.4 

 – Ook (chronische) ziekten, die bij ouderen vaker voor
komen, en behandeling hiervoor kunnen invloed 
hebben op de beleving van seksualiteit.4 Zo is bekend 
dat bepaalde antihypertensiva en cholesterolverla
gers een negatieve invloed hebben op de mogelijk
heid tot het krijgen van verlangen en erectie of 
opwindingsstoornissen kunnen veroorzaken. Ook 
van verschillende soorten antidepressiva is bekend 
dat ze een negatieve invloed hebben op het kunnen 
ervaren van verlangen in het algemeen. Een over

zicht van medicatie die invloed heeft op seksualiteit 
is te vinden op https://www.seksindepraktijk.nl/
themas/ziekteenbeperking/invloedmedicijnen.

 – Op psychologisch vlak speelt het taboe rondom 
seksualiteitsbeleving op oudere leeftijd een rol in de 
maatschappij en ook bij individuen zelf.5,6 Oudere 
mensen kunnen aangeven dat intimiteit en seksuali
teit voor hen niet meer van belang is: ‘omdat ze daar 
te oud voor zijn’.

 – Ten slotte vinden er verschillende veranderingen op 
sociaal vlak plaats. Of het nu gaat om ziekte of over
lijden van een partner, het vinden van een nieuwe 
partner of het verhuizen van een partner naar een 
zorginstelling, al deze sociale ‘levensomstandig
heden’ kunnen vanzelfsprekend de invulling van 
intimiteit en seksualiteit veranderen.

Hoewel dementie soms ook ontstaat op jongere leeftijd, 
zijn de meeste mensen die dementie krijgen ouder dan 
65 jaar. Als het specifiek gaat over de fysieke invloed 
die dementie heeft op (romantische) intimiteit en 
seksualiteit, zijn daar helaas nog maar weinig studies 
naar gedaan. De belangrijkste aspecten die bij demen
tie, naast het reguliere verouderingsproces, van invloed 
kunnen zijn op intimiteits en seksualiteitsbeleving 
lijken voornamelijk psychologisch en sociaal van aard. 
Het niet meer kunnen opslaan of vergeten van infor
matie, maar ook desoriëntatie in tijd, plaats en persoon 
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en ontremming bijvoorbeeld. Op sociaal vlak verandert 
er ook veel, waarbij bijvoorbeeld de ‘gezonde’ partner 
voor de partner met dementie moet zorgen. Dit heeft 
logischerwijs invloed op de relatie tussen beiden.7

INTIMITEIT EN SEKSUALITEIT IN EEN 
VERPLEEGHUIS
Wanneer de afhankelijkheid vanwege verergering van 
dementie toeneemt en de draaglast de draagkracht van 
het steunsysteem (de thuissituatie) overstijgt, is een 
verhuizing naar het verpleeghuis onvermijdelijk. Dit 
verpleeghuis heeft een duale functie: voor mensen met 
dementie (hierna bewoners) is het hun thuis, maar voor 
(zorg)medewerkers is het een werkplek. Deze mix van 
functies leidt niet zelden tot ethische dilemma’s, zeker 
als het over de invulling van intimiteit en seksualiteit 
gaat. Tekenend hiervoor is dat zichtbare uitingen van 
een behoefte aan intimiteit of seksualiteit door zorg
medewerkers ervaren worden als seksueel (probleem)
gedrag. Professioneel omgaan met intiem en seksueel 
gedrag wordt als zeer lastig ervaren.

