


Disclosure 

 

Ik heb geen connecties met de farmaceutische industrie of anderszins ,  

waardoor mijn professionele objectiviteit  zou kunnen worden beïnvloed. 

 

      Woet Gianotten 

De reis van vanmiddag: 
 

1. Een ander model om naar seks te kijken 

 

2. De invloed van kanker op seks en intimiteit 

 

3. Waarom er toch maar over te praten 

 

4. Wat vaardigheid om dat gesprek te vergemakkelijken 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seksuele 

functie 
Seksuele 

identiteit 

Seksuele 

relatie 





De seksuele reactie  

    Zin          Opwinding      Orgasme 



De seksuele reactie 

bij de man    Veel zin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamelijk snel  

klaarkomen 

Daarna een 

refractaire periode 

(‘het zwarte gat’) 

Vaak min of meer  

een lineair proces 



Proactief (‘echte’) zin is er niet zo vaak 

 

 

 

 

 

 

Het begint doorgaans  

    met contact en betrokkenheid 

Als het vrijen leuk genoeg gaat 

  ontstaat opwinding en vandaaruit zin  

♥ 

De seksuele reactie 

bij de vrouw 



♥ 

Klaarkomen is niet altijd zo belangrijk 
 

 Orgasme kan herhaald worden  

De seksuele reactie 

bij de vrouw 



Relevante 

voorwaarden 

    Zin          Opwinding      Orgasme 

hormonen 

energie 

circulatie 

zenuwbanen 
neuro- 

transmitter 

balans 

+ voldoende stimulatie 



    Zin          Opwinding      Orgasme 

Relevante 

verstoringen 

hormonen 

energie 

circulatie 

zenuwbanen 
neuro- 

transmitter 

balans 

Hormoon Th. 

CT & RT Radicale 

chirurgie 

 

RT in  

kleine 

bekken antidepressiva 
moeheid 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seksuele 

functie 
Seksuele 

identiteit 

Seksuele 

relatie 





 

 

 

 

 

 

 

 

 Seksuele 

relatie 

Na kanker:  7-22% van relaties gaat uit elkaar  

84% hiervan:    vrouwelijke patient en mannelijke partner 

16% hiervan:    mannelijke patiënt en vrouwelijke partner    

Glantz M et al. Cancer 2009;115:5237-42 

Waarom dat verschil? 

1. Mannen zorgen slechter  (??) 

2. Mannen slechter voorbereid op leven zonder penetratieseks (??) 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

            

            Seksuele 

               relatie 

seksuele 

activiteit 

Seksuele 

functie 

Seksuele 

identiteit 



recovery terug 

‘normaal’ 

geen  

kanker 

diagnose 

    & 

behandeling 

                      kwaliteit van het 

                seksuele functioneren 

‘The new me’ 

‘The new we’ 



Gianotten et al. In: Mulhall et al. (eds).   

Cancer and Sexual Health. Humana Press, 2011: 577-587. 

‘Motieven’ voor  

      seks bij kanker: 

 

• De batterij opladen 

• Rouw  

• Copen met heftige emoties 

• Afscheid 

• Hechten aan het leven 

• Rekeningen vereffenen 

• etcetera 

Seksualiteit in de palliatieve & terminale fase 

Wat is de  

betekenis hiervan? 



  Borst  50% 

  Endometrium  60% 

  Ovarium  95% 

  Cervix 50-60% 

  Vulva / vagina  100% 

  Hoofd / hals  100% 

  Colorectaal  35-70% 

  Long & mesothelioom  ?? 

  Blaas (invasief)  > 70% 

  Prostaat  40-100% 

  Testis 45% 

  Penis 100% 

  Lymfe & bloed  40-50% 

  Melanoom  ?? 

    

  Alle kanker  35% - 50% 

Kanker van: 

Seksualiteit  

en/of intimiteit 

verstoord. 



Unmet needs 





Voor  veel   

oncologie 

professionals 

 

Seks? 

 

“Doodeng!” 

Voor veel  

sexual health 

professionals 
 

Kanker? 

 

“Doodeng!” 

Voor patiënten 
 

Gesprek openen? 
 

“Doodeng!” 

Zelfs als er duidelijk  

seksuele problemen zijn: 



Toch maar aandacht aan geven? 

• Ja!  Want wij hebben de ellende  

  vaak veroorzaakt  (Wij zijn verantwoordelijk!) 

• Ja !  Want belangrijk voor de QoL 

• Ja !  Want seks kan helpen bij herstel 

• Ja !  Want door dat gesprek  

    kan het  contact  verbeteren   

        (en daarmee mogelijk de therapietrouw) 



Bonus voor de 

professional: 

 

Regelmatig  

het thema seks 

meenemen  

zal op den duur 

het eigen seksuele leven 

waarschijnlijk  

verbeteren! 

Een bonus voor aandacht geven? 

Bonus voor de patiënt: 

 

Alle (!) patiënten  

in terminale fase  

reageerden positief  

bij de vraag  

wat ze vonden  

van aandacht  

voor het thema! 



 Waarom hebben mensen seks? 

• relatie (liefde, intimiteit, contact, etc) 

  

• gewoonte  

• voortplanting 

• recreatie (lekker; avontuur, lust, etc.) 



Meer redenen voor seks: 

  ‘Goede’ seks / intimiteit heeft voordelen! 
 

Psychisch / in relatie  

  seks kan emotioneel ontspannen 

  seks kan de relatie ontspannen 

  seks kan troosten 

    seks kan de eigenwaarde als vrouw / man / 

      of mens verhogen 

  seks verbetert stemming  

      en vermindert kans op depressie  



Lichamelijke voordelen van seks  
    

   

  seks vermindert de spierspanning 

  seks vermindert pijn  

                 (endorfines bij de vrouw!) 

      seks verhoogt de oxytocine spiegel   

       beter slapen 

      beter contact 

                                 NB Oxytocine werkt ook als anxiolyticum 

  seks verhoogt de testosteron spiegel  

      minder moe 

     betere stemming 

   



   Bij mannen:   frequenter seks   langer leven 

   Bij vrouwen:  tevredener over seks   langer leven 

Lichamelijke voordelen van seks  
  (lange termijn effecten)  

          vermindert de kans op vaginale atrofie 

   verlaagt de kans op prostaatkanker 

   verlaagt de kans op hart/vaatziekten 

   

   
   vertraagt de cognitieve achteruitgang 

   verhoogt de kans op langer leven 

 

   



2011 2017 



Geen enkele aanpak in de oncologische zorg  

mag zich holistisch noemen, 

als niet adequaat aandacht is geschonken  

aan intimiteit en seksualiteit! 

Woet Gianotten 


