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WOORD VOORAF 

Een  eindwerk  schrijven  rond  seksualiteit  in  de  geriatrie…  Hoe  moet  ik  daar  aan 
beginnen? Deze vraag kwam in het begin van dit academiejaar in me op. 

Nu, in de eindfase van mijn opleiding, kan ik zeggen dat ik met plezier gewerkt heb aan 
iets  wat  een moeilijke  opdracht  leek.  Ik  heb  gelachen  en  plezier  beleefd,  maar  ook 
gezweet en gezwoegd.  Het schrijven van mijn eindwerk en de stage was een drukke 
en vermoeiende periode. 

Gelukkig  waren  er  verschillende mensen  die me  tijdens  de  stage, maar  ook  daarna, 
motiveerden en ondersteunden.  Ik wil ze daarvoor dan ook even bedanken. 

Eerst en vooral wil ik Leen Dens (ergotherapeute) bedanken. Zij was mijn externe 
begeleider in WZC Ten Hove in Mol. Ik wil haar bedanken voor haar onvoorwaardelijke 
steun. Niet alleen tijdens de stage, maar ook tijdens het realiseren van mijn eindwerk. 
Zij heeft vele uren besteed aan het lezen en verbeteren van dit eindwerk. 

Ook Ann Van Uytsel, mijn stagementor vanuit de school, besteedde vele uren aan het 
lezen van dit eindwerk. Zij was een grote motivatie en ondersteuning bij het uitwerken 
van mijn eindwerk. Bedankt daarvoor! 

Graag wil  ik ook de bewoners van WZC Ten Hove vermelden die meegewerkt hebben 
aan het project. Zonder hen was dit eindwerk niet geslaagd. De samenwerking met hen 
was ontzettend aangenaam! 

Mijn dank gaat ook uit naar het paramedisch team van WZC Ten Hove voor de  leuke 
werksfeer. Het was een heel aangenaam team om in te werken, waar er zowel tijd was 
voor humor als voor ernst. Bedankt voor de leuke stage! 

De  directie  van WZC Ten Hove  gaf mij  de  kans mijn  eindwerk  uit  te werken  in  hun 
voorziening. Hartelijke dank. 

Als  laatste wil  ik  ook mijn  pa  Theo Gilis  en  diens  vriendin Annemie Wuyts  bedanken 
omdat ze mij de kans gaven deze opleiding te volgen.
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SAMENVATTING 

Bejaarden  hebben  nog  nood  aan  een  knuffel.  Ze  hebben  nog  wel  degelijk  seksuele 
behoeften. De mentaliteit van vandaag zorgt ervoor dat dit onderwerp nog steeds leeft 
in een wereld van taboes en vooroordelen. 

Ik stelde me de vraag of deze vooroordelen een kern van waarheid bevatten. Ik wilde 
ook te weten komen hoe de hulpverlening t.o.v. dit onderwerp staat. 

Om  een  antwoord  op  deze  2  vragen  te  vinden,  ben  ik  een  project  gestart  rond 
seksualiteit in de geriatrie. 

In  dit  eindwerk  sta  ik  eerst  even  stil  bij  het  begrip  seksualiteit.  Ik  beschrijf  de 
vooroordelen ten opzichte van bejaarden en welke invloed zij eventueel hebben op hun 
seksueel leven. 

Verder ga ik ook kijken naar de verschillende factoren die de seksuele relatie tussen 2 
bejaarden kunnen beïnvloeden. 

Met mijn project wou ik zowel de bejaarden zelf, als de hulpverlening bereiken. 

Met  de  bejaarden  deed  ik  wekelijks  één  activiteit  rond  liefde  en  seksualiteit. 
Verschillende  onderwerpen  werden  hier  behandeld.  Ik merkte  hier  dat  de  bejaarden 
een grote interesse hebben naar dit onderwerp en dat ze hier zeker geen blad voor de 
mond nemen. 

Ik nam ook van elke nietdementerende bewoner een persoonlijke enquête af. Hieruit 
bleek dat er nog wel degelijk seksuele behoeften zijn bij bejaarden. 

In  het  begin  van  mijn  project  heb  ik  aan  alle  hulpverleners  in  WZC  Ten  Hove  een 
enquête uitgedeeld. Hierin bevraagde ik de interesse in en de mening over seksualiteit 
bij hun bewoners. Hieruit bleek dat er een grote interesse is naar dit onderwerp, maar 
dat een confrontatie met seksualiteit in het werkveld dikwijls nog voor problemen zorgt. 

