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SSeksualiteit en chronische ziekte
Vanzelfsprekendheid wordt issue

Van de mensen met een chronische ziekte is 13 procent tevreden met hun 
seksleven tegenover 60 procent van de ‘gezonde’ Nederlanders. Ondanks dat 
men tegenwoordig een stuk gemakkelijker over seksualiteit praat, rust er nog 
steeds een taboe op. Een chronische ziekte maakt dat vaak een nog moeilijker te 
bespreken onderwerp. 

Of je nu single bent of een relatie 
hebt, er verandert veel in je lichaam 
en leven als je ziek bent. Hoe zorg je 
dan als chronisch zieke voor genoeg 
spanning tussen de lakens? Seksuele 
problemen zijn vaak praktisch van 
aard: wat vroeger vanzelfsprekend 
was, is nu ineens een issue in de 
relatie geworden. Dat kan komen 
door vermoeidheid, pijn, of door 
schaamte voor je lijf. Niet alleen de 
sarcoïdose zelf kan dit veroorzaken, 
ook medicatie kan seksualiteit in de 
weg staan.

Afstemming
Vroeger kon je seks hebben 
wanneer en hoe je maar wilde. En 
dat is nu ineens anders. Elke dag 
pijn hebben en altijd moe zijn kost 
veel energie. Je denkt dan al snel: 
‘Laat die seks maar zitten’. Wanneer 
je een relatie hebt, bepaal je met 
zo’n beslissing ook voor de ander 
dat hij of zij geen 
of veel minder seks 
heeft. 
Dikwijls wordt 
gedacht dat in een 
goede relatie de 
een automatisch 
aanvoelt wat de ander op seksueel 
gebied fijn vindt. Niets is minder 
waar. Ook voor mensen die wel 

Lenneke Vente

Seks is geven en nemen maar sarcoïdose heeft geven moeilijker 
gemaakt.

gezond zijn is het belangrijk om 
met hun partner te praten over de 
verschillen. Zo vinden ze samen een 
manier om daarmee om te gaan. Dit 

betekent niet alleen 
dat je aan je partner 
moet kunnen vertel-
len wat je wel wilt, 
maar ook wat of 
wanneer je iets juist 
niet wilt. Als een van 

de partners een chronische ziekte 
heeft, worden de verschillen eerder 
groter dan kleiner. Het is dan extra 

belangrijk om daar opnieuw samen 
de juiste weg in te vinden.

Pijn en moeheid
Veel activiteiten kun je niet meer op 
dezelfde manier doen als vroeger 
en dat merk je ook op seksueel 
gebied. Het kan zijn dat het vrijen 
in de houding die jij en je partner 
gewend waren vrij moeizaam gaat. 
Het kan ook zijn dat je het op zich 
wel fijn vindt om te vrijen, maar niet 
zo vaak meer als voor je ziek werd. 
Ook kan het gebeuren dat je tijdens 

Praat over seks, het is 
niet iets wat vanzelf 

gaat
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het seksuele spel pijn krijgt of moe 
wordt. Omdat je partner dezelfde 
verlangens heeft als voorheen kan 
hier een probleem ontstaan. Je 
partner verlangt naar lichamelijke 
intimiteit zoals voorheen, maar jij 
voelt aan jezelf dat je het vandaag 
niet kunt opbrengen. 

Is het een wonder dat je geen 
zin hebt in seks op de dagen dat 
bijvoorbeeld de pijn echt erg is? 
Op de meeste mensen werkt pijn 
als een rem. Als je pijn hebt, heb je 
genoeg aan jezelf en zie je tegen 
allerlei bezigheden op. Eigenlijk heb 
je nergens zin in en soms kun je ook 
weinig hebben van anderen. Ook als 
je moe bent, is de zin in seks minder. 
Misschien zul je zelf ook gemerkt 
hebben dat je, als je het overdag 
druk hebt gehad, minder behoefte 
hebt aan liefkozingen. Meer dan 
vroeger zul je er van tevoren reke-
ning mee moeten houden. Als je van 
plan bent om seksueel contact te 
hebben met je partner, doe het dan 
in de loop van de dag rustig aan, 
neem niet te veel hooi op je vork, 
anders komt er hoogstwaarschijnlijk 
niets van terecht. 

