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Het verschilt heel erg hoe mensen met een dwars- of cauda-

laesie op langere termijn vormgeven aan hun seksleven. Hoe

dat gaat, hangt natuurlijk ook af van de lichamelijke beperkin-

gen. Wat als een erectie niet meer mogelijk is of als een

orgasme er niet meer inzit? Wat als je vanwege spasticiteit 

of motorische stoornissen bepaalde houdingen niet meer 

kunt aannemen? Mensen zijn gewoontedieren en vaak zijn 

we gewend om op een bepaalde manier te vrijen. Als dat 

niet meer lukt, kan dat zorgen voor veel frustratie, verdriet of

boosheid. Het is niet gemakkelijk om je ideeën over hoe seks

eruitziet los te laten. Vaak is er een periode van rouw nodig

voordat je oude gewoontes kunt loslaten en nieuwe manieren

van vrijen kunt gaan ontdekken. Het kan maanden maar ook

jaren duren voordat je zover bent. 

Pleziergericht
Het komt voor dat partners seks laten voor wat het is en niet

meer vrijen, al blijft intimiteit vaak wel belangrijk: elkaar aan-

raken en aankijken, vertrouwd zijn met elkaar en bijvoorbeeld

tegen elkaar aan liggen in bed. Stellen die het is gelukt om de

draad weer op te pakken en weer seksueel actief te worden,

hebben vaak een switch gemaakt van ‘doelgericht’ naar ‘ple-

ziergericht’ vrijen. Als iemand zelf geen orgasme meer kan

krijgen, of moeilijk, kan het zo zijn dat die persoon plezier

beleeft aan het feit dat zijn of haar partner wel klaarkomt. Ook

verschuift vaak de nadruk:

die ligt minder op een

orgasme en meer 

op het plezier van

aanraking en op 

de prettige, opwin-

dende ervaring. Het

komt zelfs voor dat

mensen vertellen dat hun

seksleven alleen maar beter is geworden. Er is extra creativi-

teit nodig, juist omdat gangbare manieren van vrijen minder

goed lukken. Het helpt dan als de partners de situatie met

humor en relativering tegemoet treden. Zoals deze man eer-

vraag aan ...
In deze rubriek geven professionals antwoord op vragen van mensen met een dwars- of caudalaesie.
Dit keer een bijdrage van het team seksuele gezondheid van Reade in Amsterdam. Het team bestaat
uit bekkenfysiotherapeut Ellen van Binsbergen, verpleegkundige met aandachtsveld seksualiteit
Maaike Blom, ervaringsdeskundige Reda Haouam, seksuoloog Mirjam Hemker en consulent seksuele
gezondheid Floor van Lambalgen.

Wat kan helpen bij het vrijen? 
Deel 2
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Leiden is de stad waar ik ben geboren, mijn vroege jeugd

heb doorgebracht en later mijn studie heb afgerond. Als

ik in de stad ben dringen zich de vele herinneringen op:

(de geur van) de flat waar ons gezin woonde, de speel-

tuin, het schoolplein uit mijn jonge jaren, maar ook het

stadhuis waar ik getrouwd ben en het academiegebouw

waar ik ben afgestudeerd. Ik herinner mij ook de romme-

ligheid van de stad: de openbare ruimte was slecht

onderhouden, het water in de grachten ernstig vervuild.

Er is gelukkig veel ten goede gekeerd. Daarom is het nu

mogelijk om ieder jaar een bijzondere happening te orga-

niseren: de Rapenburg Race. Mensen werpen zich in het

water om zwemmend ongeveer 800 meter af te leggen in

de bekendste gracht van Leiden: het Rapenburg. Voor

mij is dat niet zomaar een plek: het is de plek waar ik

afgestudeerd ben.

Dat is ieder jaar weer een bijzondere ervaring, niet alleen

vanwege de opbrengst van ruim 100.000 euro voor

dwarslaesieonderzoek. Wat me vooral raakt zijn twee

dingen. Om te beginnen de moed van mensen met een

laesie die meezwemmen. Zij laten zich vanaf een ponton

ongeveer een meter naar beneden vallen, het koude

water in. Het lijkt me spannend om te doen: ik vind het

alleen al spannend om naar te kijken, laat staan om ze

dat na te doen. Eerlijk gezegd ontbreekt mij de moed.

Dankzij manmoedig volgehouden training en met onder-

steuning van een heel team lukt het ze de finish te halen.

Dat alleen al is indrukwekkend. 