Naar  de  verpleegkundigen  en  verzorgenden  toe  heb  ik  op  de  verschillende 
teamvergaderingen  telkens een  informatievoordracht gegeven. Hierin verwerkte  ik de 
voor  hen  relevante  resultaten  van  de  enquête.  Ik  gaf  hen  ook  enkele  tips mee  rond 
confrontatie met seksualiteit in het werkveld. 

Steunend  op  de  ervaringen  die  ik  opdeed  tijdens  mijn  stage  stel  ik  vast  dat  de 
ergotherapeut wel degelijk een bijdrage heeft wat betreft  seksualiteit. Hierbij denk  ik 
dan  vooral  aan  geven  van  informatievoordrachten  naar  andere werknemers  toe. Ook 
het  zoeken  naar  en  uitvoeren  van manieren waarop  de  bewoners meer  ondersteund 
worden  in hun seksuele behoeften  is een  taak voor de ergotherapeut. Op die manier 
wordt een goede benadering van de bewoner geoptimaliseerd en wordt er ook met de 
seksuele behoeften rekening gehouden. 

Het  belangrijkste  hierbij  is  dat  de  bewoners  benaderd  worden  op  een  respectvolle 
manier en door hulpverleners die hij/zij vertrouwt.
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SUMMARY 

Elderly people still have the need of getting a hug. They still do have sexual needs. This 
subject still lives in a world of taboo and prejudice because of today’s mentality. 

I wondered that these prejudices contain a heart of truth. I also wanted to know how 
the  assistance  stands  across  toward  this  subject.  To  find  an  answer  on  these  2 
questions I started a project about sexuality in geriatrics. 

In  this  thesis  I  first  stand still  by  the  concept  of  sexuality.  I  describe  the  prejudices 
about elderly people and which influence they might have on their sexual life. Further, I 
also  look  at  the  different  factors  who  can  influence  the  sexual  relation  between  2 
elderly people. With my project I wanted to reach the elderly as well as the assistance. 
I  did  a  weekly  activity  about  love  and  sexuality  with  them.  Different  subjects  were 
treated here. I noticed that the elderly had a big interest toward this subject and that 
they didn’t mind to talk about it at all. I also took an personnel inquire of every non 
demented resident. It appears that there ‘re still sexual needs with the elderly. 

In the beginning of my project I handed an inquiry out to all the assistance of WZV Ten 
Hove. In this I asked the interest and the opinion about sexuality by their residents. It 
appears that there is a big interest to this subject, but a confrontation with sexuality in 
this work field occurs for problems. 

I  gave  a  lecture  with  information  on  different  staff  meetings  to  the  nurses  and 
caretakers. In this lecture I digested the relevant results of the inquire for them. I also 
gave them some tips about the confrontation with sexuality in this work field. 

Supported  on  my  experiences  while  I  was  doing  my  practice,  I  noticed  that  the 
occupational therapist do has a contribute what occurs sexuality. 

I  think  mostly  about  holding  lectures  to  other  applicants.  Another  task  of  the 
occupational  therapist  is  searching  for  and  carry  out ways  how  the  residents  can  be 
more supported in their sexual needs. On this way a good approach of the resident will 
be optimized and there ‘ll be thought of the sexual needs. 

The  most  important  here  is  that  the  resident  ‘ll  be  approached  on  a  manner  with 
respect and by assistance that they trust.
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INLEIDING 

Ik  heb  gekozen  om  mijn  eindwerk  te  schrijven  over  seksualiteit  in  de  geriatrische 
sector. 

Ik heb specifiek voor deze doelgroep gekozen, omdat ik graag met bejaarden werk. De 
keuze  om  rond  het  onderwerp  seksualiteit  te  werken  zie  ik  als  een  uitdaging. 
Seksualiteit  bij  bejaarden  is  een  onderwerp  dat  nog  steeds  leeft  in  een  wereld  van 
taboes en vooroordelen. 

In het eerste hoofdstuk sta ik even stil bij het begrip seksualiteit. De afkomst van het 
woord en de betekenis met zijn verschillende dimensies worden uitgelegd. 

