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ze wel iets anders aan hun hoofd hebben, 

klopt niet’ 
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Hoensbroek -  
Revalidatiearts Angeliek Zwinkels rondde onlangs als eerste in Nederland binnen haar vakgebied de 
opleiding tot seksuoloog succesvol af. De arts, die bij Adelante werkt, wil meer aandacht voor seksualiteit 

en intimiteit binnen de revalidatie. Dat is nu een blinde vlek. „Terwijl seksuele gezondheid gewoon 



onderdeel is van goede zorg. De aanname dat mensen die revalideren wel iets anders aan hun hoofd 

hebben, klopt niet. ” 
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De onderzoekscijfers die ze opsomt, spreken boekdelen. Zeventig procent van de cliënten in 
revalidatiecentra wil het wél hebben over seksualiteit en intimiteit. Ongeveer hetzelfde percentage 
verwacht dat de hulpverlener hierin het voortouw neemt. En één op de drie wil aandacht voor het 
onderwerp in de acute fase, het moment dus dat hij of zij het revalidatiecentrum binnenkomt. 
„Voor seksualiteit en intimiteit moet veel meer oog zijn. Veel patiënten willen dat, het gaat om hun 
welzijn”, zegt Angeliek Zwinkels, revalidatiearts bij Adelante, die onlangs ook afstudeerde als 
seksuoloog. 

Aan die behoefte wordt nu niet bepaald altijd voldaan. De arts bekeek intakegesprekken van 
1200 patiënten van Adelante (locaties in Hoensbroek, Venlo en Maastricht). Wat bleek: bij 
negentig procent was er geen verslaglegging over dit thema. „Negentig procent!” Herhaalt ze nog 
maar eens. „Misschien dat hulpverleners er wel over hebben gesproken met de cliënt maar dit 
niet noteerden of bewust pas in een tweede gesprek erop terug wilden komen. Maar dit is zeker 
een indicatie. We hebben nog een lange weg te gaan. The only way is up.” 

Blinde vlek 

Het item is nu te veel een blinde vlek. In het verleden soms ook voor haar, erkent ze. Ze vond dat 
ze iets moest doen. „Want seksuele gezondheid is gewoon onderdeel van goede zorg. Net als 
bijvoorbeeld opnieuw leren bewegen of praten. De aanname dat mensen die komen revalideren 
wel iets anders aan hun hoofd hebben, klopt niet. Het heeft wel degelijk veel invloed op de 
kwaliteit van leven.” Maar dit realiseert lang niet iedereen zich. 

Lees ook: Deze vrouwen bieden sekszorg aan mensen met beperking: ‘Mijn vriendinnen 
zouden het niet begrijpen’ 

En dat betreft niet alleen cliënt en zorgpersoneel, maar ook familie of andere naasten. „Als een 
patiënt met bijvoorbeeld een dwarslaesie binnenkomt, wordt over seksualiteit en intimiteit 
weleens gezegd: ‘Is dat nog belangrijk? Wees blij dat je nog leeft’. Mensen zijn al heel veel 
kwijtgeraakt en dan wordt dat stuk zomaar onder tafel geveegd. Om dit ook nog te moeten 
ontberen, is nogal wat. Soms zeggen patiënten, als ik er naar vraag: ‘Eindelijk, na vijftien jaar, 
bent u de eerste arts die er over begint’.” 

Een cliënt vertelde haar blij te zijn dat de dokter het onderwerp seks ter sprake bracht. „ Deze 
persoon voelde zich eenzaam en dacht dat het misschien raar was, maar na ons gesprek voelde 
de patiënt zich zekerder en ging er iets mee doen.” 
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Plezier 

Want er kan vaak iets aan gedaan worden. Of mensen wordt geleerd er anders mee om te gaan. 
Angeliek Zwinkels maakt een vergelijking met het opnieuw leren lopen. Op zo’n manier dat de 
cliënt zich weliswaar niet meer kan voortbewegen zoals voor de aandoening, maar uiteindelijk 
wel zelfstandig van A naar B komt én daar vrede mee heeft. Dat kan ook op het gebied van 
seksualiteit en intimiteit, vertelt ze. „Als penetratie bijvoorbeeld door een dwarslaesie niet meer 
mogelijk is, dan kunnen we samen uitzoeken waar iemand wel plezier aan beleeft.” 

Dat deed ze met een patiënt, die verlamd is, en diens partner. „Door allerlei factoren konden ze 
geen seks meer hebben. Maar op het gebied van intimiteit was wel meer mogelijk. Zo wilden ze 
graag een arm om elkaar heen slaan en tegen elkaar aan kunnen kruipen.” Door de aandoening 
gaat dat niet vanzelf, maar het is wel gelukt. „Het is een begin en dat bracht hen al heel veel. De 
partner kwam uit de rol van verzorger. Nu voelden ze elkaars warmte. Op deze manier contact 
maken, is al een enorm verschil.” 

Bespreken 

Ze ziet stellen van wie de een niet meer wil vanwege alles wat hem of haar is overkomen. Soms 
kan ze dan toch iets betekenen. Door bijvoorbeeld te bespreken hoeveel ruimte er is voor 
soloseks binnen de relatie. Veel mannelijke cliënten willen graag penis-in-vaginaseks, omdat ze 
denken dat dat voor hun partner belangrijk is, vertelt ze. „Maar voor vrouwen is de clitoris van 
veel groter belang voor een orgasme. Dat kun je uitleggen waardoor ze samen op zoek kunnen 
gaan naar wat zij fijn vinden.” Ze merkt dat vrouwen wat sneller persoonlijker worden over seks 
en intimiteit dan mannen. Die laatste groep houdt het meer algemeen. 

Waar het ook maar kan, verbreidt ze haar kennis. Binnen Adelante brengt ze het onderwerp 
regelmatig ter sprake, zodat haar collega’s zich er meer bewust van worden. In een overleg, een 
dagelijkse bespreking van diensten, individueel, kortom overal zegt ze: ‘Heb je het gehad over 
seksuele gezondheid?’ Ze geeft daarbij onderwijs aan collega-artsen over het thema. 

Genormaliseerd 

Het bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit moet genormaliseerd worden, is haar 
missie. „Allemaal vinden we het wél belangrijk, maar vaak gebeurt het toch niet.” Binnen Adelante 
kijkt ze nu ook met collega’s vanuit verschillende zorgdisciplines wat er nog meer gedaan kan 
worden om dit onderwerp beter neer te zetten. Dat zou trouwens in de hele zorg moeten, voegt 
ze toe. 

Ze is blij dat het kabinet het afgelopen najaar, na met name de schandalen rondom The Voice, 
een beleidsvisie over dit onderwerp heeft gepresenteerd. Daarmee wil de regering seksuele 
gezondheid in Nederland verder bevorderen, beschermen en beter in kaart brengen. 

Misbruik 

Uit onderzoeken, zo zegt ze, is bekend dat kwetsbare mensen vaker te maken krijgen met 
grensoverschrijdend gedrag. „Helaas lees je ieder jaar weer in de media over misbruik binnen 
deze groep. Ook daarom is het van belang cliënten goed te informeren. Ze moeten niet alleen 
hun wensen kunnen aangeven maar ook hun grenzen.” 

 


