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DUIKT IN BED mET mENSEN mET EEN BEPERKING
haSta La ViSta

‘Hasta la vista’ is geïnspireerd op het 
leven van asta Philpot, een fysiek ge-
handicapte amerikaan die voor de 
seksuele rechten van mensen met een 
handicap ijvert. gilles de Schryver, 
robrecht vanden thoren en tom  
audenaert vertolken de hoofdrollen in 
de nieuwe vlaamse speelfilm. 

Met de bus naar spanje  
om te vrijen
geoffrey enthoven: “Mariano van-
hoof  (de producent – fobic films) zag 
op een avond een documentaire op 
één over asta Philpot, die een busreis 
organiseerde naar Spanje om er een 
bordeel te bezoeken. Hij was er zelf  
al geweest en had er zijn maagdelijk-
heid verloren. Hij vond dit zo geweldig 
dat hij besloot een reis te organise-

nage heeft nog van ‘het normale’ 
leven kunnen genieten. tijdens 
zijn pubertijd belandt hij in een 
rolstoel. Hij zit vast tussen de ont-
kenning en aanvaardingsfase. Hij 
had de ambitie om een sportieve 
en succesvolle jongeman te wor-
den, maar ziet die droom in rook 
opgaan”, verduidelijkt gilles. en 
tom audenaert geeft gestalte aan 
Jozef, de lamme goedzak van de 
drie vrienden.  
“Jozef  ziet enorm slecht en is in 
feite zo goed als blind. zijn fysieke 
beperking is misschien de minst 
erge van de drie, maar hij is de 
minst zelfstandige van de drie. Hij 
ziet het leven door een roze bril. 
Hij is ook niet zo geil als de twee 
anderen”, grapt tom. 

ren voor mensen met een fysieke be-
perking die moeilijk een romantische 
of  seksuele relatie vinden. er hebben 
twee mensen gereageerd: iemand die 
blind is en iemand die in een rolstoel 
zit. zelfs hun ouders zijn meegegaan 
om hen te helpen. dat verhaal is zo 
grappig en inspirerend dat ik daar ge-
woon een film over moest maken.” 
“als je dat verhaal vertelt aan mensen, 
moeten die ook onmiddellijk lachen. 
de mensen hebben zin om dat verhaal 
te leren kennen. de kracht van de film 
is dat het grappig is zonder dat je plat 
de personages uitlacht”, voegt gilles 
de Schryver eraan toe.

“als je het iets dieper bekijkt, dan heeft 
elke mens wel een beperking. na een 
tijdje vergeet je dat het om mensen 

drie jonge gasten zijn verzot 
op wijn en vrouwen. wijn heb-
ben ze genoeg geproefd, maar 
van vrouwen hebben ze weinig 
kaas gegeten. onder het mom 
van een wijntour trekken ze sa-
men naar spanje, waar ze graag 
eens van de grond willen gaan. 
niets zal hen tegenhouden, en 
zeker hun fysieke beperking 
niet: één is blind, de ander zit 
in een rolstoel en de derde is 
volledig verlamd. daar gaat de 
nieuwe speelfilm van Geoffrey 
enthoven over.

met een beperking gaat. Het zijn ge-
woon drie jonge gasten die willen 
scoren op vakantie”, vindt geoffrey.

drie vrienden met een beperking
die drie jonge gasten lijken wel el-
kaars tegenpolen te zijn. robrecht 
vanden thoren speelt Philip, een 
jongen met arthrogriposis. “Hij kan 
zijn lichaam niet bewegen maar heeft 
wel nog gevoel in zijn ledematen. in 
werkelijkheid kan iemand met die 
beperking zijn hoofd bewegen, maar 
ik heb gekozen om nog een stapje 
verder te gaan. ik kon dus enkel spe-
len met mijn mimiek en tekst. door 
zo ver te gaan, kon ik me beter con-
centreren op de inhoud”, legt ro-
brecht uit. gilles de Schryver kruipt 
in de huid van lars. “Mijn perso-

WIN EEN DUOTIcKET  
vOOR HASTA lA vISTA
De film ‘Hasta la vista’ opent op  
2 september het Filmfestival van Oos-
tende. vanaf 14 september draait de film 
in de vlaamse bioscoopzalen. 
çava?	geeft	10	duo-tickets	weg	voor	de	film	
‘Hasta	la	vista’,	de	nieuwe	Vlaamse	film	van	
Geoffrey	Enthoven.	Het	is	een	hartverwar-
mende	road-movie	over	drie	mensen	met	een	
beperking	die	samen	met	vakantie	naar	Spanje	
trekken.
Wat moet je doen om kans te maken op 
een gratis ticket voor twee?
Stuur	het	(correcte)	antwoord	op	volgende	
vraag	naar	comma.mvl@cm.be	of	naar	Redactie	
çava?,	Martelaarslaan	17,	9000	Gent.	

