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Voor wie is deze brochure? 
 
 
Deze brochure is in de eerste plaats bedoeld voor kankerpatiënten en hun partners die te maken 
hebben met de gevolgen van kanker op seksueel gebied. Kanker en seksualiteit, dat is op het eerste 
gezicht misschien een wat merkwaardige combinatie. Immers, bij seksualiteit denken we aan plezier 
en ontspanning, terwijl kanker het tegenovergestelde beeld oproept. Bovendien heb je, als je kanker 
hebt, wel wat anders aan je hoofd dan seks, zullen velen denken. Dat zal zeker het geval zijn als je 
nog maar net weet dat je kanker hebt en alle tijd en energie in een behandeling gaat zitten. De 
behoefte aan lichamelijke warmte, tederheid en intimiteit is dan meestal groter dan de zin in seks. Na 
verloop van tijd zal men de draad van het gewone leven weer willen oppakken. En daar hoort 
seksualiteit ook bij. Op dat moment kan men tot de ontdekking komen, of zich pas echt realiseren, dat 
kanker en/of de behandeling ook zijn weerslag heeft op het seksuele leven. 
 
Deze brochure bevat informatie over verschillende onderwerpen die met seksualiteit, intimiteit en 
kanker te maken hebben. 
 
Het eerste deel gaat over de gevolgen van kanker voor het seksuele leven in het algemeen.  
 
Daarna worden seksuele gevolgen van verschillende behandelmethoden bij prostaatkanker 
beschreven. Er worden suggesties gedaan hoe vrouwen en mannen, ondanks de beperkingen, weer 
van seks kunnen genieten.  
 
Hoe de (seksuele) relatie onder invloed van kanker kan veranderen, kunt u ook in deze brochure 
lezen. Mensen praten niet zo gemakkelijk over hun persoonlijke seksleven. Deze brochure kan een 
hulpmiddel zijn voor patiënten en hulpverleners zoals artsen, om hierover toch gewoon een gesprek te 
voeren. Juist in een persoonlijk gesprek kunnen zaken aan bod komen die speciaal voor u belangrijk 
zijn. De seksuele gevolgen kunnen op verschillende wijze worden ervaren, afhankelijk van de 
heteroseksuele of homoseksuele relatie die iemand wel of juist niet heeft.  
 
Overigens wordt in deze brochure het neutrale begrip ‘partner’ gebruikt, ongeacht de aard van de 
relatie. Wilt u meer weten, of hebt u vragen naar aanleiding van deze brochure, dan kunt u contact 
opnemen met uw huisarts, uw behandelende uroloog (050/452530) of met de 
prostaatverpleegkundige (050/453152). 
 
Uitgebreide informatie over seksualiteit en kanker kunt u o.a. vinden in het boekje Lief en leed: 
seksualiteit, intimiteit en kanker van W.C.M. Weijmar Schultz en H.B.M. van de Wiel.  
 
 
 
 
Veranderingen in het seksuele leven 
 
 
Seksualiteit begint met de zin om te vrijen. De diagnose kanker brengt voor veel mensen gevoelens 
van angst en onzekerheid met zich mee. Dat de zin in seks hierdoor vermindert, is dan ook volstrekt 
normaal. Iedereen bij wie kanker is geconstateerd, kan te maken krijgen met veranderingen in het 
seksuele leven. Bij een aantal soorten kanker, zoals blaaskanker, borstkanker en prostaatkanker is de 
kans hierop groter. Dat geldt ook voor een aantal behandelingen. Soms zijn er seksuele gevolgen door 
de ziekte zelf, zoals bij een hersentumor. Iemand kan als gevolg daarvan geremd of juist ontremd 
raken. Niet alleen kunnen er lichamelijke gevolgen van de ziekte of behandeling zijn, zoals een 
radicale prostatectomie of een hormonale behandeling. Ook onzichtbare gevolgen, zoals 
vermoeidheid, kunnen een rol spelen. Psychisch krijgt men ook veel te verwerken. Men komt tot het 
inzicht dat veel dingen in het leven heel betrekkelijk zijn. Allerlei gevoelens als angst, schaamte en 
machteloosheid gaan een rol spelen. Seksuele gevoelens zijn ook afhankelijk van geslachtshormonen. 
Door een behandeling kan een tekort aan deze hormonen ontstaan en de zin in vrijen kan alleen al 
daardoor afnemen. Kortom, zowel lichamelijke als psychische veranderingen zijn van invloed op het 
seksuele leven. 
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Seksuele opwinding 
 
