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Omdat niemand in
Erwins familie weet
heeft van zijn seksu-
aliteitsbeleving, wil

hij liever anoniem blijven. Ook
al omdat het een onderwerp is dat
vaak op onbegrip stoot, zelfs bin-
nen de verzorgingssector. Erwin
vindt het belangrijk dat het thema

lukkig wel nog, zij het alleen in
het weekend. ‘Ik had niet anders
verwacht dan dat mijn vrouw mij
zou verlaten’, zucht hij. ‘Het was
vrij voorspelbaar dat ze geen
energie meer in mij zou steken.’
Ben je veel vrienden verloren na
het ongeval?
Praktisch allemaal. (stilte) Naast

eindelijk uit de taboesfeer wordt
gehaald. Want ja: ook mensen
met een handicap hebben be-
hoefte aan intimiteit.
Vóór zijn ongeval was Erwin ge-
huwd. Hij en zijn vrouw kregen
ook een zoontje. Maar meteen na
het ongeval ging zijn vrouw er-
vandoor. Z’n zoontje ziet hij ge-

mijn familie had ik haast nie-
mand meer. Pijnlijk, maar ik heb
de draad toch weer moeten op-
pakken. Ik moest verder, een
nieuw leven opbouwen, met
nieuwe vrienden. Ik kán ook
niets meer, hé. Wat kan ik nog
met mijn oude vrienden doen? Ik
ben niet meer van nut. Allez, het
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Erwin doet af en toe een beroep op een seks-
werker. ‘Alleen spijtig voor het kostenplaatje.
Honderd euro is een héle hap uit mijn budget.’

Erwin doet af en toe een beroep op een seks-
werker. ‘Alleen spijtig van het kostenplaatje.
Honderd euro is een héle hap uit mijn budget.’

Drie jaar geleden brak Erwin zijn nek
na een val. Sindsdien is hij zo goed als

volledig verlamd en voor werkelijk
alles afhankelijk van iemand anders.

Ook voor wat intimiteit. ‘Mijn
gevoelens zijn niet verdwenen de dag
dat ik in mijn rolstoel belandde’, vertelt

Erwin. Gelukkig voor hem zijn er
mensen zoals sekswerker Eva. Niet te

verwarren met een prostituee.
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DE KOU STAAN OP SEKSUEEL VLAK

is niet dat ik helemaal niets meer
kan. Er zijn nog veel dingen die
ik zelf bolwerk, zoals inkopen
doen, naar de stad gaan, een ritje
maken met de rolwagen of het
openbaar vervoer nemen.
Dat is toch nog heel wat?
Ja, dat klopt. Ik heb er ook voor
gekozen om zelfstandig te
wonen. Een instelling zou niets
voor mij zijn, dan heb ik geen
vrijheid meer. Nu kan mijn zoon
komen logeren en heb ik nog
mijn eigen leven. Maar wanneer
ik hulp nodig heb, staan er met-
een enkele verpleegsters klaar. In
de wijk waar ik woon, leven im-
mers verscheidene mensen met
een handicap, en zijn er altijd
drie verplegers aanwezig op wie
wij een beroep kunnen doen.
Voor welke dingen heb jij hen
nodig?
Bijna voor alles. ’s Ochtends, ’s
middags en ’s avonds komen ze
sowieso, maar moet ik naar het
toilet, heb ik het koud en wil ik
een deken, koffie of een siga-
retje, dan heb ik ook hulp nodig.
Gemiddeld om de twee uur komt
er iemand langs.
Dat moet een zware klap zijn
geweest, het besef dat je van de
ene op de andere dag gevangen
zit in je lichaam.
Ik heb het geluk dat ik heel mon-
dig ben en dat mijn spraak niet is
aangetast. Daardoor kan ik goed
uitdrukken wat ik wil of duidelijk
maken waar ik mee zit. Als ik
ook dat niet meer had gekund,
dan pas zou het zwaar zijn. Niet
dat het nu altijd van een leien
dakje loopt. Er zijn momenten
dat ik het moeilijk heb, zeker

