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Voorwoord 

 
Veel mensen hebben een bijdrage geleverd aan dit onderzoeksproject. De beide CF-teams van het 
Erasmus MC hebben mij gevoed met kennis over CF en met name de CF-verpleegkundigen Helene 
Kalkman en Annelies Kok hebben veel tijd genomen om mij te helpen bij de totstandkoming en uitvoering 
van dit onderzoek. Anneloes van Staa, die vanaf het begin betrokken was bij het project, dacht mee en 
kwam met oplossingen voor problemen die niet op te lossen leken. Erg leuk en inspirerend was de 
samenwerking met Stichting Artsen voor Kinderen waarmee ik mijn enthousiasme over het project kon 
delen en waarmee ik veel informatie kon uitwisselen. De commentaren van Gert Hekma motiveerden me 
steeds op een andere manier naar de inhoud van mijn scriptie te kijken. Heel blij ben ik vooral met de 
openheid waarmee de respondenten met mij wilden praten over hun seksualiteit en hun betrokkenheid bij 
het onderzoek. Studievriendinnen, vrienden en familie zorgden voor de nodige motivatie om door te gaan 
als ik het even niet meer zag zitten. Vanaf deze plaats wil ik al deze mensen bedanken voor hun hulp en 
motivering. Speciale dank gaat uit naar Rick Ouwerkerk, die veel geduld heeft gehad en me veel steun en 
optimisme heeft gegeven.  
 
Nienke Blokker  
Amsterdam, december 2006 
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Summary 

 
Following the wishes of doctors in the Erasmus MC treating CF-patients for better information on 
sexuality, research was done on the subject of the influence of Cystic Fibrosis on sexuality. How people 
suffering from CF experience sex and the role of the doctors and experts who gather more and more 
knowledge on the influences of CF on sexuality, is described in this paper. Cystic Fibrosis is a very 
serious hereditary affliction which is incurable. The older the patient gets, the more the disease affects the 
patient. Abnormal tough slime in various organs causes extensive damage to the patient’s lungs and food 
does not get properly digested. If the lungs cease to function above a critical point, a lung-transplant could 
be the next step. The average life-expectancy for people suffering from CF is 35 years. Through various 
improvements of the treatments, the life-expectancy does get higher and higher and the quality of life does 
increase as well. For this reason there has been more and more focus on the sexual development of CF 
patients. The research for this paper was done based on interviews with six women between the age of 20 
and 35 who suffer from the disease and various interviews and talks with the people who attend to them 
and experts in the field of CF and sexuality. 

The research showed there to be a lot of obscurity on the subject, amongst patients and doctors. 
Patients do not know enough about the influence CF has on sexuality and the doctors have no idea how 
big the problems are and how patients feel about these problems. The problems that women suffering from 
CF encounter are numerous and complex. The variation of the effects the disease can have and the use of 
medicines make the influence CF has on the sexuality different for every single patient. It is unclear how 
many patients really experience negative influences of the disease on their sexuality. The patients 
interviewed showed insecurity and a sense of shame over their own body. Moreover sex is, because of the 
fatigue that comes with the disease, experienced more as a strain and a lot of bother than is the case with 
healthy women. The theme of sexuality is incorporated within the hospital as an integral part of standard 
research. However, still the emphasis with sexual education given by the hospital and the CF-foundation 
lies too much on reproduction. CF-patients are less fertile en having children is really difficult for them. 
Sex and reproduction are still associated too much together. Through this association sexuality tends to be 
shown as something negative a lot of the time. By giving patients tips and advice on sex and sexuality, the 
quality of their life can be improved. By starting to talk to CF-patients at a young age about sexuality and 
CF one can avoid younger patients walking around too long with sexual frustrations and improve the 
communication on the matter between patients and the people attending to them. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding en achtergrond 
 

1.1 Inleiding 
Ik vraag me van heel veel dingen af, of ik dat nou als CF’er heb of als persoon heb. Dat weet ik gewoon 
vaak niet.” Barbara (32jaar) is niet de enige CF’er die er zo over denkt. De kennis over en behandeling 
van CF-patiënten is het afgelopen decennium sterk verbeterd en dat heeft geleid tot een hogere 
levensverwachting en betere kwaliteit van leven. Een onderdeel van die kwaliteit van leven is seksualiteit. 
Seksuele voorlichting en uitwisseling van ervaringen staat nog in de kinderschoenen. Behandelaars 
ontwikkelen steeds meer kennis over de invloed van CF op seksualiteit, maar de ervaringen van CF-
patiënten zelf zijn bij hen nog niet goed bekend. Ook bestaat er bij patiënten een behoefte aan uitwisseling 
van ervaringen, waardoor een referentiekader kan ontstaan.  

Een jaar geleden moest ik een keuze gaan maken voor een onderwerp voor mijn 
afstudeeronderzoek. Na veel praten en afwegen ben ik terecht gekomen in het Erasmus MC waar het CF-
team van het Sophia graag met mij wilde samenwerken. Na overleg besloot ik een onderzoek te gaan doen 
naar de seksualiteitsbeleving van jongeren met Cystic Fibrosis, in het Nederlands Taaislijmziekte. Deze 
term wordt echter zelden gebruikt dus ik zal in de rest van deze scriptie over Cystic Fibrosis of CF 
spreken.  Het protocol dat ik voor de Universiteit had geschreven leverde ik ook in bij de Medisch 
Ethische Toetsings Commissie (METC) van het Erasmus MC. Vanaf dat moment begon een enorm 
leerproces waar ik in het hoofdstuk over de METC uitgebreid aandacht zal besteden.  

Nu ligt voor u een verslag van een onderzoek naar de seksualiteitsbeleving van volwassenen met 
CF. Omdat de voorbereiding voor het onderzoek bij jongeren nog niet optimaal was volgens de ethische 
commissie heb ik samen met mijn begeleiders besloten het onderzoek eerst bij volwassenen uit te voeren. 
In de literatuur (en bij zorgverleners) is namelijk zeer weinig bekend over de ervaringen van mensen met 
CF zelf met hun seksuele ontwikkeling en de problemen die zij daarbij ondervinden. Ook over de 
oplossingen die zij daarvoor vinden en wat zij hierin zouden willen verbeteren in het ziekenhuis is 
nauwelijks iets bekend. We weten wat de ziekte met het lichaam doet, maar niet altijd hoe het lichaam hier 
op reageert. Kortom, we weten niet genoeg over hoe mensen met CF seksualiteit ervaren en hoe ze hier 
mee omgaan. Dat is dan ook de reden dat ik met volwassenen met CF heb gepraat over hun ervaringen op 
het gebied van seksualiteit en de manier waarop zij omgaan met de invloed die CF op de 
seksualiteitsontwikkeling- en beleving kan hebben. In dit onderzoek heb ik geprobeerd patiënten met CF 
een stem te geven. Tenslotte zijn zij de ervaringsdeskundigen en is hun expertise nodig om de ziekte en de 
beleving van de ziekte beter te begrijpen, zodat behandelaars dit om kunnen zetten in patiëntgerichte zorg. 
Zeker bij een moeilijk onderwerp als seksualiteit is communicatie heel erg belangrijk, zodat problemen 
kunnen worden voorkomen en anders kunnen worden gesignaleerd en verholpen.  

Een andere aanleiding voor deze voorstudie is dat er vanuit de patiëntenorganisatie NCFS ook 
belangstelling is getoond voor dit onderwerp, zodat wij het onderzoek mogelijk breder kunnen gaan 
opzetten en daarmee de wetenschappelijke relevantie en waarde kunnen vergroten. Het onderwerp 
(seksualiteitsontwikkeling bij jongeren met CF) wordt namelijk breed herkend als een relevant 
onderzoeksthema. In het onderzoek ligt de nadruk op seksualiteit in de vorm van plezier en genot. 
Voortplanting wordt zoveel mogelijk buiten beschouwing gelaten, mede doordat hier binnenkort ook een 
onderzoek over wordt gestart.  
 
1.2 Achtergrond 
Het onderzoek waarmee ik wilde afstuderen had voor mij een paar belangrijke eisen. Het moest ten eerste 
in Nederland plaats vinden, omdat ik denk dat er nog steeds ontzettend veel te ontdekken en te verbeteren 
valt in medisch Nederland. Een tweede eis was dat de uitkomsten van het onderzoek ook daadwerkelijk 
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nut zouden hebben voor patiënten en niet alleen voor mijn scriptie zouden worden gebruikt. Ten slotte 
wilde ik graag een onderzoek doen binnen of in samenwerking met een instelling. Ik was benieuwd naar 
de gang van zaken bij onderzoek in een instelling, omdat je daar met verschillende belangen te maken 
hebt. Daarnaast wilde ik kijken of het mij aansprak, omdat ik een baan in het onderzoek ambieer.  
 Met deze ingrediënten ben ik op zoek gegaan naar een onderwerp. Via Sjaak van der Geest ben ik in 
contact gekomen met Anneloes van Staa, lector binnen de kenniskring Transities in Zorg bij de 
Hogeschool van Rotterdam. Zij had een goed contact met het CF-team van het Erasmus MC-Sophia, waar 
ze open staan voor vele vormen van onderzoek. Het CF-team stond op het punt om methoden te bedenken 
om de kwaliteit van zorg op de afdeling te verbeteren. Seksualiteitsbeleving en voorlichting stond hierbij 
vrij hoog in de lijst. Na overleg kwamen we er dan ook uit dat ik een onderzoek zou gaan doen naar de 
seksualiteitsbeleving van jongeren met CF.  
  Het onderzoeksvoorstel werd ingediend bij de ethische commissie van het Erasmus MC voor een 
‘verklaring van geen bezwaar’. Hier begon eigenlijk een hele nieuwe fase van mijn onderzoek. De 
medisch ethische toetsingscommissie oordeelde dat het onderzoek de psychische integriteit van de 
patiënten zou kunnen aantasten en ik moest het opnieuw indienen. Tevens moest ik het laten toetsen aan 
de hand van de Wet op Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen (WMO). Aangezien dit mijn hele 
verdere voortgang van het onderzoek heeft beïnvloed wijd ik nu eerst een hoofdstuk aan de Medisch 
Ethische Toetsingscommissie, zodat ook vanuit die achtergrond naar de rest van het onderzoek gekeken 
kan worden. Vervolgens zal ik verdergaan met de probleemstelling, een beschrijving van het ziektebeeld 
en de onderzoeksvraag.  
  
Hoofdstuk 2 METC1 
 
2.1 Waarom via de METC? 
Nadat het onderzoeksvoorstel was goedgekeurd door mijn begeleiders aan de UvA en mijn externe 
begeleiders in Rotterdam, leek het raadzaam om het onderzoek te laten beoordelen door de METC zodat 
we later geen moeilijkheden zouden krijgen. Zonder een positief oordeel van de commissie konden de 
uitkomsten niet worden gepubliceerd en zouden patiënten het recht hebben mij aan te klagen mocht ik hen 
met mijn vragen in verwarring hebben gebracht. Dat klonk op zich heel terecht, maar in mijn opleiding 
had ik nooit iets gehoord over dit soort commissies. Daar werd het overgelaten aan de keuzevrijheid van 
de deelnemer.  
 
2.2 Wachten 
Ik had dus totaal geen ervaring met deze gang van zaken en daar kwam ik dan ook achter toen ik mijn 
onderzoeksvoorstel langs bracht bij het secretariaat van de METC. De eerste vraag die mij werd gesteld 
was: ‘Kom je maar één voorstel brengen?’ Niet begrijpend antwoordde ik ‘ja’. Een lid van de commissie 
had toevallig even tijd om er een korte blik op te werpen en ik wachtte terwijl ik me afvroeg hoeveel 
voorstellen er dan nodig waren. Mij was verzekerd dat het niet te lastig zou moeten zijn om langs de 
commissie te komen. Elk jaar doet een flink aantal verpleegkunde studenten een voorstel voor onderzoek 
en die worden zelden geweigerd. Bovendien heb ik een voorbeeld genomen aan een voorstel dat er binnen 
twee weken doorheen was. Tien minuten later werd mijn optimisme de kop ingedrukt. Een voorstel:OK, 

                                                 
1 Medisch Ethische Toetsings Commisie Nederland telt ongeveer dertig commissies die zich bezighouden 
met het toetsen van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Dit zijn de erkende medisch-
ethische toetsingscommissies (METC’s).  
De meeste METC’s zijn verbonden aan een instelling, bijvoorbeeld een academisch medisch centrum of 
een ziekenhuis. Een aantal is niet aan een instelling gebonden. 
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maar een onderzoeksvoorstel over seksualiteit: Groot probleem. Naar alle waarschijnlijkheid zou mijn 
onderzoeksvoorstel getoetst moeten worden aan de hand van de Wet op Medisch Wetenschappelijk 
Onderzoek met Mensen (WMO). Dit geldt namelijk voor onderzoeken waarbij de integriteit van de 
deelnemer kan worden aangetast, bijvoorbeeld door middel van een vragenlijst met intieme en 
persoonlijke vragen. Ik heb mijn voorstel daar achtergelaten en ben in afwachting van een antwoord vast 
aan de slag gegaan met de vragenlijst.Velen verzekerden me dat de procedure bij de commissie vrij snel 
zou gaan en ik waarschijnlijk binnen twee weken wel een bericht zou krijgen.  
Na drie weken niets gehoord te hebben, heb ik contact gezocht met de commissie. Ik kreeg een afwezig-
bericht en achteraf bleek de vertraging te komen door een sterfgeval in de familie van een medewerker. 
Blijkbaar was er geen vervanger en lag mijn voorstel op een stapel waar niemand aan kwam, terwijl ik 
elke week weer wachtte op een telefoontje of een brief.  

Pas zes weken later kreeg ik antwoord. Mijn onderzoek zou de psychische integriteit van de 
patiënten kunnen aantasten en een toetsing aan de WMO was vereist. Ik moest mijn onderzoeksvoorstel in 
16voud inclusief vragenlijst in mapjes aanleveren en mijn onderzoek aanmelden bij de Centrale 
Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO), zodat alle Europese medici op de hoogte zouden zijn van 
het seksonderzoek van studente Nienke Blokker. Ik heb de procedure meteen in gang gezet, denkende dat 
het misschien lag aan het zorgvuldig opstellen van de brieven en vragenlijsten en het een kwestie van 
uitvoeren was en daarna wel een “GO” zou krijgen. Voor de vragenlijst heb ik gebruik gemaakt van het 
onderzoek ‘Seks onder je 25e’ van de Rutgers Nisso groep en ik heb contact gezocht met Diana 
Wiegerink, die bezig was met een project over transities bij jongeren met Cerebrale Parese (CP, 
spasticiteit), waar ook aandacht werd besteed aan seksualiteit. Aan de hand van haar tips, de vragenlijst 
van het CP-onderzoek en het Rutgers Nisso onderzoek heb ik een vragenlijst opgesteld die de seksuele 
ervaringen en gevoelens van jongeren met CF zou kunnen achterhalen (zie bijlage). De hele stapel heb ik 
18 mei afgeleverd bij de ethische commissie van het Erasmus MC.  
 
2.3 Duidelijkheid 
Op 23 mei heeft het bestuur mijn protocol behandelt en op 1 juni kwam de uitgebreide reactie van de 
METC op mijn onderzoeksvoorstel. Deze reactie bestond uit twintig opmerkingen over het protocol en het 
ABR-formulier (het formulier waarmee het onderzoek Europees wordt aangemeld). De grootste bezwaren 
van de commissie waren:  
1. De leeftijd van de respondenten. De commissie was van mening dat alleen respondenten boven de 18 

jaar benaderd mochten worden, omdat patiënten onder de 18 jaar geen baat zouden hebben bij het 
onderzoek. Nadere motivatie hiervoor was gewenst. 

2. De interviews zouden moeten worden uitgevoerd door een ervaren interviewer, om de 
betrouwbaarheid van de uitkomsten te vergroten. 

3. De vraagstelling in het protocol en de motivatie om dit onderzoek uit te voeren waren te zeer gericht 
op het afstuderen. Deze zouden beter wetenschappelijk onderbouwd moeten worden. Opgemerkt 
werd dat het de taak van de begeleider c.q. het afdelingshoofd was om hierop te letten. 

Aangezien het al juni was leek het me niet verstandig om op deze brief in te gaan, omdat dat alleen maar 
meer tijd zou kosten en ik nog niet eens aan onderzoeken was toegekomen. Na beraad met mijn externe 
begeleiders heb ik besloten om de commissie een voorstel te doen voor een pilotstudy naar hetzelfde 
onderwerp, maar dan gericht op volwassenen, omdat de leeftijd toch wel het grootste bezwaar was van de 
commissie voor het onderzoek. Deze pilotstudy zou alleen bestaan uit interviews met volwassenen aan de 
hand van een topiclist. De vragenlijst was ook een bezwaar voor de ethische commissie en daarom heb ik 
die bij dit tweede voorstel buiten beschouwing gelaten. Deze beslissing heb ik genomen, omdat mij 
perspectief werd geboden op een vervolgstudie naar aanleiding van deze inventarisatie en in het kader 
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daarvan zou ik ook de vragenlijst kunnen aanpassen. Als dit voorstel goedgekeurd zou worden zou ik toch 
nog binnen redelijke termijn mijn scriptie af kunnen maken en zouden we een betere basis creëren voor de 
ontwikkeling van een onderzoeksvoorstel voor jongeren. Dit was ook de insteek van de brief. Door dit 
vooronderzoek zou ik het onderzoeksvoorstel voor jongeren kunnen verbeteren en tevens de gewenste 
ervaring krijgen voor de interviews. In de brief (zie bijlage) gaven we aan dat we de opmerkingen van de 
commissie zeer serieus namen en daarom deze pilotstudy wilden doen. Ook heb ik nieuwe patiënt-
informatiebrieven (PIF) geschreven en deze bij de brief gevoegd. Ditmaal heb ik goed gebruik gemaakt 
van de richtlijnen en de voorbeelden die de METC mij bood en heb ik me precies aan hun taalgebruik 
gehouden.  
  Al binnen twee weken ontving ik een positieve reactie van de METC. Zij verlangden van mij 
alleen nog een kort protocol en een paar kleine wijzigingen in de brieven voor de patiënten. Blijkbaar 
hebben we het dit keer op een goede manier aangepakt. Ik heb de brieven qua schrijfstijl en inhoud 
volledig naar hun richtlijnen geschreven. Op die manier bleek het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk om 
een goede brief te schrijven en de commissie te overtuigen. Het protocol heb ik geschreven en herschreven 
in samenwerking met het CF-team van de volwassenenafdeling van het Erasmus MC. Zij konden mij nog 
op punten wijzen die ik zelf nog niet uit de literatuur had gehaald. Binnen de gestelde vier weken was het 
protocol klaar en had ik ook een nieuw ABR-formulier samengesteld, waarmee het onderzoek openbaar 
zou worden gemaakt.  
 
2.4 De aanhouder wint 
Binnen anderhalve week kwam het verlossende telefoontje. De commissie keurde mijn voorstel goed! Ik 
had de hoop al bijna opgegeven. Toch wilde ik niet stoppen of een ander onderwerp kiezen, omdat ik 
vanuit allerlei hoeken had vernomen dat het onderzoek waar ik mee bezig ben een gat kan opvullen in de 
kennis over CF. Bovendien kan het ook de weg openen naar meer aandacht voor seksualiteit bij jongeren 
met een chronische ziekte in het algemeen. Vanaf half september kon ik eindelijk concrete stappen zetten 
voor mijn onderzoek. Ik heb de brieven zo snel mogelijk verzendklaar gemaakt en in het Erasmus MC 
alles geadresseerd. Deze brieven zijn op 18 september verstuurd. 
 
2.5 Korte beschrijving veldwerkperiode 
Het is moeilijk aan te geven wanneer mijn ‘veldwerk’ nou eigenlijk begon en wanneer het gestopt is. Ik heb 
niet het idee dat er grenzen aan zijn verbonden. Eigenlijk ben ik een jaar bezig geweest me onder te dompelen 
in het onderwerp seksualiteit en CF. Ook de interviews hebben gespreid plaats gevonden. De interviews met 
professionals vonden gedurende dat hele jaar plaats. De CF-patiënten heb ik pas gesproken vanaf november. 
Verder heb ik gesproken met patiëntenverenigingen, stichtingen en collega-onderzoekers. Daarnaast heb ik 
twee symposia bezocht. Ik vond het vooral bijzonder om met de CF-vrouwen te praten en heb veel van hun 
ervaringen geleerd. Wat verder apart was om te zien was dat vóór de toestemming van de METC iedereen de 
boot afhield om met mij samen te werken of te praten en na de toestemming meer mensen geïnteresseerd 
waren.  
  Het gedoe met de Medisch Ethische Toetsingscommissie heeft eigenlijk wel een schaduw geworpen 
over het hele onderzoek. Als ik een jaar geleden wist wat een Ethische Commissie inhield en wat ze van je 
verwachten, had ik er nooit zo lang over gedaan en had ik er voor kunnen kiezen een ander onderzoek te doen. 
Wat dat betreft heeft eigenlijk niemand mij daar duidelijk over geïnformeerd, en daardoor heb ik toch vier 
maanden vertraging opgelopen. Ik had echt het gevoel alsof ik heel veel werk voor de METC voor niets heb 
gedaan. Want als je eenmaal begrijpt hoe deze ethische wereld in elkaar steekt is het helemaal niet zo lastig en 
bovendien heel terecht dat de belangen van de patiënt op deze manier worden behartigd. Dat bleek wel uit een 
interview met een respondent die emotioneel werd naar aanleiding van het interview. Haar psychische 
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integriteit was niet aangetast, maar het praten over ervaringen met seksualiteit en vruchtbaarheid bleken 
moeilijker voor haar dan gedacht. Het is ook frustrerend om te bedenken dat ik zeven maanden bezig ben 
geweest met voorbereidingen en er uiteindelijk maar acht mensen hebben gereageerd. Ik weet niet hoe dat bij 
andere medische opleidingen gaat, maar er had in de MAS wel veel meer aandacht kunnen worden besteed 
aan de werking van ethische commissies, het belang ervan en hoe je er mee om moet gaan. Bovendien is het 
lastig een goede brief te schrijven waarin je mensen prikkelt om mee te werken aan een onderzoek. Ook hier 
zou meer aandacht aan kunnen worden besteed binnen de master MAS. Het onderzoek doen zelf beviel me 
ondanks dat bijzonder goed. Ik vond de vele contacten met behandelaars, professionals en onderzoekers zeer 
inspirerend en ik hoop dat we nog een vervolg kunnen geven aan dit onderzoek, waarbij we wel jongeren 
kunnen betrekken.  

 
Hoofdstuk 3 Ziektebeeld en Probleemstelling 

 
3.1 Cystic Fibrosis: Wat is het? 
Cystic Fibrosis is een ernstige erfelijke aandoening die niet te genezen is. Het verloop van de ziekte wordt 
naarmate je ouder wordt steeds grilliger. Door verbeteringen van behandelmethodes wordt de 
levensverwachting wel steeds verder verschoven en ook de kwaliteit van leven sterk verbeterd. Op dit 
moment worden mensen met CF nog steeds gemiddeld maar zo’n 35 jaar oud. In Nederland lijden 
ongeveer 1300 mensen aan Cystic Fibrosis. Het verloop van de ziekte is echter zeer verschillend, je kunt 
nog steeds zeer jong aan CF overlijden, maar er zijn ook al gevallen bekend van patiënten die 52 jaar zijn. 
De kwaliteit van leven is heel erg afhankelijk van de longfunctie. In het geval van een gevaarlijks slechte 
longfunctie kan worden overgegaan op een longtransplantatie, maar de wachtlijsten zijn lang en de 
transplantatie is zeer risicovol.  