De situatie van de partner
De partner merkt wel dat de ander 
pijn heeft, last van zijn of haar 
lichaam, en het niet kan opbrengen 
om seksueel contact te hebben. 
Doorgaans zal de partner hier 
begrip voor hebben, maar het feit 
blijft dat de partner wel zijn/haar 
wensen en verlangens heeft en 
dat hij/zij die vaak opzij zal moeten 
zetten omwille van de zieke. Hier 
komen we op een gevoelig punt. 
Het eigene van de seksualiteit is nu 
eenmaal dat je erg betrokken bent 
bij de ander. Het is een intensief 
contact, een intense ontmoeting 

tussen twee mensen. Als de één dit 
om een bepaalde reden niet aankan, 
gaat het voor de ander meestal ook 
niet door. Natuurlijk kan de partner 
zijn of haar seksuele behoefte invul-
len via zelfbevrediging, maar dat 
kan niet voor iedereen de plaats in 

het leven innemen van de seksuele 
intimiteit met de partner. Bij langere 
‘zoektijd’ kan het gebeuren dat de 
partner, hoe begripvol ook, geïr-
riteerd of zelfs gefrustreerd raakt 
omdat de behoefte zo lang oninge-
vuld blijft. 

De sarcoïdose werkt in dat geval 
ook remmend op de partner. 
Het is begrijpelijk dat iemand die 
eraan gewend is geraakt zijn eigen 
wensen te onderdrukken, op den 
duur bijna niet meer naar seksuele 
intimiteit durft te verlangen. Tijdens 
een onderzoek gehouden door het 
Reumafonds zei een vrouw hier-
over: ‘Mijn man is bang dat hij mij 
pijn doet en in de 
jaren dat ik zoveel 
pijn had, was dat 
ook zo. Maar nu kan 
ik het best weer aan 
en dikwijls verlang ik 
ernaar. Ik laat dan duidelijk merken 
dat ik graag wil, en dan komt het 
goed, maar uit zichzelf begint hij 
nooit meer. En dat is voor mij als 
vrouw niet altijd leuk.’

In een situatie waarin beiden, 
patiënt en partner, zich geremd 
voelen in seksueel opzicht, kan het 

moeilijk zijn om begrip voor elkaar 
te hebben. Er kan een prikkelbare 
stemming ontstaan die niet alleen 
de seksuele intimiteit maar ook het 
met elkaar praten verder bemoei-
lijkt. 

Open zijn, erover praten en elkaar 
vertrouwen
En erover praten is nu juist zo 
belangrijk. Dit klinkt eenvoudig, 
maar dat is het zeker niet. Het 
praten over je seksleven, over wat 
je fijn vindt, hoe je eens op een 
andere manier met elkaar naar bed 
zou willen, wat je graag wilt dat je 
partner doet, dat zijn dingen waar 
veel mensen niet zo gemakkelijk 
over praten. 

Als je niet gewend bent om met 
je partner over je verlangens te 
praten, vraagt het nogal wat moed 
om erover te beginnen. Een vrouw 
van 31 vertelt hierover: ‘In de eerste 

jaren van ons 
huwelijk hadden 
wij een heel fijne 
relatie, ook sek-
sueel. Mijn man 
begreep vanzelf 

wat ik wilde en ik wist dat ook van 
hem. Dat veranderde toen ik ziek 
werd. Hij zag dat hij mij pijn deed 
tijdens het vrijen en hij trok zich 
terug. Vroeg er minder om. Ik miste 
het heel erg en had ook het gevoel 
dat we elkaar minder te zeggen 
hadden, dat we niet meer echt bij 
de gesprekken betrokken waren. 

Als beide partners geremd zijn, is praten over seks extra moeilijk.