wel. Vooral op emotioneel vlak.
Ik mis tederheid, een knuffel of
een aanraking.
Moetenmissenwat je vroeger
allemaalwél kon, dat zalwel niet
eenvoudig zijn.
Dat zeggen veel mensen, maar
eigenlijk ben ik gewoon heel blij
dat ik nog leef, dat ik dit alles
nog mag meemaken en mijn
zoon nog zie opgroeien. Ik geniet
er nog steeds van om onder de
mensen te komen en probeer er
het beste van te maken. Door me
te focussen op wat niet meer kan

en wat ik moet missen, los ik
mijn problemen niet op. Met
zelfmedelijden bereik ik niets. Ik
kan mijn tijd beter investeren in
het zoeken naar oplossingen en
het verzorgen van mijn lichaam.
Doe je veel oefeningen?
Elke dag. Ik moet mijn lichaam
onderhouden. Na mijn ongeval
heb ik een jaar in het ziekenhuis
gelegen voor revalidatie. Daar
heb ik heel veel teruggewonnen,
maar het werd me wel duidelijk
dat ik nooit meer normaal zou
kunnen bewegen. Hier en daar

voel ik nog iets of kan ik zachtjes
iets bewegen, maar ik kan niets
functioneels.
Hoeprobeer jij te genieten van je
lichaam?
Dat is iets wat ik stap voor stap
heb moeten leren. Pas anderhalf
jaar na het ongeluk was ik er
klaar voor om weer van mijn li-
chaam te leren genieten. Niet al-
tijd even eenvoudig, verre van
zelfs... Ik moest leren om de pijn
even te vergeten en te focussen
op genot. (stilte) Maar ook hier
heb ik hulp nodig, ben ik weer

SEKSUOLOGE MIEKE
MIEVIS GEEFT TIPS

‘Praten is zeer belang-
rijk, voor beide par-
tijen. En praat dan

niet alleen over de beperkingen.
Jemoet elkaar opnieuw leren
kennen, vaak reageert demin-
dervalide persoon op helemaal
andere prikkels dan voordien.
Daarom is het nodig om hierover
te praten’, aldusMieke. ‘Een
plekje dat vroeger totaal niet
gevoelig was, is numisschien het
meest erotische punt van het
lichaam geworden. Durf ook

praten over je wensen, verwach-
tingen en gevoelens. Na zo’n
traumatische gebeurtenis kan het
zijn dat demindervalide persoon
een tijdje geen zinmeer heeft in
gemeenschap, of dat de persoon
zijn lichaam niet durft te tonen.’
Maar wat als je als partner van
iemand met een handicap geen
zin meer hebt in seks of geen
aantrekking meer voelt? ‘Dat
kan natuurlijk gebeuren. Maar
ook daarover moet je dan pra-
ten. Het klinkt cru, maar het is

begrijpelijk. Wanneer je heel de
dag pampers moet verversen
van je partner, kan het goed zijn
dat je geen zin meer hebt om de
liefde te bedrijven met hem of
haar. Maar net door daar eerlijk
over te praten, kan je misschien
tot een oplossing komen. Je kan
hulp inschakelen op seksueel
gebied of beroep doen of fami-
liehulp om enkele verzorgende
taken op te nemen, zodat er
terug tijd en zin komt voor het
seksuele aspect van de relatie.’ ■

‘Een plotse handicap hoeft daarom niet het einde
te betekenen van je seksleven’, vertelt seksuologe
en meter van vzw Aditi Mieke Mievis ons. Zij geeft
enkele tips hoe je samen door deze moeilijke