Maar er is meer: de studenten in Leiden. Ik ben lid van

de raad van advies voor de Rapenburg Race. Alle leden

van deze raad zijn onder de indruk van de belangeloze

en intensieve inzet van studenten bij de voorbereiding en

uitvoering van die race. En we zijn zeker ook geraakt

door de studenten die ’zo maar’ het water induiken. De

onbevangenheid en het zichtbare plezier om op deze

manier iets te doen voor mensen met een laesie, vind ik

iedere keer als ik bij de start toekijk ontroerend. Wat mij

bovenal treft is de vanzelfsprekendheid waarmee dit

gebeurt. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is.

Dat is het niet. Daarom beschouw ik het ook als een eer

hier jaarlijks deelgenoot van te zijn. Op die manier ver-

binden oude en mooie herinneringen aan het Rapenburg

zich met nieuwe.

Te water gaan

JACOB ZUURMOND,
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der zei in Dwarslaesie Magazine: ‘We hebben samen veel lol,

ook tijdens seks. Ik kan weliswaar niet alles meer zoals voor-

heen, maar ik heb nog nooit zo’n leuk seksleven gehad. Je

zou denken dat het allemaal lastig is, maar je moet gewoon

inventief zijn en open staan voor elkaar.’

Stoorzender
Fysieke verschijnselen als incontinentie, verlamming, spasti-

citeit, vermoeidheid en pijn kunnen ook op de langere termijn

een stoorzender blijven voor een onbezorgde vrijpartij. Veel

mensen hebben het idee dat seks ‘spontaan’ hoort te gebeu-

ren, maar dat kan nu juist lastig zijn geworden. Door seks en

intimiteit te plannen kun je bijvoorbeeld vooraf pijn- of erec-

tiemedicatie innemen en kun je vermijden dat je teveel ver-

moeiende dingen op één dag doet, zodat er energie over is

om te vrijen. Een comfortabele plek en lichaamshouding kun-

nen helpen bij meer ontspanning, waardoor je je beter kunt

concentreren op je eigen seksuele beleving. Omgekeerd kan

een vrijpartij zélf ook een gunstig effect hebben op je licha-

melijk welbevinden: spasticiteit of pijn kunnen na het vrijen

soms een periode verminderd zijn of wegblijven. 

Incontinentie
Rond incontinentie bestaat veel schaamte en alleen al de

angst dat er iets misgaat kan een flinke drempel opwerpen

om seksueel actief te worden, zeker met een nieuwe

(bed)partner. Een goede voorbereiding, bijvoorbeeld in de

vorm van tijdig plassen en ontlasten, kan een stuk van de

zorgen wegnemen. Reda, een dertiger met een dwarslaesie

sinds zijn zeventiende, vertelt: ‘Natuurlijk vind ik het soms

vervelend dat ik voor de seks eerst tien minuten moet kathe-

teriseren, maar daarna kan ik tenminste met een gerust hart

vrijen. Hoe ik er zelf in sta, heeft bovendien invloed op mijn

bedpartner. Als je krampachtig doet over de voorbereiding

die je nodig hebt helpt dat niet, maar als je er zelf ontspan-

nen en speels mee omgaat gaat de ander daar meestal in

mee.’ 

Verbetering
Niemand kan voor een ander bepalen wat een goed seks-

leven is. Het voornaamste is dat je tevreden bent met de

situatie en je partner ook. Als je niet tevreden bent en denkt

dat er misschien verbetering mogelijk is, dan is het goed om

advies te vragen aan een deskundige. Kennis, tips en onder-

steuning van ervaringsdeskundigen en professionals kunnen

je op weg helpen naar een fijnere seksualiteitsbeleving. Je

kunt bijvoorbeeld advies vragen bij het revalidatiecentrum

waar je in behandeling bent of bij het dichtstbijzijnde in 

laesies gespecialiseerde revalidatiecentrum. 

Informatie is te vinden op www.sickandsex.nl/dwarslaesie-

en-seks/ en op www.seksualiteit.nl. Op die laatste site 

kun je ook praktijkoefeningen vinden. In de webwinkel op

www.dwarslaesie.nl is het boekje Seksueel functioneren 
na een ruggenmergletsel verkrijgbaar. Het kost € 4,50.

het team seksuele gezondheid

‘Het is niet gemakkelijk 

om je ideeën over hoe seks 

eruitziet los te laten’

Een artikel over de Rapenburg Race staat op pagina 29.Een deel van het team seksuele gezondheid van Reade. Van links naar

rechts Floor van Lambalgen, Ellen van Binsbergen en Mirjam Hemker.

Reade heeft een team van specialisten die vanuit hun 

eigen disciplines met allerlei verschillende vragen op

seksueel gebied te maken krijgen. In het vorige nummer 

gaf verpleegkundige Maaike Blom wat tips voor het 

omgaan met de seksuele gevolgen van een laesie kort 

na het ontstaan ervan. Ditmaal gaan we in op de impact 

die een laesie op de langere termijn kan hebben.  