Samen zoeken naar 
haalbare bevrediging 
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Op een goed moment ben ik er toen 
over begonnen. Het bleek dat hij er 
ook mee zat, maar zweeg omdat hij 
mij er niet mee wou belasten. We 
hebben het toen op andere manie-
ren geprobeerd. Het beste lukte het 
op onze zij. Ik merkte ook dat hij zijn 
best deed om voorzichtig te zijn. Hij 
kwam er geleidelijk achter dat seks 
best kon, maar niet zo wild meer als 
vroeger.’

Seksualiteit is een spel van afwisse-
lend geven en nemen. Bij langdurige 
ziekte van één van de twee kan bij 
de partner het gevoel ontstaan dat 
het alleen nog maar een kwestie is 
van geven en dat er weinig meer te-
rugkomt. Er kan een zekere wrevel 
ontstaan die niet gemakkelijk geuit 
wordt, maar die vaak leidt tot een 
houding van onverschilligheid of be-
rusting van de kant van de partner. 

Vertrouwen kan alleen ontstaan als 
de patiënt weet dat hij of zij op wer-
kelijk moeilijke momenten ook op 
begrip kan rekenen. Het kan echter 
ook gebeuren dat de patiënt regel-
matig het seksuele contact afwijst 
door bijvoorbeeld te zeggen: ‘Ik kan 
niet, ik heb te veel pijn’, terwijl het 
eigenlijk met de klachten meevalt, 
maar hij of zij er gewoon geen zin in 

heeft. Als iets dergelijks langere tijd 
achter elkaar gebeurt, leidt dit bij de 
partner tot het gevoel dat op zijn of 
haar begrip wel een beetje een te 
groot beroep wordt gedaan en dat 
de eigen wensen helemaal geen rol 
meer spelen. Dit kan - op langere 
termijn gezien - 
leiden tot rancune 
bij de gezonde 
partner die zich 
genomen voelt door 
de zieke. Dan ont-
staat er een tekort 
aan vertrouwen bij de partner, 
omdat de ander te veel op zichzelf 
en de eigen wensen is gericht.

Een vrouw zei hierover het volgen-
de: ‘Als het mij te moeilijk gaat, laat 
ik het mijn partner gewoon merken 
door hem toch wel aan te halen en 
te strelen, maar ook te beloven dat 
het de volgende dag wel beter zal 
zijn en dan houd ik me de volgende 
dag rustig, omwille van de avond 
met hem. En mocht het tijdens het 
vrijen voor mij te zwaar worden 
dan geef ik dat ook aan. Ik geloof, 
en mijn man met mij, dat openheid 
tegenover elkaar het belangrijkst 
is. En de man of de vrouw moet de 
ziekte aanvaarden zoals die is. Dat 
kan als de zieke zelf naar wegen 
zoekt om de ander én zichzelf tevre-
den te stellen.’

Vooral dit laatste citaat is kern-
achtig. Als de patiënt weet dat er 
geen eisen zullen worden gesteld 
die hij of zij niet kan waarmaken en 
de partner weet dat met zijn/haar 
wensen als het maar enigszins mo-
gelijk is rekening wordt gehouden, 
is de vertrouwensbasis aanwezig. 

Medicijngebruik
Gelukkig hebben de meeste medicij-

nen niet zoveel bijwerkingen, maar 
er zijn er ook die op den duur je 
uiterlijk veranderen. Zo kan iemand 
die langere tijd prednison heeft 
gebruikt dikker worden over het 
hele lichaam of een boller gezicht 
krijgen. Het kan moeilijk zijn om 

aan dit veranderde 
uiterlijk te wennen. 
Je kunt onzeker 
raken over je eigen 
lichaam en daar-
door tegen seks 
opzien. In het begin 

is het heel normaal als je hierdoor 
minder zin hebt, maar je kunt ervan 
uitgaan dat die behoefte zich wel 
weer aandient. Schaam je ook 
vooral niet voor dit gevoel, seks is 
belangrijk voor een mens. 