Welke film is niet van  
Geoffrey Enthoven?
•	Meisjes
•	Vidange	perdue
•	Aanrijding	in	Moscou	

De	release	van	de	film	is	voorzien	op	14	sep-
tember,	deelnemen	kan	tot	9	september.	
Vermeld	zeker	je	naam	+	adres	zodat	wij	de	
tickets	tijdig	kunnen	toesturen.	De	winnaars	
worden	bij	lottrekking	aangeduid	en	persoon-
lijk	verwittigd.	De	tickets	zijn	geldig	in	alle	
zalen	waar	de	film	speelt	en	zijn	enkel	geldig	
op	weekdagen.

WIN!

teKSt: iSOlde van den eYnde, fOtO’S: fOBiC filMS en filiP naudtS

HAsTA LA VIsTA



3 8  3 9  

HAsTA LA VIsTA

vastgesteld dat hij ‘zich eens moet 
ontladen’…dan weten ze ook wat dat 
is en hoe ze hun gevoelens en frustra-
ties kunnen oplossen.”

“en zeggen dat sommigen zelfs een 
pilletje krijgen om hun libido laag te 
houden. anders wordt het te gênant 
voor de omgeving.  Kan je je dat voor-
stellen?”, voegt geoffrey toe. 
“er zijn twee rollen die mijn visie op 
mensen met een beperking volledig 
veranderd hebben”, biecht gilles op. 
“de rol van lars in Hasta la vista en 
mijn rol in Code 37. Mijn personage 
heeft daar een broer met het Syn-
droom van down. en ik heb met die 
acteur nogal wat tijd doorgebracht. ik 
heb dan voor de zoveelste keer inge-
zien dat we allemaal diertjes zijn, maar 
de ene heeft het wat lastiger dan de 
andere…”

taboe
“Seksualiteit is echt nog wel een gi-
gantisch taboe”, meent robrecht. gil-
les: “ik hoop dat de film mensen ver-
andert zoals hij mij heeft veranderd.” 
“ik hoop ook dat het zo ver gaat”, zegt 
robrecht. “ik hoop dat de film het de-
bat kan openen, zowel op menselijk 
als op ethisch vlak. en als dat niet zo 
is, dat het onderwerp in ieder geval uit 
de taboesfeer kan gehaald worden.”
“Seksualiteit is bij alle mensen toch 
hetzelfde. Het is niet omdat je een fy-
sieke beperking hebt, dat je geen seks 
mag hebben. ik ken koppels met een 
handicap, die regelmatig seks hebben. 
dus het is niet omdat je een beper-
king hebt, dat je niet van de grond ge-
raakt”, besluit geoffrey.

bang van mensen met het syn-
droom van down
“tot twee jaar geleden was ik echt 
wat je zou kunnen noemen ‘bang’ 
van mensen met het downsyn-
droom”, verklapt gilles. “in het gla-
zen Straatje in gent liep er vaak 
iemand met een beperking rond. ie-
mand die vermoed ik spastisch is. ik 
zat toen in met die prostituees. Maar 
dan ontdekte ik dat er prostituees 
zijn die van instelling tot instelling 
gaan om bijvoorbeeld mensen met 
het Syndroom van down te bevre-
digen.”

“in nederland is dat zelfs geregu-
leerd”, weet robrecht te vertel-
len. Mensen met een beperking zijn 
soms enorm gefrustreerd en weten 
niet hoe ze met seks moeten om-
gaan. dan wordt er met die ouders 
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Steeds de nieuwste     

slaaptechnologieën

Alle boxsprings, 
lattenbodems, 
matrassen, dekens,

hoofdkussens, 
donsdekens en 
slaaptextiel

130 jaar 
slaapadvies

Onafhankelijk 
advies

Gratis levering, 
plaatsing en 
terugname oude 
matras

slaapadvies

Alle grote 
merken 
onder 1 dak

Michèle van overstraeten werd 
19 jaar geleden geopereerd aan  
een hersentumor. het ging mis, 
met onherstelbare hersenbe-
schadiging tot gevolg. Ze werd 
wakker als een gevangene in 
haar eigen lichaam. 

“ik was helemaal kapot. ik moest vol-
ledig opnieuw leren leven. Ook op 
seksueel vlak moest ik herbeginnen. ik 
kon kiezen: ofwel stak ik mijn seksua-
liteit voorgoed in de kast, ofwel begon 
ik seksueel te revalideren. Maar hier in 

vlaanderen kon ik nergens aanklop-
pen met mijn vraag.’

