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Het belang van  
goede ondersteuning

Seksualiteit is een belangrijk thema in het 
leven van de mens. Verliefdheid, relaties, liefde, 
intimiteit, lichamelijk genot, vrijen en seksuele 
handelingen, het hoort er allemaal bij.

Cliënten hebben de keuze hoe zij seksualiteit 
willen beleven. Het is de rol van medewerkers, 
de cliënt te ondersteunen bij het ontwikkelen 
van mogelijkheden, het aangaan en onder- 
houden van relaties en het leren aangeven  
van grenzen. 

Geen gemakkelijke opgave, maar wel een 
belangrijke. Door goede voorlichting, het onder-
werp serieus te nemen, openheid en respect 
krijgen cliënten de ruimte hun seksualiteit te 
beleven en er zelf invulling aan te geven. 

Deze waaier is een praktische handreiking. 
Verschillende thema’s rondom seksualiteit 
worden kort aangestipt. In een notendop is  
te lezen hoe Daelzicht denkt en handelt  
rondom dit onderwerp. Uitgangspunten die  
de medewerker kan inzetten in de onder- 
steuning op dit gebied. 
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Uitgangspunten 
rondom seksualiteit
•	 	Seksualiteit	en	intimiteit	zijn	een	normaal	

en positief gegeven.
•	 	Iedereen	ervaart	seksualiteit	op	een	unieke	

manier.
•	 	Gelijkwaardigheid	hoort	bij	een	seksuele	

relatie.
•	 	Heb	respect	voor	de	ander,	jezelf	en	elkaars	

grenzen.
•	 	Iedereen	heeft	recht	op	seksuele	vorming	 

en voorlichting.
•	 	Iedereen	heeft	recht	op	privacy.
•	 	Iedereen	heeft	recht	op	een	veilige	

omgeving om in te wonen.
•	 	Een	seksuele	relatie	tussen	cliënt	en	

medewerker is niet toegestaan en strafbaar.
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Seksualiteit als 
onderwerp van  
gesprek
Zonder goede ondersteuning kan probleem- 
gedrag ontstaan. Bij het netwerk rond de 
cliënt ligt een grote verantwoordelijkheid en 
uitdaging seksualiteit bespreekbaar te maken. 

De medewerkers signaleren behoeften en 
vragen op het gebied van seksualiteit. De 
persoonlijk begeleider neemt het initiatief om 
met de cliënt en eventuele betrokkenen te 
praten over seksualiteit en wat seksualiteit 
voor de cliënt betekent.

De betrokkenen ontmoeten elkaar bij de 
bespreking van het ondersteuningsplan. Het  
is van groot belang, dat gezamenlijk wordt 
vastgesteld welke ondersteuning nodig is en 
door wie en hoe deze ondersteuning het beste 
kan worden gegeven.

De relatie met ouders, wettelijk vertegenwoor-
digers en familie is voor de cliënt onvervang-
baar. De medewerkers houden, voor zover 
mogelijk, rekening met de normen en waarden 
die de cliënt van huis uit heeft meegekregen. 
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Zo doen we dat  
bij Daelzicht
•	 	We	nemen	de	cliënt	serieus	en	betrekken	

hem in het gesprek.
•	 	De	cliënt	mag	alle	vragen	stellen	die	hij	

heeft.
•	 	De	cliënt	krijgt	de	ruimte	zijn	seksualiteit	 

te beleven. 
•	 	We	verdiepen	ons	in	de	normen	en	waarden	

van cliënt en cliëntvertegenwoordiger.
•	 	We	zijn	ons	bewust	van	verschillende	

denkbeelden, culturen en wensen.
•	 	Opvattingen	van	ouders	en	vertegenwoor- 

digers nemen we serieus.
•	 	We	stemmen	de	ondersteuning	af	op	de	

persoonlijke behoefte van cliënt.
•	 	We	hebben	respect	voor	de	ontwikkeling	 

en de keuzes van de cliënt.
•	 	Ervaringen,	twijfels	en	problemen	maken	 

we bespreekbaar.
•	 		We	hebben	respect	voor	de	privacy	van	 

de cliënt.
•	 	We	hebben	oog	voor	de	kwetsbaarheid	van	

elkaar als medewerker.
•	 	Ieder	vermoeden	van	grensoverschrijdend	

gedrag wordt gemeld bij de teamleider.
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Seksuele vorming 
en voorlichting
De vier hoofdthema’s
•	 Lichaamsbeeld
•	 Normen	en	waarden
•	 Relatievorming
•	 Weerbaarheid