Ieder mens heeft op verschillende plaatsen in het lichaam kliertjes zitten die vocht of slijm 
afscheiden. Slijm zorgt er onder andere voor dat afvalstoffen in het lichaam - bijvoorbeeld stofdeeltjes en 
bacteriën die worden ingeademd - worden afgevoerd. Tevens zorgt het ervoor dat vetverteringsstoffen 
(enzymen) van de alvleesklier naar de dunne darm worden getransporteerd. Bij mensen met Cystic 
Fibrosis is het slijm dat deze kliertjes afscheiden uitzonderlijk taai, waardoor het zijn functies 
onvoldoende kan vervullen. Als gevolg daarvan ontstaan slijmophopingen in diverse organen. Deze 
slijmophopingen leiden tot infecties in de longen en verstoppingen van de afvoergangen in de alvleesklier 
en lever. Dit resulteert in littekenvorming en daarmee samenhangend een voortschrijdend functieverlies 
van deze organen. (www.ncfs.nl). Het taaislijm komt het meest voor in de longen, waardoor de 
ademhaling wordt bemoeilijkt en er vaak slijmophopingen zijn. Deze moeten dan met behulp van 
verneveling (methode waarmee slijm los komt door middel van dampen) opgehoest worden, zodat de 
longen enigszins schoon blijven. Naarmate de ophopingen van slijm vermenigvuldigen kunnen de longen 
verstopt raken, waardoor de longfunctie van de patiënt verslechterd. Ook kan het ontstekingen 
veroorzaken.De verminderde longfunctie heeft gevolgen voor de ademhalingscapaciteit van de patiënt en 
het uithoudingsvermogen. 

De schade die CF aan de longen en andere organen aanricht leidt ook tot uiterlijke afwijkingen, 
zoals uitstaande ribben en een vergroeide rug (thorax). Hiernaast dragen sommige patiënten met CF 
bijvoorbeeld een Port-A-Cath. Dit is een implanteerbaar toedieningssysteem die volledig onder de huid 
wordt geplaatst, meestal op de borst. Het wordt gebruikt om medicatie via infuus toe te dienen. Het ziet er 
uit als een ronde bobbel boven de borst, maar meestal hebben patiënten er geen last van. Het kan wel zijn 
dat patiënten zich schamen voor deze ronde bobbel. Bovendien hebben sommige CF-patiënten littekens op 
hun buik vanwege operaties aan de darmen. Hierdoor is hun huid niet meer zo gaaf als bij gezonde 
volwassenen. Als een CF-patiënt niet voldoende calorieën binnen krijgt kan het noodzakelijk zijn een 

http://www.ncfs.nl/
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PEG-catheter (soort maagsonde via de buikwand) in te brengen om (met name ’s nachts) sondevoeding 
toe te dienen. 
 
3.2 Cystic Fibrosis en Seksualiteit 
CF leidt dus kort gezegd tot een verslechterde longfunctie, voedingsproblemen, verminderde conditie, 
aangetaste organen en uiterlijke afwijkingen. Deze ernstige aanslagen op het lichaam hebben ook hun 
uitwerking op de seksualiteit(sbeleving) van CF-patienten. Hieronder volgt een beschrijving van deze 
uitwerkingen.  
 

3.2.1 Sociaal leven en het vinden van een partner 
CF kan gevolgen hebben voor het sociale leven van iemand met CF. Een voorbeeld daarvan is het uitgaan, 
waar het ontmoeten van mogelijke partners gebruikelijk is. Als je longfunctie slecht is kun je erg moe zijn 
en bij voorbaat al geen zin hebben om zo laat naar bed te gaan en te dansen. Bovendien wordt er nog 
steeds veel gerookt in kroegen en discotheken, waardoor je als CF’er moeite kan hebben met adem halen 
en extra schade aan je longen krijgt. Als je vrienden dan wel uitgaan en jij moet weer nee zeggen, kan je 
daarvan balen en een gevoel geven dat je iets mist.Ten tweede heeft CF invloed op het vinden van een 
mogelijke partner. Het kan bijvoorbeeld zijn dat CF-patiënten zich schamen voor hun overdreven gehoest 
en gerochel, waarbij ze ook vaak sputum op moeten geven. Hierdoor zou het kunnen dat CF-patiënten niet 
zo snel op iemand af stappen die ze leuk vinden. Dit kan betekenen dat het minder makkelijk is om een 
partner te vinden voor CF-patiënten dan voor gezonde mensen. Door de ziekte (geldt natuurlijk niet alleen 
voor CF) heb je een partner misschien ook minder te bieden wat betreft de toekomst. De 
leeftijdsverwachting is nu gemiddeld 35 jaar, maar erg onzeker. Ook als een CF-patiënt veel ziek is en 
bijvoorbeeld in het ziekenhuis moet liggen kan het van invloed zijn op zijn of haar seksleven en relatie.  
 

3.2.2 Het risico van kruisbesmetting 
Het is ook nog belangrijk een recente ontwikkeling te noemen, namelijk het risico van kruisbesmetting 
voor CF-patiënten. Wanneer CF-patiënten (intensief) contact met elkaar hebben, bestaat de kans dat de 
ene patiënt de andere patiënt besmet met bacteriën en/of virussen (kruisinfectie). Infectie met bijvoorbeeld 
Pseudomonas of Cepacia bacteriën betekent vaak dat een patiënt meer klachten heeft en sneller 
longfunctie verliest. Om de levensverwachting van CF-patiënten in de toekomst nog verder te verbeteren 
achten behandelaars het belangrijk om te zorgen dat er zo min mogelijk kruisinfecties plaatsvinden.Vanuit 
het ziekenhuis wordt daarom geadviseerd direct lichamelijk contact te vermijden. Bacteriën en virussen 
kunnen gemakkelijk via de mond en de handen van de ene patiënt naar de andere overgaan. Voor de 
meeste bacteriën geldt dat er geen gevaar voor overdracht is wanneer patiënten meer dan 1½ meter van 
elkaar verwijderd zijn. Ook als patiënten bij elkaar zitten in kleine, ongeventileerde ruimten is er kans op 
kruisinfectie.  

Met hoesten en het opgeven van sputum moet hygiënisch om worden gegaan. Bij hoesten komen 
bacteriën en virussen in de lucht die anderen kunnen besmetten. Patiënten worden geadviseerd in een 
tissue te hoesten en deze daarna weg te gooien. Na het hoesten of contact met sputum moeten ze de 
handen behandelen met handalcohol of deze wassen. Volgens het CF-team in het Erasmus MC Sophia 
heeft iedere CF-patiënt een eigen verantwoordelijkheid om het risico op kruisbesmetting zo klein mogelijk 
te maken. Patiënten kunnen door het vermijden van direct contact de kans op kruisinfectie voor zichzelf en 
andere patiënten verminderen. Al deze maatregelen hebben gevolgen voor de sociale contacten van de 
patiënten en dan met name het lotgenotencontact. De gevolgen voor het lotgenotencontact binnen de 
muren van het ziekenhuis staan te lezen op een pagina over het Kruis Infectie Preventie beleid (KIP) op de 
website van het Sophia:  
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“De organisatie van de polikliniek is er op gericht dat de kans dat patiënten elkaar 
tegenkomen tot een minimum beperkt is en dat intensief contact tussen CF-patiënten niet 
plaatsvindt. Wanneer CF-patiënten in het ziekenhuis moeten worden opgenomen krijgen 
ze bij voorkeur een eigen kamer. Door op de eigen kamer te blijven en elkaar niet op te 
zoeken is er geen risico op kruisbesmetting door/van andere CF-patiënten op de afdeling. 
Het wordt daarom niet toegestaan dat CF-patiënten elkaar (waar dan ook) binnen het 
ziekenhuis opzoeken. De organisatie van activiteiten buiten de kamer is er op gericht de 
kans dat patiënten elkaar tegenkomen tot een minimum te beperken.” 2 

Het contact tussen CF-patienten wordt tot telefonisch contact en contact via internet beperkt. Uiteraard 
heeft dit invloed op hun sociale netwerk en misschien ook wel op relaties, mochten die tussen CF-
patiënten hebben bestaan vóór het segregatieadvies. Zo werden er enkele jaren geleden nog met regelmaat 
zomerkampen georganiseerd naar zuurstofrijke oorden. Hier bespraken patiënten onderling veel over hun 
ziekte, waaronder ook seksualiteit en relaties. Deze kampen kunnen nu niet meer plaats vinden en dit zorgt 
voor een gat in de communicatie over seksualiteit tussen CF-patiënten onderling.  
 

3.2.2 Lichaamsontwikkeling en vruchtbaarheid 
CF heeft ook invloed op de lichaamsontwikkeling. Omdat weinig voedingsstoffen door het lichaam van 
een CF-patiënt worden opgenomen, groeit deze vaak minder hard dan zijn/haar leeftijdsgenoten. Als de 
longfunctie en het gewicht van een CF’er laag zijn is het waarschijnlijker dat de groei en de puberteit 
vertraagd zullen zijn. Door de trage ontwikkeling van het lichaam zijn pubers met CF vaak kleiner en 
magerder dan hun leeftijdsgenoten. Dit heeft tot gevolg dat ook de borstgroei en menstruatie bij meisjes en 
de groei van de zaadballen en haargroei bij jongens met CF later op gang komt. Hierdoor schamen ze zich 
vaak voor hun lichaam. Jongeren met CF kunnen zelfs wel twee jaar later in de puberteit komen dan hun 
gezonde leeftijdsgenoten. De belangrijkste manier om de groei te  bevorderen en alles zo normaal 
mogelijk te laten verlopen is door goede voeding, het innemen van medicijnen en te zorgen voor een 
goede lichamelijke conditie.  

Het taaislijm dat door het lichaam van een CF-patiënt wordt geproduceerd heeft ook invloed op de 
geslachtsorganen. Doordat het slijm rond de baarmoederhals taaier is kunnen zaadcellen er moeilijker hun 
weg doorheen vinden. Ook kan het voorkomen dat de ovulatie uitblijft als de vrouw bijvoorbeeld een 
slechte voedingstoestand heeft. Hierdoor is de kans op zwangerschap bij vrouwen met CF kleiner, maar 
niet uitgesloten. Vrouwen met CF kunnen zwanger worden. Verder hebben vrouwen met CF die 
antibiotica gebruiken regelmatig last van schimmelinfecties in de vagina. Deze infecties zijn vervelend, 
seksueel contact kan pijnlijk zijn en bovendien kan de infectie overgedragen worden op de partner. Dit 
kan echter ook bij vrouwen zonder CF het geval zijn, dus dit wordt niet direct veroorzaakt door CF. 
Mannen zijn nagenoeg allemaal onvruchtbaar. Dit komt doordat bij mannen met CF de anatomie verstoord 
is. Deze verstoring vindt al plaats in de baarmoeder en is dus niet te beïnvloeden. Het houdt in dat de 
zaadleider ontbreekt of slecht ontwikkeld is. Mannen met CF produceren wel normaal testosteron, 
hierdoor hebben zij wel een normaal uiterlijk en produceren de testikels zaad. (Ramakers en van der 
Schoot;1994:3-4) Ze zijn dus onvruchtbaar, maar niet impotent. Door een  kleinere hoeveelheid sperma 
heeft een jongen met CF ook minder vaak nachtelijke zaadlozingen.  
 

3.2.3 Seksueel gedrag 
CF kan gevolgen hebben voor de zin in seks. CF-patienten zijn vaak moe en hebben daardoor vaak weinig 
‘puf’. Als je al vermoeid bent, heb je misschien geen zin om energie te kweken voor seks. Als je dan toch 
seks hebt kan het zelfs zo vermoeiend zijn dat je een ademhalingstekort hebt en extra zuurstof moet 

                                                 
2 Zie Infectiepreventie bij Cystic Fibrosis op www.sophiakids.nl  
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toedienen. Ook plotseling opkomende heftige hoestbuien kunnen de pret verstoren. Pijn tijdens het vrijen 
kan voorkomen bij vrouwen met CF. Door antibiotica is de vagina vaak wat droger dan normaal en om te 
zorgen dat het minder pijnlijk is kan bijvoorbeeld glijmiddel worden gebruikt. Verder werkt bij vrouwen 
met CF de anticonceptiepil minder goed dan bij gezonde vrouwen, omdat de bestanddelen minder goed 
door het lichaam worden opgenomen. Ook bij het gebruik van antibiotica wordt de pil onbetrouwbaar. 
Hierdoor wordt hen vaak aangeraden een hoog gedoseerde pil te slikken of te kiezen voor andere 
voorbehoedsmiddelen.  

Tenslotte wordt er wel eens rekening gehouden met seksueel risicogedrag. Omdat mannen met CF 
onvruchtbaar zijn kiezen zij er misschien vaker voor om zonder voorbehoedsmiddelen te vrijen. Dit kan 
hen echter wel een SOA opleveren. Sommige jongens met CF trekken zich daar misschien minder van aan 
en denken dat als ze een meisje niet zwanger kunnen maken, ze voor de rest hun gang kunnen gaan. 
Artsen geven aan dergelijke gevallen in de praktijk tegen te komen, maar seksueel risicogedrag bij 
mannen met CF is nog niet aangetoond in onderzoek, dus dit kan niet worden aangenomen.  

 
3.2.4 Voorlichting 

Gedegen kennis over de gevolgen van CF op de seksualiteit valt of staat met goede voorlichting. Immers, 
als een CF-meisje bijvoorbeeld niet weet dat de werkzaamheid van de pil verminderd is door CF, is de 
kans op zwangerschap aanwezig en dit kan een gevaarlijk risico voor haar zijn. Tot nu toe is de ervaring 
dat behandelaars niet goed weten wanneer ze over seksualiteit en CF moeten beginnen en wat ze wel en 
niet moeten bespreken. Ook op welke leeftijd ze het de patiënten moeten voorleggen is de vraag. Voor de 
patiënten blijft het onduidelijk bij wie ze met vragen terecht kunnen. De Nederlandse Cystic Fibrosis 
Stichting (NCFS) heeft aardig informatiemateriaal, maar het is onduidelijk of ze daarmee alle jongeren 
kunnen bereiken. De kennisoverdracht tussen CF’ers onderling wordt zoals al eerder aangegeven 
bemoeilijkt door het risico van kruisbesmetting. Lotgenotencontact bestaat nu vrijwel alleen nog maar uit 
telefonisch contact en contact via internet. En deze vormen van contact blijken tot nu toe niet geschikt 
voor het met elkaar delen van ervaringen met seksualiteit.  

Hiervoor heb ik duidelijk gemaakt welke invloeden CF allemaal kan hebben op de seksualiteit van 
adolescenten en volwassenen. Ook heb ik aangegeven wat het probleem van voorlichting hierbij is. In het 
onderzoek dat ik heb gedaan wilde ik te weten komen hoe volwassenen met CF met deze afwijkingen 
omgaan en omgingen tijdens hun pubertijd en hoe ze het zelf (hebben) ervaren. Om een en ander duidelijk 
te maken is in het volgende hoofdstuk de probleemstelling te vinden. 

 
Hoofdstuk 4 Onderzoeksvraag en doelstelling 
 
Op basis van voorgaande probleemstelling heb ik de onderzoeksvraag als volgt geformuleerd: 

 
Hoe beleven vrouwen tussen de 20 en 35 jaar met Cystic Fibrosis in Nederland hun seksualiteit en welke 
rol spelen behandelaars en deskundigen in de vorming van hun kennis over de invloed van Cystic 
Fibrosis op seksualiteit?  
 
4.1 Begripsbepaling 
Eerst zal ik uitleggen wat er precies wordt bedoeld met het begrip ‘seksualiteitsbeleving’. In deze uitleg 
zitten tevens de deelvragen verwerkt. Seksualiteitsbeleving is een breed begrip en bevat meerdere 
elementen. Hierbij kunnen zes categorieën worden onderscheiden. Deze zijn: 
1. Seksuele gevoelens; Dit duidt op gevoelens als kriebels, verliefdheid, verlangen, geilheid, lust en 

gevoelens van opwinding. 
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2. Seksueel vermogen; Hierbij gaat het om het vermogen van de patiënt op het gebied van de seksuele 
actie en interactie. Wat kan wel, wat kan niet? Welke belemmeringen worden ervaren? 

3. Seksuele ervaringen; Welke ervaringen hebben de patiënten op seksgebied (hoe vaak, wat, waar?) en 
hoe staat dat in verhouding tot hun gezonde peers (referentiegroep)? 

4. Seksuele relaties; Wat is eigenlijk de invloed van CF op de relatie van een CF-patient? En hoe gaan 
partners er mee om? 

5. Seksuele tevredenheid; Hierbij gaat het om de mate van tevredenheid over het seksleven, maar ook 
over bijvoorbeeld het lichaamsbeeld. 

6. Seksuele kennis; Wat weten volwassenen met CF over de invloed van CF op seksualiteit en wat 
hadden ze willen weten? Wie spelen een rol bij de voorlichting over seksualiteit en CF en wanneer 
wordt hiermee begonnen? 

 
De factoren die van invloed zijn op de seksualiteitsbeleving van mensen met CF kunnen als volgt 
gerangschikt worden: 
a) Sociaal-economische factoren: Hierin komen categorieën als leeftijd, gender, ouders, 

vrienden/referentiegroep (peers), geloof, cultuur, partner/relatie en woonsituatie aan de orde 
b) Gezondheidssysteem en het medische team: Hierbij komen de rol van de arts, de toegankelijkheid van 

de maatschappelijk werker, het contact met de verpleegkundige en de toegang tot informatie aan de 
orde 

c) Conditie gerelateerde factoren: Hierbij spelen mee: het vele ziek zijn, in het ziekenhuis liggen, 
vermoeidheid, slechte conditie en de invloed van CF op de geslachtsorganen  

d) Behandeling gerelateerde factoren: Hierbij zijn de categorieën: de invloed van medicijnen op het 
geslachtsorgaan, de complexiteit van de medicatie-inname en  behandeling, en het gebruik van 
zuurstofapparaat. 

e) Patiënt gerelateerde factoren: Deze factor bestaat uit de categorieën: laag zelfvertrouwen/zelfbeeld, 
risicogedrag (Britto ea:1998), achterblijvende ontwikkeling, eventuele infertiliteit en de kinderwens 

Behandelaars zijn leden van CF-teams, dus longartsen, CF-verpleegkundigen en maatschappelijk werkers 
van het ziekenhuis waar de vrouwen onder behandeling staan of stonden (Erasmus MC Sophia en 
Centrumlocatie). Met deskundigen worden bedoeld: CF-stichtingen en onderzoekers op het gebied van 
seksualiteit en CF. 
  
4.2 Doelstelling 
Door middel van het beschrijven van de seksualiteitsbeleving en de verschillende invloeden daarop wordt 
het mogelijk stapsgewijs aan te geven waar de CF’er significant anders is dan zijn of haar gezonde 
leeftijdsgenoot. De doelstelling van het onderzoek is het perspectief van volwassenen met Cystic Fibrosis 
over seksualiteit in kaart te brengen en te onderzoeken welke factoren hierbij van invloed zijn, zodat we 
1. Inzicht verwerven in betekenisgeving en beleving van seksualiteit in de adolescente en volwassen 

periode bij mensen met CF. 
2. CF-specifieke problemen betreffende seksualiteit kunnen identificeren, door zowel de visie van de 

patient als van de deskundige weer te geven. 
3. CF-patienten door middel van ervaringsverhalen bewust laten worden van hun eigen 

seksualiteitsbeleving en de invloed van CF daarop.  
4. Een goed onderbouwd vervolgonderzoek kunnen opstellen naar de seksualiteitsontwikkeling bij 

adolescenten met CF naar aanleiding van de inzichten die wij met deze studie hebben verkregen.  
5. Op basis van de ideeën van de volwassenen die meewerkten aan dit onderzoek de benaderings- en 

omgangswijze met jongeren in het vervolgonderzoek kunnen verbeteren.  



Seks als inspanning; Over seksualiteitsbeleving en voorlichting bij mensen met Cystic 
Fibrosis in Nederland  Nienke Blokker 2006 

 14

Het vooronderzoek moet bruikbare inzichten opleveren over de seksualiteitsbeleving van volwassenen met 
CF, zodat het onderzoeksvoorstel over adolescenten met CF verbeterd en verfijnd kan worden.  
 
4.4 Relevantie 
Het onderzoek is maatschappelijk relevant, omdat door een beter begrip van deze jongeren de voorlichting 
over seksualiteit verbeterd kan worden. Zo wordt de kwaliteit van zorg verbeterd en dit komt ten goede 
aan de huidige en toekomstige CF-patiënten. Zij hebben dus zelf baat bij het onderzoek, maar het biedt 
ook een handvat voor de behandelaars die zich meer willen inzetten voor de kwaliteit van leven van de 
patiënten. Het is ook maatschappelijk relevant omdat het delen van ervaringen van 
jongeren/jongvolwassenen met andere jongeren meer begrip kan opleveren over het eigen lichaam en 
functioneren. Zo kunnen ze zien dat ze niet alleen zijn in hun problemen en hulp kunnen zoeken als dat 
nodig is. Dit kan niet alleen iets betekenen voor mensen met CF en hun behandelaars, maar ook voor 
andere chronische ziekten, waar wellicht soortgelijke problemen voorkomen. Het onderzoek is 
wetenschappelijk relevant, omdat het bijdraagt aan de kennis over de attitudes, kennis en het gedrag van 
CF-patiënten op het gebied van seksualiteit.   
 
Hoofdstuk 5 Onderzoeksmethoden 

 
5.1 Soort onderzoek 
Het vooronderzoek was exploratief en beschrijvend. Er is geprobeerd een zo duidelijk en uitgebreid 
mogelijk beeld te krijgen van de seksualiteitsontwikkeling en beleving van volwassenen met CF, door 
middel van toegepast sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Er zijn geen hypotheses gesteld. 
 
5.2 Methode  
De methode waar in dit onderzoek voornamelijk gebruik van is gemaakt is het interview. De deelnemers 
aan het onderzoek zijn gevraagd om in te stemmen met een interview over de onderwerpen seksualiteit, 
relaties, ervaringen en voorlichting. Tijdens dit interview werden zij gevraagd hun eigen verhaal te 
vertellen aan de hand van een semi-gestructureerde lijst met onderwerpen (topic lijst – zie Bijlage).  De 
interviews vonden plaats op een door de respondent bepaalde locatie en duurden over het algemeen niet 
langer dan een uur. Tevens stond er een vergoeding tegenover van 10 euro in de vorm van een boekenbon. 
De interviews zijn opgenomen op tape en zijn daarna volledig uitgeschreven door de onafhankelijke 
onderzoeker. Het eindrapport is aan de deelnemers toegezonden waarbij gevraagd werd het door te lezen 
en waar nodig van commentaar te voorzien. Het herziene rapport is de deelnemers ter goedkeuring 
aangeboden.De tapes zijn na afronding van het onderzoek vernietigd en alle gegevens zijn als 
vertrouwelijk beschouwd. Ook zijn de gegevens anoniem gemaakt. 

Behalve de patiënten zijn ook de behandelaars en andere deskundigen op het gebied van 
seksualiteit en CF betrokken bij het onderzoek. De interviews die met hen gehouden zijn waren soms 
gestructureerd en soms in de vorm van een gesprek. Naast de interviews heb ik ook nog een dag 
meegelopen met een patiënte in het Erasmus-MC Sophia tijdens haar jaarlijkse groot onderzoek. Hierbij 
heb ik observaties verricht en gesprekken gevoerd. Tenslotte heeft er veel uitwisseling van informatie 
plaats gevonden tussen de Stichting Artsen voor Kinderen en mij, aangezien deze stichting bezig is een 
CD-rom te creëren met informatie voor jongeren met CF en daarbij ook het onderwerp seksualiteit en CF 
aan bod laat komen.3 Een andere methode waar gebruikt van is gemaakt is een analyse van 
voorlichtingsmateriaal. Hiervoor heb ik voorlichtingsmateriaal uit Nederland en uit Canada gebruikt.  