Prostitutie 
“ten einde raad heb ik een prostituee 
gebeld want een relatie kon ik toen 
niet aan. en van seksuele dienstverle-
ning was er zoals gezegd geen sprake. 
veel prostituees wilden niet met een 
gehandicapt persoon vrijen. ik heb 
uiteindelijk iemand gevonden wiens 
moeder een beperking heeft. zij kon 
die uitdaging aan. Maar ik had het 
moeilijk met het ‘illegale’ sfeertje er 
rond.”

opnieuw in een relatie
“na mijn seksuele revalidatie heb ik 
iemand ontmoet op een website. wij 
zijn twee jaar samen gebleven. nu 
heb ik een nieuwe partner. zij is valide 
maar wij kunnen samen goed vrijen. 
in het begin dacht ik nog vaak tijdens 
het vrijen: ik kan niet genoeg of  ik doe 
het niet goed. Mijn partner heeft me 
dan het zwijgen opgelegd. Maar soms 
denk ik toch nog: verdorie als ik nu 
kon draaien of  meer kon bewegen…”

Geen taboe
“Seksualiteit bij mensen met een be-
perking is eigenlijk zelfs geen taboe. 
Het bestaat niet eens. wanneer je 
in een rolstoel zit, is er geen erotiek 
meer. wij hebben evenveel nood aan 
seks en intimiteit als validen. we heb-
ben er misschien zelfs meer nood aan. 
Het is niet omdat je wielen onder je 
gat hebt, dat je niet kan of  wil vrijen. 
we willen niet altijd praten. Soms wil-
len we gewoon eens goed vrijen.”

website Michèle:
www.nuopditmoment.be 
website aditi vzw: 
www.aditivzw.be 

“Het is niet omdat je wielen onder je 
gat hebt, dat je niet kan vrijen”  

Ik vind mijn lichaam  
terug onder je kussen,
D us, kus mij nog,
Zoveel dat ik mijn  
herboren lichaam,

In je armen kan geven.
 

Fragment uit ‘Kus mij Nog’  
Michèle Vanoverstraeten  

Uit: Thee drinken in de woestijn.
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dottie.be is een vriendschapssite 
voor mensen met een beperking. 
de bezieler van de lovenswaar-
dige website is sophie lohier uit 
Zelzate. Zij zag hoe haar verstan-
delijk beperkte broer yannick 
vereenzaamde en werd uitge-
lachen of genegeerd op norma-
le netwerksites zoals netlog en 
Facebook. daarom startte ze  
dottie.be om een leuke en veilige 
plek voor haar broer te creëren.

Yannick is 25 jaar oud maar hij heeft 
de verstandelijke ontwikkeling van een 
puber. Hoewel veel mensen er niet bij 
stilstaan, hebben mensen met een be-
perking ook seksuele verlangens en ge-
voelens. Yannick dus ook. 
“Op netlog en facebook ging hij op 
zoek naar een liefje, maar hij werd er 
uitgelachen. toen ik hem zag vereenza-
men, heb ik besloten om dottie op te 
richten. ik wilde een plek creëren waar 
hij zichzelf  mocht zijn. Mensen met 
een beperking, eender welke beper-
king, moeten kansen krijgen om vrien-
den te maken en hun sociale contacten 
uit te breiden. en als het even kan ook 
een liefje te vinden”, vertelt Sophie. 

Sophie vraagt lidgeld voor de netwerk-
site en dat vinden sommige mensen 
vreemd. “ik heb enorm veel geld in de 
website gestoken. ik moet mijn web-
master, boekhouder en advocaat beta-
len. Het bedrag is niet hoog omdat ik 

besef  dat mensen met een beperking 
het niet breed hebben. lidgeld zorgt er 
ook voor dat mensen met slechte be-
doelingen geen lid zullen worden. Beta-
len is te veel moeite voor ‘fakers’.”

die ‘fakers’ krijgen ook weinig kan-
sen om op de netwerksite te gera-
ken. “voordat een profiel geacti-
veerd wordt, komt die informatie bij 

seksualiteit bij mensen met een be-
perking lijkt een van de laatste ta-
boes te zijn. vMG vzw, een vormings-
organisatie voor mensen met een 
verstandelijke beperking, probeert 
dat  te doorbreken. vMG geeft vor-
ming over seksualiteit aan mensen 
met een beperking én aan hun fami-
lie. tom van hoey, coördinator van 
vMG: 

“we vinden dat je het netwerk, van de 
persoon met een verstandelijke beperking, 
bij je vorming moet betrekken. daar zijn 
we wel uniek in”, doet tom uit de doeken. 
“Onze cursus ‘vlinders in je buik’ is een 
algemene brede vorming rond seksuali-
teit en relaties. we bespreken ook enkele 
deelthema’s zoals waarom je die drang 
naar een lief  voelt, hoe je met iemand aan 
de praat raakt, of  vanwaar die kinderwens 
komt. de laatste jaren organiseren we ook 
vorming voor holebi’s met een beperking. 
we werken vooral in kleine groepjes en dit 
jaar zijn we ook begonnen met individuele 
counseling”, verduidelijkt tom. 