Voor het seksueel opgewonden raken én blijven is een goed werkend zenuwstelsel belangrijk. Om 
deze opwinding te kunnen voelen, moeten vanuit de geslachtsorganen, via de zenuwbanen, signalen 
naar de hersenen worden gestuurd. Omgekeerd moeten signalen vanuit de hersenen ook de 
geslachtsorganen kunnen bereiken. Bij de behandeling van bepaalde soorten kanker kunnen de 
zenuwbanen in de buikholte beschadigd raken, bijvoorbeeld door een operatie. Dit heeft lichamelijke 
beperkingen voor seks tot gevolg. Een man zal merken dat zijn penis minder of niet stijf wordt. 
Hierdoor kan geslachtsgemeenschap zelfs onmogelijk worden. De beschadiging van zenuwbanen in de 
buikholte betekent niet dat men geen seksuele opwinding meer kent. De gevoelszenuwen lopen 
namelijk niet door de buikholte en kunnen dus nog volledig intact zijn. 
 
 
 
Orgasme 
 
Bij seksuele opwinding zijn ook tal van spieren betrokken. Samentrekkingen van spieren en het 
aangename gevoel daarbij, het orgasme, zullen bij mannen die behandeld zijn voor kanker meestal 
niet veranderen, tenzij geslachtsorganen verwijderd zijn. De zenuwen die nodig zijn om de spieren te 
doen samentrekken lopen, net als de gevoelszenuwen, niet door de buikholte. Het orgasme van de 
man kan echter wel ‘anders’ worden. Zenuwbanen die betrokken zijn bij de zaadlozing lopen namelijk 
wel door de buikholte. Daardoor kan het transport van zaad en zaadvloeistof vanuit de zaadballen en 
de prostaat verstoord zijn. Zaad en zaadvloeistof kunnen niet meer vrijkomen of kunnen in de blaas 
terechtkomen. Men noemt dit een ‘droog orgasme’: klaarkomen met alle daarbij gebruikelijke 
gevoelens, maar zonder zaadlozing. 
 
 
 
Vruchtbaarheid 
 
Bij mannen kan een behandeling de vruchtbaarheid aantasten. Soms herstelt deze zich weer, maar er 
kan ook sprake zijn van blijvende onvruchtbaarheid. Het verlies van vruchtbaarheid kan een probleem 
zijn als men graag (nog) kinderen had willen krijgen. Maar ook wie geen kinderen (meer) wil, kan zich 
toch minder man voelen. Of u met onvruchtbaarheid te maken zult krijgen, kunt u het beste met uw 
uroloog bespreken. Tijdens sommige behandelingen is het overigens af te raden een kind te 
verwekken. 
 
 
 
Emoties en opwinding 
 
Mensen kunnen door allerlei zaken seksueel opgewonden raken. Onder welke omstandigheden men 
opgewonden raakt en zin in seks heeft, verschilt van persoon tot persoon. Sommige mensen 
verlangen op vakantie meer naar seks dan thuis. Anderen raken opgewonden van bijvoorbeeld 
naaktfoto’s. Doorgaans zijn vrouwen wat meer gevoelig voor een bepaalde stemming dan mannen. 
Wanneer je met kanker te maken krijgt, ligt het voor de hand dat seks tijdelijk een andere betekenis 
krijgt. Seksualiteit is immers niet los te zien van hoe wij ons voelen. Als het slecht gaat en je 
gespannen bent, komt dat ook tot uiting in je liefdesleven. Veel patiënten blijken vooral in het begin 
van hun ziekte meer behoefte te hebben aan lichamelijke warmte en tederheid dan aan seks. Zeker 
wanneer er lichamelijk veel is veranderd, kost het tijd om weer van seks te genieten. Pas als je je 
beter voelt en weer vertrouwd bent met je eigen lichaam, kan de behoefte aan seksueel contact 
groeien. 
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Seksuele gevolgen na behandeling 
 
 
 
