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“Ik vind seksualiteit bij ouderen geen probleem, zolang het maar niet over mijn eigen moeder
gaat!” Zo citeert Lieselot Mahieu een zorgverlener. Mahieu bevroeg 1.166 van hen, uit 43
Vlaamse woonzorgcentra, over intimiteit en seksualiteit bij oudere bewoners. Haar conclusie:
de kennis is ontoereikend en er is nood aan meer visie.

 [7]

(c) Joris Snaet

“Met de vergrijzing krijgen we steeds meer hulpbehoevende ouderen en dementerenden in
woonzorgcentra. Daar wordt seks iets publieks. Dat roept vragen op bij de ouderen zelf, maar
ook bij hun familie en zorgverleners”, zegt Lieselot Mahieu, die doctoreert aan het Centrum
voor Biomedische Ethiek en Recht onder leiding van medisch ethicus Chris Gastmans en
ethicus Luc Anckaert. Ze focust haar onderzoek op personen met dementie die in een
woonzorgcentrum verblijven. “Ouderenseksualiteit op zich – los van dementie – is al een
taboe-onderwerp, en tot nu toe werd er weinig onderzoek besteed aan de ethische vragen die
het oproept. Laat staan dat er richtlijnen zouden zijn voor zorgverleners.”

Sexy oldie of aseksueel oudje?

Twee ouderen met dementie die elkaar knuffelen en strelen: dat vinden we nog schattig. Maar
wat als een verpleegkundige hen aantreft met de broek op de knieën? In onze maatschappij
bestaan er twee tendensen om met seksueel gedrag bij ouderen om te gaan, legt Mahieu uit.
“Je hebt het oude taboe, de mythe van de aseksuele oudere: alleen jonge en gezonde
mensen hebben behoefte aan seksualiteit. Seksueel actief zijn op leeftijd hoort niet. Een
nieuwere tendens staat daar lijnrecht tegenover: de mythe van de sexy oldie. Zolang je
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gezond bent, hoor je seksueel actief te zijn: het wordt ‘van moetens’. En als het niet lukt, is
dat een probleem dat je kunt aanpakken – dat leidt dan weer tot de medicalisering van
ouderenseksualiteit.”

“Beide mythes geven de oudere weinig ruimte om zichzelf te zijn. Seksualiteit is van belang
gedurende het hele leven van een mens. Maar hoe je die uitdrukt, verandert doorheen de
jaren en is ook voor elk individu anders.”

Ook zorgverleners balanceren tussen die twee tendensen. “Hoe verzorgers reageren op
seksualiteit bij oudere bewoners, bepaalt wat mogelijk is in een woonzorgcentrum. Als ze
iemand masturberend betrappen, kunnen ze het bijvoorbeeld weglachen of de oudere een
omfloerst standje geven. Zorgverleners stroomlijnen het gedrag. Maar tegelijk voelen ze er
zich heel ongemakkelijk bij en zijn ze zelf vragende partij voor meer opleiding over dit thema.”

Eigen familie

Mahieu bevroeg 1.166 zorgverleners uit 43 Vlaamse woonzorgcentra over hun kennis van en
attitude tegenover intimiteit en seksualiteit bij oudere bewoners. “De kennisvragen gingen
bijvoorbeeld over de invloed van medicijnen of tabak op seksueel verlangen of seksuele
stoornissen. Verzorgers beantwoorden gemiddeld slechts de helft van de vragen correct.
Maar ondanks het taboe is hun attitude tegenover ouderenseksualiteit gemiddeld eerder
positief. Opvallend: jongere zorgverleners houden er een meer conservatieve houding op na,
en ze beschikken ook over minder kennis.”

Al blijft het oppassen met de interpretatie van de resultaten, waarschuwt Mahieu: “Bij zulke
vragenlijsten willen mensen graag tolerant overkomen. Bij de vragen die over eigen
familieleden gaan, zien we duidelijk dat de houding dan toch minder positief kan worden. Hoe
men echt reageert in een concrete situatie, weten we niet. Dat kan ook mee bepaald worden
door het beleid binnen een woonzorgcentrum. Dit is nog maar een eerste onderzoek, dat
vooral het taboe doorbreekt: het moet dieper uitgespit worden, niet alleen bij zorgverleners,
maar ook bij de ouderen zelf en bij hun familie.”

Als het over personen met dementie gaat, wordt het trouwens nog complexer: “Wat als een
getrouwde man of vrouw met dementie een seksuele relatie aangaat met een medebewoner
en eigenlijk overspel pleegt tegenover een nog thuiswonende partner? Moet je een oudere
met dementie beschermen tegen misbruik als de thuiswonende partner duidelijk seksuele
noden heeft en de resident in kwestie niet? En wat als het gedrag van een oudere totaal
verandert tijdens het dementieproces, zoals een kloosterzuster die aan dementie lijdt en plots
toenadering zoekt tot mannen?”

"Heeft het zin om aan een dochter te vertellen hoe vaak haar vader die aan dementie lijdt
seksuele avances maakt?”

Rationeel

Mahieu probeert in een filosofisch-ethisch deel van haar doctoraat waarden over seksualiteit
en dementie samen te brengen. “De waarde die het meest naar voren wordt geschoven om te
bepalen wat toelaatbaar is op seksueel vlak, is rationaliteit: respect voor autonomie,
geïnformeerde toestemming door beide partners, begrip van alle risico’s enzovoort. Dat is al
een heel hoge standaard voor eender wie. Iemand met dementie – wiens verstandelijk
vermogen in verval is – dreigt volgens dat criterium uitgesloten te worden van seksualiteit.”

Waarmee moeten zorgverleners dan wel rekening houden? “Eerst en vooral moet je kijken
naar de ouderen zelf: is kleren uittrekken voor hen een seksuele handeling of hebben ze het
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gewoon warm? Beseffen ze nog dat je soms beter de deur sluit? In tweede instantie kan je de
partners erbij betrekken en ten slotte familieleden en andere zorgverleners. Je vertrekt dan
steeds vanuit de vraag: welke informatie is relevant voor wie? Heeft het zin om aan een
dochter te vertellen hoe vaak haar vader die aan dementie lijdt seksuele avances maakt?”

“Om op een ethische manier met ouderenseksualiteit om te gaan, is het ook nodig dat
woonzorgcentra de pompiersethiek – er pas over nadenken als er zich een probleem stelt –
verlaten: het is aangewezen om een eigen weldoordachte visie te ontwikkelen en hier openlijk
over te communiceren. Zorgverleners hebben dan een houvast, want zij staan vaak tussen
twee vuren: de bewoner en de familie.”

Ilse Frederickx
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