                                                 
3 www.artsenvoorkinderen.nl  
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5.3 Studiepopulatie 
De studiepopulatie van dit vooronderzoek bestond uit volwassenen ≥ 20 jaar met Cystic Fibrosis die onder 
behandeling staan in het Erasmus MC- Centrum locatie te Rotterdam. Het aantal volwassenen vanaf 18 
jaar met Cystic Fibrosis die onder behandeling staan in het Erasmus MC centrumlocatie is negentig (90). 
Deze volwassenen zijn niet allemaal benaderd. In overleg met de behandelaars is er een selectie gemaakt 
van twee groepen. De eerste groep bestond uit volwassenen tussen de 20 en 25 jaar en de tweede groep 
bestond uit volwassenen tussen de 25 en 35 jaar. Uit beide groepen zouden vijf deelnemers worden 
geselecteerd, wat het totale aantal deelnemers op tien zou zetten. Zover is het echter niet gekomen. De 
brieven die verstuurd zijn vanuit het Erasmus MC hebben in de eerste vier weken vier reacties opgeleverd, 
waarvan er één wegens omstandigheden afviel.  

Toen er na vier weken nog te weinig reacties waren is er een oproep geplaatst op de mailinglist van 
stichting Ouderen en Fibrosis (OEF). Dit leverde nog twee respondenten op. Later kwamen er via het 
Erasmus MC nog twee brieven binnen, waarvan één tijdens de eindfase van de scriptie. Ik heb er voor 
gekozen om geen contact meer met diegene op te nemen. In totaal heb ik dus zes respondenten 
geïnterviewd. Alle reacties waren van vrouwen. De respondenten waren wel ongeveer gelijk verdeeld in 
de leeftijdsgroepen die ik had vastgesteld. Een korte beschrijving van de respondenten is te vinden in 
Hoofdstuk 7. Naast deze studiepopulatie heb ik veel gesproken met behandelaars en professionals op het 
gebied van CF en seksualiteit. Zo heb ik veel gesproken met zowel het CF-team van het Sophia als het 
CF-team van de centrumlocatie van het Erasmus MC. Deze gesprekken vonden op meerdere tijdstippen 
gedurende het onderzoek plaats. Daarnaast heb ik samen met Stichting Artsen voor Kinderen Anna Tsang 
geïnterviewd, die Nurse Practitioner is in het St. Michaels Hospital in Toronto, Canada. 
 
5.4 Inclusiecriteria 
Er is voor deze populatie gekozen, omdat het onder meer gezien het onderwerp belangrijk leek om de 
voorstudie uit te voeren bij meerderjarigen. Zij hebben al ervaring en kunnen van een afstand op hun 
jeugd terugkijken en hier een relativerend oordeel over vellen. Bovendien staan volwassenen tot 35 jaar er 
nog niet zo ver van af dat ze er zich niet veel meer van kunnen herinneren. Bij de jongste groep (20-25 
jaar) liggen de ontwikkelingen rondom seksualiteit en voorlichting zelfs nog zeer vers in het geheugen, 
voor hen zijn het actuele ontwikkelingen. De selectie vond dus ten eerste plaats op basis van leeftijd. Ten 
tweede is er rekening gehouden met de psychische belasting van de deelnemers. Als een patiënt 
bijvoorbeeld al regelmatig voor onderzoek gevraagd werd of bijvoorbeeld net een longtransplantatie 
achter de rug hadden werden zij niet van het onderzoek op de hoogte gesteld. Deze selectie is uitgevoerd 
door de behandelend artsen en de CF-verpleegkundigen Elvira Nuijten en Helene Kalkman. Zij kennen de 
patiëntengroep goed en weten in welke levensfase zij zich bevinden.  
 
5.5 Exclusiecriteria 
CF-patiënten ≤ 20 jaar vielen buiten de populatie van dit onderzoek, omdat ik eerst graag met 
volwassenen wilde praten als “ervaringsdeskundigen”. Ook vielen CF-patiënten ouder dan 35 jaar buiten 
de populatie, omdat zij wat verder afstaan van de periode van seksualiteitsontwikkeling tijdens hun jeugd. 
Ook op het gebied van voorlichting staan zij te ver af van het huidige regime. Zoals beschreven onder de 
inclusiecriteria vond de selectie ook plaats op basis van psychische belasting. Patiënten die bijvoorbeeld 
erg ziek waren zijn niet benaderd voor dit onderzoek. 



Seks als inspanning; Over seksualiteitsbeleving en voorlichting bij mensen met Cystic 
Fibrosis in Nederland  Nienke Blokker 2006 

 16

 
Hoofdstuk 6 Respons en non-respons 
 
De respons in dit onderzoek was erg laag. Met de brieven vanuit het Erasmus MC zou ik 55 patiënten 
moeten hebben bereikt en met de oproep op de website van OEF zo’n 60. Met in totaal acht reacties 
betekent dat een respons van 9%. Waar zou dat aan kunnen liggen?  
 
6.1 Non-respons  
Er zijn verschillende redenen te bedenken voor de lage respons. Ten eerste de patiënt-informatie brief zelf. 
Het stramien van de ethische commissie zorgt ervoor dat er strakke richtlijnen worden gehanteerd 
betreffende het opstellen van een brief. Het is minstens anderhalf A4 lang en ziet er saai uit. Zo’n brief 
wordt vaker aan de kant gelegd dan een korte en bondige uitnodiging voor een interessant onderzoek 
waarbij ook nog wat te verdienen valt. Aangezien het gericht was op jonge mensen zou een dergelijke 
korte brief met duidelijkheid meer kunnen aanspreken. Ten tweede is het onderwerp seksualiteit voor veel 
mensen nog steeds taboe. Het wordt moeilijk gevonden daarover te praten. En juist omdat CF problemen 
veroorzaakt voor de seksualiteit kan iemand het moeilijk vinden om daarover te praten. Ten derde zou het 
kunnen liggen aan mijn persoon. In de brief staat aangegeven dat ik student ben. Hieruit kan worden 
opgemaakt dat ik jong ben en dat kan voor sommigen een barrière zijn om te praten over seksualiteit. 
Sommigen praten misschien liever met een ouder of meer vertrouwd/bekend iemand over hun 
seksualiteitsbeleving.  

Ten vierde kan ik nog een andere belangrijke reden noemen voor non-respons. Na mijn oproep op 
de website van OEF bleek er een discussie te zijn ontstaan tussen CF-patienten over de vraag of je aan een 
onderzoek over seksualiteit mee moet werken en over de vraag óf CF wel invloed heeft op seksualiteit. 
Uitgaande van het verhaal van twee van mijn respondenten, bleken veel CF’ers te denken dat ik op zoek 
was naar de problemen die ze tegenkomen op het gebied van seksualiteit. Veel patiënten zouden hebben 
gezegd dat er geen invloed is van CF op seksualiteit. Anderen gingen daar juist tegenin, door te zeggen dat 
het wel invloed heeft. Uiteraard was en ben ik ook heel erg geïnteresseerd in de verhalen van CF’ers die 
op seksualiteitsgebied helemaal geen last hebben van CF, want anders blijf ik een vertekend beeld houden. 
Ik dacht dat dit wel duidelijk naar voren kwam in de brief, maar misschien had ik er toch meer nadruk op 
moeten leggen, zodat ook zij die geen last hebben zouden reageren.  

Er is ook een vorm van onwetendheid dat CF’ers misschien heeft tegengehouden om te reageren. 
Problemen op seksualiteitsgebied worden niet door iedereen gelinkt aan CF. Een gebrek aan kennis en 
ervaring van deelgenoten kan er voor zorgen dat ze de invloed van CF op seksualiteit niet zien. Tenslotte 
zijn er natuurlijk ook hele standaardredenen om niet aan het onderzoek mee te werken. Misschien vliegen 
de onderzoeken de patiënten om de oren en hebben ze er geen zin in. Maar ook bijvoorbeeld tijdsgebrek, 
vermoeidheid, of andere prioriteiten kunnen de CF-patienten er van hebben weerhouden om te reageren.  
 
6.2 CF-mannen 
Ik heb me uiteraard afgevraagd waarom er specifiek geen mannen hebben gereageerd op mijn brief en 
oproep. Uitgaande van mijn eigen gedachten en die van mijn respondenten zou ik daar de volgende 
mogelijke verklaringen voor kunnen geven: Ten eerste is seksualiteit een gevoelig en intiem onderwerp 
voor veel mensen. Dit heeft niets met CF te maken. Het is wel algemeen bekend dat vrouwen makkelijker 
over dit intieme onderdeel van hun leven praten dan mannen. Ten tweede zouden mannen misschien meer 
moeite kunnen hebben met praten over seks, omdat seks een onderdeel is van hun man-zijn en dan vooral 
de actieve functie. Hierdoor durven zij misschien minder snel uit te komen voor hun seksuele problemen. 
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Ten derde kan het zijn dat mannen het misschien niet prettig vinden om hier met een jonge vrouw over te 
praten. In het vervolg zou het mijns inziens beter zijn ook een mannelijke interviewer aan te bieden.  

 
6.3 Respons: Introductie CF-vrouwen  
Zoals beschreven in de paragraaf studiepopulatie heb ik zes vrouwen geïnterviewd. Bij deze zal ik ze even 
kort introduceren. De namen zijn in het belang van de anonimiteit van de respondenten veranderd. 
Nicolien is 21 jaar en loopt in het kader van het laatste jaar van haar studie stage bij een zorginstelling. 
Haar longfunctie is goed, maar ze heeft veel last van haar buik. Hier heeft ze ook al meerdere malen voor 
in het ziekenhuis gelegen, waarvan de meeste opnames tijdens de pubertijd. Nu is ze ’s nachts afhankelijk 
van sondevoeding. Ze woont op dit moment nog bij haar ouders, maar staat  met haar vriend op de 
wachtlijst voor een huurwoning. Aan behandeling besteedt ze gemiddeld zeker een uur per dag. Daarnaast 
heeft ze één keer in de week fysiotherapie en doet ze ademhalingsoefeningen. Sporten doet Nicolien op dit 
moment niet, omdat ze uit haar stage vaak te moe is om nog iets actiefs te doen. Linn is 28 jaar en 
eveneens werkzaam in de zorg. Ze beschouwt zichzelf als een lichte CF’er en heeft vooral last van 
neuspoliepen. Hiervoor heeft ze enige keren in het ziekenhuis gelegen voor een korte behandeling. Ze 
merkt naarmate ze ouder wordt dat haar conditie steeds meer achteruit gaat en kan daardoor minder 
activiteiten ondernemen. Linn woont samen met haar vriend in de Randstad en zou graag kinderen willen. 
  Karin is 35 jaar en volledig afgekeurd. Als hobby werkt ze nog af en toe als schoonheidsspecialist. 
Negen jaar geleden moest ze na elke zes maanden werken drie weken het ziekenhuis in om bij te komen. 
Daarom heeft ze besloten om voor zichzelf te beginnen. Nu ondergaat ze zo’n 1 á 2 keer per jaar een 
uitgebreide kuur via een infuus, die soms wel vier weken duurt. Pas vanaf haar twintigste kreeg ze meer 
last van haar CF. Daarvoor voelde ze zich, behalve een slechte voedingstoestand, vrij gezond. Ze is 
geïnfecteerd met het pseudomonasvirus en wil daardoor alleen contact met andere CF’ers via telefoon of 
computer. Barbara is 32 jaar en werkt als oproepkracht in de kinderopvang. Ze heeft een aantal jaar in het 
buitenland gewoond met haar man, maar is teruggekomen naar Nederland, onder andere omwille van de 
betere zorg. Haar gezondheid is nog vrij goed. Toen ze jong was, was ze wel erg mager. Nu ze wat beter 
op gewicht is merkt ze dat dat beter is voor haar gezondheid. Barbara heeft zich opgegeven voor het 
onderzoek omdat ze wil laten horen dat je geen problemen hoeft te hebben met seksualiteit als je CF hebt.  
  Kim is 21 jaar en woont samen met haar vriend in het zuiden van het land. Ze heeft in haar leven 
nog maar weinig in het ziekenhuis gelegen en haar longfunctie is over het algemeen nog vrij goed. Ze 
studeert dan ook nog op volle toeren en werkt daarnaast een dag in de week. Ze is per dag een uur bezig 
met haar behandeling, welke voornamelijk bestaat uit sprayen (het inhaleren van slijmverdunnende 
middelen). Daarnaast sport ze nog drie keer in de week anderhalf uur. In haar pubertijd had ze weinig last 
van haar CF, ze merkt dat dat nu iets meer wordt. Inge is 28 jaar en bij haar hebben ze pas op haar 
veertiende ontdekt dat ze CF had. Ze woont samen met haar oudere vriend en is werkzaam in de zorg. Ze 
heeft vooral last van haar neusholtes en luchtwegen. Aan behandeling besteedt ze vijf minuten per dag en 
daarnaast sport ze twee keer in de week.  

Er zijn dus een aantal algemene kenmerken bij de vrouwen die op mijn oproep hebben gereageerd. 
Ten eerste kunnen bijna al deze vrouwen als lichte CF’ers worden beschouwd. Dit zorgt ervoor dat de 
resultaten van dit onderzoek niet representatief zijn voor alle CF-vrouwen. Wat natuurlijk al niet het geval 
is omdat CF bij elke patiënt een andere invloed heeft en de populatie te klein is om dergelijke conclusies 
te trekken. Ten tweede kan ik concluderen dat alle respondenten werkzaam zijn of zijn geweest in een 
beroep dat met zorg te maken heeft. De betrokkenheid die ze voelen bij de zorg voor anderen kan 
aanleiding zijn geweest om te reageren op mijn oproep. Een veel gehoord argument voor deelname was 
betrokkenheid bij de kwaliteit van zorg voor CF-patienten en anderen te helpen door hun ervaringen te 
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delen. Ten slotte kan ik concluderen dat alle vrouwen redelijk therapietrouw zijn en deze trouw ook als 
iets vanzelfsprekends zien.  
 
Hoofdstuk 7 Literatuur 

 
7.1 Seksualiteit in Nederland 
Seksualiteit is historisch en sociaal geconstrueerd. Bestaande discoursen over seks, zoals morele waarden, 
wetten, psychologische theorieën, medische definities en pornografie, tonen de mogelijkheden en 
restricties op het gebied van seks. Ze pretenderen het allemaal over ‘ware’ seks te hebben. Deze 
discoursen worden door ons waargenomen en daaruit worden eigen ideeën over seksualiteit gevormd. 
(Weeks 2003;7/8) Ze beïnvloeden de manier waarop we ons lichaam zien, hoe we ons voelen en hoe we 
onze seksualiteit vormgeven. Programma’s als Neuken doe je zo en Spuiten en Slikken laten zien wat er 
mogelijk is. Ze hebben geen voorlichtingsfunctie, maar willen met name laten zien hoe ‘leuk’ seks kan 
zijn. Dat er onder Nederlanders ook veel problemen zijn op seksueel gebied blijkt uit een onderzoek van 
de Rutgers Nisso Groep op basis van het grootschalige bevolkingsonderzoek naar de seksuele gezondheid, 
de zorgbehoeften en het zorggebruik van Nederlanders tussen 19 en 69 jaar.  

De helft van alle Nederlanders ervaart problemen op seksueel gebied. Ruim 2 miljoen mensen per 
jaar hebben behoefte aan professionele hulp, zowel psychische als medische hulp. Van hen komt iets meer 
dan de helft ook daadwerkelijk terecht bij zorgverleners. Vaak omdat ze de stap niet durven te zetten, 
maar ook omdat mensen de hulp te duur vinden, de wachtlijst lang is of omdat ze geen geschikte 
hulpverlener kunnen vinden. De helft van alle volwassen Nederlanders ervaart stress in verband met seks 
en relaties. Bij circa een kwart spelen ernstige seksuele gezondheidsproblemen, zoals relatieproblemen, 
zorgen om soa en hiv, problemen rond onvruchtbaarheid, abortus, seksueel functioneren, seksueel geweld 
en overmatig seksueel verlangen. 
  Uit het onderzoek blijkt verder dat de seksuele gezondheid van mensen nauw samenhangt met hun 
geestelijk welzijn. Een kwart van alle psychische klachten bij zowel mannen als vrouwen is gerelateerd 
aan uiteenlopende seksuele gezondheidsproblemen. De afname van seksuele taboes en de toename van 
seksueel getinte uitingen in de media en in het straatbeeld, contrasteren sterk met de relatieve rust die 
heerst in de slaapkamer van de meeste volwassen Nederlanders. Seks vindt overwegend plaats in vaste, 
monogame relaties. De frequentie van seksueel contact ligt iets lager dan 15 jaar geleden. Zes op de tien 
mensen heeft hooguit eens per week seks met hun partner. Veel mensen vinden die frequentie aan de lage 
kant. Er is wel meer variatie in het seksuele repertoire: orale en anale seks, masturbatie en het gebruik van 
seksspeeltjes en porno. Vrouwen hebben vaker dan voorheen meerdere seksuele partners. 4 
  Janita Ravesloot heeft onderzoek gedaan naar seksualiteit in de jeugdfase en constateerde dat 
jongeren steeds meer seksuele autonomie hebben vergaard en van hun een hoge mate van zelfcontrole, 
inschattingsvermogen en het beschikken over communicatieve vaardigheden wordt verwacht. Hoger 
opgeleide jongeren – postadolescenten - verschillen van hun lager opgeleide leeftijdsgenoten – 
jongvolwassenen - in seksuele leefstijl. Ze experimenteren meer met losse relaties of stellen het aangaan 
van seksuele contacten uit. Ook hechten ze meer waarde aan vriendschappen en hebben ze een egalitair 
manvrouwbeeld. Maar de jeugd heeft ook iets gemeenschappelijks. Volgens Ravesloot is het praten over 
de eigen seksualiteit, in tegenstelling tot de huidige praat- en onderhandelcultuur, voor de meeste jongens 
en meisjes geen realiteit. Ze praten er niet met leeftijdsgenoten over noch met ouders, want ze 
beschouwen het als een privé domein waar niemand iets mee te maken heeft. Als ze ouder zijn wordt wel 

                                                 
4 Dit is afkomstig van een samenvatting van de resultaten van het onderzoek Seksuele Gezondheid in 
Nederland 2006 (uitgeverij Eburon, Delft) verschenen op de website van de Rutgers Nisso Groep.  
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intiem gesproken met de vrijpartner. (1997:186-195) Seksualiteit wordt dan misschien niet meer als taboe 
beschouwt, het wordt nog steeds gezien als een privé domein waar ervaringen niet openlijk worden 
gedeeld. Dus hoe de uitwerking van de sociale constructie van seksualiteit er uit ziet is vooralsnog 
moeilijk te bepalen.  
 
7.2 Seksualiteit en ziek zijn 
Als je ziek bent, heb je minder zin in seks. Deze uitspraak ben ik veelvuldig tegengekomen in de 
literatuur, maar is dit ook zo? Seks bij lichamelijk gehandicapten en chronisch zieken wordt heel vaak 
als taboe beschouwd. Ze zouden daar niet aan doen, of geen gevoelens hebben. Natuurlijk hebben 
lichamelijk gehandicapten en chronisch zieken net zo goed als ‘gezonde’ mensen seksuele gevoelens en 
behoeftes. Door de handicap worden zij echter beperkt in het tot uitvoer brengen van die gevoelens. De 
mate van  beperking is natuurlijk heel erg afhankelijk van het soort handicap of ziekte, maar toch zijn er 
ook algemene kenmerken bekend. Meestal blijft het onduidelijk of er een causaal verband is tussen de 
ziekte en de seksualiteitsbeleving, omdat ook andere factoren een rol spelen. Deze factoren zijn 
bijvoorbeeld de psychische draagkracht van het individu, de aard van de ziekte en de noodzakelijke 
behandeling, de leeftijd en eventuele comorbiditeit5, de seksuele gewoonte en de partnerrelatie en 
tenslotte de rol van de sociale omgeving. (Slob ea;1996:276)   

Sinds de seksuele revolutie en de oprichting van de Seksuologie is er veel vooruitgang geboekt 
in de erkenning van seksuele behoeften van lichamelijk gehandicapten en chronisch zieken. Over de 
gevolgen van een handicap voor het seksueel functioneren is echter nog weinig bekend. De Rutgers 
Nisso groep heeft naar aanleiding hiervan in 2005 een literatuuronderzoek verricht naar handicaps en 
seksualiteit. Uit dit onderzoek bleek dat wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van ziekte of 
handicap op het seksueel functioneren schaars is. Veel onderzoek kenmerkt zich door kleine 
steekproeven en sterk uiteenlopende operationalisaties van seksuele problemen, wat de opbouw van een 
fundament van kennis over seksuele problemen na een chronische aandoening sterk belemmert. De 
seksuele problematiek bij mensen met een chronische ziekte of handicap is zeer omvangrijk in 
vergelijking met de gezonde bevolking. Voor veel diagnosegroepen geldt dat een meerderheid van de 
patiënten op een of ander gebied seksueel disfunctioneren ervaart, waarbij naast de lichamelijke 
functiestoornissen ook psychische aanpassingsproblemen, zoals depressie of angsten een aanzienlijke rol 
spelen.(Bender ea;2005:17) 

Jans en Vansteenwegen halen in het Tijdschrift voor Seksuologie de rol van de ouders aan bij de 
ontwikkeling van een (seksuele) identiteit. Ouders hebben vaak de neiging om hun lichamelijk 
gehandicapte of chronisch zieke kind te veel te beschermen. Dit gebeurt ook bij de ontwikkeling van de 
seksuele identiteit. Door de overprotectie van de ouders en de nadruk op behandeling is er vaak weinig 
aandacht voor de (seksuele) gevoelens van het kind. Bovendien willen de ouders proberen te voorkomen 
dat hun kind voor teleurstelling komt te staan. (1999; 23:136) Deze auteurs hebben een onderzoek gedaan 
naar de seksualiteitsbeleving van vrouwen met een lichamelijke handicap. In deze studie werd vastgesteld 
dat vrouwen met een handicap een meer afwijzende houding hebben ten aanzien van seksualiteit. Ook 
zouden zij minder seksuele kennis en ervaringen hebben en zijn zij minder tevreden over hun 
seksualiteitsbeleving dan niet-gehandicapte vrouwen. Wat betreft seksueel verlangen, fantaseren en 
seksuele motivatie komen zij echter overeen. (1999;23:135) 

Seksuele problemen zijn dus individuele problemen maar ook problemen van koppels. Als de één 
ziek is heeft dit ook invloed op de ander. Als er problemen zijn zullen die samen moeten worden opgelost, 

                                                 
5 Comorbiditeit is het tegelijkertijd voorkomen van twee of meer stoornissen of aandoeningen bij een 
patiënt. Dit gebeurt in het algemeen met het gelijktijdig voorkomen van lichamelijke, geestelijke en vaak de 
daaropvolgende sociale problemen bij een persoon. 
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aangezien ze moeten worden afgestemd op de wensen en verlangens van de zieke en zijn of haar partner. 
Dit is niet altijd gemakkelijk.Veel relaties lopen stuk, als blijkt dat de zieke en zijn of haar partner andere 
verwachtingen hebben over de seksualiteitsbeleving. Bovendien is voortplanting voor veel chronisch 
zieken een moeilijk vraagstuk. Buiten dat hun ziekte een beperking kan opleveren voor het opvoeden van 
het kind is er de angst dat de ongeborene een zelfde ziekte tegemoet ziet. Mocht het uiteindelijk echt niet 
lukken om een relatie op te bouwen met iemand dan bestaat er een mogelijkheid tot betaalde seksuele 
dienstverlening speciaal voor lichamelijk gehandicapten. Soms worden deze diensten zelfs vergoed, maar 
dit is afhankelijk van de gemeente waar je woont. Deze vorm van dienstverlening is echter moeilijk 
bereikbaar en brengt vaak hoge kosten met zich mee. Bovendien weten veel chronisch zieken en 
lichamelijk gehandicapten niet van deze vorm van dienstverlening, omdat er in folders over seksualiteit 
meestal geen aandacht aan wordt besteed.       