Operaties 
 
Opereren is één van de belangrijkste behandelmethoden van kanker, al dan niet in combinatie met 
andere behandelingen. Hoewel men tegenwoordig steeds meer probeert ‘sparend’ te opereren, zijn 
operaties vanwege kanker vaak nog drastische ingrepen. Vooral bij operaties zijn de seksuele 
veranderingen afhankelijk van het soort kanker dat iemand heeft. Zeker als er sprake is van een 
beschadiging in het uiterlijk zal het seksuele herstel veel tijd vergen. Een operatie waarbij ‘seksuele 
organen’ zoals de teelballen of de baarmoeder zijn betrokken, zal het seksuele herstel extra moeilijk 
maken. De lichamelijke gevolgen van een operatie zijn meestal blijvend van aard. Dat betekent dat 
bepaalde lichamelijke functies zich in de loop der tijd niet zullen herstellen. Binnen de bestaande 
mogelijkheden zullen de meeste patiënten proberen een nieuwe invulling te vinden van het seksuele 
leven. Als iemand een relatie heeft, zal de partner hierbij een belangrijke rol spelen. Deze zal zich 
immers ook moeten aanpassen aan de nieuwe situatie. Voor sommige mensen zijn de gevolgen voor 
hun seksuele leven zo ingrijpend, dat zij seksualiteit niet meer als een deel van hun leven kunnen dan 
wel willen zien. Bij elke soort kanker, waarvoor men is geopereerd, kan er sprake zijn van (tijdelijk) 
verminderde zin in vrijen en seksuele opwinding. Mannen die behandeld worden voor prostaatkanker 
kunnen te maken krijgen met een droog orgasme, een veranderd orgasmegevoel, urineverlies bij het 
orgasme, een retrograde ejaculatie en/of impotentie. 
 
 
 
Bestraling 
 
Bij bestraling of radiotherapie wordt gebruikgemaakt van sterke röntgenstraling of radioactieve 
straling. Deze straling heeft als eigenschap dat ze weefsel, dus ook tumoren, kan vernietigen. Helaas 
is het vaak niet mogelijk om dit effect precies te beperken tot de tumor, maar wordt ook het direct 
omliggende gezonde weefsel enigszins getroffen. Hierdoor kunnen ook bijwerkingen optreden die 
direct of indirect het seksuele functioneren en de zin in vrijen negatief beïnvloeden. Bestraling van de 
onderbuik bij een man kan door beschadiging van bloedvaten in meer of mindere mate 
erectiestoornissen geven. Als de prostaat schade heeft opgelopen door bestraling, kan de productie 
van zaadvloeistof afnemen. Dit is merkbaar bij de zaadlozing. Wanneer de plasbuis van een man door 
bestraling is geïrriteerd, veroorzaakt dat soms een pijnlijk gevoel bij het klaarkomen. Dit is meestal 
een tijdelijk verschijnsel. Soms neemt na bestraling van de onderbuik de productie van mannelijk 
hormoon (testosteron) af. 
 
 
 
Chemotherapie 
 
Chemotherapie is een behandeling met celdelingremmende medicijnen (cytostatica). Helaas tasten 
deze niet alleen de kankercellen aan. Ze remmen ook de groei van gezonde cellen. Dat kan een aantal 
vervelende bijwerkingen tot gevolg hebben. Deze kunnen ook tot verstoring van het seksuele leven 
leiden. Door bijvoorbeeld vermagering en haaruitval kan men moeite krijgen met het uiterlijk. Vooral 
in seksuele relaties kan dit tot gevoelens van schaamte leiden. Tijdens de behandeling met cytostatica 
is de zin in vrijen zowel bij mannen als vrouwen meestal verdwenen, omdat men in het algemeen 
weinig energie heeft. De meeste mannen blijven in staat om een erectie te krijgen gedurende de 
behandeling met cytostatica. Soms is dit vlak na een dosis wat moeilijker. Daarnaast kan de 
zaadproductie verminderd zijn. Bij het vrijen merkt een man daar niets van. Wel is de vruchtbaarheid 
dan verminderd. 
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Hormoontherapie 
 
De bijwerkingen op seksueel gebied bij mannen met prostaatkanker worden veroorzaakt doordat de 
hormonale behandeling de productie van de mannelijke geslachtshormonen vermindert. Door een 
operatieve ingreep waarbij de teelballen worden verwijderd of door injecties met medicijnen hebben 
bijna alle mannen erectiestoornissen en minder zin in seks. Sommige mannen krijgen last van 
‘opvliegers’, net als bij vrouwen in de overgang. 
 