Deze ethische dilemma’s gelden eens te meer nu er de 
afgelopen jaren een paradigmaverschuiving heeft 
plaatsgevonden. Waar vroeger sprake was van een 
‘medisch model’, waarbij gezondheid en veiligheid 
belangrijke doelstellingen waren, wordt de zorg 
momen teel steeds meer ‘persoonsgericht’.8 Dit houdt in 
dat de bewoner als mens als geheel (holistisch) wordt 
gezien en het behouden of verbeteren van de kwaliteit 
van leven de belangrijkste doelstelling is. De relatie die 
een individuele zorgmedewerker met een individuele 
bewoner heeft en de kwaliteit van deze relatie krijgen 
in dit paradigma (model) een centrale rol.9 De focus op 
kwaliteit van leven betekent echter ook dat intimiteits 
en seksualiteitsbeleving daarbij hoort en dus een 
aspect van de zorgverlening wordt, waardoor professi
oneel handelen ten aanzien van intimiteit en seksua
liteit noodzakelijk is.10

Het perspectief van bewoners
Wanneer mensen met dementie in een verpleeghuis 
wonen, neemt de afhankelijkheid van anderen toe, ook 
door de manier waarop de zorg in het verpleeghuis is 
ingericht.11 Bewoners wonen in verschillende vormen 
van groepswoningen. Dit zorgt niet alleen voor veilig
heid en haalbaarheid van zorgverlening, maar ook voor 
een sterke reductie van privacy en mogelijkheid tot 
autonomie. Uit onderzoek naar de beleving van bewo
ners met dementie en hun partners blijkt dat ze zeker 
behoefte hebben aan liefde, intimiteit en seksuali
teit.5,12,13 Hierin staat het ‘samenzijn’ voor de meeste 
mensen centraal. Bewoners met dementie en hun 
partners zijn hierin, logischerwijs, net zo divers als 
mensen zonder dementie; wij allemaal dus. 

Om de specifieke wensen en behoeften van mensen 
goed te kunnen interpreteren, zijn kennis van de 
levens en liefdesgeschiedenis van mensen erg belang
rijk. De algemene levensgeschiedenis is vaak wel 
(deels) bekend bij medewerkers in de zorg, maar er 
wordt meestal weinig aandacht besteed aan de liefdes
geschiedenis en de relatie van bewoners:

 – Is er bijvoorbeeld iets bekend over de relatie met de 
partner? 

 – Hebben ze altijd alles samengedaan, of leidden ze 
heel sterk hun eigen leven? 

 – Is deze partner de eerste partner, of niet? 
 – Was de bewoner nog seksueel actief, voordat hij of zij 

in het verpleeghuis kwam wonen?

Deze vragen zijn helaas ook niet altijd door het oude 
steunsysteem te beantwoorden, mensen hadden voor 
de opname natuurlijk ook een privéleven.

Ook de invulling van het ‘samenzijn’ in het verpleeg
huis blijkt nog niet zo eenvoudig. Bewoners en hun 
partners beschreven op drie verschillende vlakken 
barrières op dit gebied.14 

 – Ten eerste werden er praktische belemmeringen 
omschreven. Hierbij kan gedacht worden aan een 
gedeelde badkamer of de afwezigheid van een 
tweepersoonsbed. Er zijn momenteel verschillende 
praktische oplossingen voor bijvoorbeeld het een
persoonsbed te bestellen. Dit moet dan wel bekend 
zijn bij verzorgenden, ergotherapeuten of familie. 
Verder blijven er natuurlijk praktische obstakels in 
het samen kunnen zijn, zoals het ontbreken van een 
privéruimte buiten de slaapkamer.

 – Ten tweede worden barrières benoemd als het gaat 
om privacy. Hierbij gaat het om in het oog springende 
barrières, bijvoorbeeld het idee dat alle verzorgenden 
van een woongroep een loper van alle deuren hebben 
of dat er een elektronisch waarschuwingssysteem 
(laser) op de kamer van de bewoner geplaatst is.  
Als het over privacy gaat, gaat het echter vooral om 
gevoel. Voor het beleven van intimiteit en seksuali
teit is een andere mate van (gevoel van) privacy 
nodig, dan bijvoorbeeld voor het samen op de bank 
zitten en tvkijken. Door de inrichting van het 
verpleeg huis, waarbij veelal sprake is van groeps
woningen, met een gezamenlijke ruimte en eigen 
slaapwoonkamer, is het niet eenvoudig om dit 
gevoel van privacy groot genoeg te laten zijn voor 
fysieke intimiteit en seksualiteit. 