 
7.2 Seksualiteit en Cystic Fibrosis 
Het aantal artikelen dat is geschreven naar aanleiding van onderzoek naar seksualiteitsbeleving en CF is 
nog zeer klein. Sommige onderzoekers hebben meerdere artikelen geschreven, maar over het algemeen 
zijn deze gebaseerd op vrij kleine onderzoeken. Specifiek over seksualiteit en CF is onderzoek gedaan 
door onder andere Coffman ea.. Zij hebben 48 alleenstaande jongeren met CF en een vergelijkbare groep 
zonder chronische ziekte geïnterviewd en vragenlijsten voorgelegd. Ze werden ook vergeleken met een 
eerder bestudeerde groep van getrouwde CF-patiënten. De uitkomsten van dit onderzoek waren dat 
vrouwelijke alleenstaande adolescenten met CF later met daten begonnen, minder seksuele verlangens 
hadden en meer seksuele problemen hadden dan de fysiek gezonde vrouwen. Met de mannelijke 
alleenstaande CF-patiënten ging het veel beter dan met de vrouwen met CF en ze benaderden de groep 
gezonde respondenten in alle bestudeerde gevallen. De onderzoekers gaven als aanbeveling dat er meer 
genderspecifiek naar chronische aandoeningen moet worden gekeken. (Coffman ea; 1984) 
  Een ander onderzoek gaat over het zelfbeeld van jongeren met CF. 49 jongeren die onder 
behandeling stonden in een kinderziekenhuis in Melbourne in de leeftijd van 14 tot 18 jaar hebben voor dit 
onderzoek een vragenlijst ingevuld. De onderzoekers concludeerden dat meisjes en jongens op een 
verschillende manier omgaan met CF. Meisjes hebben een significante verstoring van hun zelfbeeld 
volgens dit onderzoek en jongens proberen de impact van hun ziekte op hun leven te negeren. (Sawyer ea; 
1995) Als je deze twee onderzoeken bekijkt lijkt het ten eerste belangrijk om jongeren met CF 
genderspecifiek te bekijken en te behandelen. Susan Sawyer is een arts in Australië die veel onderzoek 
gedaan heeft naar het thema seksualiteit en CF. Zo merkte zij in haar artikel Reproductive and sexual 
health in adolescents with cystic fibrosis op dat alle adolescenten aspecten van seksualiteit verwarrend, 
beschamend, of verontrustend vinden, maar dat adolescenten met een chronische ziekte bloot staan aan 
extra stress die hun psychoseksuele gezondheid kan beïnvloeden. (Sawyer;1996) Er zijn ook problemen 
op het gebied van voorlichting. Volgens Sawyer worstelen veel artsen met het moment waarop ze de 
patiënt moeten inlichten over infertiliteit. Dit komt onder andere tot uiting in de moeilijkheid van het 
vinden van het goede moment, de schaamte rond het onderwerp, het prioriteiten stellen bij voorlichting en 
behandeling van CF, het moeilijke van slecht nieuws brengen en een gebrek aan training op het gebied 
van reproductieve en seksuele gezondheid. De meest genoemde reden van uitstel van inlichting is dat er 
veel ernstiger gezondheidsproblemen samengaan met CF dan het seksualiteitprobleem. (Sawyer ea.2001) 

Uit een ander onderzoek waaraan Sawyer meewerkte waarbij 55 meisjes tussen de 12 en 19 jaar 
met CF en hun moeders zijn geïnterviewd, bleek dat de ouders voor de meisjes de meest geraadpleegde 
bron van informatie zijn over seksualiteit. Ouders zochten naar eigen zeggen hun informatie juist bij de 
CF-arts, maar er waren er maar weinig die er daadwerkelijk met de arts over hadden gesproken. 96 % 
vroeg om meer informatie. Ouders wilden deze informatie het liefst vóór de puberteit te weten komen, de 
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meisjes daarentegen pas vanaf de puberteit. De auteurs vinden het niet goed dat de meisjes afgaan op de 
informatie over seksualiteit die ze van hun moeder krijgen, omdat die niet toereikend is. Zij vinden het 
belangrijk dat de CF-specialisten een grotere rol gaan spelen in het voorlichten over seksualiteit en 
contraceptie. Dit komt voort uit een resultaat van het onderzoek, namelijk dat meisjes het idee hebben dat 
ze minder kans hebben om zwanger te worden of een SOA op te lopen, omdat ze CF hebben. Het is 
daarom nodig dat de CF-specialist ze daarover informeert, want CF-patiënten kunnen niet altijd dezelfde 
anticonceptie middelen gebruiken als hun gezonde leeftijdsgenoten. (Nixon ea;2003) 

Tenslotte verloopt bij kinderen met CF de ontwikkeling van het lichaam trager en de genitale 
ontwikkeling loopt achter bij die van ‘gezonde’ pubers. Hun seksualiteit kan worden beïnvloed door CF. 
Het zorgt er onder andere voor dat mannen niet goed kunnen klaarkomen en er een hoog 
infertiliteitsgehalte is. Bijna alle mannelijke CF-patiënten zijn onvruchtbaar. Vrouwen met CF kunnen wel 
kinderen krijgen, niet zo makkelijk als bij ‘gezonde’ vrouwen, maar het kan wel. Dit kan ook invloed 
hebben op relaties en dat verklaart misschien het feit dat vrouwen met CF over het algemeen stabielere 
relaties hebben dan mannen met CF. (Elborn 1998:223)   

 
Hoofdstuk 8 Sociaal leven  
 
Voordat ik overga tot het seksuele leven en beleven van CF-patiënten wil ik eerst ingaan op de invloed 
van CF op het sociale leven.Veel relaties ontstaan immers uit vriendschappen en je zal bovendien eerst 
iemand moeten ontmoeten voor je een seksuele relatie kunt beginnen. Ook is het belangrijk dat je met 
anderen over seksualiteit kunt praten, bijvoorbeeld met lotgenoten.  
 
8.1 Uitgaan 
Dé plek om potentiële sekspartners te ontmoeten is de kroeg of de discotheek. Veel gezonde jongeren 
stappen elk weekend, soms wel drie keer per week en ontmoeten daarbij andere leuke jongens of meiden. 
Als je CF hebt is het niet altijd zo prettig om uit te gaan. Veel kroegen staan blauw van de rook en voor 
een CF-patient is dat bijna niet uit te houden. Kim (21) gaf aan dat ze er op de avond zelf geen last van 
had, maar als ze dan ’s avonds thuis kwam of de volgende dag voelde ze zich benauwder. Als ze meer 
verkouden is als anders stapt ze ook minder, maar ze is ook niet bereid om dan maar thuis te gaan zitten. 
Soms moet ze zich wel aanpassen, dus dan gaat ze een avond niet of blijft ze in de zomer op het terras 
zitten in plaats van binnen te staan. Rookvrije kroegen zouden voor haar een uitkomst zijn. “Ze zeggen 
altijd bewegen is goed voor je CF, dus dansen is goed, maar al die rook niet, dus het is eigenlijk heel 
dubbel.” Karin (35) ging vroeger vaker naar discotheken dan naar de kroeg. In de discotheek is de 
ventilatie namelijk veel beter geregeld en kan de rook opstijgen als het een grote ruimte is. Inge (28) gaf 
aan dat ze na een avond in een café drie dagen aan het hoesten was en besloot om niet meer te gaan. Toch 
vond ze dat niet echt vervelend en ze denkt dat ze daar ook gewoon geen typ voor was. Ze erkende dit als 
een onbewuste aanpassing en gaf aan dat als ze geen CF had het uitgaan misschien wel heel leuk had 
gevonden. Barbara baalt er enorm van dat ze zo’n last heeft van de rook. “ Ik zou zo graag eens naar een 
restaurant gaan, maar het kan gewoon niet.” 
  Een ander probleem met het uitgaan voor CF-patiënten is de tijd. Een beetje stapavond begint om 
een uur of elf en eindigt om een uur of vier. Dit kost meer energie dan normaal. Wil je als CF-patiënt een 
stapavond plannen dan moet je al dagen van te voren zorgen dat je goed uitgerust bent en goed eet zodat je 
het wel vol kan houden zo’n avond. En als dat dan gelukt is kost het ook nog drie dagen om te herstellen. 
Inge (28): “Ik ging wel uit, maar niet zo extreem als mijn vriendinnen, die vrijdagavond en 
donderdagavond en zaterdagavond in de stad zaten, dan was ik er maar één avond.” De invloed van CF 
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op het uitgaan is dus afhankelijk van de lichamelijke conditie waarin je verkeert. Daarom is het ook 
afhankelijk van hoeveel last je hebt van je CF, de meeste jongeren kunnen nog heel veel. 

Sommige CF’ers komen helemaal weinig de deur uit. Ze zijn bang voor bacteriën en 
pseudomonas. Deze is namelijk niet alleen overdraagbaar, maar ligt ook op straat. Dergelijke risico’s 
moeten wel afgewogen worden ten opzichte van de kwaliteit van leven. Inge: “Ik heb een keer iemand 
gesproken die zei ja, ik ga niet in een trein, daar zitten allemaal bacteriën!! Ik zeg ja, ik ben me daar gek!! 
Daar heb ik helemaal geen zin in, maarja, ik ben in een positie dat ik dat kan zeggen, want ik ben redelijk 
gezond.” Elke CF-patiënt maakt verschillende keuzes op dat gebied.  
 
8.2 Vriendschap 
Het sluiten van vriendschappen wordt volgens de respondenten niet beïnvloed door CF. Wel is het 
moeilijker om vriendschappen te onderhouden. Niet iedereen kan er begrip voor op brengen als je wéér 
niet op zijn of haar verjaardag kunt komen. Ook kun je minder vaak activiteiten ondernemen met je 
vrienden dan je misschien zou willen. Volgens Linn (28) is het een kwestie van keuzes maken. Je kunt 
niet altijd uitgaan en afspreken, je moet wat vaker voor jezelf kiezen. De meeste vriendschappen zijn daar 
gelukkig wel sterk genoeg voor en “zo niet dan zou dat kunnen komen door de intensiteit van dat contact”. 
Nicolien kwam in de pubertijd vooral veel onbegrip tegen bij leeftijdsgenoten. “In de die tijd was ik me er 
erg van bewust dat ik niet oud zou worden. Daar wil je toch met leeftijdsgenoten over praten, maar dat 
werkt dan weer niet, want die zijn daar nog lang niet mee bezig. En daar werd ik dan wel heel verdrietig 
van.” Ze heeft eigenlijk twee soorten vrienden. Vrienden die niet weten hoe ze er mee om moeten gaan als 
ze veel in het ziekenhuis ligt en dan afhaken. “Maar ook vrienden die er helemaal in opgaan en er alles 
aan willen doen om het voor jou dan zo makkelijk mogelijk te maken en dan daar weer problemen mee 
krijgen. Dan vonden ze het zo erg voor mij dat ze er zelf helemaal verdrietig van werden.” 

Karin ergert zich wel eens aan haar leeftijdsgenoten: “Ik vind mensen van mijn leeftijd vrij 
verwend. Ze willen alles, ze hebben alles en ze lopen altijd te klagen. En als je van jongs af aan zoveel 
hebt meegemaakt, je bent zoveel sterker, zoveel volwassener, dat ik ook wel merk dat ik niet met zulk soort 
kinderachtige mensen wil omgaan.” Alle respondenten gaven wel aan dat je je vrienden zo goed leert 
kennen en de vriendschappen waar je echt wat aan hebt overblijven.  
 
8.3 Lotgenotencontact 
Lotgenotencontact was voor de helft van de respondenten wel belangrijk en voor de andere helft niet. 
Nicolien (22) vond het bijvoorbeeld heel erg leuk om contact te hebben met ander CF’ers. Zij had zelfs 
ooit een vriendje met CF. Sinds de segregatie is het advies dat ze elkaar eigenlijk niet meer mogen 
opzoeken, maar Nicolien doet dit wel nog steeds. Die vriendschappen betekenen veel voor haar en ze 
weigert ze op afstand te houden. Toch zitten er voor haar ook nadelen aan. “Als je drie begrafenissen in 
drie weken hebt, hakt dat er wel in.” Dit is voor veel van de andere respondenten dan ook dé reden om dat 
lotgenotencontact af te houden. Zij willen zichzelf beschermen door geen vriendschappen te sluiten met de 
mensen die de zelfde ellende doormaken als zij en vroeg zullen sterven. Dit was voor sommige een heel 
bewuste keuze. Kim gaf aan dat ze liever gewoon normale vrienden heeft. Haar zusje heeft ook CF dus 
met haar kan ze erover praten, maar verder heeft ze geen behoefte om het er steeds maar over te hebben. 
Ze wilde het liefst gewoon normaal zijn en zoveel mogelijk meedoen met haar gezonde vrienden. Zij en 
haar zusje zijn allebei geïnfecteerd met het pseudomonas virus.  

“Ik kon nooit meer ergens naar toe omdat ik die bacterie had. Dus patiënten met dezelfde 
bacterie die ik had, dat was een apart groepje en wij mochten nergens komen.Toen we 15 
waren mochten we ook al niet mee. Maar het wordt steeds strenger, want ik werd vroeger 
ook nog wel op het eind van de dag gepland bij de longarts, omdat ik niet in contact 
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mocht komen met anderen. Ja ze worden gewoon steeds strenger, ze zijn bang voor de 
kruisinfectie.” 

 Bij Inge lag het weer meer aan een soort schuldgevoel ten opzichte van haar zwakkere lotgenoten. Bij 
haar is pas op haar veertiende CF geconstateerd en ze is dan ook gezonder dan haar leeftijdsgenoten met 
CF. Daarom ging ze ook nooit naar bijeenkomsten met CF-patiënten. (vóór het segregatieadvies)  “Kijk 
als ik daar als Hollands welvaren binnenstap en er zit iemand helemaal zielig met zo’n slangetje in z’n 
neus en zo’n zuurstoftankje..ja…dat vind ik dan een beetje zielig. Diegene denkt dan ‘oh, zo wil ik ook wel 
zijn’” Barbara denkt daar net zo over: “Ik ben één keer op CF-kamp geweest, dat was heel leuk en 
tegelijkertijd ook heeel erg!” Ze vond het moeilijk om geconfronteerd te worden met jongeren die veel 
zieker waren dan zij en schrok ook van haar toekomstbeeld. Zij voelde zich tussen de wal en het schip. 
Aan de ene kant waren haar gezonde vrienden aan wie het moeilijk was om uit te leggen dat ze vaak 
afspraken af moest zeggen omdat ze te moe was. Aan de andere kant waren haar lotgenoten die even oud 
waren en zieker waren dan zij.  

“Ik had een heel romantisch beeld van andere CF’ers, van nou dat is een groep waar je 
echt helemaal tussen past. Toen ik een keer voor een kuur in het ziekenhuis lag en na een 
week weer op de been was, maar toch moest blijven om de kuur af te maken, hoorde ik 
mijn kamergenoten over mij praten van :’Zo kijk die ‘s rondlopen’ en toen voelde ik me 
wel erg alleen.”  

Barbara voelt zich gestigmatiseerd door haar lotgenoten én haar gezonde referentiegroep en heeft daarmee 
moeite haar eigen identiteit te bepalen. Erving Goffman heeft in zijn boek Stigma de oriëntering van de 
gestigmatiseerde op andere groepen beschreven. Volgens Goffman kan er zoals bij Barbara een zekere 
ambivalentie worden aangewezen in de gevoelens van de gestigmatiseerde ten aanzien van de eigen 
identiteit op de momenten dat zij geconfronteerd wordt met soortgenoten die zich in overeenstemming 
met de stereotype gedragen. Aan de ene kant zal zij dit met afschuw aanzien, aan de andere kant schaamt 
zij zich voor haar weerzin en voelt zij zich betrokken bij haar soortgenoot. (Goffman 1963: 107-125)    
 Inge heeft verder moeite met de overdreven beschermende manier waarop artsen omgaan met het risico op 
kruisbesmetting. “De manier waarop, ja dat is gewoon niet mijn ding, We moeten hier (in een ruimte 
buiten het ziekenhuis) zitten in verband met die bacterie, dat zie ik niet zo. Ja dat is natuurlijk ook 
allemaal wel heel belangrijk, maar ja dan moet al het lotgenotencontact via telefoon of via internet, want 
stel je voor dat we elkaar zien!” Toen ze gevraagd werd een CF platform op te zetten samen met een 
andere CF-patiënt, deed de medische staf daar volgens Inge erg dramatisch over.  

“Het moest ook allemaal niet te persoonlijk worden, want ja, ik mocht ook niet vragen 
hoe het met hem ging, want nee, stel dat ie me aardig ging vinden en dan ging ik 
misschien een keer dood en dan moest hij weer verwerken dat ik dood was gegaan. Ja 
dan denk ik ja het is heel vervelend en het is heel erg dat je mensen in je omgeving 
verliest, maar, ja, dat is gewoon helaas het leven. Daar kun je wel heel zielig en 
melodramatisch over doen, maar daar wordt je leven echt niet beter van.”  

Karin vindt het juist wel goed dat er zo voorzichtig wordt omgesprongen met lotgenotencontact. “Je ziet 
elkaar wel minder, maar ik heb een pseudomonassoort die zou ik niemand willen gunnen, want die is echt 
heel erg, echt rampzalig. Dus voor mij is dat beleid logisch, ik wil niemand hiermee aansteken.”  
Lotgenotencontact is dus voor de één heel belangrijk en voor de ander overbodig of niet nodig uit 
zelfbescherming of bescherming van anderen. Een beperking van de mogelijkheden van CF’ers in hun 
sociale leven zoals ik hier heb beschreven kan leiden tot isolatie. Een paar respondenten hadden daar 
moeite mee. Sommige voelen het als een keuze voor hun fysieke gezondheid. Deze keuze is voor hen 
moeilijk te maken, omdat het ten koste gaat van hun kwaliteit van leven. De keuze voor kwaliteit of 
kwantiteit van leven is dus in hoge mate afhankelijk van de levensinstelling van de persoon.Vermoeidheid 
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of ziekte zijn regelmatig de oorzaak van minder activiteiten ondernemen met vrienden en daarmee het 
onderhouden van sociale contacten en hebben op die manier invloed op het sociale leven van een CF’er.  

 
Hoofdstuk 9 Seksuele gevoelens 

 
Omdat CF zo’n ernstige ziekte is en je tot 20 jaar geleden nog maar een jaar of 18 werd met CF, is de 
aandacht voor seksualiteit pas heel laat op gang gekomen. CF-patiënten hielden zich vooral bezig met 
behandeling en overleven, daarbij leek geen plek voor seksuele gevoelens. Pas sinds de laatste jaren zijn 
ook professionals zich steeds meer bewust van de seksuele gevoelens van CF-patiënten. Toch ligt de 
nadruk in gesprekken over seksualiteit met de arts vooral op voortplanting. Dit is ook logisch, aangezien 
CF een grote invloed heeft op iemands fertiliteit. Zoals gezegd zijn vrijwel alle mannen met CF 
onvruchtbaar en vrouwen met CF zijn verminderd vruchtbaar. Er ligt bij de seksualiteit dan ook veel 
minder nadruk op voortplanting dan bij gezonde mensen. Dit zou dus eigenlijk betekenen dat er meer 
geconcentreerd kan worden op de kwaliteit van het seksleven. Het zou dus vooral fijn moeten zijn.  
De seksuele gevoelens zijn er zeker, deze wijken niet af van gezonde mensen. Maar zin in iemand hebben 
en geil zijn leidt minder vaak ook tot seksuele (inter)actie. Als een CF’er zijn of haar gevoelens goed tot 
uiting wil brengen zal hij/zij zich moeten voorbereiden op inspanning.  

Volgens Anna Tsang, Nurse Practitioner in het St. Michaels Hospital in Toronto verlies je daarmee 
als CF-patiënt je spontaniteit. Je kunt niet zomaar als je zin hebt vrijen, je moet het plannen. Dit leidt ertoe 
dat CF-patiënten het vaak fijner vinden om intiem te zijn met hun partner, te knuffelen en te zoenen. 
Kortom de seksuele gevoelens van CF’ers zijn niet anders dan die van gezonde mensen, het is alleen soms 
moeilijker om uiting te geven aan die gevoelens. Ook kunnen allerlei onzekerheden over het lichaam er 
voor zorgen dat seks tegen gaat staan, bijvoorbeeld omdat het pijn doet of omdat het vermoeiend is. Dan 
kan ook de zin in seks verdwijnen. Want hoe minder je vrijt, hoe minder zin je krijgt. Het hebben van seks 
kan er voor zorgen dat je weer sneller zin krijgt. Als dit lang uitblijft, kan het moeilijk zijn het gevoel weer 
op te pakken. Ook slangen aan je lijf of littekens kunnen er voor zorgen dat je jezelf totaal niet sexy vind 
en dat kan ook je seksuele gevoelens verminderen. Het denken over seks kan beïnvloed worden door 
bijvoorbeeld geloof of gender, maar in principe heeft iedereen seksuele gevoelens. 
 
Hoofdstuk 10 Seksuele vermogen en ervaringen 

 
Het seksuele vermogen van een CF’er is per patiënt verschillend. Niet alle CF-patienten hebben een 
slechte longfunctie en niet alle CF-patienten zijn vaak moe. De meeste mannen met CF zijn welliswaar 
onvruchtbaar, ze zijn niet impotent. Ze kunnen gewoon normaal seksueel functioneren. Voor vrouwen 
geld hetzelfde. Vrouwen met CF kunnen net zo opgewonden raken als gezonde vrouwen. Toch zijn er wel 
factoren die seksueel contact moeilijk of minder plezierig kunnen maken. In dit hoofdstuk beschrijf ik het 
falen van de lichamen van CF-patienten op seksueel gebied. Bovendien geef ik weer hoe CF-patienten 
omgaan met deze problemen en welke oplossingen er voor zijn.  
 
10.1 Vermoeidheid  
De grootste klacht bij CF-patiënten met betrekking tot seksualiteit is vermoeidheid. Door een verminderde 
longfunctie zijn ze conditioneel slecht en dit heeft gevolgen voor hun vermogen tot het hebben van seks. 
Zeker als je ook nog naar school moet of werkt kan een dag zeer vermoeiend zijn en ben je ’s avonds vaak 
niet meer in staat om te vrijen. Nicolien (21 jaar) “Het klassieke van ‘ik heb hoofdpijn’ dat komt dan bij 
ons wat vaker voor, alleen dan geen hoofdpijn maar andere dingen. ‘Ik ben moe, of ik heb buikpijn of ik 
ben benauwd of ik moet aan de sondevoeding.’ Ja van die dingen.” Als je wil weten of je het wel vol kunt 
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houden, kun je bijvoorbeeld twee trappen oplopen. Voel je je dan goed, dan ben je fit genoeg om seks te 
hebben. Bovendien kun je je conditie natuurlijk trainen. Door veel beweging verbetert de conditie en krijg 
je meer energie. Barbara (32) pakt het als volgt aan: “Als we naar boven gaan om te vrijen dan pak ik 
meestal nog even gauw een banaantje mee of mijn vriend grijpt een pak sinaasappelsap, dan heb ik nog 
wat extra energie!” Goed uitrusten van te voren kan ook helpen en je moet er wel rekening mee houden of 
je de volgende dag niet iets inspannends hebt. Sommige respondenten gaven aan dat ze als ze erg moe zijn 
hun partner gewoon meer het werk laten doen en zich zelf zo weinig mogelijk inspannen.  
 
