
 

 

Anja doet het met gehandicapten 
 

 

"Niet voor het geld maar uit 

naastenliefde." 
 

 

De Vlaamse film 'Hasta la Vista' won onlangs de 

hoofdprijs op het Wereldfilmfestival van Montréal. De 

film gaat over drie gehandicapte jongens die naar Spanje 

trekken om ontmaagd te worden en uiteindelijk in een 

bordeel belanden. Maar niet iedereen hoeft zuidwaarts te 

gaan. Als Belg met een beperking kun je ook hier aan je 

trekken komen. Bij Anja bijvoorbeeld, prostituee die het 

met gehandicapten doet. 

 
Ze is 39 jaar en zit al jaren in de escort. "Gewoon erin gerold, 

uit hobby eigenlijk. Niet voor het geld. Dat was bijzaak, echt 

waar. Ik hield van seks en op een dag opperde iemand dat ik er 

eigenlijk best een financiële vergoeding voor kon vragen. Zo begon 

het. Sindsdien heb ik heb mijn vaste klanten bij wie ik thuis kom. 

Daar zat wel eens een man bij die een been gebroken had en dan 

ging ik er wel op in maar ik deed dat niet graag. Tot ik eens een 

vraag van een man in een rolstoel kreeg, jaren geleden. Ik schrok, 

moest er niet aan denken om seks te hebben met iemand die half 

verlamd was. Een gebroken been, tot daar aan toe, maar dit ging me 

te ver. Dus weigerde ik. Nu kwam ik die man dikwijls tegen - hij 

woont in mijn buurt - en dan voelde ik me altijd een beetje 

schuldig. Tenslotte is het ook maar gewoon een mens met normale 

behoeftes. Dat bleef altijd in mijn achterhoofd knagen. Op de een 

of andere manier kreeg ik in de loop der jaren steeds vaker te 

maken met mensen met een handicap. De zoon van een goede vriendin 

is autistisch. Hij groeide op en ik was getuige van zijn 

onvermogen om zijn emoties te uiten. Door er persoonlijk bij 

betrokken te zijn, bekijk je het uiteraard anders. Ik had vroeger 

geen idee wat een autist was, het leek me iets griezeligs en 

vooral ver van mijn bed. Maar door de zoon van mijn vriendin werd 

me weeral duidelijk dat het om een méns ging. En toen zag ik die 

uitzending over seks met gehandicapten. Op de Nederlandse tv. Een 

vrouw vertelde over haar werk als prostituee voor mannen met een 

beperking. Het klonk allemaal erg overtuigend en zo kwam het idee 

om hetzelfde te doen. Ik was al tien jaar bezig in de escort, ik 

werd stilaan ouder en ik wilde meer met mijn leven. De 'markt' 

voor gehandicapten lag open, dus waarom niet? Maar laat ik dat 

meteen nuanceren want het woord markt klinkt alsof ik het zuiver 

zakelijk bekijk en dat is niet zo. Ik ben een sociaal mens en ik 

wilde iets doen voor de mensen die nooit seks konden hebben 

vanwege hun lichamelijke of verstandelijke beperking." 

 



 

 

"Soms kom ik bij iemand die nog nooit seks 

heeft gehad. Dan spring je er natuurlijk 

niet zomaar bovenop." 
 

Toewijding 
Seks tegen betaling, maar dan wel uit naastenliefde. Waarom dan 

niet meteen gratis zou je denken.  

"Zo werkt het natuurlijk niet. Een hulpverlener doet het ook 

vanwege zijn betrokkenheid met de medemens, of uit medelijden. 