periode kan komen.
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afhankelijk van iemand. En da’s
een moeilijk punt, want veel
mensen beseffen niet dat minder-
valide mensen óók hun gevoe-
lens en behoeftes hebben. Dat
blijft een taboe. Pas op, voor mij-
zelf was dat ook raar en pijnlijk
in het begin. Niet zozeer het
besef dat ik nood had aan intimi-
teit, wel dat ik daarvoor op ie-
mand beroep zou moeten doen.
Dat was een hoge drempel.
Hoe heb je dat aangepakt?
Door mij te informeren kwam ik
terecht bij Aditi, een vzw die werkt
met seksueel dienstverleners. Toch
heeft het nog een hele tijd geduurd
vooraleer ik de telefoon durfde te
nemen om een afspraak te maken.
Maar goed, ik heb het gedaan. Die
drempel overwinnen was beter dan
gefrustreerd raken.
En hoe beviel die afspraak?
In het begin was dat natuurlijk wat
onwennig. Uitgaan, iets gaan eten
samen, wat drinken, dat zit er alle-
maal niet meer in. Maar die dames
hebben daar ervaring mee, die
weten hoe ze je op je gemak moe-
ten stellen. En dan start er een hele
ontdekkingstocht, want eigenlijk
maak ik nu m’n tweede puberteit
mee. Ik kan ontzettend genieten
van de zachtheid van een vrou-
wenlichaam, van een tedere aanra-
king of een knuffel. Zaken die
vroeger eerder bijzaak leken, wan-
neer je vooral focuste op de ge-
slachtsgemeenschap zelf. Ik
ontdek nieuwe gevoelige plekjes,
plaatsen waar ik vroeger nooit aan-
dacht aan besteedde. Na anderhalf
jaar ben ik nog altijd aan het aftas-
ten wat er werkt en wat niet.
Je blijft dus hopen?
Ja, al besef ik wel dat het nooit
meer hetzelfde zal zijn. Ik weet
niet of ik ooit nog een relatie zal
kunnen opbouwen met iemand,
want ik besef dat die persoon dan
heel wat zal moeten opgeven om
met mij samen te leven. En wie
doet dát? Goh ja, het kan altijd,
hé, je weet maar nooit. Ik zal mij
in ieder geval al helemaal anders
dan vroeger gedragen. Als je
vroeger je deel had gehad, was
het vaak al goed, bij wijze van

spreken. Nu heb ik meer aan-
dacht voor de vrouw. De bele-
ving is rustiger en meer gericht
op knuffelen en tedere aanrakin-
gen. Of massages, daar geniet ik
ook van. Soms kom ik tot een
hoogtepunt, gebeurt dat niet, dan
heb ik toch een deugddoende
massage gehad.
Heeft het werk van Aditi ervoor
gezorgd dat jij zo optimistisch
blijft?
Deels wel. Door af en toe te kun-
nen genieten van mijn lichaam kan
ik nu de talrijke moeilijke momen-
ten compenseren. En ik denk dat ik
niet de enige ben die dat zo ervaart,
heel wat mindervalide mensen
zouden baat hebben bij de diensten
van Aditi. Alleen spijtig van het
kostenplaatje, want het is niet al-
tijd even eenvoudig om boven op
mijn andere kosten nog eens hon-
derd euro van mijn budget opzij te
leggen voor een beetje intimiteit.
Sommige mensen zullen die
seksuele dienstverlening
verwarrenmet prostitutie. Hoe zie
jij dat?
Seksuele helpers zijn geen pros-

tituees. Een prostituee doet het
puur voor het geld, deze vrouwen
tonen veel begrip voor de situa-
tie waarin mensen met een han-
dicap zich bevinden en geven ons
het gevoel dat ze ons willen hel-
pen. Ze hebben veel aandacht
voor de persoon achter de handi-
cap, want dat is waar veel men-
sen weleens van schrikken: dat ik
nog steeds Erwin ben, zoals
vroeger. Alleen zit ik nu in een
rolstoel.