Het vormgeven en opstarten van seksuele 
voorlichting en vorming doe je in samenwerking 
met de gedragsdeskundige en collega’s. Het is 
van belang dat de voorlichting aansluit bij het 
kennis- en ontwikkelingsniveau van de cliënt. 

Binnen de vier hoofdthema’s zijn verschillende 
doelen te onderscheiden:
•	 	Kennis	en	begrip	rondom	het	onderwerp	

seksualiteit.
•	 Weerbaarheidvergroting.
•	 Vergroten	positief	zelfbeeld.
•	 Relaties	aangaan	en	onderhouden.
•	 Angsten,	frustraties	en	taboes	wegnemen.
•	 Leren	hanteren	van	normen	en	waarden.
•	 	Gezond	met	het	eigen	lichaam	en	dat	van	

een ander omgaan.
•	 	Voorkomen	van	geslachtsziekten	en	

zwangerschap.
•	 Voorkomen	van	seksueel	misbruik.
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Onderwerpen van 
seksuele voorlichting

 1  Lichaamsbeeld, lichaamsbeleving  
en zelfbevrediging

 2  Lichaamsverzorging

 3 Relaties 

 4 Gelijkwaardige seks

  5  Seksueel overdraagbare aandoeningen 
en Aids

 6 Ongewenste zwangerschap 

 7 Kinderwens

 8 Voorbehoedsmiddelen

 9 Sterilisatie

 10 Pornografie

 11  Seksueel gedrag of fantasieën 
afwijkend van de geldende norm

 12 Prostitutie

 13 Risicovolle verleidingen
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1Lichaamsbeeld, 
lichaamsbeleving en 
zelfbevrediging

Medewerkers ondersteunen de cliënt door  
te benadrukken en/of na te leven dat:
•	 	Seksualiteit	en	de	gevoelens	die	daarbij	

horen normaal zijn.
•	 Zelfbevrediging	normaal	is.
•	 	De	cliënt	aan	de	hand	van	voorlichtings- 

materiaal uitleg krijgt over masturbatie.
•	 	Zelfbevrediging	alleen	is	toegestaan	in	de	

privéruimte.
•	 Het	gebruik	van	hulpmiddelen	oké	is.
•	 	Hij	of	zij	niet	ondersteunt	bij	zelfbevrediging	

maar, indien nodig hulp zoekt voor de cliënt 
buiten Daelzicht. 

•	 	De	privacy	en	integriteit	van	de	cliënt	
gewaarborgd zijn.
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2Lichaamsverzorging

De medewerkers van Daelzicht:
•	 	Leren	cliënten	hoe	ze	hun	eigen	lichaam	

goed kunnen verzorgen en leggen de 
werking van het lichaam uit.

•	 	Nemen	op	een	respectvolle	manier	het	
gedeelte van de verzorging over, dat de 
cliënt niet zelf kan.

•	 	Hebben	respect	voor	de	intimiteit	en	de	
schaamtegevoelens van de cliënt.

•	 	Zijn	zich	bewust	van	het	spanningsveld	
afstand	–	nabijheid.	Lichamelijk	contact	
tijdens de verzorging is functioneel en 
professioneel.
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3Relaties

Relaties	met	andere	mensen	zijn	een	belangrijk	
onderdeel van ieders leven. Cliënten hebben 
op sociaal en emotioneel gebied vaak extra 
ondersteuning nodig. 