“veel mensen denken onmiddellijk aan 
misbruik wanneer ze seksualiteit en be-
perking in dezelfde zin horen. vaak leggen 

diensten de nadruk op misbruik. en dat 
zorgt ervoor dat het moeilijker is om men-
sen met een beperking in hun seksualiteit 
te steunen. wij benaderen seksualiteit op 
een positieve manier”, vertelt hij. 

“Mensen met een beperking ervaren 
seksualiteit op dezelfde manier als men-
sen zonder beperking. Het verschil is dat 
ze opgroeien in een zeer gecontroleerde 
omgeving. dat zorgt ervoor dat ze pas 
later beginnen te experimenteren. Som-
mige emoties zijn voor hen moeilijker te 
begrijpen. Maar met de juiste ondersteu-
ning kunnen ze al ver komen. we leggen 
heel concreet uit wat een vagina en bor-
sten zijn bij een vrouw. Hoe zien ze eruit? 
wat zijn de belangrijke plekjes? waarvoor 
dienen ze? Bij een man gaan we het dan 
heel specifiek over de penis hebben”, ver-
klaart tom. 

“Het is enorm belangrijk dat ouders vra-
gen over seksualiteit aanvaarden. ze moe-
ten aantonen dat het goed is om daarover 
te spreken. er wordt vaak te omfloerst 
over seksualiteit gesproken. Mensen met 
een verstandelijke beperking begrijpen dat 
dan moeilijker. noem gewoon de zaken 
zoals ze zijn”, besluit tom.

mij terecht. ik heb nog maar twee 
personen moeten weigeren. Hun 
e-mailadres was duidelijk fout: 
lickmylollypop@hotmail.com of  
zo. ik zag ook dat de foto niet echt 
was. leden mogen me bovendien 
altijd mailen als ze vermoeden dat 
er iemand met slechte bedoelin-
gen actief  is op dottie. en ik heb 
ook een woordenfilter geïnstal-
leerd.  Scheldwoorden zoals mon-
gool of  dommerik zullen niet wor-
den getoond”, legt Sophie uit. 

Haar opzet lijkt te lukken. een 
meisje met het syndroom van 
down en een jongen met een ver-
standelijke beperking hebben el-
kaar via dottie leren kennen en 
zijn een relatie begonnen. “ze wo-
nen heel ver van elkaar maar de 
ouders steunen de relatie van hun 
kinderen. de ouders van het meis-
je hebben me op de reva-beurs 
zelfs foto’s getoond van het kop-
peltje. ik vind het enorm leuk dat 
ze me daarbij betrekken. ik krijg er 
echt kippenvel van”, verklapt ze.

en heeft dottie ook Yannick aan 
een liefje geholpen?  “via dottie 
kwam ik opnieuw in contact met 
een klasgenoot die ik uit het oog 
was verloren”, verduidelijkt Yan-
nick.  “Hij nodigde me uit voor zijn 
verjaardagsfeestje en daar zag ik 
mijn ex-liefje terug. de vonk is op-
nieuw overgeslagen en sindsdien 
zijn we opnieuw een koppeltje.”

Sophie wil in de toekomst activi-
teiten organiseren voor mensen 
met een beperking. “zo kunnen ze 
elkaar ook in het echte leven ont-
moeten. er bestaan weinig evene-
menten voor hen. ik merk dat mijn 
website eenzaamheid vermindert, 
en nu wil ik dat doortrekken naar 
de werkelijke wereld.”

www.dottie.be

“Mensen met een
beperking hebben ook 

seksuele gevoelens”

Dottie 
brengt 
mensen 
met een 
beperking  
samen

“Ik wilde een 
plek creëren 
waar hij 
zichzelf  
mocht zijn”

mOND vOl TANDEN
Mond	Vol	Tanden	is	een	boek	voor	ouders	en	families	over	relaties,	
seksualiteit	en	handicap.	In	dit	boek	vind	je	naast	tips,	ook	inter-
views	met	ouders,	broers	en	zussen;	concrete	ideeën	over	hoe	je	
praat	met	je	jonge	puber	over	menstruatie,	eerste	zaadlozing,	mastur-
batie,	een	eerste	verliefdheid;	uitspraken	van	mensen	met	een	beper-
king	over	wat	zij	verwachten	van	hun	ouders…	
De	publicatie	‘Mond	vol	tanden’	werd	geschreven	in	samenwerking	met	Gezin	en	Handicap,	
Inclusie	Vlaanderen,	VMG	en	Dowsyndroom	Vlaanderen.	Kostprijs:	10	euro	+	3	euro	verzen-
dingskosten.	Bestellen	via	e-mail:	vmg@scarlet.be	van	vzw	VMG	of	telefonisch	bij	Marleen	
Huys	09	228	96	98

Mond vol tanden
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