
Resultaten campagne kanker & seksualiteit

7 juli 2022



  

Klachten op vlak van seksualiteit en intimiteit 

• 1 van de belangrijkste neveneffecten van de kanker(behandeling) 

• Blijven onveranderd wanneer niet behandeld! 

• Hebben grote impact op levenskwaliteit van (ex-)patiënt én partner 

Internationaal onderzoek zegt over bestaande zorg 

• Veel patiënten missen info over impact kanker(behandeling) op seksueel welzijn en hebben geen 
expliciete communicatie met zorgverlener over seksuele klachten. 

• Beperkte toegang tot zorgverleners met juiste expertise: naar wie de patiënt doorverwijzen?

WAAROM DIT THEMA?



 Doelstellingen van de campagne 

1) Sensibilisering van (ex-)patiënten, partners én zorgverleners: maak seksueel welzijn bespreekbaar!  
 -> herhaalde boodschap tijdens verschillende media-momenten 

2) Inventarisatie van knelpunten en good practices in de huidige zorg in Vlaanderen  

3) Beleidsaanbevelingen en indien nodig zorginnovatie faciliteren

DOELSTELLINGEN



KANKER EN SEKSUALITEIT: DE RESULTATEN

• 88% heeft zelf problemen ervaren op vlak van seksualiteit en 8,7% heeft geen problemen 

maar wel zorgen/vragen 

• Relationele situatie: 86,4% heeft een relatie (op moment van bevraging) en 5,6% geen 

relatie maar wel op zoek naar een nieuwe relatie 

Communicatie over seksualiteit en intimiteit 

• 25% kreeg info voor de start van de behandeling, 3 op 4 was tevreden over deze info. 

• 52% heeft geen gesprek gehad met zorgverlener over zijn vragen/zorgen/problemen op 

seksueel vlak, nochtans wou 72% van die groep wel zo’n gesprek! 

• De patiënt moet doorgaans zelf het initiatief nemen … 



“De info was veel te summier. En vooral oppervlakkig: ‘er kunnen problemen 
opduiken, spreek ons er zeker over aan’. Dat het zo’n impact zou hebben had ik 
geen flauw vermoeden van” (#94, V, 49j.) 
“Het was algemene info over tijdens de behandeling. Maar de gevolgen op langere 
termijn, ook na de behandeling, daar heeft niemand ooit over gesproken. En er 
was ook niet veel ruimte voor, alsof dit er niet meer toe deed. Alsof het dan 
sowieso een andere oorzaak had en niet meer gelinkt was aan de kanker. (#317, V, 
49j.) 
“In het dikke pak informatie dat je krijgt waar je moet op letten en wat je moet laten 
bij de start van de chemobehandeling wordt er met geen woord over seksualiteit 
gesproken. Was het nog mogelijk om veilig seks te hebben en waar moest je dan op 
letten? Ik moest zelf het initiatief nemen om daarover vragen te stellen. Ik heb dan 
wel duidelijke antwoorden gekregen van een verpleegkundige die zich hierin had 
gespecialiseerd maar wat als ik er niet zelf over was begonnen?” (V, 34 j) 



KANKER EN SEKSUALITEIT: DE RESULTATEN

• Met welke zorgverlener een gesprek over seksualiteit?



KANKER EN SEKSUALITEIT: DE RESULTATEN

• Verwachtingen patiënt/partner 
70,5% van patiënten/partners verwachten dat zorgverlener(s) het gesprek over 

kanker en seksualiteit begint.



KANKER EN SEKSUALITEIT: DE RESULTATEN

• Wanneer zou een gesprek zeker moeten gebeuren?



KANKER EN SEKSUALITEIT: DE RESULTATEN

Hoe werd het gesprek met de zorgverlener ervaren? 

• Belangrijke drempels bij zorgverleners   

•  Schroom en ongemak bij de zorgverlener om het thema te bespreken  

•  Onjuiste veronderstellingen over de seksuele (in-)activiteit van de patiënt  

•  Te weinig begrip en empathie  

•  Tijdsdruk  



KANKER EN SEKSUALITEIT: DE RESULTATEN

Hoe werd het gesprek met de zorgverlener ervaren? 

• Belangrijke drempels bij patiënten 

• Eigen gevoelens van schroom en schaamte overwinnen  

• Seksualiteit is tijdens de behandeling geen prioriteit omdat ze in een overlevingsmodus zitten  

• Ze denken dat het vanzelf wel zal verbeteren na de behandeling  

• De gesprekssetting: geen privacy, te weinig beschikbare tijd bij de zorgverlener  



KANKER EN SEKSUALITEIT: DE RESULTATEN

Wat moet er volgens de deelnemers verbeteren in de zorg? 

• Een apart gesprek over seksualiteit met een zorgverlener met voldoende expertise 
(verpleegkundige met expertise hierin, seksuoloog, …).   

• Meer betrokkenheid van de partner in deze zorg maar ook voldoende aandacht voor singles  
• Een bevraging en opvolging van seksuele klachten tijdens én na de behandeling 
• Beter terugbetaalde behandelingen en consultaties met gespecialiseerde zorgverleners 

(zoals de seksuoloog) 



AANBEVELINGEN

Patiënteneducatie

• Zorgverleners brengen proactief voor de start van de behandeling mogelijke impact van 

kankerbehandeling op seksualiteit ter sprake. Daarna moet er een herhaalde bevraging in 

behandelingstraject geïmplementeerd worden. 