DIEP GERAAKT
Erwin maakt gebruik van de
diensten van vzw Aditi, waar ook
EVA voor werkt. Haar interesse
voor dit werk groeide nadat zij
een documentaire zag over deze
problematiek.
‘Drie of vier jaar geleden zag ik
een reportage over de seksuali-
teitsbeleving van mindervalide
mensen’, begint ze. ‘Dat beeld
raakte mij zo diep, dat ik ook iets
wilde doen voor hen. Op het in-
ternet vond ik een organisatie uit
Nederland, die mij in contact
bracht met Aditi. Zij waren in
Vlaanderen net aan het opstarten.
Is het een confronterende job?
Er zijn inderdaad heel aangrij-
pende momenten. Zeker wanneer
ik bij jonge mensen langsga, jonge
verkeersslachtoffers, bijvoorbeeld.
Het is wel heel ontroerend om te

zien hoe zij ondanks alles er toch
nog het beste van willen maken.
Maar natuurlijk, ik weet vooraf
nooit volledig waaraan ik me kan
verwachten. Ik krijgt wel een brie-
fing, maar die is vaak toch nog an-
ders dan de realiteit. Soms is het
schrikken, maar dat mag ik nooit
tonen.
Krijg je daar bij Aditi een speciale
opleiding voor?
Aditi zorgt geregeld voor work-
shops en themadagen om op een
bepaald thema te focussen, zoals
massagetechnieken. Maar we krij-
gen evengoed informatie over
verschillende aandoeningen en
karakterstoornissen die kunnen
optreden na een ongeval of her-
senbloeding. We leren ook hef- en
tiltechnieken, zodat we desnoods
alles alleen kunnen doen en het
intiem kan blijven. Zo kunnen we
proberen om iets ‘spontaan’ te
maken, al is het niet altijd moge-
lijk om álles alleen te doen. Denk
maar aan mensen die aan een be-
ademingstoestel liggen. Dan heb
ik wel hulp nodig bij het uitkleden
van mijn klant.
Het moet niet evident zijn om een
intieme sfeer te creëren.
Zeker in de instellingen is dat een

MINDERVALIDEN

SEKSWERKER EVA

‘Soms is het
schrikken, maar
dat mag je nooit

tonen’
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uitdaging. Die mensen liggen
daar vaak op een eenvoudig ka-
mertje, bed tegen de muur, een
boekenplankje erboven en heel
de tijd het geluid van het perso-
neel dat door de gangen loopt.
Daar kan ook te pas of te onpas
iemand binnenkomen, dus moet
ik vaak al een stoel voor de deur
zetten, want meestal kan de deur
niet op slot.
Is het personeel dan niet op de
hoogte van jouw bezoekje?
Nee, want niet iedereen staat
open voor onze diensten. Zelfs
niet onder het personeel. En dat
is het spijtige, want die patiënten
zijn vaak wel van hun familie of
verpleging afhankelijk om een
afspraakje met ons te kunnen
maken. Maar als zij allemaal
tegen zijn, zal niemand van hen
over ons bestaan vertellen. Die
verzorgers die tegen ons werk

zijn, zouden beter eens stilstaan
bij de frustraties die dit bij de pa-
tiënt teweegbrengt. Die persoon
weet geen blijf met zijn gevoe-
lens en behoeftes en valt daar-
door misschien iemand lastig die
daar niet mee gediend is. Dan
geven ze maar medicatie om die
persoon kalm te krijgen, terwijl
de oplossing gewoon wat intimi-
teit zou moeten zijn. Het blijft
toch nog steeds een taboeonder-
werp.
De job ‘seksueel dienstverlener’,
draait die puur om seks?Want dat
is vaak toch niet mogelijk?
Seks is veel meer dan de ge-
meenschap alleen. In de meeste
gevallen is seks zoals wij dat
kennen niet meer mogelijk en
draait het vooral om knuffelen en
massages. Ervoor zorgen dat die
persoon zich geliefd voelt, het
gevoel krijgt dat hij er ook mag
zijn. Ik begin te praten over wat
ze gedaan hebben, hoe het met
hen gaat en zo ontdek ik meer en
meer de persoon achter de handi-
cap en wordt die persoon ook op
zijn gemak gesteld. Da’s belang-
rijk, want wanneer mijn klant
niet ontspannen is, kan hij ook
niet genieten van de aanrakingen.
Sommige mensen zijn wel nog in
staat om gemeenschap te
hebben. Is het moeilijk om te
vrijen met iemand anders dan je
partner?
Ik heb daar eigenlijk geen pro-
blemen mee. Dit is gewoon werk,
je kan dit niet vergelijken met de
gemeenschap die je met je part-
ner hebt. Hier komt geen liefde
bij kijken, hé. Je hebt wel liefde
voor de persoon, maar er zijn
geen gevoelens langs mijn kant.
En van hun kant? Gebeurt het dat
zij gevoelens krijgen voor jou?
Dat komt weleens voor, maar ik
geef er niet aan toe. Soms praten
ze daarover, maar dan moet ik
subtiel van onderwerp verande-
ren. Voor hen ben ik hun vrien-
dinnetje, hé. Zeker in de
instellingen moet ik daarmee op-
passen. Soms heb ik immers
meerdere klanten in één gebouw
en dan is het de kunst om ervoor