 
 
 
 
Seks tijdens en na de behandeling 
 
Als u en uw partner tijdens of kort na de behandeling behoefte hebben aan seksueel contact, is het 
onderstaande belangrijk om te weten: 
 
Zowel tijdens een bestralingskuur als een cytosticakuur is er medisch gezien meestal geen enkel 
bezwaar tegen geslachtsgemeenschap, zolang dit geen bloedingen veroorzaakt. Twijfelt u hierover, 
bespreek het dan met uw behandelende specialist. 
 
Door bestraling wordt iemand niet radioactief. Bij chemotherapie blijven er geen schadelijke stoffen in 
het lichaam achter. Deze behandelingen vormen geen gevaar voor uw partner, ook niet tijdens 
geslachtsgemeenschap. 
De zin in seks en het seksuele vermogen zijn niet meer zo vanzelfsprekend als voorheen. Het is 
belangrijk om elkaar te vertellen waar u behoefte aan hebt, en wat mogelijk én plezierig is. Anders is 
er grote kans op teleurstellingen wederzijds. 
Juist gedurende de behandeling kan lichamelijk contact een gevoel van geborgenheid en warmte 
geven. 
 
Soms is het niet duidelijk of door de behandeling de teelballen geheel of gedeeltelijk zijn 
uitgeschakeld. Dat betekent voor mannen in de vruchtbare leeftijd dat zij, als er geen kinderwens is, 
voorbehoedsmiddelen moeten (blijven) gebruiken, ook na de behandeling. Hoelang dit nodig is, kunt 
u het beste overleggen met uw arts. 
 
Kanker in een erotisch gebied, zoals de penis of de prostaat, kan niet door geslachtsgemeenschap op 
zich veroorzaakt worden. In dit opzicht is er dus geen enkele reden om seksueel contact voortaan te 
vermijden. 
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Anders vrijen 
 
 
Na de confrontatie met kanker is alles anders, dus ook op seksueel gebied. Het kost tijd u in te stellen 
op een veranderde situatie. Begin pas weer met seksueel contact als u daar zelf aan toe bent. Neem 
de tijd, ook al blijkt u meer tijd nodig te hebben dan u had verwacht. 
 
 
Andere seksuele mogelijkheden 
 
In het begin is het niet altijd duidelijk wat er precies op seksueel gebied is veranderd. Om uit te 
vinden wat kan en prettig is, is het belangrijk om een aantal houdingen en activiteiten tijdens het 
vrijen uit te proberen. Sommige houdingen laten bijvoorbeeld meer activiteiten toe, zoals bewegen en 
strelen. Andere houdingen zijn meer passief. Ook het elkaar bevredigen met de hand of de mond kan 
een zeer intieme en opwindende manier van seksueel contact zijn. Het onderzoeken van uw eigen 
seksuele mogelijkheden, door bijvoorbeeld naar uw eigen lichaam te kijken of door het aan te raken, 
kan helpen uw lichaam opnieuw te leren kennen. Hierdoor kunt u ontdekken welke dingen u wel en 
niet opwindend en plezierig vindt. Vertel dit ook uw partner, dan kan die zich daar op instellen. 
 
 
Voorbereiding op het vrijen 
 
Soms zijn bepaalde hulpmiddelen nodig of moeten bepaalde voorbereidingen worden getroffen om 
genotsvol te kunnen vrijen. Bijvoorbeeld wanneer de penis niet stijf wordt. Hulpmiddelen of 
voorbereidingen kunnen wat kunstmatig aandoen. Maar wanneer u tijdens het vrijen nog allerlei 
maatregelen moet nemen, kan dat het plezier ook aanzienlijk verstoren. 
 
 
Ontspanning 
 
Soms wordt het vrijen belemmerd doordat men te gespannen of te verkrampt is. Dat komt misschien 
omdat u zich zorgen maakt dat het pijn zal doen of dat het niet zal lukken. Of u vraagt zich misschien 
af of u nog wel aantrekkelijk bent voor de ander. Vertel uw partner over deze twijfels. Dat kan al veel 
schelen. Soms kunnen ontspanningsoefeningen helpen. Tijdens dergelijke oefeningen leert u uw 
lichaam te ontspannen en er mogelijk ook weer waardering voor te krijgen. 
 