Daarna geef ik de kijk op seksualiteit weer doorheen de geschiedenis. Ik vind dit een 
belangrijk hoofdstuk, omdat ik op die manier ook een idee krijg van de wereld waarin 
de bejaarden van vandaag opgevoed werden. Met welke waarden en normen werden ze 
groot  gebracht?  Ik  krijg  hier  een  idee  over  hoe  men  vroeger  over  seks  praatte  en 
dacht. 

In het derde hoofdstuk overloop  ik de verschillende taboes en mythen wat bejaarden 
en seksualiteit betreft. Het is nuttig hierbij stil te staan. Vooraleer ik wil weten of al die 
vooroordelen waar zijn, moet ik weten wat die vooroordelen precies inhouden. 

Het  vierde  hoofdstuk  omvat  een  groot  deel  van  het  theoretische  gedeelte.  In  dit 
hoofdstuk beschrijf ik alle mogelijke factoren die een seksuele relatie op oudere leeftijd 
kunnen beïnvloeden. Deze factoren zijn zowel fysiek als psychisch, zowel relationeel als 
omgevingsgebonden. 

Na het  theoretisch gedeelte beschrijf  ik mijn stageplaats, WZC Ten Hove. Ik beschrijf 
de verschillende afdelingen en hun doelgroep. Ik beschrijf ook de werking en ik licht dit 
toe met een organigram. 

Na hoofdstuk 5 volgt er een volledige beschrijving van de uitvoering van mijn project 
en  een  evaluatie.  In  hoofdstuk  6  en  7  worden  de  wekelijkse  activiteiten  in  detail 
toegelicht.  Dit  omvat  zowel  de  doelstellingen,  een  beschrijving  van  de  deelnemers, 
uitleg bij elke activiteiten en een algemeen besluit. 

Hoofdstuk 8 handelt over de enquête voor zowel de bewoners als de hulpverlening. Ik 
leg  de  doelgroep  uit,  geef  de  gestelde  doelstellingen  weer  en  geef  uitleg  over  de 
gebruikte methodiek. Bij elke vraag geef ik telkens de resultaten weer. Indien mogelijk 
geef  ik  enkele voorbeelden  uit  de  praktijk. Na  de  verwerking  van  de  beide enquêtes 
volgt er een besluit. 

In hoofdstuk 9 leg ik uit wat ik nu precies gedaan heb naar de hulpverlening toe. Ik leg 
uit wat de inhoud was van de voordrachten op de verschillende teamvergaderingen en 
hoe deze ontvangen zijn. 

Ten  slotte  heb  ik  de  brochure  voor  de  hulpverlening  en  een  voorbeeld  van  beide 
enquêtes toegevoegd. Deze zijn te vinden op de laatste bladzijden van dit eindwerk als 
bijlagen.
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1  SEKSUALITEIT, EEN BEGRIP 

De ouderen van vandaag hoorden als kind nooit het woord seksualiteit vernoemen. Het 
hele  seksvocabularium moest  nog  geboren worden. Ook  al werd  er met  geen woord 
over gerept, seks bestond. 

Vooraleer we spreken over de sfeer  rond seksualiteit  in de geriatrie,  is het belangrijk 
even stil te staan bij het begrip‘seksualiteit’. 

1.1  Wat is seksualiteit? 

De  omschrijving  van  dit  begrip  is  zeker  niet  eenvoudig.  Het  woord‘seksualiteit’is 
afgeleid van het  Latijnse woord  seksus, dat geslacht betekent en van secare, dat  in 
stukken  snijden  of  verdelen  wil  zeggen.  Seksualiteit  heeft  dus  te  maken  met 
geslachtelijkheid, meer bepaald met een mannelijk en vrouwelijk geslacht bij de mens. 

In  zekere  zin  wordt  seksualiteit  gebruikt  als  synoniem  van  geslachtsdrift.  Dit  is  de 
drang van een man of vrouw om lichamelijke omgang met een ander te hebben. 

In  de  seksualiteit  kan  men  vier  dimensies  onderscheiden  (Van  Emde  Boas,  Rutger 
stichting  Nederland,  1991):  de  voortplantingsdimensie,  de  lustdimenensie,  de 
relatiedimensie, en de institutionele dimensie. 