Medewerkers ondersteunen cliënten bij het 
aangaan en in stand houden van relaties 
door: 
•	 	Het	maken	van	en	bemiddelen	bij	afspraken.
•	 	Te	bespreken	hoe	je	rekening	houdt	met	

elkaar.
•	 	Te	bespreken	hoe	je	respectvol	met	elkaar	

omgaat.
•	 	De	mogelijkheid	te	bieden	een	sociale	

vaardigheidstraining te volgen.

Mensen met een verstandelijke beperking 
kunnen een voorkeur hebben voor wisselende 
relaties en contacten van heteroseksuele, 
homoseksuele	of	biseksuele	aard.	Er	is	geen	
reden om cliënten daarin beperkingen op te 
leggen. Gelijkwaardigheid en afwezigheid van 
dwang zijn hierbij van belang. 
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4Gelijkwaardige seks
Mensen met een verstandelijke beperking 
weten vaak niet hoe je op een prettige en 
gelijkwaardige manier seks kunt hebben. Veel 
cliënten verwonden elkaar zelfs tijdens de seks.

Het professioneel bespreekbaar maken van 
seksualiteit	is	belangrijk.	Open	communicatie	
is van belang. Bij het bespreken kan het team 
een beroep doen op de aandachtsfunctionaris 
seksualiteit.

Afhankelijk van de behoefte en beleving 
van de cliënten wordt gesproken over:
•	 Voorspel
•	 Seksuele	opwinding
•	 Seks	hebben
•	 Naspel

Tijdens	de	voorlichting	wordt	ook	gesproken	
over intimiteit. Je geborgen voelen bij een 
ander. Hoe beleef je jezelf? Hoe beleef je de 
ander? Hoe beleven jullie elkaar? Hoe houd je 
rekening met elkaar?
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5Seksueel  
overdraagbare  
aandoeningen 
(Soa’s) en Aids
Om	geslachtsziekten	als	Soa’s	en	Aids	bij	
cliënten te voorkomen is veilige seks, het 
gebruik van condooms en concrete en 
duidelijke voorlichting van belang. Daelzicht 
speelt een actieve rol bij het helpen 
voorkomen van deze geslachtsziekten. 

De aandachtsfunctionaris seksualiteit heeft 
geschikte voorlichtingsmaterialen en kan  
het team ondersteunen bij het geven van 
voorlichting.	Ook	de	deskundigheid	van	de	
huisarts en de GGD kan worden ingezet. 

Heeft een cliënt onveilige seks gehad, dan 
dient hij uitleg te krijgen over de eventuele 
gevolgen. Het is wenselijk in dit geval contact 
op te nemen met de huisarts.
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6Ongewenste  
zwangerschap
Mogelijke oorzaken voor ongewenste 
zwangerschap
•	 Gebrek	aan	passende	voorlichting.
•	 Gebrek	aan	adequate	voorbehoedsmiddelen.
•	 Seksueel	misbruik.

Raakt	een	cliënt	ondanks	voorlichting	en	
anticonceptie zwanger, dan moet worden 
beslist of de zwangerschap wordt voortgezet. 
Multidisciplinair overleg is noodzakelijk. 

De wensen en mogelijkheden van de cliënt  
en wettelijk vertegenwoordiger en de voor- 
uitzichten voor het kind zijn hierbij belangrijk. 
Afwegingen	zijn:	
•	 	De	genetische	risico’s	voor	het	ongeboren	

kind. 
•	 	De	emotionele	en	fysieke	belasting	voor	 

de cliënt. 
•	 	De	ouderschapscompetenties.	

Kiest	de	cliënt	voor	abortus,	dan	biedt	
Daelzicht hierbij passende ondersteuning. 
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7
Kinderwens
Het krijgen van een kind is een mensenrecht, 
het hebben van zorgzame ouders ook. Bij 
Daelzicht nemen we een kinderwens altijd 
serieus en bespreken we de wens in de trialoog 
van cliënt, vertegenwoordiger en professional. 
Er	wordt	gekeken	of	er	een	achterliggende	
hulpvraag achter de kinderwens schuilt. 