 – Ten slotte worden barrières ervaren in de communi
catie. Bewoners, maar vooral echtgenoten ervaren 
het als gemis dat over hun relatie, en de invulling 
van intimiteit of seksualiteit, niet gespro ken wordt. 
Het zelf initiëren van het gesprek kan voor beide 
partijen lastig zijn.
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Het perspectief van medewerkers
Vanuit het perspectief van de medewerkers is het 
verpleeghuis een werkplek. Dit geldt voor alle mensen 
die er werken, zoals teammanagers, artsen, psycholo
gen, maar zeker ook voor alle zorgmedewerkers die 
directe zorg verlenen.
Bewoners van een verpleeghuis zijn voor bijna alles 
afhankelijk van de zorg van de medewerkers; ook voor 
het signaleren en ondersteunen als het gaat over inti
miteit en seksualiteit. Uit onderzoek is bekend dat 
medewerkers een (redelijk) positieve houding hebben 
ten opzichte van seksuele behoeften van bewoners,15 
maar dat het daadwerkelijke gedrag ook ongemakke
lijke gevoelens en zorgen oproept.16 Dit komt deels 
omdat medewerkers het regelmatig lastig vinden om te 
bepalen waar het seksuele gedrag vandaan komt.17 
Wordt het veroorzaakt door de dementie of past het bij 
de persoon en het leven van de bewoner voorafgaand 
aan de dementie? Om toch, met vertrouwen, te kunnen 
reageren, doen medewerkers soms aannames. Bijvoor
beeld op basis van eigen normen of sociale percepties. 
Zo worden mannen vaker als actieve verleiders 
gezien,17 en hun seksuele gedrag wordt veel vaker 
mee genomen in behandelplannen dan bij vrouwen.18

Nu er steeds meer persoonsgericht gewerkt wordt, is de 
zorgrelatie tussen de directe zorgmedewerker en de 
bewoner ook belangrijker. (Ongewenst) intiem, maar 
met name seksueel gedrag kan zorgrelaties uit balans 
brengen. Dit gaat niet zozeer om specifiek gedrag, als 
wel om het gevoel van de zorgmedewerker de controle 
in een situatie te verliezen. 
Om hiermee om te gaan kan een zorgmedewerker 
(steeds meer) afstand nemen of juist een extra stap 
zetten om de relatie te versterken. Op de korte termijn 
kan dit helpen om door te gaan met de zorgverlening, 
maar op de langere termijn kunnen zorgmedewerkers 
hier last van krijgen. Om intimiteit en seksualiteit een 
plek te geven, dient er dus ook veel aandacht te zijn 
voor de behoeften en grenzen van medewerkers. Helaas 
komt het thema nog maar weinig aan de orde in 
opleiding, training, richtlijnen en beleid van organisa
ties. In onderzoek werden echter ook grote verschillen 
gezien tussen organisaties, en zelfs afdelingen. Een 
veilige sfeer binnen het team werd als een vereiste 
gezien om met seksueel gedrag om te gaan. Zelf
reflectie vaardigheden werden eveneens genoemd.17

OMGAAN MET INTIMITEIT EN SEKSUALITEIT  
OP DE WERKVLOER
Om intimiteit en seksualiteit een plaats te geven in de 
zorg, is het belangrijk 

 – dat het onderwerp enige bekendheid krijgt binnen de 
eigen organisatie. De teams van verzorgenden 
maken intiem en seksueel gedrag waarschijnlijk 
mee in de dagelijkse zorg, maar hoe hiermee om te 
gaan is een lastige afweging. Er kan hiervoor beleid 
opgesteld worden, maar papier is vaak geduldig en in 
lang niet elke organisatie vindt ook daadwerkelijk 
implementatie van beleid plaats. 

 – mogelijke behoeften te signaleren, maar ook 
gespreks vaardigheden en ondersteuning van een 
multidisciplinair team zijn noodzakelijk om mede
werkers te ondersteunen om het gesprek over intiem 
en seksueel gedrag aan te gaan en bewoners uitein
delijk de ruimte te geven intimiteit en seksualiteit te 
beleven zoals zij dat graag willen.