Om  dit  verder  uit  te  leggen  verwijs  ik  naar  vier  fundamentele  dimensies  van 
seksualiteit  en  de  voornaamste  aspecten  ervan.  Ik  leg  hier  dan  kort  de  link  naar 
bejaarden. 

1.2  De verschillende dimensies 

1.2.1  De voortplantingsdimensie 

Het  seksuele  gedrag  van  de  mens  heeft  een  voortplantingsfunctie.  Het  krijgen  van 
kinderen  is  een belangrijk doel  van vele gehuwden en soms ook van alleenstaanden. 
Dit  is  voor  bejaarden  niet meer  echt  toepasselijk, maar  het  feit  samen  kinderen  te 
hebben geeft wel een belangrijke betekenis aan hun relatie. 

De mate waarin de voortplantingsdimensie een  invloed heeft op de seksuele activiteit 
hangt af van de fase en de cultuur waarin iemand zich bevindt. 

Voorbeeld  fase: Een 30  jarig koppel probeert kinderen te krijgen. De tijdstippen van 
het  vrijen  wordt  medebepaald  door  de  tijdstippen  waarop  de  vrouw  het  meest 
vruchtbaar is. 

Voorbeeld cultuur: In Afrika is er een andere cultuur dan in de Westerse wereld. Daar 
hebben vele koppels enkel  seks om kinderen  te krijgen. De  frequente van het vrijen 
wordt bepaald door de man en de vrouw heeft hier geen inspraak in. De frequentie ligt 
daarom ook dikwijls hoger dan in Afrika. 

Ouderen hebben het dikwijls nog meegemaakt dat de seksuele activiteit samen gezien 
werd met voortplanting.



11 

1.2.2  De lustdimensie 

Seksuele  genots  en  lustbeleving  tijdens  intiem  contact  is  een  ander  wezenlijk 
onderdeel  van  seksualiteit.  Deze  lustbeleving  is  vanzelfsprekend  lichamelijk  maar  ze 
heeft  gelijkertijd  ook  een  psychologische  bedoeling.  Hierdoor  lopen  de  lichamelijke 
beleving en de psychische verhouding oorspronkelijk in elkaar: lust ontvangen van een 
persoon is de eerste vorm van een menselijke relatievorm. 

De  lustbeleving  vormt  een  belangrijk  aspect  in  de  seksualiteit  van  bejaarden.  De 
seksuele  daad  en  vooral  het  seksuele  genot  kunnen  tot  op  hoge  leeftijd  mogelijk 
blijven.  Dit  neemt  niet  weg  dat  bejaarden  niet  meer  bedreigd  worden  door  allerlei 
factoren die het seksuele leven in de weg kunnen staan. 

De Amerikaanse psycholoog A.H. Maslov  is vooral bekend om zijn  theorie omtrent de 
behoeftestructuur (Dr. Lucien De Cock, 2000, p. 19). 

De behoeften van de mens vormen een hiërarchie, een behoeftepiramide. De onderste 
laag wordt gevormd door de lichamelijke behoeften, ook de basisbehoeften genoemd. 
Hiertoe behoort ook seks, als een fysiologische behoefte. De piramide van Maslov wordt 
wel bekritiseerd, maar het is een feit dat seks een basisbehoefte is van het menselijk 
gedrag. 

Figuur 1 De piramide van Maslov 

Voorbeeld: Een oudere vrouw vertelde me dat ze zich soms toch nog streelde vooraleer 
ze ging slapen. ‘Ik heb dat nodig!’, zei ze. Dit gebeurde niet dikwijls, maar als het 
gebeurde genoot ze er van. 

1.2.3  De relatiedimensie 

Lust en warmte ontvangen en geven is een relationeel gebeuren. De nadruk komt hier 
te liggen op de relatie tussen de partners zelf. De kwaliteit van deze relatie vormt de 
basis voor  seksuele  intimiteit  en  relatietevredenheid. Het huwelijk  is  vandaag de dag 
een  ‘liefdesrelatie’  waarin  tederheid,  betrokkenheid,  intimiteit  en  trouw  belangrijke 
waarden zijn. 