Afwegingen	bij	het	bespreken	van	de	haal- 
baarheid de kinderwens te laten uitkomen: 
•	 	De	genetische	risico’s	voor	het	ongeboren	

kind. 
•	 	De	emotionele	en	fysieke	belasting	voor	 

de cliënt. 
•	 	De	ouderschapscompetenties.	

Soms blijkt uit de bespreking, dat het onhaal- 
baar is de kinderwens te laten uitkomen. Dit 
kan de aanzet zijn voor ontmoedigingsbeleid. 
Zijn de noodzakelijke randvoorwaarden om de 
kinderwens te laten uitkomen aanwezig, dan 
wordt het stel voorgelicht over de werkelijke 
betekenis van het samen opvoeden van een 
kind. 
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8Voorbehoeds- 
middelen
Over	de	juiste	keuze	voorbehoedsmiddel,	de	
voorlichting over het gebruik en de ondersteu-
ning hierbij overlegt de arts met de cliënt.  
De cliëntvertegenwoordiger wordt bij de keuze 
betrokken, tenzij de cliënt wilsbekwaam is en 
dit niet op prijs stelt.

Het meest betrouwbaar zijn de pil, de prikpil 
of het spiraaltje. Zo nodig wordt de ‘morning-
afterpil’ voorgeschreven. Het gebruik van 
condooms	is	noodzakelijk	i.v.m.	de	hygiëne	 
en	de	preventie	tegen	een	SOA	(seksueel	
overdraagbare aandoening). De verantwoorde-
lijkheid voor het gebruik van voorbehoeds- 
middelen ligt bij de cliënt. 

Als	een	cliënt	niet	goed	omgaat	met	het	voor- 
behoedsmiddel of weigert het te gebruiken, 
dan bespreekt het multidisciplinaire team de 
consequenties	hiervan	voor	de	cliënt,	de	mede- 
werkers en voor Daelzicht. Hierna wordt in over- 
leg met cliënt en cliëntvertegenwoordigers 
afgesproken hoe de begeleiding hiermee omgaat. 
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9Sterilisatie
Sterilisatie is een definitieve ingreep, waardoor 
mensen geen kinderen meer kunnen krijgen of 
verwekken.	Een	besluit	tot	sterilisatie	moet	
dan ook goed overwogen worden en met alle 
betrokkenen besproken zijn. 

Sterilisatie gebeurt alleen met toestemming 
van de cliënt, of bij wilsonbekwaamheid, van 
de	wettelijk	vertegenwoordiger.	Er	mag	geen	
sprake zijn van verzet bij de cliënt. 

Een	verzoek	tot	sterilisatie	wordt	uitsluitend	
na verwijzing van de behandelend arts, in 
overweging	genomen	door	de	specialist.	Er	
gelden daarnaast ook wettelijke regelingen, 
die zijn beschreven in het document 
‘Sterilisatie van mensen met een verstandelijke 
handicap’, van de inspectie voor de Gezond-
heidszorg.

Multidisciplinair overleg is bij dit vraagstuk 
noodzakelijk. 
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10Pornografie
Pornografie zijn afbeeldingen, films en teksten 
gericht	op	seksuele	opwinding.	Er	is	een	
onderscheid tussen harde en zachte porno 
(erotiek).	Voor	de	wet	ligt	de	grens	bij	het	
zichtbaar zijn van penetratie. Daelzicht wijst 
harde pornografie af.

Niet geaccepteerd zijn:
•	 	Opnames	van	strafbaar	gedrag	zoals	

pedofilie, kinderporno en seks met dieren.
•	 	Opnames	van	seks	die	samengaat	met	

agressie en overheersing zoals S.M.

Er	zijn	cliënten	die	pornografie	niet	goed	
begrijpen. Zij denken dat wat ze zien, in het 
echt ook zo gebeurt. Voorlichting is noodzake-
lijk. De cliënt maakt kennis met normen en 
waarden die in de samenleving gelden. Door 
het onderwerp bespreekbaar te maken, krijgt 
de medewerker meer inzicht in de aanwezig-
heid van pornografisch materiaal.

