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Egbert Kruijver – seksuoloog NVVS

► Revalidatieseksuoloog 

►Basalt Revalidatie 

►Den Haag

►Leiden

►Gouda

►Zoetermeer

►De Hoogstraat 

►Utrecht



Opzet van de workshop

►Doel: aandacht voor impact reuma op de 
seksuele gezondheid

►Algemene informatie / mindset seksualiteit

►Specifieke informatie omgaan met reuma

►Ingaan op vragen / discussie / uitwisseling

►Tips

►Spelregels :

►voel je vrij om te spreken

►voel je vrij om te zwijgen

►wat gezegd is blijft in deze ruimte













Intimiteit en seksualiteit zijn altijd gelinkt aan:

Sekse – Leeftijd - Seksuele oriëntatie – Lichaam 

Gezondheid - Medicijnen

Persoonlijke ervaringen - Coping – Cognities

Overtuigingen - Seksueel gedrag – Levensfase

Urgentie/Belang/Interesse

Opvoeding – (sub)Cultuur - Religie – Genderrol

Kansen op de relatiemarkt - Relationele dynamiek

= is mijn puzzel leuk of lastig?





Seksualiteit = Wisselwerking BPS

Biologisch/

somatisch

Sociaal/cultuur

relationeel

Psychisch/

psychologisch



Wat kan de seksualiteit beïnvloeden?

Biologische 

Aspecten

Vermoeidheid

Spierspanning

Hart en vaten

Hypertensie

Visus

Pijn

Gevolgen medicatie

Psychologische

aspecten

Angst

Lichaamsbeeld

Coping

Stress

Rouw

Depressie 

Faalangst

Vermijding

Sociale aspecten

Relationele 

Dynamiek

Communicatie

M-V verschil

Genderrol

Status 

Cultuur

Religie



Vraag?

Wat is de overeenkomst 

tussen 

reuma en seksualiteit?



Reuma = Wisselwerking BPS

Biologisch/

somatisch

Sociaal/cultuur

relationeel

Psychisch/

psychologisch



WWW.SEKSUOLOOG.COM



Wat zijn…

…de meest voorkomende seksuele klachten 

bij reuma?



Reuma & Seksualiteit

Meest voorkomende klachten:

Stijfheid

Vermoeidheid

Minder zin

Pijn bij aanraking

Pijn bij bewegen

Pijn bij bepaalde houdingen

Pijn bij geslachtsgemeenschap



7 uitdagingen van Jim Bender

 Een nieuwe gebruiksaanwijzing nodig hebben

 Intimiteit en seksualiteit anders beleven dan vroeger

 Veranderingen in de intieme relatie

 Praktische problemen / praktische oplossingen

 ‘Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar 

zoals het kan’

 Je bent jong (of oud) en je wilt wat (maar hoe?)

 Leren erover te praten



Vermijding 

Chronische
ziekte



Pijn & Vermijding 

Pijn



Wat is…

…het belangrijkste in de seksualiteit?

Voor mannen?

Voor vrouwen? 



Het belangrijkste in de seks?

Vrouwen Mannen

Strelen Orgasme

Dollen Geslachtsgemeenschap

Andere seksuele handelingen Andere seksuele handelingen

Geslachtsgemeenschap Dollen

Orgasme Strelen



Intimiteit

Seksualiteit

Man-vrouw verschillen



Seksuele responscyclus

verlangen opwinding herstelorgasme



(omgaan met)

verschillen

De erogene zones



Vruchtbaarheid & Zwangerschap

 Meeste vormen van reuma hebben geen invloed op 

de vruchtbaarheid

 Bechterew: minder klachten tijdens zwangerschap

 Echter: Verminderde vruchtbaarheid bij Reumatoïde 

Artritis (mannen en vrouwen)

 Vrouwen met SLE: bij baby kans op huid- en 

hartproblemen als SLE actief is tijdens 

zwangerschap (+ kans op opvlammen SLE is tijdens 

zwangerschap groter)



Medicatie

 Mannen verminderd vruchtbaar bij DMARD:

 Prednison

 Azathioprine (Imuran)

 Sulfasalasine (Salazopyrine)

 Colchicine 

 Mannen en Vrouwen verminderd vruchtbaar bij:

 Cyclofosfamide (Endoxan)



Medicatie

 Indometacine (NSAID): remmende werking op 

weeën

 Aangeboren afwijkingen bij baby’s bekend bij:

 Cyclofosfamide

 Methotrexaat

 Leflunomide (Arava)



Misverstanden over seks

►Seks is spontaan

►Als je van elkaar houdt gaat seks vanzelf

►Als het vrijen niet gaat is de relatie slecht

►Wie A zegt moet B zeggen



Wat is…

…het belangrijkste lichaamsdeel bij 

de mens voor seksualiteit?



Zonder hersenen… geen seks!



Oplossingen

Basisprincipes:

 Verminder belemmerende factoren:

 Vermoeidheid, pijn, etc.

 Vergroot bevorderende factoren

 Communicatie, fantasieën, seksuele prikkels,

 Zo nodig symptomatische behandeling

 PDE5-remmers, muse, vacuümpomp, etc

 Glijmiddelen, vibrators, etc



Hulpmiddelen bij gerichte seksuele stimulatie

▪ Glijmiddel (ondersteuning)

▪ Vibrator (gerichte seksuele prikkeling)

▪ Bijvoorbeeld van Emotional Bliss

Voor mannen en vrouwen



Hulpmiddelen bij erectieproblemen

▪ Penisring (om erectie vast te houden)

▪ Vacuümpomp (om erectie te krijgen)

▪ Orale medicatie om erectie te ondersteunen 
(Viagra, Cialis, Levitra)

▪ Injecties in de penis (Androskat, Caverject)



Ondersteunen van bewegen en houdingen



Minder belastende houdingen



Anders vrijen (1)

►Plan het vrijen, vrij niet bij vermoeidheid, pijn 
of ongemak

►Zorg voor een prettige sfeer, geef zin een kans

►Van prestatie naar plezier

►Varieer het vrijen



Anders vrijen (2)

►Tijdstip

►Houding

►Pijnbestrijding

►Hulpmiddelen:

• Vibrator

• Glijmiddel

• Erectiepil



Praten over seks

►Begin gewoon, alle begin is moeilijk

►De ander vindt het net zo lastig

►Begin met ik, niet met jij

►Stel vragen aan je partner (wat en hoe)

►Luister naar de ander en controleer  of je het 
hebt begrepen (Bedoel je….?)



Sleutels tot succes:

► Communiceren
Elkaar kunnen horen en verstaan

Wederzijds respect en samenwerking

Verschil kunnen verdragen

► Creativiteit
Verwachtingen kunnen bijstellen

Vaste patronen kunnen verlaten

Open staan voor nieuwe ervaringen

► Acceptatie
Je verdriet/verlies doorleven, en tegelijkertijd zin geven aan je 

leven. Realistische doelen stellen. Genieten van wat er wel is.



Hulp

►Lotgenoten 

►Huisarts

►Poli Seksuologie in ZH

►1e lijn Seksuoloog (www.nvvs.info)

http://www.nvvs.info/


Verder lezen

 www.reumafonds.nl

 Specifieke info per soort reumatische aandoening

 Goede info over impact op seksualiteit

http://www.reumafonds.nl