• Info over gevolgen voor seksualiteit is onderdeel van informed consent (recht van de patiënt) 

• Basisinfo moet inclusiever (singles, jonge patiënten, patiënten met migratieachtergrond, 

LGBTQ+) 

  



AANBEVELINGEN

Educatie van de zorgverlener

• In de basisopleiding van zorgverleners moet bespreekbaar maken van seksualiteit verplicht onderwerp zijn 

bij de training van communicatieve vaardigheden 

• In voortgezette opleidingen vakspecifieke kennis over de gevolgen van de pathologie en de courante 

behandelingen op vlak van seksualiteit + verdere training communicatievaardigheden  

• Er is een scan nodig van bestaande basis- en voortgezette opleidingen voor de gezondheidsberoepen in 

Vlaanderen: in welke opleidingen komt seksualiteit op welke manier aan bod komt? 

• Tijdens de stage van zorgverleners in opleiding moet het thema van seksualiteit en levenskwaliteit verder 

worden genormaliseerd door de betrokken stagebegeleiders. 

• Ook in navormingsaanbod voldoende aandacht voor kanker en seksualiteit



AANBEVELINGEN

Organisatie van de oncologische zorg

• Een trapsgewijze aanpak  

1) seksualiteit bespreekbaar maken voor alle patiënten zonder onderscheid   

2) een uitgebreid gesprek over seksuele zorgen of klachten met patiënten die dat wensen  

3) doorverwijzing naar meer gespecialiseerde zorg voor patiënten die daar nood aan hebben.  

• Interdisciplinair (team)werk 



AANBEVELINGEN

Toegang tot gespecialiseerde zorg

• Beschikbaarheid van een seksuoloog wordt in de normering van de bestaande 

zorgprogramma’s oncologie vastgelegd  

• Erkenning van klinisch seksuoloog als gezondheidsberoep 

• Financiële kost van consultatie bij een seksuoloog mag geen drempel zijn voor patiënten 

• De mogelijkheid van terugbetaling van medicatie en andere behandelingen voor seksuele 

klachten moet verder onderzocht worden 

   



Erecees: feiten en fabels



Ip zen Brugs



Ereceestoornissen 

overkomt alleen  

oude mannen







Ereceestoornissen 

komen veel voor



Prevalentie van ED



Prevalence of ED by Age and Severity (%)
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Een ereceestoornis 

zit in je hoofd …





De erectie: rol van de bloedvaten





De erectie: rol van de zenuwen
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de hersenen van de man ...

De erectie: rol van de hersenen



De erectie: rol van de hormonen

testosteron



Van strak ondergoed 

wordt je impotent









Een ereceestoornis:  

de oorzaken





Van roken wordt je 

impotent







Een ereceestoornis 

zegt dat er alleen iets 

mis is met jouw penis



Ereceestoornissen als indicator van  

poteneële gezondheidsproblemen : 

• suikerziekte 

• teveel cholesterol 

• verhoogde bloeddruk 

• zwaarlijvigheid 

• tekort aan testosteron

Erectiestoornissen = alarmsignaal



De penis is  

de antenne van 

het hart …



Atherosclerose  
in de coronaire  

bloedvaten

Atherosclerose                       
in de bloedvaten  

van de penis

De diameter van de bloedvaten is belangrijk

Het is niet de eerste man die op consulta^e komt met een 
erec^eprobleem en het ziekenhuis verlaat met een stent!



Mannen praten 

gemakkelijk over  

hun ereceestoornis…





Een ereceestoornis moet 

door een specialist  

behandeld worden !





● huisarts 

● uroloog 

● radiotherapeut 

● oncologieverpleegkundige 

● continentieverpleegkundige 

● bekkenbodem-fysiotherapeut 

● seksuoloog 

● psycholoog

Wie kan de patiënt helpen ?





Van selder en oesters 

wordt je meer potent !













Probeer het eens  

met gewichten …









Van insecten eten 

wordt je meer potent !











Geneesmiddelen



Patiënt wil een geneesmiddel dat ...

•  weinig bijwerkingen heeft

•  een langdurige erectie garandeert

•  een snelle werking heeft



Alle ereceepillen 

werken op dezelfde 

manier !







Viagra  

de nevenwerkingen









Van een ereceepil krijg 

je een erecee  

die uren duurt !





Weetjes





Elke 70 tot 100 minuten een erectie









Viagra op voorschrift …





Als Viagra niet help, 

ben je verloren !



• behandelingen met intra-caverneuze injecties 
• behandeling met de erectiepomp 

• Indicaties 

• falen van orale behandelingen  

• specifieke contra-indicaties voor orale behandelingen 

• bijwerkingen van orale behandelingen 

• individuele voorkeur
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Lokale behandelingen ...



• voordeel 

• 70-80 % succes 
• reproduceerbaar 
• veilig

• nadeel 

• duur 
• prikdrempel 
• branderig gevoel 
• priapisme 
• fibrose 
• hematoom
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suctie









Seksuologe
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• WANNEER ? 

• om relaeonele conflicten aan te pakken 

• om persoonlijke psychologische problemen 

aan te pakken (depressie, faalangst,...)  

• HOE ? 

• door individuele gesprekken, door 

gesprekken met het koppel, ejdens meer 

gespecialiseerde consultaees 

               

Psychologische behandeling
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