Gedragsregels rondom pornografie
•	 	Het	pornografisch	materiaal	past	bij	het	

begripsniveau van de cliënt.
•	 	Het	materiaal	ondersteunt	de	cliënt	bij	de	

seksualiteitsbeleving.
•	 	Het	kijken	van	pornografisch	materiaal	kan	

alleen	in	de	besloten	sfeer	en	privacy	van	
de privéruimte van cliënt.

•	 	Medewerkers	kijken	niet	samen	met	de	cliënt	
naar pornografie. 

•	 	Medewerkers	kijken	eventueel	vooraf	om	
zich op de hoogte te stellen van de inhoud. 
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11Seksueel gedrag  
of fantasieën  
afwijkend van de 
geldende norm [1]

Er	zijn	vormen	van	seksueel	gedrag	die	buiten	
de maatschappelijke normen en waarden vallen. 

•	 	Parafilieën:	dit	zijn	controversiële	of	minder	
gangbare seksuele verlangens zoals fetisjisme, 
sadomasochisme en travestie.

•	 	Seksueel	gedrag	dat	volgens	de	wet	onder	
misdrijven tegen de zeden valt. Bijvoorbeeld 
exhibitionisme, pedofilie, seksuele intimidatie, 
openlijk masturberen, aanranding, verkrach-
ting, seksueel sadisme, seksueel masochisme, 
incest en seks met minderjarigen.
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11Seksueel gedrag  
of fantasieën  
afwijkend van de 
geldende norm [2]

Aandachtspunten
•	 	Cliënten	kunnen	seksuele	behoeften	hebben	

die minder gangbaar zijn. 
•	 	Medewerkers	bespreken	vermoedens	of	

zorgen met de persoonlijk begeleider. Deze 
neemt contact op met de gedragsdeskun-
dige, voor hij het gesprek aangaat met de 
cliënt. 

•	 	De	medewerker	meldt	elk	vermoeden	van	
verboden of grensoverschrijdend gedrag bij 
de leidinggevende. Deze stelt het protocol 
‘Hoe te handelen bij een vermoeden van 
grensoverschrijdend gedrag van een cliënt’ 
in werking.

•	 	Bij	alle	vormen	van	parafilieën	of	bij	de	wet	
verboden seksueel gedrag is een goede 
diagnose en verduidelijking van de hulp- 
vraag belangrijk. Dit gebeurt in multidisci-
plinair verband, om zo de beste ondersteu-
ning of behandeling te kunnen inzetten.

•	 	Het	waarborgen	van	de	veiligheid	van	de	
cliënt en eventuele betrokkenen staat 
centraal.	Ook	het	voorkomen	van	sociale	
uitstoting van de cliënt is van groot belang. 
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12Prostitutie [1]

Cliënt die een prostituee wil 
bezoeken

Als	een	cliënt	aangeeft	dat	hij	behoefte	heeft	
aan seks, dan gaat de persoonlijk begeleider in 
samenwerking met de gedragsdeskundige op 
zoek naar de werkelijke betekenis van de vraag. 

Mogelijke achterliggende hulpvragen
•	 	Niet	weten	hoe	je	moet	vrijen	met	elkaar	 

en dit willen leren.
•	 	Op	zoek	naar	een	relatie.
•	 	Op	zoek	naar	warmte	en	geborgenheid.
•	 	Behoefte	aan	voorlichting.
•	 	Acceptatieproblemen.
•	 	Behoefte	aan	seks/bevrediging.

Heeft de cliënt behoefte aan seks, dan wordt 
hij ondersteund bij de zoektocht naar contact. 
Ook	kan	een	professionele	organisatie	op	dit	
gebied	(bv.	SAR)	worden	ingeschakeld,	ook	wel	
sociale prostitutie genoemd. Medewerkers van 
Daelzicht mogen geen hulp bieden bij het 
masturberen. 