10.2 Benauwdheid 
Naarmate de longfunctie van een CF’er slechter wordt, krijgt deze het steeds vaker benauwd. Op een 
gegeven moment zal diegene zelfs extra zuurstof moeten gebruiken om te kunnen functioneren. Bij 
fysieke inspanning kan je natuurlijk extra benauwd worden. Zo ook tijdens het vrijen. Wat je dan kan doen 
is bijvoorbeeld een CF-vriendelijk standje aannemen, waarbij de borst vrij ligt en er zoveel mogelijk lucht 
kan binnenkomen. 
Hieronder staan enkele voorbeelden. 
 

CF-vriendelijke standjes voor vrouwen   CF-vriendelijke standjes voor mannen 

     

          
(Bron: Brochure Sexuality, Fertility and Cystic Fibrosis: Information for adults; Canadian Cystic Fibrosis 
Foundation 2004) 
 
Mocht ook dat nog niet genoeg zijn, dan kan het natuurlijk voorkomen dat een CF’er extra zuurstof nodig 
heeft tijdens het vrijen. Onder CF’ers wordt hier veelal om gelachen. De lachwekkende situatie van het 
grijpen naar de zuurstoftank tijdens het vrijen is bij allen bekend. Aan de andere kant is het natuurlijk 
moeilijk als het zo ver komt. Aangezien mijn respondenten lichte CF’ers waren heb ik deze situatie niet 
met hen kunnen bespreken. Wel gaven sommigen aan dat ze er tegen opzien mocht het zo ver komen. “Ik 
ken wel de verhalen dat ze een zuurstoftank naast het bed hebben staan, om halverwege even wat extra 
zuurstof op te nemen. Ja ik moet eerlijk zeggen, daar heb ik met mijn vriend ook wel echt over gesproken, 
als dat bij mij gebeurt, dan denk ik dat ik het dan niet meer hoef.” (Inge) 
 
10.3 Hoestbuien 
Plotseling opkomende hoestbuien komen vaak voor bij CF-patiënten. Vaak gaat het gepaard met het 
opgeven van sputum. Dit kan tijdens het vrijen erg afleiden. Linn: “Qua seksueel contact is het gewoon 
vervelend dat je af en toe enorm moet hoesten tussendoor. Dat is eigenlijk waar wij vooral tegen aan 
lopen, dat je toch even een pauze moet inlassen en het verstoord wel eens het gezellige moment, dat je 
denkt nou dit komt nou niet heel erg gelegen.” Als er een hoestbui opkomt, hebben de meeste vrouwen 
hun ruimte nodig om even rustig uit te hoesten en wat water te drinken. Daarna moeten ze wel weer even 



Seks als inspanning; Over seksualiteitsbeleving en voorlichting bij mensen met Cystic 
Fibrosis in Nederland  Nienke Blokker 2006 

 26

op gang komen, maar dan proberen ze het gewoon weer op te pakken waar ze gebleven waren. Maar 
daarmee is het nog niet gedaan. Karin: “Als ik een keer een flinke longontsteking heb, dan ga je natuurlijk 
wat meer hoesten. En er zit natuurlijk allemaal ontstoken groen slijm in je longen wat je ophoest. Nou ik 
moet zeggen ik heb een hele lieve vriend al 12 jaar, maar die wil me dan echt niet zoenen!! Net als met 
iemand die snipverkouden is, die vind je ook niet aantrekkelijk. Meestal zeg ik dan: Geef me dan maar een 
rugmassage ofzo!”  

Het kan ook voorkomen dat er tijdens het hoesten bloed meekomt. Dit kan erg beangstigend zijn 
voor zowel de CF’er als voor zijn of haar partner. Door goed de oefeningen te doen en met behulp van 
fysiotherapie kan het hoesten verminderen. Het is ook erg belangrijk om luchtweginfecties meteen te 
behandelen. Verder kan er sprake zijn van een vitamine K tekort. Dit kan opgeheven worden door 
vitamine K toevoeging, waardoor de bloedstolling beter wordt. Als voor het vrijen slijm wordt opgehoest 
met fysiotherapie oefeningen is het waarschijnlijk dat er minder gehoest wordt tijdens de seks.  

 
10.4 Schimmelinfecties 
“Soa’s nee ik weet niet, maar ik heb wel eens zo’n vaginale schimmel gehad. Is dat een soa of niet?”  
(Kim) Een probleem dat vooral bij vrouwen met CF voorkomt is vaginale infectie. Bijna al mijn 
respondenten hadden wel eens zo’n infectie gehad. Ze worden meestal veroorzaakt door gisten en 
schimmels (Candida) die goed groeien als er antibiotica gebruikt wordt. De weerstand tegen deze gisten 
en schimmels vermindert dan. Een vaginale Candida infectie (witte vloed) is besmettelijk en veroorzaakt 
roodheid, jeuk en is pijnlijk. Deze schimmels zijn dus wel seksueel overdraagbaar, maar ze worden 
meestal veroorzaakt door medicijngebruik. Het kan ook vaker voorkomen als je gezondheidstoestand niet 
goed is of als je diabetes hebt, waar ook veel CF-patiënten last van hebben. Karin: “Omdat ik veel 
antibiotica nodig heb, heb ik heel veel last van schimmels en dat is echt funest voor je seksleven, 
absoluut!”. Er zijn wel zalven en pillen tegen dit soort infecties, dus het is verstandig om een recept te 
vragen bij de huisarts. Ook is het nodig dat de partner preventief mee smeert. Als je last hebt van een 
Candida infectie is het niet prettig om te vrijen. Een veelvuldig terugkeren van dit soort schimmels kan 
dus best vervelend zijn voor een CF’er en zijn of haar partner. Volgens Karin wordt dit probleem best wel 
makkelijk weggewuifd door de artsen. “Ze schrijven gewoon een pilletje voor. Deze pillen zijn echter best 
belastend en niet goed als je gezondheid slecht is. De schimmel keert steeds weer terug en het is daarom 
geen bevredigende oplossing”, meent zij.  
  Door een goed dieet te volgen kan het bacteriegehalte op peil blijven. Er wordt bijvoorbeeld 
aangeraden om yoghurt te eten die gezonde bacteriën bevat. Het kan zorgen voor een beter peil van de 
bacteriële flora en daardoor verdergaande infectie voorkomen. Bovendien is het niet verstandig om de 
vagina overmatig te reinigen. Deze reiniging doodt namelijk de bacteriën die de schimmels tegengaan.    
 
10.5 Droogheid en contactbloedingen 
Een aantal respondenten gaf aan wel eens last te hebben van een droge vagina. Vrijen werd daardoor 
pijnlijk en soms ontstonden er zelfs contactbloedingen. Deze bloedingen zijn eigenlijk niet meer dan 
schaafwondjes veroorzaakt door het schuren van de penis tegen de vaginawand. Inge: “Toen ik  
bloedingen had, was het soms wel erg gevoelig. En vooral bepaalde standjes, die kon ik dan niet doen, 
want dat was echt vrij pijnlijk.” Een drogere vagina komt ook bij gezonde vrouwen vaak voor en dan 
meestal vlak na de menstruatie. Het gebruik van antibiotica heeft hier invloed op, maar ook diabetes, wat 
vaak voorkomt bij mensen met CF, kan voor een droge vagina zorgen. Het kan ook veroorzaakt worden 
door het taaie slijm in de baarmoedermond. Het slijm dat wordt afgescheiden is te dik en zorgt ervoor dat 
de penetratie niet soepel verloopt. Nicolien gaf aan dat er bij haar op een gegeven moment een blokkade 
ontstond, omdat ze steeds pijn had tijdens de seks. Ze werd er een beetje bang voor en associeerde seks 
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meteen met pijn. Het is dan ook raadzaam om glijmiddel te gebruiken om de pijn en de bloedingen te 
voorkomen. Kim hoorde er tijdens het interview voor het eerst over: “Nee, ik wist niet dat je droger kunt 
zijn, daar heb ik eigenlijk nooit last van gehad.” Veel respondenten gaven aan glijmiddel op hun 
nachtkastje te hebben staan. Ze vonden het wel moeilijk om in het begin hun schaamte te overwinnen en 
er met hun partner over te praten. Eenmaal gewend is het vrijen een stuk prettiger voor hen.  
 
10.6 Buikpijn en winderigheid 
Sommige CF’ers hebben veel last van hun buik en darmen. Door de vorming van slijm in het 
maagdarmkanaal kunnen spijsverteringsproblemen ontstaan en soms moeten die operatief verwijderd 
worden. Als gevolg daarvan hebben sommige CF-patiënten littekens op hun buik vanwege operaties aan 
de darmen. Hierdoor is hun huid niet meer zo gaaf als bij gezonde volwassenen. Veel vet eten is 
belangrijk om de spijsvertering in gang te houden. Als een CF-patiënt niet voldoende calorieën krijgt kan 
het noodzakelijk zijn een PEG-catheter (soort maagsonde via de buikwand) in te brengen om (vooral ’s 
nachts) sondevoeding toe te dienen. Nicolien heeft zo’n maagsonde en vertelt wat het voor haar betekent. 
“ Ik ben heel vaak geopereerd, dus ik maakte me in het begin wel zorgen, van wat als dat nou zeer gaat 
doen tijdens het vrijen? Nu heb ik een PEG-sonde en daar heb ik samen met mijn vriend wel aan moeten 
wennen. Deze sluit ik ’s avonds aan als ik naar bed ga, maar soms lig je samen in bed en heb je alsnog zin 
in elkaar. Dan is het wel onhandig, maar je leert er mee omgaan. Alleen bepaalde standjes zijn wel 
pijnlijker, omdat het toch niet prettig is als hij zo hard in mijn buik stoot.”  

Karin heeft weer heel andere problemen met haar buik: “Wat ook erg gênant is bij CF, is als je 
pillen niet goed vallen. Dan kun je wel eens heel erg last hebben van darmkrampen en dat je veel winden 
moet laten. Nouja, das ook niet aantrekkelijk hoor!!” Ze is niet de enige. Veel van mijn respondenten 
hadden regelmatig last van een opgeblazen gevoel. De vriend van Barbara noemde haar zelfs de 
‘windmachine’ van het huis. Volgens Anna Tsang is er wel iets tegen te doen. Winderigheid kun je 
verhelpen door je enzymhoeveelheid goed aan te passen aan je voeding en eventueel vóór een vrijpartij 
bepaalde gasvormende voedingsmiddelen niet te eten.  
 
10.7 Seksuele ervaringen 
Het praten over ervaringen was niet erg makkelijk. De antwoorden zijn uiteraard kort en er kan niet veel 
verder op worden in gegaan. Als je met iemand in gesprek bent wil je ook niet het hele rijtje afgaan tot je 
alle details hebt. Het verzamelen van seksuele ervaringen van respondenten kan beter uitgevoerd worden 
door middel van een vragenlijst. Deze kan door de respondent in alle rust en anonimiteit worden ingevuld 
en leidt niet tot ongemakkelijke situaties. Helaas kon ik deze vragenlijst niet gebruiken wegens het oordeel 
van de Ethische Commissie. Ik heb wel met mijn respondenten gepraat over hoe zij hun eigen ervaringen 
zien ten opzichte van bijvoorbeeld hun gezonde vrienden. Over het algemeen gaven zij aan dat de 
frequentie van de seks redelijk overeen komt. Zoals bijvoorbeeld Kim: “De eerste keer dat ik seks had was 
ik 15. Nu vrij ik zo’n vier a vijf keer in de week. In het weekend meestal vaker, maar dat komt dan gewoon, 
omdat je toch meer tijd hebt en doordeweeks heb je toch al gauw als je uit school komt dan moet je nog 
van alles doen en tegen de tijd dat je dan in bed ligt is het ook al laat en dan ben je gewoon moe.”  
Enkelen gaven wel aan dat ze waarschijnlijk minder vaak seks hebben dan hun leeftijdsgenoten. De reden 
die ze hiervoor gaven was dat ze minder energie hebben dan hun leeftijdsgenoten en daardoor sneller moe 
zijn. Nicolien vond het moeilijk om haar vrienden daarover te horen praten. “Als een doorsnee persoon 
met een grote mond zegt ‘oh we doen het drie keer per week!’ dat is soms wel moeilijk”.  

Ook de eerste seksuele ervaring was ongeveer op gelijke leeftijd als leeftijdgenoten. Kim vergelijkt 
zich ook met haar leeftijdsgenoten: “Maar wat is standaard eigenlijk, wat is normaal? Dat vraag ik me 
dan af. Omdat ik geen contact heb met andere CF’ers weet ik niet hoe zij dat ervaren. Ik weet het wel van 
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vriendinnen, die geen CF hebben, dus daar vergelijk ik me eerder mee en dan heb ik zoiets van ‘nou daar 
ben ik niet zoveel anders in’”. Ook Inge heeft niet het idee dat ze minder vaak seks heeft dan haar 
leeftijdsgenoten. “Drie vier keer in de week. Gewoon ik denk gemiddeld, wat iedereen een beetje doet. Nee 
het is zeker niet dat ik minder seks heb met mijn vriend dan zij, in tegendeel.” Ook Linn heeft niet het idee 
dat ze minder vaak seks heeft dan bijvoorbeeld haar vrienden. De meeste respondenten gaven aan dat de 
frequentie van seks heel erg afhing van hun gezondheidstoestand. Als ze zich niet goed voelden of aan een 
zware kuur zaten bijvoorbeeld, vreeën ze weinig met hun partner. Dan bleef het meer bij knuffelen en 
zoenen. Daarentegen werd er hier en daar wel eens een inhaalslag gemaakt zodra de gezondheidstoestand 
weer beter was.  

Het seksuele vermogen van CF-vrouwen wordt dus vooral beïnvloed door vermoeidheid en 
buikpijn, maar ook door de bijwerkingen van het gebruik van antibiotica. Echter de manier van omgaan 
met deze problemen hangt weer sterk af van de persoon. Mondige patiënten zullen deze problemen eerder 
aankaarten en eerder oplossingen vinden dan de meer onzekere types. Ik ben er van overtuigd dat ik nu zes 
redelijk mondige vrouwen heb gesproken, want zij stonden open voor een gesprek over seksualiteit. Veel 
CF’ers zullen het echter nog moeilijk vinden om over hun seksuele problemen te praten. Ook het 
medische team speelt een rol. Zij kunnen door middel van voorlichting voorkomen dat patiënten te lang 
met seksuele problemen rond lopen en ze stimuleren hun therapie trouw te zijn om er voor te zorgen dat ze 
een zo gezond mogelijk seksleven kunnen hebben. Ook kunnen ze helpen het een plek te geven door 
middel van bijvoorbeeld psychische hulp of ze door te verwijzen naar een gynaecoloog en ze daarmee te 
helpen naar oplossingen te zoeken.  
 
Hoofdstuk 11 Seksuele relaties 

  
11.1 Een eerste ontmoeting 
Het ontmoeten van een partner gaat bij mensen met CF uiteraard net zo als bij gezonde mensen. Zoals ik 
in het hoofdstuk over sociaal leven weergaf, kan het wel soms lastiger zijn om mensen te ontmoeten bij 
het uitgaan. Dit hoeft echter niet uit te maken, want er zijn ook heel veel gezonde mensen die nooit 
uitgaan. Steeds meer ‘gezonde’ relaties ontstaan tegenwoordig ook op het internet, bijvoorbeeld via 
datingsites. CF’ers zouden hier ook goed gebruik van kunnen maken. Uit onderzoek blijkt dat CF’ers zelfs 
beter in staat zijn om betekenisvolle en stabiele relaties te onderhouden dan hun gezonde leeftijdsgenoten. 
Het omgaan met CF is misschien moeilijk in het begin, maar door samen naar oplossingen te zoeken 
worden relaties wel heel sterk. Tijdens zo’n eerste ontmoeting begint bijna niemand meteen over zijn of 
haar CF. Het is dan belangrijker om te kijken of je elkaar leuk vindt. 
 
11.2 Wanneer vertel je het? 
De belangrijkste vraag waar de meeste CF-meisjes mee lopen, is ‘wanneer vertel je je vriendje dat je CF 
hebt?’. Uiteraard is hier geen duidelijk antwoord op te vinden. Het is afhankelijk van de persoon en de 
situatie. De meeste mensen zijn van mening dat je elkaar eerst wat beter moet leren kennen. Als je bij de 
eerste ontmoeting vertelt dat je CF hebt, kan dit afschrikken. Kim vertelde het meestal na een maand of 
twee. “Dat zei je natuurlijk niet als eerste. Dat zei ik pas als ik dacht dat het misschien serieus was. Ze 
reageerden dan meestal geschrokken. Maar ik heb ook veel vriendjes gehad waarmee het eigenlijk niet 
zoveel voorstelde, waarmee het niet zo serieus was. En dan vertelde ik het niet.” Bij haar huidige relatie 
leverde het gesprek nogal wat onzekerheden op.Wil hij me eigenlijk nog wel als hij hoort dat ik ziek ben? 
Is hij niet bang voor de toekomst? Wil hij perse een gezin? Karin vertelde haar vriend stukje bij beetje het 
hele verhaal.  
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“Toen ik mijn partner ontmoette heb ik hem niet meteen verteld dat ik CF had. Ik 
heb eerst verteld dat ik last had van suikerziekte. En een dag of twee erna, zei ik ‘ik 
heb ook wat aan mijn longen’. Zo ging het dan door en ik heb uiteindelijk helemaal 
uitgelegd wat ik had, maarja, weetje: diegene is dan bezorgd en die zit dan bij je. Je 
hebt het erover en vervolgens ga je weer wat leuks doen en dan is het weer een paar 
weken later. Eigenlijk merkte mijn partner het pas echt als ik  een keer ziek was, als 
ik echt geveld was. Toen kwam hij nog eens vragen hoe het nou allemaal precies 
zat.”   

Maar ook later in haar relatie, toen ze over kinderen dachten, probeerde Karin zo duidelijk mogelijk te 
zijn. “We gingen samenwonen en toen zei ik: ‘Als je met mij wil verdergaan, dan betekent dat dus wel: 
geen kinderen en niet de Mount Everest beklimmen. Ga dan niet over drie of vier jaar aankomen ‘ik wil 
een kind’! Of ik wil de Mount Everest beklimmen! Je weet dat het niet kan.’” Inge vertelde al haar 
vriendjes meteen over CF. Ze wil dat ze weten waar ze aan toe zijn en ze waarschuwen voor ze verliefd op 
haar worden. “Want het is wel een heel verhaal en ik vind het wel heel belangrijk dat iemand daar van te 
voren over na heeft gedacht voor die zegt van ja we gaan daadwerkelijk verder.” Aldus Inge. Een beetje 
geluk moet je natuurlijk ook wel hebben met je partner. Maar als een partner het CF-verhaal en alles wat 
daarbij komt kijken niet goed opvangt, dan is hij waarschijnlijk toch niet goed genoeg. 
 Voor mannen schijnt de belangrijkste vraag te zijn: ‘Hoe vertel ik dat ik onvruchtbaar ben?’ Ondanks dat 
ze er veel moeite mee hebben, lijkt het toch niet te leiden tot depressies volgens Anna Tsang, die hier veel 
met CF-mannen over gesproken heeft.  
 
11.2 Hoe gaan partners er mee om? 
Partners van CF-patiënten krijgen op emotioneel gebied natuurlijk nogal wat te verwerken. Een vriend of 
vriendin met een lage levensverwachting en een mogelijkheid op het niet krijgen van biologische 
kinderen. Niet iedereen is daar tegen opgewassen. Toch zijn er genoeg partners die dat wel zijn aangezien 
de meeste CF’ers een relatie hebben en deze relatie meestal ook stabiel is. Ik heb zelf niet met partners 
van CF-patiënten gesproken. Wel hebben mijn respondenten mij verteld hoe ze dachten dat hun vriend er 
mee omging. Voor de vriend van Kim was het omgaan met de gevolgen van CF bijvoorbeeld best wel 
moeilijk. Vooral omdat ze niet weten hoe de toekomst er uit zal zien. Ga je nog verhuizen? Wil je nog 
kinderen? Hoe reageer je als je echt heel ziek wordt? Een partner moet daar wel mee om kunnen gaan. 
“We kennen elkaar al vier jaar, voor de tijd dat we samenwoonden woonden we vijf minuten van elkaar 
af, dus we zagen elkaar iedere dag. Dus ik denk dat hij er ook langzaam mee heeft leren leven dat ik 
gewoon de medicijnen moet gebruiken elke dag en dat ik wel eens perioden heb dat ik moeier ben en dat 
soort dingen. Dus ik denk dat hij daar langzaam ook mee heeft leren leven.” Aldus Kim.  

Ook in de seksuele relatie zijn natuurlijk onzekerheden en vragen. De eerste paar keer dat je met 
elkaar naar bed gaat zul je dan ook erg aan elkaar moeten wennen. Maar gelukkig geldt dit voor alle 
relaties en niet alleen voor CF’ers. Wel maken zij zich over andere dingen druk dan gezonde stellen. De 
vriend van Nicolien heeft bijvoorbeeld heel erg moeten wennen aan de sondevoeding. Dan was hij 
bijvoorbeeld bang dat hij het er uit zou trekken. Inge vond het bij haar eerdere vriendjes wel moeilijk:  
“Als je dan een vriendje hebt en je gaat met hem naar bed en je vloeit weer constant, ja dan is het voor 
zo’n jongen ook heel vervelend. En die heeft al zoiets van oh, je hebt CF, straks is het iets engs, is toch een 
beetje griezelig. En dan zei ik ‘ja, dat heb ik altijd, zal wel.” De meeste relaties hebben alleen in het begin 
last van problemen en onzekerheden. Later ben je ieders eigenaardigheden gewend en maak je je daar niet 
meer druk om. Maar ook dan kunnen andere onzekerheden weer een rol spelen, zoals het aftakelende 
lichaam. Karin bespreekt dit bijvoorbeeld met haar vriend.  
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“Dan zeg ik ‘als ik er straks zo uitzie, vind je me dan nog wel aantrekkelijk?’ Dan wil ik 
niet afgewezen worden omdat ik er zo uit zie. Juist omdat je weet van jezelf dat je niet 
meer mooi bent, wil je aantrekkelijk gevonden worden. Dan zegt hij ‘dat zien we dan wel 
weer en natuurlijk vind ik je dan aantrekkelijk, je bent dezelfde’. Maar het is toch anders, 
je weet gewoon dat die dingen je te wachten staan. En ik weet van mijn vriend als ik heel 
veel infusen heb en dingen, dan ziet hij me meer als een patiënt dan echt als een lekker 
stuk. Dan heeft ie zoiets van nou, laat maar.”   

Het zou interessant zijn de opvattingen van de partners te vergelijken met hoe de CF’er denkt dat hun 
partner denkt. Deze attitudes zouden wel eens sterk kunnen verschillen.Voorlichting voor partners wordt 
ook wel eens genoemd als idee voor de toekomst. Als we kunnen onderzoeken wat de behoefte is van deze 
partners, zou hier beter over nagedacht kunnen worden.  
 