 
Verzorgd uiterlijk 
 
In intieme situaties zijn lichaam en uiterlijk belangrijk. Zo kan men bijvoorbeeld opgewonden raken 
door elkaars lichaam te bekijken en te strelen. Wanneer uw uiterlijk beschadigd is, bijvoorbeeld door 
littekens, kan dat gevoelens van schaamte en onzekerheid veroorzaken. Extra aandacht voor uw 
uiterlijk kan helpen om uw zelfvertrouwen terug te krijgen. Soms kunnen eenvoudige hulpmiddelen 
uiterlijke veranderingen goed camoufleren. 
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Mannen, kanker en seksualiteit 
 
 
Sommige soorten kanker en de behandeling daarvan brengen veranderingen op het seksuele vlak met 
zich mee die vooral mannen treffen. In dit deel worden de meest voorkomende gevolgen beschreven 
en wat u kunt doen om er minder last van te hebben. 
 
 
 
Problemen met de erectie 
 
Door hun ziekte en/of de behandeling kunnen mannen erectieproblemen krijgen. Mogelijkheden om 
dit probleem te verminderen of op te lossen zijn afhankelijk van de oorzaak die de erectiestoornis 
teweeg brengt. Soms zijn er mogelijkheden om het vermogen tot een erectie te verbeteren of te 
herstellen. Maar soms moet er ook naar methoden worden gezocht om geslachtsgemeenschap zonder 
een erectie mogelijk te maken. Overigens realiseren veel mannen zich niet dat je zonder erectie wel 
degelijk een orgasme kunt beleven, met of zonder zaadlozing. 
 
 
 
Herstel van een erectie 
 
Als erectieproblemen het gevolg zijn van een afname van de productie van het hormoon testosteron, 
kan het innemen van dit hormoon in de vorm van medicijnen zinvol zijn. Voor een man met 
prostaatkanker is deze aanpak echter niet aan de orde omdat testosteron eventueel nog aanwezige 
prostaatkankercellen juist stimuleert in hun groei. Erectieproblemen kunnen ook een bijwerking van 
bepaalde medicijnen zijn. In overleg met de behandelde arts kan dan besloten worden de dosis van 
die medicijnen te verlagen of om een ander middel te kiezen.  
 
Soms heeft het probleem te maken met de angst ‘dat het niet zal lukken’.  
Psychologische hulp kan in die situatie mogelijk uitkomst bieden.  
 
Wanneer het erectieprobleem wordt veroorzaakt door een beschadiging van de zenuwbanen, kan een 
medicijn uitkomst bieden. Dit middel moet voor de gemeenschap in de penis worden ingespoten. 
Hierdoor kan een erectie ruim een uur, soms ook langer, aanhouden. Het gebruik van dit middel is 
alleen zinvol als de bloedvoorziening van en naar de penis intact is.  
 
Er is een medicijn in tabletvorm beschikbaar om erectiestoornissen te verhelpen. Dit middel kan in een 
aantal gevallen ook voor patiënten die behandeld zijn voor kanker uitkomst bieden. Het middel 
vergemakkelijkt het krijgen van een erectie, maar werkt alleen als er seksuele opwinding is. De 
bloedvaten en zenuwen moeten intact zijn. 
 
 
 
Erectiele disfunctie 
 
Als een erectie uitgesloten is of onvoldoende lang aanhoudt om een bevredigende seksuele activiteit 
te hebben, spreekt men van erectiele disfunctie.  
 
Wanneer men dan toch graag gemeenschap wil hebben, zal gebruik moeten worden gemaakt van 
hulpmiddelen zoals een vacuümpomp, een steuncondoom of een kunstpenis (dildo).  
 
