
Door een ruggenmergletsel verandert uw leven enorm. Het kan aanleiding geven tot een 

volledige of gedeeltelijke verlamming van alleen de onderste ledematen of van alle vier de 

ledematen. Er kan een gevoel van onzekerheid ontstaan of een gevoel van verminderde 

eigenwaarde. Ook heeft een ruggenmergletsel invloed op het seksuele leven.

Voor wie is deze flyer?

Deze flyer is voor mensen met een ruggenmergletsel die vragen hebben over het seksueel 

functioneren na een ruggenmergletsel. Met de flyer hopen we het taboe, dat vaak nog op dit 

onderwerp rust, te doorbreken.

We zijn in deze flyer niet uitputtend als het gaat om het bieden van medische informatie. Graag 

beantwoorden wij deze en alle andere vragen over seksualiteit na een ruggenmergletsel in een 

persoonlijk gesprek.

Wat willen we met deze flyer bereiken?

Het onderwerp seksualiteit na een ruggenmergletsel blijft vaak onbesproken. Het is een 

persoonlijk onderwerp, iets intiems tussen twee mensen. Toch is het belangrijk dat de vragen 

die u over dit onderwerp heeft, beantwoordt worden. Gedurende uw revalidatieperiode kan het 

revalidatieteam u hierbij helpen. Dit team (bestaande uit de revalidatiearts, de verpleegkundige 

en een psycholoog) kan u van dienst zijn bij het beantwoorden van vragen over vruchtbaarheid, 

zwangerschap en seksualiteitsbeleving. 

SEKSUALITEIT NA EEN RUGGENMERGLETSEL

“Waarom zou ik nog vrijen?
Ik voel er toch niets meer van”



We streven er daarbij naar samen met u te zoeken naar mogelijkheden waar u én uw partner 

zich prettig bij voelen. In veel gevallen betekent het dat u de manier van seksualiteitsbeleving 

die u gewoon was, moet loslaten en opnieuw moet uitzoeken of uitproberen wat wel kan.

Vruchtbaarheid bij mannen

De kwaliteit van het zaad van de man zal als gevolg van het ruggenmergletsel verminderd zijn. 

De oorzaken hiervan zijn nog niet bekend, maar mogelijke aanleidingen zijn urineweginfecties, 

gebruik van antibiotica en de manier van blaaslediging. Toch zijn er voortplantingstechnieken 

die iets aan de verminderde vruchtbaarheid kunnen doen. Zo kan het zaad worden ingevroren 

zo snel mogelijk na het oplopen van het ruggenmergletsel. Ook KI (Kunstmatige Inseminatie) 

of IVF (In Vitrofertilisatie) behandelingen behoren tot de mogelijkheden.

Voor uitgebreide informatie over de medische voortplantingstechnieken kunt u contact 

opnemen met uw revalidatiearts.

Vruchtbaarheid bij vrouwen

Bij vrouwen kan de menstruatie, na het optreden van het ruggenmergletsel, drie tot vijf 

maanden uitblijven. De vruchtbaarheid herstelt zich meestal naar de toestand zoals die was 

voor het optreden van het ruggenmergletsel. Bij gebruik van de pil moet u rekening houden 

met de conditie van uw hart- en bloedvatstelsel en er bestaat een verhoogd risico op het 

krijgen van trombose. Het gebruik van de spiraal verhoogt de kans op infectie. Bovendien 

bestaat de kans op het verliezen van de spiraal door verminderde gevoeligheid.

Vrouwen met een ruggenmergletsel kunnen zwanger worden, maar de medische opvolging zal 

(ook bij de bevalling) nauwgezetter verlopen. 

Voor meer informatie over vruchtbaarheid bij vrouwen met een ruggenmergletsel of bij een 

zwangerschapswens, kunt u contact opnemen met uw revalidatiearts.

Hulpmiddelen

Er bestaan hulpmiddelen die de seksualiteitsbeleving na een ruggenmergletsel 

kunnen stimuleren. Doel hiervan is u de kans te geven om op een vertrouwde manier 

geslachtsgemeenschap te hebben. Voor uitgebreide informatie over de hulpmiddelen raden 

we u aan contact op te nemen met de verpleegkundige.



Meer informatie

Seksualiteitsbeleving is een intiem onderwerp. Wanneer partners daarbij te maken krijgen met 

de beperkingen van één van hen, ontstaan er vragen en een zoektocht naar mogelijkheden. 

Adelante  heeft een verpleegkundige aangesteld die gespecialiseerd is in dit onderwerp. Zij 

kan u en uw partner helpen bij het beantwoorden van uw vragen. Het maken van een afspraak 

met deze verpleegkundige kan via uw revalidatiearts of rechtstreeks met de verpleegkundige: 

Nel van Winkelhof, telefoon 045 - 528 2311.

Zandbergsweg 111

6432 CC Hoensbroek

tel. 045 528 28 28

fax 045 528 20 00

www.adelante-zorggroep.nl
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Onderstestraat 29

6301 KA  Valkenburg a/d Geul

t 045 - 528 26 00

www.adelante-zorggroep.nl

ADELANTE

Adelante ondersteunt volwassenen 

en kinderen bij het herstel of het leren 

omgaan met de gevolgen van een ziekte, 

aangeboren aandoening of ongeval. 

Bij Adelante volwassenenrevalidatie en 

arbeidsreïntegratie kunt u terecht voor 

alle mogelijke vragen en behandelingen 

binnen de revalidatiegeneeskunde. 

Daarnaast richt de zorg van Adelante 

zich ook op kinderrevalidatie, speciaal 

onderwijs en wonen en audiologie en 

communicatie. In het kenniscentrum 

van Adelante wordt continu onderzoek 

verricht naar zorgvernieuwing en 

verbetering van behandelmethoden. De 

ruim 1100 professionals van Adelante zijn 

werkzaam in Hoensbroek, Valkenburg 

a/d Geul, Heerlen, Maastricht, Venlo en 

Steijl. Daarnaast is Adelante actief in de 

poliklinieken van ziekenhuizen en in de 

ambulante begeleiding.