11.3 Intimiteit in het ziekenhuis 
Intimiteit in het ziekenhuis schijnt niet altijd gebruikelijk te zijn. Je hebt weinig privacy, omdat er steeds 
mensen binnen kunnen lopen. Mijn respondenten hadden hier nog niet zo veel ervaring mee, omdat ze nog 
niet zo vaak in het ziekenhuis hadden gelegen. Annelies Kok merkt dat de mogelijkheden in het 
kinderziekenhuis erg beperkt zijn. Er zijn voor CF-patiënten éénpersoonskamers en er wordt wel eens wat 
gerommeld. Ze vertelde me over een voorval waarbij een collega op het verkeerde moment binnen kwam 
en haar collega's op de afdeling waren geschokt. Op deze afdeling liggen ook kinderen van een jaar en een 
jaar geleden zijn ze van leeftijd gebonden, naar ziekte gebonden afdelingen gegaan. Er zijn dus 
verpleegkundigen bij die jarenlang met kinderen tot zes jaar hebben gewerkt en die moeten nog erg 
wennen aan de tieners. Deze jongen is met spoed overgegaan naar de centrumlocatie, nadat zijn 
behandelende longarts en de CF-verpleegkundige hem de nodige voorlichting hebben gegeven. In een 
kinderziekenhuis zijn de intieme momenten dus erg beperkt. De verpleegkundigen hebben ook 
verantwoording naar de ouders toe en zij moeten toestemming geven voor dergelijke activiteiten, 
bijvoorbeeld als een vriendje wil blijven slapen. Dit geld ook voor het kijken naar films voor boven een 
bepaalde leeftijd. Annelies Kok klopt altijd op de deur als ze bij een ouder kind naar binnen stapt, ook als 
ze alleen zijn. Ze zou dat zelf ook prettig vinden. Toch staan in de meeste ziekenhuizen de deuren van de 
kamers gewoon open en kan iedereen naar binnen gluren of komen.  

Seksuele relaties van CF-patiënten zijn meestal gebaseerd op een lange termijn relatie. Toch 
blijven de respondenten ook binnen de relatie erg onzeker over hun lichaam en kunnen. Een laag zelfbeeld 
en schaamte voor littekens of winderigheid kunnen de relatie en het genot met elkaar beïnvloeden. De 
eerste keer wordt dan ook wel uitgesteld om die redenen. Maar dit zijn ook kenmerken van andere relaties, 
iedereen heeft wel iets waar hij of zij onzeker over is. Op de lange termijn raakt de invloed van CF op de 
relatie vertrouwd en wordt het minder als belastend gezien, tenzij de gezondheidssituatie verslechtert. De 
respondenten gaven aan dat hun relaties sterk zijn omdat ze veel samen meemaken. Juist door veel over de 
gezondheidstoestand en de toekomst te praten voorkomen ze dat de relatie onder CF lijdt. Ook de basis 
van relaties met CF-patiënten is vaak sterk. De partner heeft er bewust voor gekozen om een relatie aan te 
gaan met iemand die ziek is en dat geeft de CF’ers vooral veel zekerheid.  
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Hoofdstuk 12 Seksuele tevredenheid 
 
12.1 Lichaamsbeeld  
Zoals beschreven in de probleemstelling wijken de lichamen van CF-patienten vaak af van gezonde 
mensen. Ze komen later in de pubertijd, groeien minder hard en hebben uiterlijke afwijkingen zoals een 
vergroeide thorax (een ‘bochel’) en littekens van operaties. Maar ook bijvoorbeeld bijwerkingen van 
medicijnen als prednison, waar je dik van wordt. Dit heeft gevolgen voor hun aantrekkelijkheid en 
zelfbeeld. Nicolien heeft bijvoorbeeld geen navel meer en was in de pubertijd wel bang dat jongens daar 
op af zouden schrikken. Ook dragen sommige patiënten met CF een Port-A-Cath. Patiënten kunnen zich 
voor deze ronde bobbel schamen. Linn is ook van mening dat CF invloed heeft op haar lichaamsbeeld. 
“Mijn longen staan helemaal naar buiten en dat vind ik helemaal niet mooi. Je hebt toch een ander zicht 
op hoe je bent, hoe je er uit ziet. Maargoed zo heeft ieder meisje denk ik iets wat ze niet mooi vindt en bij 
mij komt dat dan toevallig door de CF, maargoed als dat alles is, prima.” Nicolien en haar vriend hadden 
moeite met haar sonde. “Op een gegeven moment merkte ik dat ding al helemaal niet meer. En voor hem is 
het dat nu eigenlijk ook, hij ziet het eigenlijk niet eens meer, dus dat gaat nu goed. Maar aan het begin is 
dat wel een probleem geweest.” Deze dingen kunnen jongeren met CF extra onzeker maken. Vooral bij 
meisjes zou dit een significante verstoring van hun zelfbeeld kunnen veroorzaken. (Sawyer ea; 1995) 

Aan de andere kant heeft het lichaam van een CF-vrouw ook weer voordelen ten opzichte van haar 
leeftijdsgenoten die worstelen met hun gewicht. Omdat CF vooral voorkomt bij blanke mensen zijn de 
vrouwen vaak slank en blond en ze kunnen veel meer eten dan anderen. Hierdoor zijn deze meiden 
begerenswaardig en zouden ze een positief lichaamsbeeld moeten hebben omdat ze voldoen aan het 
heersende mode ideaal. De respondenten noemden bij het praten over hun lichaam vooral hun kleine 
borsten. Meestal maakten ze er grapjes over. Karin: “Vrouwelijke vormen dat misten we, al die meiden 
kregen allemaal enorme borsten en ja daar hadden wij het vet niet voor!! Dat kwam ook allemaal later, 
dan had je echt zoiets van daar kan ik wel jaloers op zijn! Op m’n 15e ging ik toch een bikini kopen die zo 
flatteus mogelijk was en het liefst met kussentjes in de cups en dat soort dingen!” Karin was in de 
pubertijd nog erg klein en dun en daar werd ze wel onzeker van. “Mensen konden je dan jonger schatten, 
maar ik dacht dan bij mezelf: doe ik dan zo kinderachtig? Want dat was ook helemaal niet zo, maarja… 
Het kwam meer door je lengte.”  

Genieten van seks en je laten gaan, gaat makkelijker als je een positief lichaamsbeeld hebt. Alle 
kleine en grote problemen die ik heb beschreven in het hoofdstuk ‘Seksueel Vermogen’ kunnen voor 
CF’ers een bron zijn van onzekerheid en schaamte. Dit kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat ze hun 
eerste ervaring met seks uitstellen of eerst kijken of de relatie wel serieus genoeg is. Er is bijna geen 
sprake van one night stands bij CF-patiënten. Mede doordat ze de spontaniteit verliezen en niet zomaar 
iemand vertrouwen met hun bijverschijnselen. Toch hoeft dit niet door CF te komen. Er zijn genoeg 
mannen en vrouwen die net zo onzeker zijn over hun lichaam en datzelfde lichaam pas aan iemand toe 
vertrouwen als ze het gevoel hebben dat de ander er niet van zal opkijken. 
  
12.2 Compensatiegedrag 
Karin vertelde over de jongens die ze kende met CF en noemde daarbij hun neiging tot macho-gedrag. Zij 
denkt dat jongens met CF door hun onvruchtbaarheid iets proberen te compenseren door middel van stoere 
auto’s en merkkleding. “De meeste CF-jongens zijn wat kleiner en wat ieler en die willen zich toch wat 
macho’er gedragen. Ze hebben altijd een hele grote auto, een hele stoere sportwagen, want dat is lekker 
macho. Ze kunnen zich ook altijd erg macho kleden en ze gedragen zich altijd erg stoer vind ik.” Ik heb 
ook Anna Tsang naar deze vorm van compensatiegedrag gevraagd en zij zag dit niet zo in mooie auto’s of 
kleding, maar wel heel sterk in de prestatiecapaciteit van CF’ers. Zij meent dat CF-vrouwen zowel als CF-
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mannen het gevoel hebben dat ze overmatig moeten presteren op werkgebied om te bewijzen dat ze net zo 
kunnen functioneren als gezonde mannen en vrouwen.  

 
12.3 Kwaliteit van leven 
Kwaliteit van leven krijgt in de hele zorgsector op het moment veel aandacht. Cure, het genezen van de 
ziekte, is belangrijk maar mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van leven. De kwaliteit van leven is 
goed als een persoon tevreden is onder zijn omstandigheden. Dit duidt eerder op een psychisch proces dan 
puur lichamelijk. Bij CF-patiënten is het ook zoeken naar deze balans. Als je elke dag veel tijd aan 
behandeling besteed en je niet blootstelt aan plekken waar veel bacteriën huizen kun je ervoor zorgen dat 
je conditioneel beter bent en ook langer kunt leven. Maar als je daarvoor veel moet missen van school en 
werk of minder tijd met je vrienden kan doorbrengen is dit vaak moeilijk met elkaar te compenseren.  
Als school of werk en behandeling op de eerste plaats komen te staan, kan ook seks nog wel eens 
ondergesneeuwd worden. Linn:  

“Ik heb me de laatste maanden ook heel vaak niet lekker gevoeld en mijn longfunctie is 
ook wat achteruit gegaan, waardoor ik me ook echt benauwd heb gevoeld en het op een 
zeker moment ook echt invloed heeft gehad op de seksualiteit. Dat ik inderdaad ook 
dacht van, ‘ik kan gewoon niet meer, ik wil niet, ik krijg al amper adem, laat staan dat wij 
nog even lekker kunnen vrijen samen, dat gaat nu niet! Dat is voor mij ook een signaal 
dat ik denk van ik moet weer een antibioticakuur hebben, want ik vind het heel negatief 
als de CF zodanig veel invloed gaat hebben op m’n dagelijks leven”  

Linn neemt dan meestal contact op met het ziekenhuis en probeert er met hen een oplossing voor te 
vinden. Die grens zal echter voor iedereen anders liggen. Bovendien helpt een kuur nu nog wel, maar haar 
toestand zal verslechteren en op een gegeven moment zal ze haar wensen en verwachtingen op seksueel 
gebied moeten bijstellen.  

Ook Inge heeft al nagedacht over seksualiteitsbeleving als haar gezondheid zal verslechteren. “Als 
het via je gezondheid gewoon niet meer kan, hou het dan maar gezellig bij knuffelen en tegen mekaar 
aanliggen, maar dan hoeft dat orgasme nou niet per definitie meer hoor!”  Zij zal in het geval van 
verslechtering haar normen dus bijstellen. Net als Karin die de toekomst van haar seksleven niet al te 
rooskleurig in ziet. “Op een gegeven moment voel je je steeds minder seksueel aantrekkelijk, want je hebt 
dit hulpmiddel erbij en dat hulpmiddel. Je voelt je echt zo’n half bejaarde die dan ook nog een keer wil!” 
Hennie R. Boeije heeft het in haar artikel over vrouwen met Multiple Sclerose ook over deze persoonlijke 
normaanpassing. In zekere zin verloopt MS net als CF grillig en nemen lichamelijke beperkingen naar 
mate de ziekte vordert steeds meer toe. Boeije beschrijft de vindingrijkheid van mensen met MS om met 
hun lichamelijk falen om te gaan. “Het zoeken naar informatie over de ziekte en het verhoogde bewustzijn 
van het eigen lichaam, zijn bedoeld om het lichaam waarvan men is vervreemd weer te leren kennen en 
indien mogelijk de beheersing erover te herwinnen.” (1997;318) 

Ook CF-patiënten zijn creatief in het bedenken van oplossingen. Even een banaan meenemen om 
wat extra energie op te nemen voor het vrijen, veranderen van standje zodat pijn wordt voorkomen, een 
extra kuurtje. Ze laten hun seksuele leven zo min mogelijk overheersen door CF en proberen er voor te 
zorgen dat de kwaliteit van de seks goed blijft. Over het algemeen zijn ze dan ook tevreden over hun 
seksuele gedrag. Misschien vrijen ze minder vaak dan anderen, maar dan halen ze bijvoorbeeld meer 
voldoening uit een beetje strelen en knuffelen. Ze hebben wel duidelijke grenzen en zijn vaker 
genoodzaakt naar hun lichaam te luisteren. Door het vinden van creatieve oplossingen proberen CF’ers zo 
veel mogelijk voldoening te halen uit hun seksleven. De seksuele tevredenheid is dus afhankelijk van de 
patiënt zelf en hoe deze omgaat met zijn of haar problemen. Maar het hangt ook af van de persoonlijke 
norm voor seksuele tevredenheid. Is drie keer in de week vrijen de norm, of juist veel intieme momenten? 
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Deze norm wordt enerzijds sociaal geconstrueerd, maar in dit geval ook medisch geconstrueerd. Als het 
lichaam aftakelt zou de norm voor seksuele tevredenheid kunnen worden bijgesteld. Maar dit hoeft niet. 
Als de norm niet bereikt wordt ontstaat er seksuele ontevredenheid, omdat het lichaam niet meer kan 
voldoen aan de eisen die de CF’er aan zichzelf en haar seksleven stelt. Om seksuele tevredenheid te 
handhaven wordt meestal de hulp ingeroepen van het medische team. 

 
Hoofdstuk 13 Seksuele kennis 
. 
13.1 Wat weet de patiënt? 
Uit de ervaringen van mijn respondenten kan ik opmaken dat de voorlichting over de invloed van CF op 
seksualiteit in hun tijd miniem was. Seksualiteit werd meestal meteen in verband gebracht met 
vruchtbaarheid. Maar ook deze uitleg ging soms niet verder dan: ‘Zorg dat je niet zwanger wordt!’ (aldus 
de ervaring van Karin) Ook Kim heeft geen voorlichting gekregen in het ziekenhuis over de invloed van 
CF op seksualiteit. Haar ouders verdiepten zich wel in alle boeken en folders die er over te krijgen waren, 
maar Kim wilde daar op haar vijftiende niets van weten. Het ging goed met haar gezondheid en ze wilde 
zo veel mogelijk normaal zijn en meedoen. Ze wilde nog niet horen wat er allemaal mis kan gaan als je CF 
hebt. “Ik wist ook niet dat antibiotica van invloed is op de werking van de pil, maar als ik naar de 
apotheek ga voor de antibiotica dan krijg ik een bijsluiter mee en daar staat dan duidelijk op van: Bij deze 
antibiotica werkt de anticonceptiepil niet. Of niet volledig, dus daarom weet ik het. Maar niet omdat mijn 
arts als hij mij antibiotica voorschrijft mij wijst op de invloed ervan op de werking van de pil.” Sindsdien 
gebruikt Kim extra voorbehoedsmiddelen als ze een kuur heeft.  

Bij Inge bleef de seksuele voorlichting beperkt tot de vraag of ze al vriendjes had. “Jahoor ik heb 
vriendjes. ‘Ohnee, prima’ en dan schreef hij op: ze heeft een vriendje. Of ‘het is uit’ stond er dan, want 
dan zei ik ‘ja, nee het is net uit’. Nou dat schreef die dan wel keurig op en dan zei hij daarna: ‘en heb je 
alweer een nieuw vriendje?’ ‘Nee, ik heb nog geen nieuw vriendje.’ En dan schreef ie weer zo op, ze heeft 
geen vriendje. En meer is er ook niet over gezegd.” Later kreeg ze veel last van contactbloedingen en 
menstrueerde ze soms zomaar één dag tussendoor. Om dit te voorkomen probeerde ze steeds zwaardere 
versies van de pil uit. Toen dit niet hielp is ze bij een gynaecoloog langsgegaan. Deze heeft overtollig 
weefsel bij de baarmoedermond verwijderd (de lisexcisie, met een electrische schaaf weefsel verwijderen) 
omdat dat waarschijnlijk de oorzaak was van de bloedingen. Toen het enkele jaren later weer terug kwam 
heeft ze een andere gynaecoloog geraadpleegd en deze bracht haar bloedingen en overtollig weefsel 
meteen in verband met meer CF-vrouwen met hetzelfde probleem. Deze gynaecoloog heeft het weefsel 
rond haar baarmoedermond toen laten bevriezen (cryobehandeling) en tot nu toe heeft ze er geen last meer 
van. Inge vindt dat ze te lang met dit probleem heeft rondgelopen en had gewild dat ze eerder over deze 
methode had gehoord. “Als meer vrouwen daar last van hadden was het wel fijn geweest als ik dat 
geweten had, want je maakt je onbewust toch wel druk als je een jaar of 19/20 bent. En dan denk je van, 
zal ik het nou zeggen of niet zeggen?” 

Nicolien is wel enigszins voorgelicht in het ziekenhuis. Haar was gevraagd of ze al seksueel actief 
was en daarop vertelde de kinderlongarts over de invloed van antibiotica op de werkzaamheid van de pil. 
Ze had het prettig gevonden als ze wat meer had gehoord over de invloed van CF op het seksuele 
vermogen en vooral ook over de beleving van anderen. Ook de voorlichtingsfolder van de NCFS vond zij 
vrij miniem. Het afhankelijk zijn van een zuurstoftank en enorme hoestbuien werden wel beschreven, 
maar ze had graag meer gelezen over hoe CF’ers daar mee omgaan. Linn heeft weer andere ervaringen 
met de informatie die ze uit het ziekenhuis kreeg over de invloed van CF. “Ik ben acht jaar geleden bij de 
gynaecoloog geweest en die had mij toen wijs gemaakt dat het door mijn CF kwam dat ik vol met taaislijm 
zat en dat mijn man dat steeds open stootte! Ik heb dat verhaal ook op het WFE weekend verkondigd, van 
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joh let daar allemaal op, want ik zit vol taaislijm en dat wordt opengestoten en ik heb daar nu een 
behandeling voor gehad!” Nu ze acht jaar later opnieuw bij de gynaecoloog terecht is gekomen, via haar 
CF-verpleegkundige, werd haar verteld dat het helemaal niets met CF te maken heeft, maar dat het 
gewoon iets is wat te maken heeft met vrouwen en het huidige pilgebruik. Ook kwam Linn er pas na 
anderhalf jaar achter dat de gewone pil niet werkte bij CF-vrouwen, terwijl ze al die tijd seksueel actief 
was. Zij vond dat shockerend en vind het erg slecht dat ze daardoor zo’n enorm risico heeft gelopen.  
Tegen Karin die tijdens haar puberteit in een ziekenhuis onder behandeling stond waar nog niet zoveel 
kennis over CF was zei haar arts: ‘Mensen met CF kunnen die hormonen wel gebruiken, dus ga maar 
lekker vroeg aan de pil!’ Karin: “Ik geloof dat ik op mijn vijftiende al aan de pil was en het klopte ook wel, 
want ik begon vanaf toen wel meer te groeien.” Barbara heeft zich nooit echt geïnteresseerd in de 
achtergrond van haar ziekte. Ze wil helemaal niet weten wat er allemaal mis kan gaan en gaat pas naar de 
arts als er iets aan de hand is. Haar vriend daarentegen heeft zich zodra hij het hoorde meteen verdiept in 
alle boeken en folders die over CF te krijgen waren. Nu kan ze ook hem raadplegen als er iets is.  

Uit de interviews blijkt dat er veel verwarring is over bepaalde lichamelijke problemen. Het 
verband met Cystic Fibrosis wordt soms niet, soms wel of verkeerd gelegd. Het is belangrijk dat er voor 
dit soort simpel uitlegbare zaken duidelijkheid wordt gecreëerd, zodat de patiënten aan de hand van de 
juiste voorlichting kunnen handelen. De werkelijke kennis van jonge CF-patiënten zou eigenlijk getoetst 
moeten worden aan de hand van een vragenlijst. Op die manier kunnen we achterhalen wat er nog mist 
aan de voorlichting vanuit het ziekenhuis en dit beter afstemmen. In de vragenlijst die ik had samengesteld 
voor mijn aanvankelijke onderzoeksvoorstel zijn ook dit soort vragen verwerkt.  
 
13.2 Het huidige voorlichtingsbeleid in het Erasmus MC-Sophia 
Nu er in verschillende medische centra in Nederland speciale CF-teams zijn om de zorg voor CF-patiënten 
zoveel mogelijk af te stemmen, wordt de functie van voorlichter ook duidelijker. De taken worden 
verdeeld tussen CF-arts en CF-verpleegkundige. De CF-arts vertelt voornamelijk over vruchtbaarheid en 
conceptie. De CF-verpleegkundige houdt zich meer bezig met seksuele ongemakken en onzekerheden. De 
CF-verpleegkundige die zich op dit moment bezig houdt met voorlichting over seksualiteit in het 
Erasmus-MC Sophia is Annelies Kok. Zij heeft me verteld hoe ze het op dit moment aanpakken.  
 Bij de overgang van de basisschool naar de middelbare school beginnen ze aandacht te geven aan de 
zelfstandigheid. Dit gebeurt meestal bij het groot onderzoek. Ook wordt aan meisjes vanaf 12 jaar 
gevraagd of ze al ongesteld zijn. Naar aanleiding van deze vragen wordt enigszins ingeschat of de patiënt 
en de ouders er aan toe zijn om een gesprek aan te gaan over seksualiteit. Bij jongens is dit meestal iets 
later en aan de hand van de vraag hoe zij over meisjes denken en of ze al verkering hebben. Vooral bij 
jongens is het tijdstip enorm gevarieerd en compleet afhankelijk van het gedrag. Het heeft geen nut om 
erover te beginnen als de patiënt er nog niet mee bezig is. Soms willen ouders zelf de voorlichting geven 
en dan weten ze dat zij bij de CF-verpleegkundigen terecht kunnen met vragen hierover. Ouders en patiënt 
worden attent gemaakt op het feit dat dit onderwerp bij iemand met CF best wat extra aandacht kan 
gebruiken. Dat niet alles hetzelfde is als bij iemand zonder CF. Naar aanleiding van de reactie op deze 
vraag wordt doorgegaan met bespreken of wordt het in de week gelegd, zodat ouders en/of patiënt weten 
dat ze daar met hun over kunnen praten, en ook dat het dus iets anders kan zijn dan bij iemand zonder CF. 
   De voorlichting wordt inmiddels gestructureerd aangepakt, doormiddel van een vaste vraag in de 
vragenlijst die tijdens een groot onderzoek wordt afgewerkt. Annelies Kok gaf aan dat het er soms bij in 
schiet als er veel andere problemen zijn, maar dan wordt het meestal later nog besproken (bijvoorbeeld 
tijdens het verpleegkundig spreekuur). Soms wordt het gecombineerd met een controle afspraak met de 
longarts, soms vraagt de longarts een gezamenlijk gesprek aan. Artsen bespreken de vraag over fertiliteit 
en dan is dit ook goed te combineren met het gedeelte over seksualiteit. Zowel de longarts (Harm Tiddens) 
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als de CF verpleegkundigen krijgen steeds vaker vragen van patiënten over seksualiteit. H. Tiddens gaf 
aan dat zo’n 20 % van de patiënten bij hem komen met vragen over seksualiteit en fertiliteit. Hij heeft het 
idee dat dat sinds twee jaar aan het toenemen is, omdat ze sindsdien zijn begonnen met gesprekken met de 
patiënt zonder de ouders erbij. Hij maakt geen gebruik van voorlichtingsmateriaal, zoals een folder over 
seksualiteit van de NCFS. Annelies Kok krijgt zo’n 2-3 keer per week vragen van jongeren met CF. Zij 
denkt dat de toename van vragen mede veroorzaakt wordt door de toenemende aandacht die ze er zelf aan 
besteden. Voorheen gingen veel patiënten naar de huisarts met hun vragen. Deze had daar vaak geen goed 
antwoord op, omdat ze niet het idee hadden dat het iets met hun CF te maken had. De vragen die door de 
jongeren worden gesteld variëren van het gebruik van de pil tot zussen en broers die zich willen laten 
testen.              
  De vragen worden op alle mogelijke momenten gesteld. Als CF-verpleegkundige werkt Annelies 
Kok ook regelmatig op de verpleegafdeling waar ze voor de CF’ers zorgt als ze opgenomen zijn. Het komt 
bijvoorbeeld ook veel voor tijdens het doorspuiten van de port-a-cath omdat deze patiënten haar of Inge 
Heeres (collega CF-verpleegkundige) elke maand zien en het waarschijnlijk als een vertrouwd en intiem 
gebeuren zien. Annelies Kok is een voorstander van open gesprekken tussen kind en ouders, omdat ze de 
CF jongeren zelf te weinig ziet om er voor ze te zijn. De ouders hebben hierin een belangrijke taak, maar 
vinden het moeilijk om over seksualiteit te praten. In die gevallen worden de gesprekken gezamenlijk 
gevoerd. Maar het komt ook vaak voor dat ouders er minder voor open staan en dan mailen de patiënten 
bijvoorbeeld zelf. Soms voelen ze zich onzeker over zichzelf en voelen ze zich te oud om er met hun 
ouders over te praten. Dit gebeurt dan als ze al een vriendje hebben en eigenlijk geen directe aanleiding 
meer hebben om er met hun ouders over te praten.        
  Een probleem op seks gebied kan ook een aanleiding zijn voor gesprek. Patiënten vinden het vaak 
moeilijk om dit met hun ouders te bespreken, omdat die geen ervaringen kennen van andere CF-patienten 
die misschien hetzelfde hebben meegemaakt. Dit is een onderwerp dat ze vroeger met elkaar bespraken 
maar door de segregatie is dit onmogelijk geworden. Er worden pogingen ondernomen via de computer, 
maar dit gaat nog vrij moeilijk. Annelies Kok maakt veel gebruik van de ervaringen van patiënten om 
anderen weer mee te informeren.  