Maar hij moet ook leven. Net als wij. Ik zeg 'wij' want we zijn 

met een groep vrouwen die zich hiermee bezighoudt. De meesten 

zitten in de hulpverlening en hebben niets met escort te maken, ik 

dus wel. Er zijn overigens ook mannen die naar gehandicapte 

vrouwen gaan, al is die groep een stuk kleiner. Ik doe dit 

trouwens niet uit medelijden. Het gaat om pure overtuiging, noem 

het gerust een roeping. Voor het geld moet je dit trouwens niet 

doen want het verdient weinig. Mijn collega's en ik hebben samen 

een prijs gemaakt die ons redelijk leek: 80 euro per uur. Plus de 

normale wettelijke kilometervergoeding. Voor een gewoon gesprek 

vragen we 25 euro. Maar goed. Toen ik die uitzending op tv had 

gezien, heb ik naar de organisatie in Nederland gebeld. Die 

verwezen me naar een nieuwe vereniging in Vlaanderen, ze stond nog 

in de kinderschoenen. Dat was Aditi, een vzw die zich bezighoudt 

met seksualiteit en handicap. Zij staan in contact met 

verzorgingstehuizen en gehandicapten die zelfstandig wonen en 

vormen de schakel tussen vraag en aanbod. Seks tegen betaling is 

sowieso een taboe, laat staan dat gehandicapten er om vragen. Maar 

er is wel die behoefte. Vaak krijgen mensen kalmerende medicijnen, 

zodat alle gevoelens worden onderdrukt maar op den duur wordt de 

nood toch te hoog, met alle problemen vandien. Je hoort dikwijls 

dat vrouwen die in een verzorgingstehuis werken, betast worden 

door de mannen. Toen Aditi werd opgericht, een paar jaar geleden, 

was dat niet alleen een uitkomst voor een grote groep 

gehandicapten maar ook voor hun familie en anderen uit hun 

omgeving." 

De familie is echter vaak een struikelblok, weet Anja. Want die is  

tegen het idee dat hun zoon of broer naar een prostituee gaat. Of 

de begeleiding ziet het niet zitten. 

"Tot zo'n man zo onhandelbaar wordt dat het niet meer houdbaar is. 

Niemand kan er dan meer mee weg, puur omdat zijn behoefte aan seks 

zo groot is. Uiteindelijk geeft de familie dan toch toe, al is het 

tegen hun zin. Een ander probleem is geld. Een gehandicapte heeft 

doorgaans weinig financiële middelen en dan is 80 euro toch veel. 

Soms ga ik één keer per jaar naar een klant, omdat hij het zich 

niet kan veroorloven dat ik vaker kom. Wij pleiten dan ook voor 

een tussenkomst van de overheid voor gehandicapten die gebruik 

maken van een sekswerker. Al is het maar een deel dat terugbetaald 

wordt, dat is toch al iets. Overigens ben ik altijd langer bij een 

gehandicapte klant dan ik aanreken. Vanwege de beperking kost het 

meer tijd, het gaat allemaal langzamer. Soms kom ik bij iemand die 

nog nooit seks heeft gehad. Dan spring je er natuurlijk niet 

zomaar bovenop. Zo'n man moet daar klaar voor zijn en dat kan een 

poosje duren. Je moet dat aanvoelen. Het is heel verschillend. 



 

 

Dikwijls heb ik eerst een gesprek. We tasten elkaar af, ik vraag 

wat hij graag heeft en of het de eerste keer is. Hij wil weten wat 

ik voor hem kan doen, dat soort dingen. Daarna ga ik naar huis en 

kom ik later terug. Het gaat om vertrouwen. Ik heb klanten met een 

motorische of een verstandelijke handicap, ik heb blinden, doven, 

autisten, mannen in een rolstoel die helemaal verlamd zijn, noem 

maar op. Verlamde mannen kunnen uiteraard geen erectie krijgen. 

Maar die zijn dan bijvoorbeeld wel gevoelig op andere plaatsen, in 

de hals of hun gezicht. Dan raak ik ze daar aan en soms krijgen ze 

een soort van orgasme, puur door de streling. Het gaat vooral om 

de warmte en aandacht. Voor er iets gebeurt, gaan er dikwijls 

lange intense gesprekken aan vooraf. Dat bedoel ik met de tijd die 

je erin steekt. Je bent niet op een uur weer weg, zoals bij een 

'gewone' klant. Dit vergt veel meer inspanning, toewijding is 

eigenlijk het juiste woord.  