Ook kan een inwendige prothese worden aangebracht. Het voordeel van een prothese is dat de 
natuurlijke erectie zeer goed kan worden geïmiteerd en dat een erectie alleen plaatsvindt als men dat 
wenst. Er zijn echter ook nadelen aan een inwendige prothese verbonden, zoals de kans op infectie en 
het afsterven van weefsel door voortdurende druk. Soms is er een mechanisch defect waardoor de 
prothese niet meer werkt.  
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Een andere methode bij impotentie is geslachtsgemeenschap met behulp van de ‘stuffing methode’. 
Hierbij ligt de man op de vrouw en duwt met zijn vingers vervolgens zijn slappe penis in haar vagina. 
De vrouw neemt door haar heupen te bewegen en door de spieren van haar vagina te gebruiken, de 
penis met een soort trekkende en zuigende beweging in haar vagina op. Door de bewegingen van de 
heupen en de spieren van de vagina kan soms toch automatisch een erectie tot stand komen. Stuffing 
kan ook gebruikt worden wanneer de vrouw schrijlings over de man heen zit. 
 
 
 
Onvruchtbaarheid 
 
Bij de man kan onvruchtbaarheid het gevolg zijn van een ‘droog orgasme’. Wanneer bij dit orgasme 
het zaad in de blaas komt, kan met behulp van een medicijn de zaadvloeistof toch weer via de penis 
naar buiten komen. Mocht dit niet lukken, dan kan na het klaarkomen de urine met het 
teruggestroomde zaad worden opgevangen. Vervolgens kan dit zaad geschikt worden gemaakt voor 
kunstmatige inseminatie. Wanneer onvruchtbaarheid als gevolg van de behandeling te verwachten is, 
kan invriezen van zaad worden overwogen. Dan moet wel eerst worden onderzocht of het zaad 
voldoende ‘kwaliteit’ heeft. Soms kan dit namelijk door de ziekte al minder zijn geworden. Ingevroren 
zaad wordt bij een spermabank bewaard. 
 
 
 
 
 
Seksualiteit en de relatie 
 
Seksuele gevolgen van de ziekte en/of de behandeling treffen niet alleen de patiënt, maar zijn 
uiteraard ook van invloed op zijn of haar relatie. Als er beperkingen op seksueel gebied zijn ontstaan, 
zal ook de partner zich moeten aanpassen. Door een ziekte als kanker komt menige relatie onder druk 
te staan. Want patiënt en partner verwerken ziekte en ook de mogelijk seksuele gevolgen ieder op 
eigen wijze en in een eigen tempo. Een partner kan bijvoorbeeld weer eerder zin hebben in vrijen, 
terwijl u als patiënt vooral behoefte heeft aan ‘een arm om uw schouder’. Hoe graag men dat ook wil, 
soms lukt het niet om elkaar tot steun te zijn. Toch helpt het om elkaar te vertellen wat u beiden 
prettig zou vinden en waarover u zich onzeker voelt. Dan kan er wederzijds begrip ontstaan en een 
klimaat waarin u samen nieuwe mogelijkheden ontdekt. Seksualiteit staat niet los van het dagelijkse 
leven. Als de relatie tussen partners niet goed is, komt dat meestal ook tot uiting in het seksleven. Al 
eerder bestaande relatieproblemen worden soms vertaald in seksuele problemen als gevolg van 
kanker en de behandeling. Het is echter belangrijk om de dingen goed uit elkaar te houden: zijn de 
problemen een gevolg van de ziekte of van een seksuele relatie die ook al vóór de ziekte moeizaam 
was. Als men in de laatste situatie verwacht dat met medicijnen of een penisprothese ook de 
relatieproblemen worden opgelost, komt men hoogstwaarschijnlijk bedrogen uit. 
 
 
Een nieuwe intieme relatie 
 
Voor een alleenstaande kan kanker en de behandeling extra belastend zijn ten opzichte van iemand 
met een vaste relatie. Voor het delen van emoties, de daarmee verbonden intimiteit en warmte is niet 
vanzelfsprekend iemand voorhanden. Doorgaans zal een alleenstaande meer moeite moeten doen om 
deze verlangens vervuld te krijgen. Daarbij maakt het natuurlijk wel verschil welke emotionele relaties 
men vóór de ziekte al had. Wanneer iemand na verloop van tijd weer een nieuwe intieme relatie wil 
beginnen, kan dat door de ziekte en de behandeling worden bemoeilijkt. Want wanneer vertel je een 
mogelijk nieuwe partner dat je kanker hebt (gehad)? Wanneer geef je je letterlijk en figuurlijk bloot? 
Uit de praktijk blijkt dat het doorgaans niet zo verstandig is om meteen bij een eerste kennismaking 
alles tot in detail te bespreken. Daarentegen is het ook niet aan te raden ermee te wachten tot men 
besluit met elkaar naar bed te gaan. Kortom, zoals wel vaker: het is een kwestie van aftasten en 
zoeken naar een geschikt moment. Een moment waarop iemand zich zo vertrouwd voelt in de relatie 
dat er vrij over dit soort zaken gesproken kan worden. Pas als je je weer helemaal vertrouwd voelt 
met je eigen lichaam, is de tijd daarvoor rijp. 
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Hulp bij seksuele problemen 
 