te zorgen dat de ene mij niet met
de ander ziet. Dat kwetst hen.
Sommigen begrijpen dat wel,
maar velen, zoals verstandelijk
gehandicapten, kunnen dat niet
plaatsen. Ik ben dan ook intiem
geweest met hen, dat is iets spe-
ciaals. Het is niet fijn voor hen
om te weten dat ik dat ook met
hun buurman doe.
Wordt er vaak beroep gedaan op
je diensten?
Dat wisselt. Soms zijn er weken
dat ik twee keer per dag word ge-
vraagd. Maar er zijn evengoed
weken zonder klantjes. Als ik een
gemiddelde moet noemen, kom
ik op zo’n vier per week.
Hoe gaat je partner hiermee om?
Wat vindt hij van je werk?
Hij heeft het er moeilijk mee. Hij
is vooral bezorgd dat mij iets kan
overkomen. Maar dat het om
mindervalide mensen gaat,
maakt het wel iets makkelijker
voor hem om het te aanvaarden.
Ik verleen die mensen immers
een dienst. Zonder mijn werk
zouden zij met hun behoeftes
blijven zitten. En wat moeten ze
dan doen? Hele dagen gefrus-
treerd naar seksfilms kijken?
Er is een verschil tussen jouw
werk en dat van een prostituee?
Een gróót verschil. Prostituees
komen in contact met mensen die
iets zoeken dat ze thuis niet vin-
den, maar nog veel mogelijkhe-
den hebben. Mensen met een
handicap hebben nu eenmaal
minder kans om iemand te ont-
moeten met wie het klikt. En áls
dat dan al eens gebeurt, wordt
een relatie vaak nog verboden
door de familie ook. Het idee dat
ik hen kan helpen, dat maakt het
verschil, denk ik.
Praten jij en je vriend er weleens
over?
Nee, ik heb daar geen behoefte
aan en ik weet dat mijn partner
het er moeilijk mee heeft, dus
confronteer ik hem er liefst zo
min mogelijk mee.
■ KATHLEEN VERVOORT

www.aditivzw.beiNFO

ERWIN

‘Eigenlijk maak ik
een nieuwe

puberteit mee’

● GEPENSIONEERDE
YVONNE DE BIE (76) UIT
ERPS-KWERPS
‘Ik vind het raar dat de
grootste partij van
Vlaanderen haar verant-
woordelijkheid niet heeft
opgenomen. De N-VA
geeft nu alleen maar
kritiek, maar ze vertelt er
nooit bij waar zíj die 11
miljard zouden gaan
halen én hoe zij B-H-V
hadden gesplitst.’

● STUDENT PETER VERDEG-
HEM (22) UIT LEUVEN
‘Ik snap niet dat de mensen
zich laten vangen aan dat
gedoe voor Music for Life.
Dat evenement is één
langgerekte promotiestunt
voor Studio Brussel en de
artiesten die er live mogen
komen optreden. Waarom
wordt er nooit een groot-
schalige actie opgezet
voor kankerpatiënten die
bijvoorbeeld hun zieken-
huisfacturen niet kunnen
betalen?’

2011
Hoe is ’t
mogelijk!
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