Gaat de cliënt naar een prostituee die niet bij 
een professionele organisatie is aangesloten, dan 
praat de medewerker vooraf met de cliënt over:
•	 Het	gebruik	van	condooms.
•	 Het	risico	op	een	Soa.
•	 Hygiëne.
•	 Wat	de	cliënt	kan	verwachten.
•	 Het	risico	van	uitbuiting.
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12Prostitutie [2]

Cliënt die zichzelf prostitueert

Soms biedt een cliënt zichzelf aan voor 
seksuele contacten. Het is van groot belang 
dat de medewerkers in gesprek gaan met de 
cliënt om de betekenis van het gedrag te 
achterhalen. 

•	 	Wil	de	cliënt	dit	zelf?	
•	 	Wordt	hij	of	zij	uitgebuit?	
•	 	Komt	het	gedrag	voort	uit	misbruikervaringen?	

Deze problematiek vraagt om multidisciplinair 
overleg. Het risico op emotionele en lichamelijke 
traumatische	beschadiging	is	groot.	Afgewogen	
wordt of de cliënt tegen zichzelf in bescherming 
moet worden genomen. 
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13Risicovolle  
verleidingen [1]

Mobiele telefoon en internet

Cliënten zijn kwetsbaar en gemakkelijk te 
manipuleren. Ze lopen een verhoogd risico 
uitgebuit te worden via:
•		Sekstelefoonlijnen.
•		Webcams.
•			Uitnodigingen	via	internet.
•		Advertenties	in	bladen.

Voorlichting over de mogelijke risico’s is van 
belang. Bij een vermoeden van misbruik gaat 
het protocol ‘Hoe te handelen bij een ver- 
moeden van grensoverschrijdend gedrag van 

een cliënt’ in werking. Deze 
problematiek vraagt om  

multidisciplinair overleg. 
Afgewogen	wordt	of	de	
cliënt tegen zichzelf  
in bescherming moet 
worden genomen. 

Mogelijke maatregelen
•	 	Beperkt	telefoonverkeer.
•	 	Bepaalde	internetsites	worden	geblokkeerd.
•	 	Contact	met	bepaalde	personen	wordt	

verbroken.
•	 	Tijdelijke	verhuizing	van	cliënt.
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13Risicovolle  
verleidingen [2]

Loverboys

Een	Loverboy	verleidt	meisjes	om	ze	uiteinde-
lijk in de prostitutie uit te buiten. Chatboxen 
zijn een belangrijke oorzaak voor toename van 
dit	probleem.	Licht	verstandelijk	beperkte	
meisjes zijn aantrekkelijke slachtoffers, ze zijn 
kwetsbaar en gemakkelijk in te palmen. 

Voorkomen door:
•	 	Persoonlijk	begeleider	kent	het	netwerk	van	

de cliënt en signaleert verandering.
•	 	Voorlichting	die	aansluit	bij	het	ontwikke-

lingsniveau van de cliënt. 
•	 	Cliënt	door	te	verwijzen	naar	een	weerbaar-

heidtraining.

Signalen
•	 	Vriendenkring	 

verandert.
•	 	Veel	aandacht	 

voor uiterlijk.
•	 	Sterk	wisselende	 

emoties/buien.
•	 	Liegen,	dingen	 

stiekem doen,  
schoolverzuim,  
spijbelen.

Deze problematiek vraagt om multidisciplinair 
overleg.	Afgewogen	wordt	of	de	cliënt	tegen	
zichzelf in bescherming moet worden genomen.
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Daelzicht ondersteunt 
mensen met een beperking

Deze waaier is tot stand gekomen in 
samenwerking met de aandachts- 
functionaris seksualiteit. Het is een 
praktische handreiking voor medewerkers 
bij de ondersteuning van cliënten op  
het gebied van seksualiteit. 

Medewerkers kunnen voor advies en onder- 
steuning rond dit thema terecht bij de 
aandachtsfunctionaris seksualiteit.

De volledige visie en beleidsnota 
‘Seksualiteit en seksualiteitbeleving’ is  
te vinden op het intranet van Daelzicht.