"Ik zie veel eenzaamheid. Soms is er niet meer nodig dan een warme 

knuffel. Of ik ga naast iemand op bed liggen en houdt hem gewoon 

vast. Het gaat lang niet altijd om seks. Maar ook als dat wel zo 

is, kunnen de emoties hoog oplopen. Mannen die totaal geen 

seksuele ervaring hebben, weet niet wat hen overkomt. Krijgen die 

een orgasme, dan beginnen ze spontaan te wenen." 

 

"Je moet de gehandicapte klanten niet 

onderschatten. Ze hebben vaak een vertekend 

beeld van seksualiteit, ze denken dat seks 

hetzelfde is als porno." 
 

Aan de beademing 
Afkeer van een gehandicapte klant, zoals de man met de rolstoel, 

heeft ze niet meer.  

"Ik kijk er door, ik zie het niet meer. Ik heb een klant die geen 

benen heeft. Verloren door een ongeluk. Dat is geen aangenaam 

zicht maar ik heb er geen moeite mee want ik kijk naar de mens 

zelf, zonder zijn gebrek. Je kunt ook niet anders, wil je dit 

volhouden. Hetzelfde geldt voor verstandelijk gehandicapten. Ik 

heb veel klanten die niet of moeilijk kunnen spreken. Soms maken 

ze zich verstaanbaar via de computer, een andere keer lukt het 

bijna niet omdat ze zelfs geen gebarentaal kunnen maken. Maar na 

een tijdje begrijp ik toch wat ze willen. Je moet het aftasten, 

rustig aan doen. Als iemand blind is, mag hij me overal aanraken.  

Hij ziet tenslotte met zijn handen, dus sta ik dat toe. Ik doe 

alles, van penetratie tot orale seks, voor zover het mogelijk is 

natuurlijk. Er zijn mannen in een rolstoel die in hun stoel 

blijven zitten. Anderen werken met een lift en kunnen er zelf uit. 

Soms help ik, soms niet. Via Aditi hebben we een aantal lessen 

gehad over hoe je met een lift moet werken. Weer anderen kunnen 

helemaal niets. Dan legt iemand van het tehuis hen op bed, tot ik 

eraan kom. Ik heb ook klanten die aan de beademing liggen. De ene 

keer moet ik alleen strelen, de andere keer krijgt hij een 

erectie, vaak weten ze het zelf niet. Er is gelukkig nog nooit 

iets mis gegaan. Stel dat iemand een epileptische aanval krijgt, 

dan weet ik niet wat ik moet doen. Bij een aantal patiënten zit er 

iemand op de gang te wachten tot ik weer weg ben. Mocht er iets 



 

 

misgaan, dan hoef ik maar te roepen en ze staan er. Soms hebben ze 

een aparte kamer voor dit soort zaken. Het gebeurt ook dat ik 

stiekem iemands kamer wordt binnengeloodst omdat andere klanten 

van het tehuis me niet mogen zien want dan worden ze jaloers.  

Er is een groot verschil tussen mannen die beperkt zijn door een 

ongeval en die het vanaf hun geboorte hebben. Een man die ooit 

'normaal' was, heeft ook normale seks gehad en weet dus hoe het 

gaat. Iemand die altijd gehandicapt is geweest, weet vaak helemaal 

niet wat hij moet doen.  

"Natuurlijk heb ik ook mannen die me minder goed liggen, net als 

in het normale circuit. Als iemand niet helemaal proper is 

bijvoorbeeld. Dan kom ik thuis en wil ik me het liefst met een 

grondig reinigingsmiddel wassen. Ik was iedereen voor ik er seks 

mee heb maar soms houd je toch een onfris gevoel aan iemand over.  

Niets aan te doen, daar moet je je over zetten. Bij een normale 

klant gebeurt het ook wel eens dat hij iets heeft waaraan je je 

stoort. Een groot litteken bijvoorbeeld, of psoriasis, ik zeg maar 

iets. Zolang iemand zich normaal gedraagt, is er geen probleem 

voor mij. Maar je moet de gehandicapte klanten niet onderschatten. 