Praktische barrières
Er zijn tegenwoordig steeds meer ‘producten’ en toe
passingen ter ondersteuning van intieme en seksuele 
beleving in het verpleeghuis. Hierbij kan gedacht 
worden aan een duobed, of andere hulpmiddelen.19 In 
een multidisciplinair team zou de ergotherapeut in dit 
geval de aangewezen discipline zijn om met vragen 
rondom praktische aanpassingen aan de slag te gaan.

Privacy
Privacy is een lastig aspect, dat zorgmedewerkers heel 
anders kunnen ervaren dan de bewoners en hun 
partners. Als het gaat om de invulling van intimiteit en 
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seksualiteit telt het gevoel van de bewoners en hun 
partners echter het zwaarst.14 Ieder verpleeghuis is 
verschillend ontworpen en ingedeeld. Soms hebben 
bewoners alleen de beschikking over een slaapvertrek, 
waar alleen plaats is voor een bed. In andere verpleeg
huizen hebben mensen een woonkamer en slaapkamer 
ineen. Meestal hebben de zorgmedewerkers van alle 
ruimtes waar mensen met dementie wonen een sleutel. 
Ook wordt er vaak gebruikgemaakt van elektronische 
alarmering, wat voor de bewoners kan voelen alsof ze 
bekeken worden.14 Er zijn steeds meer initiatieven in 
het land om hierin stappen te zetten. Een voorbeeld is 
een deurhanger, of een ‘niet storen’bordje.

Communicatie
Intimiteit en seksualiteit is voor de meeste mensen een 
gevoelig thema, en dus is daarover communiceren voor 
veel medewerkers en ouderen niet eenvoudig. In som
mige organisaties wordt het gestimuleerd het onder
werp direct bij opname te bespreken; het is echter de 
vraag of bewoners en hun partners daar op dat moment 
aan toe zijn.

Het PLISSITmodel20 (permission, limitated information, 
specific suggestion and intensive therapy) kan gebruikt 
worden om het gesprek vorm te geven. De eerste stap 
in dit model is erg belangrijk om in het achterhoofd te 
houden: toestemming vragen om intimiteit en seksua
liteit te bespreken. Het is van groot belang mensen ook 
de mogelijkheid te bieden ‘nee’ te zeggen.

Daarnaast is het goed om als (zorg)medewerker te 
oefenen met het spreken over intimiteit en seksualiteit. 
Jezelf bewust zijn van je eigen normen en waarden, 
wat je zelf spannend vindt om te benoemen of te 
bespre ken en ook daarin dicht bij jezelf te blijven zijn 
belangrijk om het gesprek überhaupt te laten plaats
vinden. Een mogelijkheid om hiermee, in je team, te 
oefenen is het spel InTEAM.21 Dit spel is ontwikkeld op 
basis van wetenschappelijk onderzoek. Momenteel is er 
een analoge en digitale versie beschikbaar (https://
mensgerichteouderenzorg.nl/onderwijs/spel
inteam/).  ■ 

Casus 1 Mevrouw Berends (vervolg)
Tijdens een teamoverleg werd duidelijk dat mevrouw 
Berends bijna 24 uur per dag een gesloten incontinentie
systeem aanhad. Alleen tijdens het zorgmoment werd dit 
wat langer afgedaan, en was dit dus de enige mogelijkheid 
voor haar om te masturberen. Het team geeft mevrouw nu 
buiten het zorgmoment de tijd om te masturberen, waar
door ze het tijdens de zorg niet meer doet. 

Casus 2 Meneer Machielsen

De EVV’er van meneer Machielsen heeft hem nu een aantal 
keren zien schrikken als zijn vrouw hem om de hals vliegt. 
Zij hebben Narda leren kennen als een lieve en ‘knuffelige’ 
vrouw, ze zijn dus eigenlijk niet zo verbaasd dat zij dit met 
haar man doet. De EVV’er vindt het heel lastig om dit te 
bespreken, ze wil meneer Machielsen niet nog meer in 
verlegenheid brengen. 
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