 
Praten over kanker is vaak al moeilijk, laat staan over seksuele veranderingen die daaruit 
voortvloeien. Seks is immers een heel intiem onderwerp, ‘daar praat je niet zomaar over’. Ook 
medepatiënten en hulpverleners hebben vaak moeite het onderwerp ‘seks’ aan te snijden. 
Veranderingen op het seksuele vlak kunnen echter zo ingrijpend zijn, dat advies en ondersteuning van 
anderen nodig zijn om weer tot een bevredigende situatie te komen. De ervaring leert dat u wel zelf 
het onderwerp ter sprake moet brengen. Afhankelijk van de aard en ernst van de veranderingen kunt 
u hulp vragen van lotgenoten of van professionele hulpverleners. 
 
 
 
Ondersteuning door lotgenoten 
 
Contact met medepatiënten kan vaak heel bevrijdend en steunend werken. Iemand die in eenzelfde 
situatie verkeert, kan goed aanvoelen waarover je je zorgen maakt, je onzeker voelt. Die ander heeft 
ook geworsteld met de vraag wat in de gegeven omstandigheden ‘normaal’ is en wat niet. Zij weten 
wat het is en hoe het voelt om impotent te zijn. Emotioneel kun je elkaar met een half woord 
aanvoelen, bijvoorbeeld ook als je geen kinderen (meer) kunt krijgen. Het uitwisselen van ervaringen 
levert daarnaast vaak allerlei praktische tips op. Ook partners kunnen van lotgenoten veel steun 
ervaren, omdat zij vaak onzeker zijn ‘of ze het wel goed doen’.  
 
 
 
Professionele hulp 
 
In deze brochure werden een aantal seksuele veranderingen genoemd waarbij professionele hulp 
zinvol is. Die hulp kan worden geboden door iemand die deskundig is op het gebied van seksualiteit, 
intimiteit en kanker. Afhankelijk van de aard van de veranderingen en de ernst van de problemen kan 
dat de huisarts, de uroloog, een gespecialiseerde verpleegkundige, een maatschappelijk werker, een 
psycholoog of een seksuoloog zijn. Bij het zoeken naar oplossingen voor seksuele problemen is het 
van belang uit te zoeken of de seksuele problemen voornamelijk van lichamelijke of psychische aard 
zijn. Hoewel de scheiding tussen lichamelijke en geestelijke ‘oorzaken’ niet altijd heel duidelijk is, is 
een onderzoek naar het seksuele vermogen én de beleving van seks voor en na de diagnose kanker 
zinvol. Kanker raakt immers een mens in zijn totaliteit, grijpt in op lichaam en geest. Welke hulp zinvol 
is, is afhankelijk van de gevonden oorzaak. Seksuele problemen waaraan vooral een psychische 
oorzaak ten grondslag ligt, zullen vaak een psychologische aanpak vereisen. Een serie begeleidende 
gesprekken of ontspanningsoefeningen kunnen dan uitkomst bieden. Wanneer er sprake is van een 
lichamelijke oorzaak, zoals een beschadiging van de zenuwbanen, kunnen medisch-technische 
methoden resultaat opleveren, zoals medicatie of een penisprothese. 
 
Indien u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, kunt u steeds contact opnemen met uw 
huisarts, kunt u bellen naar de dienst urologie (050/452530) of kunt u de prostaatverpleegkundige 
contacteren op het nummer 050/453152.  
 
 
 
 
Dr. Van Oyen                          Dr. Ampe                          Dr. Ghysel                      Dr. Van Haute 
 
 
 
 
Uw eigen vragen en opmerkingen: 