13.3 Vóór het segregatieadvies 
Voor het segregatieadvies als gevolg van een verhoogd risico op kruisbesmetting tussen CF’ers was er 
veel meer kennisoverdracht over seksualiteit. Zoals het contact met lotgenoten tijdens jongerenweekenden 
die georganiseerd werden door de CF-stichting, waar veel kennis over seksualiteit werd gedeeld. Karin: 
“Dan zaten we wel ‘s met een paar vrouwen een beetje te kletsen en dan zei er eentje:’ik heb zoiets 
vervelends, ik heb zo’n jeuk, en m’n partner ook. Ik weet niet hoe het komt, maar we durven niet zo naar 
de dokter ermee.’ Dus wij begonnen met z’n allen te lachen:’Oooh das gewoon schimmel, daar kan je 
gewoon wat voor halen, geen probleem. Dat komt wel eens vaker voor’ maar daar werd echt over 
gefluisterd!” Door het uitwisselen van ervaringen leerden ze meer over hun ziekte. En een onderwerp als 
seksualiteit kan makkelijker bespreekbaar zijn met je eigen leeftijdsgenoten. “We bespraken seksualiteit 
meer op het emotionele vlak van goh, hoe vertel je het iemand? Ook voor de mannen dan, die zijn vaak 
onvruchtbaar, hoe vertel je dat dan en heeft dat dan weer invloed op de seksuele relatie van die jongen? 
Het was dus was meer de gevoelskwestie dan het technische. En dat mis ik wel.”  

Bovendien ontstonden er veel vriendschappen tijdens zulke weekenden en het heeft veel CF’ers 
geholpen dat ze bepaalde onzekerheden met elkaar konden delen. Er vonden ook wel workshops plaats 
over seksualiteit en CF. Uit een verslag van één van die workshops bleek dat jongeren met CF veel vragen 
hadden over hun seksualiteit waar ze bij hun arts niet mee durfden aan te komen. Een dergelijke workshop 
met in dit geval een seksuoloog nodigde uit tot het bespreken van allerlei onderwerpen rondom 
seksualiteit en relaties. De vragen die toen vooral speelden gingen over privacy in het ziekenhuis, 
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onzekerheid over de gezonde partner, voorlichting en allerlei lichamelijke ongemakken. (Ramakers en van 
der Schoot:1994;17) Er wordt door verschillende partijen gezocht naar alternatieven voor het ontstaan en 
onderhouden van lotgenotencontact tussen CF’ers. Dit is echter moeilijk. Internet is één van de manieren 
waarop CF’ers proberen elkaar te vinden. Forums en mailinglisten worden gebruikt om problemen te 
bespreken en contact te leggen. Maar een onderwerp als seksualiteit is niet makkelijk te bespreken als je 
niet anoniem kan zijn. Dit bleek wel uit een initiatief van een CF’er om een discussie op te starten over 
seksualiteit via een forum. Doordat familieleden en partners dezelfde website bekijken en je niet anoniem 
was, vonden de meeste dat onmogelijk. Een mogelijkheid die nog in ontwikkeling is, is voorlichting geven 
via Webpep. Via internet zal (twee)maandelijks voorlichting worden gegeven over allerlei onderwerpen 
die met CF te maken hebben. Patiënten kunnen direct chatten met de arts of andere deskundige die de 
voorlichting geeft en er kunnen allerlei vragen worden gesteld. Deze methode kan veel patiënten tegelijk 
bereiken en toch kan anonimiteit gegarandeerd worden. Dit zal de drempel verlagen om vragen te stellen 
over seksualiteit.  
 
13.4 Discussie wie, wat, wanneer? 

13.4.1 Wie? 
Wie is er nou het meest geschikt om voorlichting te geven over seksualiteit? Tien jaar geleden was het nog 
lastig om artsen bewust te maken van het belang van voorlichting over seksualiteit. Ze waren van mening 
dat andere problemen betreffende CF belangrijker waren en vonden het ook wel moeilijk om over zo’n 
intiem onderwerp te praten. Volgens Anna Tsang gaat het tegenwoordig veel beter. Meer en meer 
behandelaars willen leren over de invloed van CF op seksualiteit en ze doen hun best om het als een vast 
onderdeel in hun programma op te nemen. Tsang meent dat in het geval van een CF-team de taken het 
best verdeeld kunnen worden tussen de CF-arts en de CF-verpleegkundige. Zij kennen de patiënt al jaren 
en weten hoe zijn of haar gezondheid is. Aan de hand daarvan kunnen ze inspelen op mogelijke behoeftes 
en vragen.  

Tijdens een workshop seksualiteit bij het CF-symposium in Utrecht vertelde een volwassen CF’er 
dat hij het zo prettig had gevonden als zijn ouders hem die voorlichting hadden gegeven. Zij weten waar je 
al wel en niet aan toe bent en zijn vertrouwd. De Australische CF-arts Susan Sawyer en Anna Tsang zijn 
het daar niet mee eens. Zij menen dat ouders niet in staat zijn om op de hoogte te blijven van alle 
ontwikkelingen rondom CF en kunnen daardoor geen goede voorlichting geven. Bovendien is niet elke 
ouder geschikt om voorlichting over seksualiteit te geven. Heel veel ouders van gezonde jongeren doen dit 
ook niet en heel veel gezonde jongeren zien het ook niet zitten dat hun ouders met hen over seks willen 
praten. Op het gebied van seksuele voorlichting is er bij ouders en bij jongeren dan ook nog steeds geen 
sprake van onderhandeling, zoals in veel andere gezinssituaties wel gebeurt. Jongeren ervaren wel dat zij 
van hun ouders de vrijheid krijgen om seksueel actief te zijn, maar de vaardigheden die hierbij 
noodzakelijk zijn, worden nauwelijks binnen de moderne gezinnen aangereikt. (Ravesloot 1997:197-198) 

Toch blijkt zoals eerder aangegeven uit onderzoek dat jonge meiden zich eerst tot hun ouders 
wenden met vragen over seksualiteit. Zij zijn toch meer vertrouwd en ze weten dan misschien niet precies 
de technische kant van het verhaal, maar ze kunnen hun kinderen wel helpen om met hun onzekerheden 
om te gaan en ze zelfvertrouwen geven. Nicolien had het fijn gevonden eens met een oudere CF’er te 
praten toen ze in de pubertijd was. Hij of zij heeft dan al ervaring met seksualiteit en CF en zou de jongere 
over zijn of haar onzekerheden heen kunnen helpen. Dit zou nog steeds een goede mogelijkheid zijn, per 
email of telefoon. Jongeren zouden het misschien alleen maar prettiger vinden als het anoniem is. 
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13.4.2 Wat? 
Er zijn een paar essentiële punten die volgens iedereen binnen de seksuele voorlichting moeten vallen. 
Hier laat ik conceptie en vruchtbaarheid even buiten beschouwing, want dat wordt al meegedeeld vanaf de 
diagnose. Wel is het ten eerste belangrijk om te noemen dat vrijen en het krijgen van orgasmen mogelijk 
is, net zoals het krijgen van SOA’s. Ten tweede moet er aandacht worden besteed aan de invloed van 
bepaalde medicijnen op het seksuele vermogen. Wat de respondenten vooral belangrijk vonden was de 
invloed van antibiotica op anticonceptie. In Canada wordt gepleit voor een positieve benadering. 
Problemen worden genoemd, maar tegelijkertijd worden er creatieve oplossingen geboden en wordt 
benadrukt dat seks leuk en fijn moet zijn. Door therapietrouw aan seksualiteit te koppelen kan het zijn dat 
de trouw verbeterd en tegelijkertijd seks als onderdeel van de behandeling kan worden gezien. Seks is 
immers niet alleen leuk, maar is net als andere fysieke inspanningen ook nog eens goed voor je. Vooral 
voor jongens zou dat kunnen werken, omdat zij vaak prestatiegericht zijn op seksueel gebied en misschien 
meer therapietrouw worden als ze de kwaliteit van hun prestatie in bed willen verbeteren.  

Mijn respondenten zouden het prettig hebben gevonden om ervaringsverhalen te lezen van 
anderen, want de uitleg over problemen die je kunt tegen komen is vaak technisch en zij zijn ook 
geïnteresseerd in hoe met die problemen wordt omgegaan. In ervaringsverhalen kunnen mensen zich 
herkennen en beoordelen hoe zij zelf omgaan met dezelfde problemen. Toch blijft goede voorlichting 
vanuit het ziekenhuis nodig, want ervaringsverhalen zijn subjectief en bij CF geldt heel sterk dat de ene 
patiënt de ander niet is vanwege het verschillende verloop van de ziekte. Nicolien zou het ook wel goed 
vinden als er voorlichting voor de partners zou komen. Voor hen is het soms moeilijk te bepalen wat een 
CF-patiënt allemaal precies voelt en als ze er meer over weten kunnen ze samen gaan experimenteren met 
de mogelijkheden die er wel zijn. Zij denkt dat de werkgroep jongvolwassenen van de NCFS hier een rol 
in zou kunnen spelen. Linn zou er voor kiezen om een algemene folder te maken met aandachtspunten. 
“Dan kan de jongere dat op een eigen gekozen moment lezen. En daarbij kan de arts of CF-
verleegkundige aangeven van ‘Heb je meer vragen, bel me of neem contact met me op’ en dus bij een 
volgend gesprek van ‘Heb je de folder gelezen, heb je daar nog specifieke vragen over?’ Dan leg je het 
ook meer bij de jongere neer en dan wordt het ook niet zo opgedrongen.”  

De NCFS brengt dergelijke folders uit. In hun gids voor jongeren met CF over seksualiteit “Wat ze 
je niet vertellen” staat als ik uitga van het voorlichtingsbeleid in Rotterdam, alles wat nou juist wél wordt 
verteld. Bovendien is de gids geschreven voor jongeren, maar wat betreft taalgebruik en vorm is het meer 
geschikt voor volwassenen en sluit het niet aan bij de belevingswereld van jongeren van een jaar of 14. 
Van de negen hoofdstukken gaan er vijf over vruchtbaarheid, kinderen krijgen en het voorkomen daarvan. 
Slechts één hoofdstuk wordt daadwerkelijk besteed aan relaties als seksualiteit en hier komt het woord 
orgasme niet eens in voor. De paragrafen die hierin staan luiden: ‘Safe Sex’, ‘Seksueel overdraagbare 
aandoeningen’, ‘Condooms’en ‘De pil en andere anticonceptie’. Hiermee wil ik aantonen dat bij seks de 
nadruk wordt gelegd op voortplanting. Er wordt enigszins voorbijgegaan aan seksuele gevoelens en de 
kwaliteit van seks. Door de nadruk zo op voortplanting te leggen en de problemen die daarbij komen 
kijken, zorg je dat seksualiteit een hele negatieve lading krijgt en wordt voorbijgegaan aan de geilheid van 
de CF’er en zijn of haar wens om goede seks te hebben omdat dat lekker is. 

De Cystic Fibrosis vereniging van Canada heeft haar voorlichtingsmateriaal opgesplitst in een 
folder voor jongeren en een folder voor volwassenen. De folder voor jongeren bespreekt kort vragen als 
‘Hoe vertel ik mensen dat ik CF heb?’, ‘Wanneer vertel ik het mijn vriendje’ en ‘Hoe kan het dat ik er 
anders uitzie dan mijn leeftijdgenoten?’. In de folder voor volwassenen komen alle voor en nadelen van 
verschillende anticonceptiemiddelen aan bod, worden er praktische adviezen gegeven en wordt gewezen 
op alternatieve manieren van voortplanting. De formuleringen zijn kort en bondig en de hele boodschap is 
er op gericht dat het belangrijk is dat de kwaliteit van seks goed is.  
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Mede met de punten die ik hiervoor allemaal heb genoemd, zou het goed zijn als in ieder geval alle CF-
centra consensus afspreken over voorlichting over seksualiteit, net als dat met andere afspraken wordt 
gedaan. Dit geeft duidelijkheid en handvaten voor de behandelaars en kan de kwaliteit van zorg voor CF-
patiënten verbeteren. Het is nu aan hen om te bepalen, hoe deze consensus er inhoudelijk uit gaat zien.  
 

13.4.3 Wanneer? 
Wanneer begin je nou met het voorlichten over CF en seksualiteit? De gemiddelde leeftijd die volgens de 
respondenten het meest geschikt is, is 13 jaar. Wel erkennen ze de grote verschillen tussen individuen en 
daarmee verschillende verlopen in ontwikkeling van gevoelens van seksualiteit. Het lijkt ze het beste als 
een arts in schat wanneer dit een goed moment is. Dit zou hij kunnen doen door bijvoorbeeld een vraag te 
stellen over vriendjes of vriendinnetjes. Toch vinden ze het ook slim om vanaf 12/13 jaar enkele 
specifieke kenmerken te noemen en dit ook een paar keer bijvoorbeeld tijdens het groot onderzoek te 
herhalen. Karin meent dat er een verschil is tussen jongens en meisjes. Meisjes zouden iets eerder moeten 
worden voorgelicht dan jongens, omdat zij zich sneller ontwikkelen.  

Susan Sawyer, de Zweedse onderzoekster Marie Johannson en Anna Tsang pleitten gezien de 
huidige seksuele moraal (jongeren zijn steeds vroeger seksueel actief) allemaal voor het geven van 
voorlichting tussen de 13 en 14 jaar. Misschien zullen ze niet allemaal de boodschap oppakken, maar als 
je ze pas verteld dat ze verminderd vruchtbaar zijn en misschien geen kinderen kunnen krijgen op hun 
achttiende jaar kan dat behoorlijk pijnlijk zijn. Tsang: “Na een voorlichtingsbijeenkomst over reproductie 
in de kliniek kwam één jongen naar me toe en hij wilde een afspraak met me maken. Tijdens die afspraak 
beschuldigde hij ons ervan dat we hem al die jaren hadden voorgelogen. Dat zijn geen prettige situaties 
en die moet je dus voorkomen.” Ook al zijn ze op de leeftijd van 13/14 nog helemaal niet bezig met de 
vraag of ze kinderen willen, ze moeten het wel weten.  

Seksuele kennis van CF-patiënten wordt door verschillende factoren beïnvloed. Ouders, vrienden 
en media hebben invloed op de algemene kennis over seksualiteit. Het gezondheidssysteem, het medische 
team en CF-verenigingen hebben invloed op de kennis over de invloed van CF en de invloed van 
medicijngebruik op seksualiteit. De openheid en toegankelijkheid van het medische team is heel 
belangrijk voor een goede communicatie tussen behandelaar en patiënt over seksualiteit. Hoe meer last de 
patiënt verder ondervindt van de invloed van CF op seksualiteit, des te meer vraag er bij hem of haar is 
naar informatie over die invloed. De patiënt zal op zoek gaan naar oplossingen om zijn of haar problemen 
op seksueel gebied te verhelpen. Tenslotte is de kennis over seksualiteit van een CF-patiënt afhankelijk 
van de patiënt zelf. Een CF’er die onzeker is over zijn lichaam en seksualiteit en verlegen is, zal het 
moeilijk vinden om de vragen die hij/zij heeft te stellen aan een deskundige. Een mondige CF’er zal op dit 
moment nog makkelijker aan zijn informatie komen doordat verschillende behandelaars nog niet genoeg 
aandacht besteden aan het onderwerp. Door de voorlichting te verbeteren en te standaardiseren zal de 
informatie over seksualiteit en CF ook toegankelijker kunnen worden voor de meer verlegen CF’ers.  
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Hoofdstuk 14 Conclusie 
 

De opmerking van Barbara in de inleiding geeft eigenlijk weer hoe de situatie op het terrein van 
seksualiteitsbeleving en CF op dit moment is. Er is onder patiënten en onder behandelaars nog veel 
onduidelijkheid. Patiënten weten niet genoeg over de invloed van CF op seksualiteit en behandelaars 
weten niet hoe patiënten hun seksualiteit beleven en wat hun ervaringen zijn. Met dit onderzoek heb ik 
een eerste poging gedaan deze kennis voor beide partijen te verkennen. Ik heb de seksualiteitsbeleving 
van zes vrouwen met CF tussen de 20 en 35 jaar beschreven en de visies van behandelaars, stichtingen 
en patiënten weergegeven.Dit leidde tot de volgende conclusies: 

De seksualiteitsbeleving van vrouwen met CF kan op een negatieve manier beïnvloed zijn door 
hun ziekte. Dit uit zich bijvoorbeeld in de invloed van CF op het sociale leven. Deze werd door alle 
vrouwen als vervelend ervaren. Het is moeilijk om vriendschappen te onderhouden door de beperking van 
mogelijkheden op het gebied van uitgaan en het ondernemen van activiteiten. Ook is het moeilijk om in 
contact te komen met lotgenoten vanwege het advies van segregatie ter voorkoming van kruisbesmetting. 
De behoefte aan lotgenotencontact is echter niet voor alle CF-vrouwen even groot. Voor seksuele 
gevoelens geldt dat er geen verschil is in vergelijking tot gezonde vrouwen. Iedereen heeft behoefte aan 
intimiteit en seks.  

Het seksueel vermogen is zeer afhankelijk van de fysieke toestand waar de CF’er zich in bevindt. 
Er zijn veel verschillende ziektebeelden die bij CF horen en dit zorgt dus ook weer voor verschillende 
invloeden op de seksualiteitsbeleving. Zo heeft een CF’er met een slechte longfunctie weinig 
uithoudingsvermogen en kan benauwdheid of een hoestbui zorgen voor vervelende onderbrekingen tijdens 
het vrijen. Andere CF’ers hebben weer meer last van hun darmkanaal en ervaren pijn bij het vrijen met 
een sonde of schamen zich voor hun winderigheid. Bijwerkingen van medicijnen zoals antibiotica 
veroorzaken bij veel CF vrouwen een droge vagina, waardoor vrijen pijnlijk kan zijn en er 
contactbloedingen kunnen ontstaan. De meeste respondenten waren inventief in het vinden van 
oplossingen voor hun problemen en riepen waar nodig de hulp in van medici. Ik vraag me echter af of dit 
ook bij andere CF’ers het geval is. Deze vrouwen waren mondig genoeg om met mij over een privé 
onderwerp als seksualiteit te praten en zullen misschien ook makkelijker met hun problemen naar een arts 
gaan dan hun lotgenoten die niet over hun problemen durven te praten.  

De invloed van CF op relaties van CF-vrouwen is vooral gebaseerd op onzekerheid. Een laag 
zelfbeeld en schaamte voor het lichaam kunnen er voor zorgen dat de eerste keer wordt uitgesteld en dat 
CF vrouwen bang zijn voor afwijzing. Het vertellen dat je CF hebt werd niet per se als moeilijk 
beschouwd, wel waren sommige CF’ers bang voor de reactie van hun partner hierop. De respondenten 
gaven aan dat hun partners wel aan hun afwijkende lichaam en eventuele bijverschijnselen moesten 
wennen. Op de lange termijn raakt de invloed van CF op de relatie vertrouwd en wordt het minder als 
belastend gezien, tenzij de gezondheidssituatie verslechtert. Het zou interessant zijn te horen hoe de 
partners dit zelf ervaren, want ik denk dat onzekerheden over het lichaam altijd meespelen in een relatie 
en zou dit niet als CF-specifiek benoemen. Elk lichaam heeft zijn eigenaardigheden en is nieuw voor een 
partner.  

De kennis van deze respondenten over de invloed van CF op seksualiteit was met name gevormd 
door de bijsluiters van medicijnen, de apotheek en het delen van ervaringsverhalen. De meeste 
respondenten hadden geen voorlichting gekregen in het ziekenhuis en konden ook van hun ouders niet de 
informatie krijgen die ze zochten. Gelukkig zijn de voorlichtingsmethodes in het ziekenhuis al sterk 
verbeterd, maar het zou ook goed zijn de groep oudere CF’ers duidelijke informatie te geven over 
specifieke seksualiteitsproblemen aangezien er nog veel onduidelijkheid was onder deze groep. Ook de 
voorlichting voor jongeren kan nog verder worden uitgebreid. De kennis van de CF-verpleegkundige en 
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de longarts kunnen een volledig beeld geven op zowel het technische, als het emotionele vlak. Dit zou 
goed te realiseren zijn via internet, omdat het anoniem is en veel jongeren er gebruik van maken. Het 
gebruik van folders kan nuttig zijn, maar ze moeten geen negatieve boodschap uit stralen. Seks en 
voortplanting zouden in afzonderlijke folders of hoofdstukken behandeld moeten worden. Omdat 
voortplanting voor CF-patiënten moeilijk is, kan de associatie met seks negatief beïnvloed worden, terwijl 
het twee verschillende dingen zijn. 