Het kan ook gebeuren dat een 
geneesmiddel de seksuele behoefte 
vermindert. Bij prednison komt een 
verminderde potentie (bij mannen) 
en een verminderde behoefte aan 
seks (bij vrouwen) relatief veel voor. 
Veel mensen die minder behoefte 
hebben aan seks en de oorzaak 
daarvan zoeken in het medicijnge-
bruik, vinden het moeilijk om de 
dokter hierover iets te vragen. Toch 
is het belangrijk dat je het doet. Blijf 
niet met onzekerheden leven, maar 
kom gewoon met je vraag voor de 
dag. 

Langdurig gebruik van prednison 
kan de hoeveelheid testosteron ne-
gatief beïnvloeden. Bij een ernstig 
tekort is het toedienen van testos-
teron mogelijk. Praat hierover met 
je huisarts!

Zoek momenten waarop je wel 
energie hebt
Toen je nog niet ziek was, hadden jij 
en je partner misschien een voor-

Het kennen van elkaars behoefte 
verandert als je ziek wordt.

Ook medicatie kan 
de behoefte aan seks 

veranderen
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keur voor een bepaalde tijd van de 
dag om met elkaar te vrijen. Het kan 
zijn dat dit nu juist niet de beste tijd 
is. Probeer dan een ander tijdstip. 
Een algemene regel is hiervoor niet 
te geven. De beste tijd om te vrijen 
is die periode van 
de dag waarin je je 
het prettigst voelt.

Voor patiënten met 
pijn is die pijn een 
echte sta-in-de-weg 
voor de seksuele intimiteit. Als je 
pijn hebt is het heel moeilijk om 
plezier aan het vrijen te beleven. 
Kijk of je hier rekening mee kunt 
houden met het innemen van medi-
cijnen of vraag je huisarts om hulp. 

Rustig de tijd nemen 
Neem meer dan vroeger de tijd 
om seksueel contact met elkaar te 
hebben. Doe het van tevoren rustig 
aan. Neem bijvoorbeeld eerst een 
douche. Het lijkt alsof de sponta-
niteit zo ver te zoeken is, pillen 
slikken, douchen, rusten voor het 

of reageren? 
Dit artikel is mede tot stand 
gekomen door informatie van

www.nvvs.nl
www.ccuvnjong.nl
www.reumafonds.nl

Meer weten

tot seksuele intimiteit komt, maar 
juist in deze voorbereiding zit ook 
een element van liefde. De zieke 
tracht in zo’n conditie te zijn dat hij 
of zij het de partner naar de zin kan 
maken. Voor de partner betekent 

dit vaak een troost 
en een tegenwicht 
voor de momenten 
waarop de klachten 
zo hevig zijn dat 
hij of zij van eigen 
wensen moet afzien. 

Natuurlijk zal de seks het prettigst 
beleefd worden in een houding 
waarin de patiënt geen of maar 
weinig pijn heeft. Dat betekent vaak 
dat je samen met je partner moet 
zoeken naar een goede houding. 
Soms kan de lepeltje-lepeltje stand 
een goede houding zijn. Probeer 
verschillende standjes uit. 

Behalve geslachtsgemeenschap 
zijn er natuurlijk andere manieren 
om seksueel contact met elkaar te 
hebben. Denk aan strelen, kussen, 

De mogelijkheden 
veranderen, maar de 

behoefte blijft 

Zoeken naar wegen om de ander én jezelf tevreden te stellen.

masseren, masturberen of orale 
seks. Op die manier kun je naar een 
soort bevrediging zoeken die voor 
jullie samen haalbaar is. 

Praat erover met je arts
Als je vragen of problemen hebt op 
dit gebied, wacht dan niet af, maar 
begin er zelf over en stel je behan-
delend arts van de moeilijkheden 
op de hoogte. Durf je dit niet bij je 
eigen specialist? Zoek dan hulp bij 
een seksuoloog of je huisarts.