Ze hebben vaak een vertekend beeld van seksualiteit, ze denken dat 

seks hetzelfde is als porno. Vooral bij autisten is dat het geval. 

Als ik binnenkom, heeft hij al een pornofilm opstaan en verwacht 

hij dat we precies hetzelfde gaan doen. Terwijl hij daar door zijn 

beperking niet eens toe in staat is. Op zo'n moment probeer ik 

kalm uit te leggen dat het zo niet werkt. Er zijn ook autisten die 

erg ingetogen zijn, of juist heel uitbundig. Meestal hebben ze  

alles goed voorbereid, zelfs mensen die verstandelijk heel simpel 

zijn. De tweede keer dat ik kom, willen ze bijvoorbeeld iets heel 

anders dan de eerste keer. Daar zijn ze mee bezig, ze hebben vaak 

ook niet veel anders te doen. Het gebeurt ook dat een man zo 

gespannen staat dat hij veeleisend is, op het agressieve af. Dan 

moet je niet teveel tegenwerken, dat heeft een averechts effect.  

In zo'n geval laat ik iemand begaan, mits hij normaal doet 

natuurlijk. Ik bepaal nog altijd de grenzen en dat maak ik heel 

duidelijk. Dat moet ook wel, en dat snappen ze heel goed. Gedragen 

ze zich niet, dan is het voorgoed afgelopen. Maar zodra hij een 

orgasme heeft gehad, verdwijnt de agressie als sneeuw voor de zon 

en is hij weer kalm, een compleet ander mens zelfs."  

 

 

Hulpmiddelen 
"Verzoeken om speciale kleding of iets in die aard krijg ik 

zelden. Ik zei het al, de warmte, de knuffels en een kus, dat is 

het belangrijkst. Ik kus met sommige mannen, hoewel niet vaak. 

Soms voelt het goed aan en dan heb ik er geen moeite mee. Maar 

meestal weten ze niet eens hoe het moet, of kunnen ze het niet 

door hun beperking. Er zijn mannen bij die nog nooit van hun leven 

een vrouw naakt hebben gezien, ook al zijn ze in de vijftig of de 

zestig. Dan willen ze me eerst bekijken, verder niets. Hun ogen 

vallen bijna uit hun hoofd, geloof me.  

"Ik gebruik wel hulpmiddelen. Zoals een dildo. Mannen die geen 

erectie kunnen krijgen, willen me soms toch graag met iets 

penetreren. Of ze kijken toe terwijl ik het zelf doe. Ik neem ook 

glijmiddel mee, en massageolie. Er zijn overigens speciale 

hulpmiddelen voor mensen met een handicap. Voor mannen is er een 



 

 

koker die ze om hun penis schuiven. Dat zou dan een zuigend effect 

hebben. Waarom niet, als ze er op die manier mee geholpen zijn, is 

het toch een goede zaak? Maar al met al ben ik blij dat ik ook nog 

mijn gewone klanten heb. Omdat ik op die manier afstand kan nemen. 

En omdat ik meer aan mijn eigen trekken kom bij een man zonder 

handicap, zo is het nu eenmaal. De neiging om verliefd op me te 

worden, is bij mannen met een beperking groter. Dat is logisch, ik 

ben vaak de enige in hun leven van wie ze warmte en seks krijgen. 

Er zijn mannen die me stalken, of die er alles voor over hebben om 

altijd bij me te zijn. Daar moet ik heel duidelijk tegen zijn en  

mijn grenzen aangeven. Het is als dansen op het slappe koord. Aan 

de ene kant geef je heel veel warmte, aan de andere kant moet je 

hard zijn. Hoe fijn en intiem het ook was, aan het eind van de 

avond reken je af en ben je weg. Ook voor mezelf moet ik dat 

kunnen. Teveel affectie is nooit goed."   

             

Info: www.aditivzw.be 

 

Tekst: Joanie de Rijke 

 

 