Over het algemeen waren de respondenten best tevreden over hun seksleven. Opvallend vond ik 
hoe makkelijk zij hun normen bijstellen voor seksuele tevredenheid. Slechts één van hen gaf duidelijk aan 
dat als zij niet meer aan haar persoonlijke seksualiteitsnorm kan voldoen, ingrijpt en bij haar arts een kuur 
aanvraagt. Voor haar was er een duidelijke grens tot waar CF invloed mocht hebben op haar seksleven. Nu 
was zij ook wel in de (fysieke) positie om dat te zeggen, maar de anderen lieten de invloed van CF op hun 
seksuele vermogen veel meer toe. Door de respondenten in dit onderzoek werden de invloeden wel echt 
als belastend ervaren en dat maakt het emotioneel moeilijk voor hen. Wat vooral naar voren kwam uit dit 
onderzoek is dat de meeste CF’ers nieuwsgierig zijn naar de ervaringen van lotgenoten, waaraan ze hun 
eigen situatie kunnen spiegelen. Ook de verhalen in deze scriptie kunnen gelezen worden als 
ervaringsverhalen. Het geeft echter geen eenduidig beeld over alle CF-patiënten. De problemen die CF-
vrouwen ondervinden waren veelsoortiger dan ik dacht. Verschillende ziektebeelden, medicijngebruik, de 
invloed van CF op seksualiteit is complex en niet bij iedereen hetzelfde. Bovendien wordt seks door 
verschijnselen als vermoeidheid sneller geassocieerd met inspanning en gedoe dan bij gezonde vrouwen.  
Het is me niet duidelijk hoeveel patiënten echt last ondervinden van de invloed van CF op seksualiteit. 
Daarom is het is nodig dat hier nader onderzoek naar wordt gedaan, zodat we te weten kunnen komen hoe 
aan de zorgbehoefte van de patiënten tegemoet kan worden gekomen. 
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Hoofdstuk 15 Adviezen voor de toekomst 
 
Aan de hand van de conclusies die ik hierboven heb weergegeven kan ik een aantal adviezen formuleren 
voor nader onderzoek. Om een compleet beeld te krijgen van het vraagstuk seksualiteit en CF is het echt 
nodig om het seksuele gedrag en de seksuele beleving van jongeren vanaf 13 jaar met CF te onderzoeken. 
Hiervoor zou gedacht kunnen worden aan een vragenlijst waarbij jongeren hun ervaringen kunnen 
aangeven op seksueel gebied, maar ook bijvoorbeeld het invullen van evaluatieformulieren over de 
voorlichting. Dit is belangrijk, omdat de algemene gezondheid van CF-patiënten steeds verder verbetert en 
dit heeft gevolgen voor hun seksualiteitsbeleving die door deze ontwikkeling anders is dan bij oudere 
CF’ers. Verder zou het interessant zijn om ook de partners van CF-patienten bij onderzoeken naar 
seksualiteitsbeleving te betrekken. Hun beleving van de relatie met een CF-patient kan nieuwe inzichten 
opleveren en zo kan bijvoorbeeld gekeken worden of het ook nuttig is om partners van CF-patienten voor 
te lichten over seksualiteit.  
  De communicatie tussen arts en patiënt kan in veel gevallen nog verbeterd worden. Een open 
houding van behandelaars is daarbij een vereiste. Behandelaars moeten ook meer bewust gemaakt worden 
van het belang van een goede beleving van seksualiteit in het kader van de kwaliteit van leven. Een 
gestructureerd voorlichtingsprogramma en consensus daarover van alle CF-centra zouden daar aan kunnen 
bijdragen. Het is belangrijk dat vanaf een bepaalde leeftijd alle problemen die bij seksualiteit en CF 
kúnnen voorkomen, worden genoemd. Een begeleidende folder kan de voorlichting versterken en 
verduidelijken. Ook als de patiënt daar nog niet helemaal aan toe is. Als de patiënt er meer aan toe is, kan 
het ook slim zijn om mogelijke oplossingen te noemen voor de problemen die ze kunnen tegenkomen. 
Door aan te geven dat patiënten alles kunnen vragen en zich niet hoeven te schamen, kan de drempel om 
naar een verpleegkundige of arts toe te stappen worden verlaagd. Ook patiëntenverenigingen kunnen hier 
aan bijdragen door in hun folders aandacht te besteden aan de kwaliteit van seks en de informatie beter af 
te stemmen op leeftijdsgroepen.  
  In eventueel vervolgonderzoek zou ik meer aandacht willen besteden aan manieren om hogere 
respons te krijgen. Ervaringen uit andere onderzoeken naar dit onderwerp zouden hieraan kunnen 
bijdragen. Tot slot een advies voor CF’ers die uit zijn op een goede kwaliteit van hun seksleven: 
Zorg dat je in goede conditie verkeert, volg je medische reglementen, let op je voeding en plan je 
vrij-moment! 
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Topiclist 
Topic list voor de interviews met volwassenen van 20 jaar en ouder met CF 

 
Introductie 

- Ziektebeeld rond pubertijd en nu 
- Levensverwachting 
- Levensinstelling 

 
Voorlichting 

- Wie? 
- Wat? 
- Waar?/ Hoe? 
- Mening over voorlichting  
- Rol ouders 
- Rol peers/vrienden 
- Rol broers/zussen 
- Rol andere CF’ers 
- Belang en inhoud voorlichting vanuit het ziekenhuis  
- Huisarts 
- School 

 
Invloed CF op sociale leven 

- School 
- Contacten leggen 
- Vrienden/ vriendinnen 
- Activiteiten 
- Uitgaan 

 
Invloed CF op seksualiteit 

- Ervaringen 
- Ontwikkeling 
- Wat kan wel, wat kan niet? 
- Locatie seks (fysieke ruimte) 
- Partner 
- Omgaan met problemen, het vinden van oplossingen, methoden 
- Gebruik van voorbehoedsmiddelen 
- Soa’s 
- Met wie er over praten? 
- Kinderwens/ mate van vruchtbaarheid 

 
Onderzoeksproject seksualiteitsbeleving jongeren met CF 

- Methode 
- Benadering 
- Waar wel/niet over praten 
- Rekening houden met.. 
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Patient-Informatie Brief   
 
 
                                        

18 augustus 2006 
                                      

 
 

 
Seksualiteitsbeleving, relaties en ervaringen van jongeren met CF, een voorstudie 

 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Vanuit het CF-team van het Erasmus MC-centrumlocatie willen wij graag uw aandacht vragen 
voor het volgende. In het Erasmus MC-Sophia wordt op dit moment een onderzoeksproject 
ontwikkeld naar de seksualiteitsbeleving en ervaringen hiermee van jongeren met Cystic Fibrosis. 
Een van de doelstellingen van dit onderzoek is de voorlichting te verbeteren op het gebied van 
seksualiteit en CF. Nu willen de onderzoekers ter voorbereiding van dit onderzoek graag met 
enkele volwassenen met CF praten over dit onderwerp, zodat er op basis van hun ervaringen een 
goed onderbouwd onderzoeksvoorstel kan worden geschreven.  
 
In de patiënten informatiebrief kunt u precies lezen wat het onderzoek inhoudt en hoe u zich er 
voor op kunt geven. Lees deze brief aandachtig door en zorg dat u niets over het hoofd ziet. Mocht 
u willen deelnemen aan het onderzoek, dan kunt u dit kenbaar maken op het 
toestemmingsformulier.  
 
Wij steunen dit onderzoek, maar laten u vanzelfsprekend volledig vrij in uw keuze om al dan niet 
uw medewerking te verlenen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mw. Dr. M. Bakker 
Dr. L.M. van den Toorn 
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    18 augustus 2006 
     Versie 2   
    
 

 
Seksualiteitsbeleving, relaties en ervaringen van jongeren met CF, een voorstudie    
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
 
U bent gevraagd om deel te nemen aan een voorstudie getiteld ‘Seksualiteitsbeleving, relaties en 
ervaringen van jongeren met CF, een voorstudie’. Deze voorstudie hebben wij ontwikkeld ter 
voorbereiding op een onderzoek naar seksualiteitsbeleving, ervaringen en relaties bij jongeren. Bij de 
ontwikkeling van dit onderzoek zijn wij namelijk op het probleem gestuit dat er in de literatuur en bij 
zorgverleners weinig bekend is over de ervaringen van mensen met CF over hun seksuele ontwikkeling 
en de problemen die zij daarbij ondervinden. Ook over de oplossingen die zij daarvoor vinden en wat zij 
hierin zouden willen verbeteren in het ziekenhuis is nauwelijks iets bekend. Dit belemmert ons in het 
vaststellen van de belangrijkste thema’s die hierover in vragenlijsten voor het onderzoek bij jongeren 
moeten worden opgenomen. Dit is de reden dat wij als voorbereiding op de studie graag met enkele 
volwassenen met CF willen spreken over hun ervaringen met dit onderwerp. Zou u interesse hebben om 
aan deze voorstudie deel te nemen? 
 

Doel en achtergrond van het vooronderzoek 
Het doel van deze voorstudie is om een beter inzicht te krijgen in de ervaringen van CF-patiënten ouder 
dan 20 jaar om zo te kunnen bepalen welke richting we uit kunnen gaan met ons onderzoek bij jongeren. 
Als CF-patiënt en jong volwassene bent u voor ons “ervaringsdeskundige”. Naast het spreken over uw 
ervaringen zouden we u ook willen vragen mee te denken over de opzet van het onderzoek, bijvoorbeeld 
over hoe we jongeren met CF over dit onderwerp zouden kunnen benaderen. De achtergrond van dit 
onderzoek is dat er weinig bekend is over de seksualiteitsbeleving en ervaringen van jongeren met CF. 
We vinden het nodig om de voorlichting zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen en 
verwachtingen van de CF-patiënt van deze tijd, zodat de zorg voor CF-patiënten verder verbeterd kan 
worden.  
 

Inhoud van het vooronderzoek 
U wordt gevraagd om deel te nemen aan een gesprek over de onderwerpen seksualiteit, relaties en 
ervaringen. Ook het onderwerp voorlichting zal uitgebreid aan bod komen. Hierbij zal worden gevraagd 
om terug te kijken naar uw jongere jaren, maar ook uw huidige situatie zal ter sprake komen. Tijdens het 
interview zal gevraagd worden te reageren op deze en verwante onderwerpen.  
 

Opzet van het vooronderzoek 
Deze voorstudie zal worden uitgevoerd aan de hand van interviews met tien volwassenen (>20 jaar). 
Alle deelnemers zijn geselecteerd door de behandelend arts en zijn door deze benaderd. De deelnemers 
zijn ten eerste geselecteerd op basis van leeftijd. Er is onderscheid gemaakt tussen een groep van 
volwassenen tussen de 20 en 25 jaar en een groep tussen de 25 en 35 jaar. Ten tweede zijn de 
deelnemers geselecteerd op basis van psychische belasting. Patiënten die bijvoorbeeld bezig zijn met een 
longtransplantatie of anderszins niet toe zijn aan een onderzoek worden niet benaderd.  
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Mocht u toestemmen voor deelname, dan zal een interview worden uitgevoerd door een onafhankelijke 
onderzoeker (Mw. N. Blokker), die niet in directe relatie staat met het CF team, maar wel ervaring heeft 
in het praten met jonge mensen over deze onderwerpen. Zij voert het onderzoek onder meer uit voor het 
voltooien van haar masteropleiding Medische Antropologie en Sociologie aan de Universiteit van 
Amsterdam.  
Voor het gesprek zal ongeveer een uur nodig zijn. U als geïnterviewde mag zelf bepalen waar u 
geïnterviewd wil worden (ziekenhuis of thuis). De interviews worden opgenomen op tape en zullen 
daarna volledig worden uitgeschreven door de onafhankelijke onderzoeker. De tape zal na afronding van 
het onderzoek vernietigd worden en alle gegevens zullen als vertrouwelijk worden beschouwd. Ook 
zullen de gegevens anoniem worden gemaakt.  
 

Voor- en nadelen voor de deelnemer 
Er zijn geen voordelen voor de deelnemer aan dit vooronderzoek. Dit vooronderzoek maakt het mogelijk 
voor ons om een wetenschappelijk goed onderbouwd onderzoek op te zetten waarvan de resultaten voor 
andere CF patiënten van belang kunnen zijn. Het enige nadeel voor u als deelnemer aan dit 
vooronderzoek is dat het u tijd kost.  
 

Risico’s  
Het interview gaat over een gevoelig en persoonlijk onderwerp. Uiteraard wordt er gestopt met het 
interview zodra u dit aangeeft. Ook zou het kunnen dat het interview vragen bij u oproept waarover u 
verder met iemand zou willen praten. In dat geval kunt u een afspraak maken met Mw. T. Nieuwenhuis, 
maatschappelijk werker verbonden aan het CF team van volwassenen (tel:010-4635163) 
 

Hoe verloopt het vooronderzoek voor de deelnemer? 
Voorafgaand aan het onderzoek wordt u gevraagd een toestemming formulier te tekenen. Hierbij wordt 
ook gevraagd of de onderzoeker u achteraf eventueel nog telefonisch kan benaderen mochten er bij de 
uitwerking onduidelijkheden zijn.  
Er worden geen ingrepen verricht en de huisarts wordt dan ook niet over dit onderzoek ingelicht. In 
plaats daarvan hebben wij er voor gekozen om in algemene zin de maatschappelijk werker over het 
onderzoek in te lichten, zodat u bij eventuele vragen of opmerkingen naar aanleiding van het interview 
bij haar terecht kan.  
 

Afronding 
De deelnemers aan het onderzoek zullen vóór de voltooiing van het onderzoeksrapport worden gevraagd 
om de uitgewerkte tekst door te lezen en dan zal de mogelijkheid worden gegeven om het rapport van 
commentaar te voorzien en vragen te stellen. Pas na goedkeuring van de deelnemers zal het 
onderzoeksrapport worden uitgebracht. Vóór die tijd is de onafhankelijk onderzoeker dus de enige die 
toegang heeft tot het rapport. De deelnemers zullen ook een kopie van het onderzoeksrapport ontvangen.  
 

Wat gebeurt er als u niet wil meedoen? 
Als u besluit om niet deel te nemen aan dit onderzoek heeft dit verder geen enkele consequentie. Zowel 
de verantwoordelijke arts als de onafhankelijk onderzoeker zal niet weten wie er niet willen mee doen 
aan het onderzoek en wat de reden hiervan is. Het zal dus geen gevolgen hebben voor uw eventuele 
behandeling en/of zorg. 
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Vergoeding 
Als er wordt deelgenomen aan een interview staat daar een cd- of boekenbon tegenover ter waarde van 
10 euro. 
 

Vertrouwelijkheid 
De enige die inzage heeft in de persoonsgegevens is de onafhankelijk onderzoeker. De rest van het 
onderzoeksteam heeft hier geen toegang toe. De privacy wordt gewaarborgd door een zorgvuldige 
omgang met de informatie die de onderzoeker van de deelnemer verkregen heeft. Dit komt in de 
volgende vormen tot uiting:  
- De deelnemers worden benaderd door de behandelend arts. Hierdoor kent de onafhankelijk 

onderzoeker de adressen en persoonsgegevens van de deelnemers niet. De onafhankelijk 
onderzoeker heeft ook geen toegang tot het medisch dossier van de deelnemers. 

- Het toestemmingsformulier zal worden toegestuurd aan de onafhankelijk onderzoeker. De 
medewerkers in het Erasmus MC zullen dus niet te weten komen wie wel en wie niet met 
deelname aan het onderzoek hebben ingestemd. 

- De gegevens die op band staan, verkregen van de patiënten, worden volledig uitgeschreven en 
gecodeerd met schuilnamen. Alleen de onafhankelijk onderzoeker heeft de sleutel en kan inzage 
hebben in de gegevens en ze herleiden tot de respondenten. De rest van het onderzoeksteam heeft 
alleen inzage in de gecodeerde gegevens. De tapes van de interviews met de deelnemers worden 
direct na het onderzoek vernietigd. De overige, niet identificeerbare, gegevens worden tot tien jaar 
na afronding van het onderzoek bewaard.  

- De onafhankelijk onderzoeker van het onderzoeksteam heeft een geheimhoudingsplicht ten 
aanzien van de patiëntengegevens.  

- Voor dit onderzoek is goedkeuring verkregen van de Raad van Bestuur na een positief oordeel van 
de Medisch Ethische Toetsingscommissie Erasmus MC.  

 
Vrijwillige deelname 

De deelname aan dit onderzoek is geheel op basis van vrijwilligheid. Als u niet wilt deelnemen, hoeft u 
daarvoor geen reden te geven. Als u besluit niet mee te doen, zal dat geen enkele verandering brengen in 
uw verdere behandeling of begeleiding. Ook als u nu toestemming geeft, kun u die te allen tijde zonder 
opgave van redenen weer intrekken.  
 

Wilt u nog iets weten? 
Indien u tijdens het onderzoek vragen heeft, vragen wij u contact op te nemen met de onderzoeker of uw 
behandelend arts. Voor vragen kunt U ook tijdens kantooruren contact opnemen met een van de 
volgende personen: 
 
Nienke Blokker, onderzoeker, 06-47670503 
Dr. L.M. van den Toorn, longarts, 010-4635680 
Dr. M. Bakker, longarts, 010-4633492 
Elvira Nuijten, CF-verpleegkundige, 010-4634891 
Helene Kalkman, CF-verpleegkundige, 010-4634891 
 
Als u twijfelt over deelname kunt u een onafhankelijke arts raadplegen, die zelf niet bij het onderzoek 
betrokken is, maar die wel deskundig is op het gebied van dit onderzoek: Dr. P. de Laat,  kinderarts, 
010-4636363  
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Ook als u voor of tijdens het onderzoek vragen heeft die u liever niet aan een van de onderzoekers stelt, 
kunt u contact opnemen met de onafhankelijke arts.  
 
Als u niet tevreden bent over het onderzoek kunt u terecht bij de klachtencommissie van het Erasmuc 
MC. De klachtencommissie is te bereiken op telefoonnummer 010-4633198. 
 
Bijgaand vindt u een toestemmingsformulier dat u in geval van toestemming in bijgevoegde envelop met 
antwoordnummer kunt opsturen. Bedankt voor het doorlezen van deze brief! 
 



Seks als inspanning; Over seksualiteitsbeleving en voorlichting bij mensen met Cystic 
Fibrosis in Nederland  Nienke Blokker 2006 

 52

 
 

Toestemmingsformulier  
 
 
‘Seksualiteitsbeleving, relaties en ervaringen van jongeren met CF, een voorstudie’ 
     
Ik bevestig dat ik het informatieformulier voor de respondent (versie 2, 18 augustus 2006) heb gelezen. 
Ik begrijp de informatie. Ik heb de gelegenheid gehad om aanvullende vragen te stellen. Deze vragen 
zijn naar tevredenheid beantwoord. Ik heb voldoende tijd gehad om over deelname na te denken.  
 
Ik weet dat mijn deelname geheel vrijwillig is en dat ik mijn toestemming op ieder moment kan 
intrekken zonder dat ik daarvoor een reden hoef te geven.  
 
Ik geef toestemming om de gegevens te verwerken voor de doeleinden zoals beschreven in de 
informatiebrief. 
 
Ik geef toestemming voor deelname aan bovengenoemd onderzoek. 
 
Ik geef wel/geen toestemming aan de onafhankelijke onderzoeker om tijdens het uitwerken van het 
interview contact met mij op te nemen over eventuele vragen achteraf. (doorstrepen wat niet van 
toepassing is) 
 
Ik geef de onafhankelijk onderzoeker toestemming contact met mij op te nemen op het volgende 
telefoonnummer en/of emailadres: 
 

 
 
 
Naam respondent : 
 
Handtekening  :      Datum : __/__/__ 
 
 
 
 
Naam onderzoeker : 
 
Handtekening  :      Datum : __/__/__ 
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 Uitnodigingsbrief OEF 
      Amsterdam, 11 oktober 2006 
Beste OEF’er, 

 
Voor het schrijven van mijn scriptie voor mijn studie Medische Sociologie aan de Universiteit van 
Amsterdam ben ik bezig met een onderzoek over de seksualiteitsbeleving, relaties en ervaringen 
van jongeren met CF. Aanvankelijk was het plan om een onderzoek te doen bij jongeren vanaf 14 
jaar. Aangezien een dergelijk onderzoek meer voorbereiding nodig heeft, heb ik besloten de 
leeftijd te verschuiven naar 20 jaar. Om erachter te komen wat de invloed is van CF op 
seksualiteitsbeleving houd ik interviews met volwassenen tussen de 20 en 35 jaar. U bent benaderd 
voor dit onderzoek via de mailinglist van stichting OEF. Zij steunen dit onderzoek, maar laten u 
vanzelfsprekend volledig vrij in uw keuze om al dan niet uw medewerking te verlenen. 
 
Doel 
Het doel van deze voorstudie is om een beter inzicht te krijgen in de ervaringen van CF-patiënten 
ouder dan 20 jaar om zo te kunnen bepalen welke richting we uit kunnen gaan met een eventueel 
vervolgonderzoek bij jongeren. Als CF-patiënt en jong volwassene bent u “ervaringsdeskundige”. 
Naast het spreken over uw ervaringen zou ik u ook willen vragen mee te denken over de opzet van 
het onderzoek, bijvoorbeeld over hoe jongeren met CF over dit onderwerp benaderd moeten 
worden. De achtergrond van dit onderzoek is dat er weinig bekend is over de seksualiteitsbeleving 
en ervaringen van jongeren met CF. Het is nodig om de voorlichting over seksualiteit zo goed 
mogelijk aan te passen aan de wensen en verwachtingen van de CF-patiënt van deze tijd, zodat de 
zorg voor CF-patiënten verder verbeterd kan worden.  
 

Inhoud van het vooronderzoek 
U wordt gevraagd om deel te nemen aan een gesprek over de onderwerpen seksualiteit, relaties en 
ervaringen. Ook het onderwerp voorlichting zal uitgebreid aan bod komen. Hierbij zal worden 
gevraagd om terug te kijken naar uw jongere jaren, maar ook uw huidige situatie zal ter sprake 
komen. Tijdens het interview zal gevraagd worden te reageren op deze en verwante onderwerpen.  
 

Opzet van het vooronderzoek 
Deze voorstudie zal worden uitgevoerd aan de hand van interviews met tien volwassenen (>20 
jaar.Voor dit onderzoek is goedkeuring verkregen van de Raad van Bestuur na een positief oordeel 
van de Medisch Ethische Toetsingscommissie Erasmus MC. 

Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname, dan zal een interview worden uitgevoerd door een 
onafhankelijke onderzoeker (Mw. N. Blokker), die niet in directe relatie staat met het CF team, 
maar wel ervaring heeft in het praten met jonge mensen over deze onderwerpen.  

Voor het gesprek zal ongeveer een uur nodig zijn. U als geïnterviewde mag zelf bepalen 
waar u geïnterviewd wil worden. Bij aanvang van het interview wordt u gevraagd een 
toestemmingsformulier te tekenen. Daar kunt u ook aangeven of u naar aanleiding van het 
interview wel of niet achteraf benaderd wil worden. De interviews worden opgenomen op tape en 
zullen daarna volledig worden uitgeschreven door de onafhankelijke onderzoeker. De tape zal na 
afronding van het onderzoek vernietigd worden en alle gegevens zullen als vertrouwelijk worden 
beschouwd. Ook zullen de gegevens anoniem worden gemaakt.  
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Afronding 
De deelnemers aan het onderzoek zullen vóór de voltooiing van het onderzoeksrapport worden 
gevraagd om de uitgewerkte tekst door te lezen en dan zal de mogelijkheid worden gegeven om 
het rapport van commentaar te voorzien en vragen te stellen. Pas na goedkeuring van de 
deelnemers zal het onderzoeksrapport worden uitgebracht. Vóór die tijd is de onafhankelijk 
onderzoeker dus de enige die toegang heeft tot het rapport. De deelnemers zullen ook een kopie 
van het onderzoeksrapport ontvangen. 
 

Gebruik van resultaten 
Naar aanleiding van het onderzoek zullen de resultaten onder andere worden toegelicht bij het CF-
team in het Erasmus MC en er zal naar alle waarschijnlijkheid ook een stukje over de resultaten te 
lezen zijn in een nummer van het CF-nieuws van de NCFS.  
 

Vergoeding 
Als er wordt deelgenomen aan een interview staat daar een cd- of boekenbon tegenover ter waarde 
van 10 euro. 
 
Voor meer informatie of als u wilt deelnemen, kunt u contact met mij opnemen via het emailadres: 
missblokker@hotmail.com 
Of telefoonnummer: 06-47670503 
 
Bedankt voor het doorlezen van deze brief! 
 
Vriendelijke groet, 
Nienke Blokker 
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