Voorbeeld: Wanneer de man in een relatie een tijd geen zin meer heeft in seks, twijfelt 
zijn vrouw al snel of hij haar nog wel graag ziet. Regelmatig vrijen heeft voor de vrouw 
een betekenis van elkaar graag te zien. Doordat haar man hier geen zin meer in heeft, 
twijfelt ze daar sterk aan.
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Bij  bejaarden  zien  we  dat  gevoelens  en  warmte  steeds  belangrijker  worden  dan  de 
lichamelijke  aspecten  van  seks.  De  meeste  bejaarden  hebben  al  heel  wat  seksuele 
ervaringen, vooral dan binnen het huwelijk, achter de rug. Vele bejaarden zijn tevreden 
over hun  relatie en willen deze ook  tot het einde van hun dagen behouden. Warmte 
geven  en  nemen  is  een  belangrijk  aspect  van  hun  relatie.  De  manier  waarop  lust 
uitgedrukt wordt op oudere leeftijd wordt bepaald door verschillende factoren zoals de 
fysieke toestand, sociale omgeving, enz… . 

1.2.4  De institutionele dimensie 

Seksualiteit  wordt  in  alle  samenlevingen  en  culturen  gestructureerd  en  bepaald  door 
wetten en normen. Deze waarden en normen zijn wisselend in zowel plaats als  in tijd 
en met de sociale culturen kunnen zij heel snel veranderen. 

In  onze  westerse  samenleving  is  het  huwelijk  nog  steeds  het  instituut  bij  uitstek 
waarbinnen de seksuele relatie  tussen man en vrouw ontplooid wordt en kinderen tot 
ontwikkeling komen. 

Voorbeeld:  In  de  Islamitische  cultuur moet  de  vrouw  zich  zo  kleden  dat  alleen  haar 
ogen en handen nog zichtbaar zijn. Ze mag op geen enkele manier een verleiding zijn 
voor  andere  mannen  dan  haar  partner.  Het  is  ook  de  man  die  bepaalt  wanneer  er 
gevreeën  wordt.  De  vrouw  heeft  hier  geen  inspraak  in  en  moet  hier  altijd  mee 
instemmen. 

De huidige bejaarden hebben de bruuske overgang van de jaren zestig meegemaakt. 
Zij huldigden al hun hele leven de traditionele opvattingen over seksualiteit.
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2  SEKSUALITEIT IN VOGELVLUCHT 

Het kijken naar seksualiteit en de uitingen ervan werden (en worden) beïnvloed door de 
tijd  waarin men  leeft,  door  de  cultuur  en  de  religie.  Deze  drie  factoren  hebben  niet 
alleen invloed op de maatschappelijke positie van mannen en vrouwen, maar ook op de 
sociale omgang tussen de twee geslachten. De geldende gedragsregels bepalen wat er 
hoort en niet hoort op het gebied van seksuele relaties op verschillende leeftijden. 

Gebaseerd op: (Dr. Lucien de Cock, 2000) 

2.1  Seksualiteit tot de Tweede Wereldoorlog 

In  onze  westerse  wereld  werd  seksualiteit  voor  het  grootste  deel  van  de  twintigste 
eeuw gekenmerkt door verboden, geboden, taboes en mythen. Alles wat niet direct met 
de voortplanting te maken had werd als ziekelijk beschouwd. 

In België heerste er de opvatting dat masturbatie tot ernstige ziekten leidde. Het was 
een ernstige zonde. Anticonceptie was een woord geborgen  in een taboesfeer en dus 
net als masturbatie, een grote zonde. Iedere godsdienstige persoon propageerde deze 
opvattingen, maar het zorgde voor een grote schaduw over de rol van de vrouw in het 
gezin en op het seksuele gebied. Tot aan de tweede wereldoorlog sprak men over ‘het 
blauweballengeloof’. Als de man niet tot een zaadlozing kwam zouden zijn testikels pijn 
gaan doen en afsterven. Wilde de vrouw niet verantwoordelijk gesteld worden voor dit 
verschrikkelijk  gebeuren,  dan  was  zij  verplicht  haar  man  toe  te  staan  in  haar  te 
ejaculeren. Het aantal kinderen in het gezin was dus afhankelijk van de seksuele noden 
van de man. 

Mensen praatten niet over seks. Het schrijven over seksualiteit kwam wel op gang in de 
jaren 20 van de vorige eeuw. Verschillende auteurs en verenigingen, o.a. Aletta Jacobs 
en De Vereniging voor Vrouwenkiesrecht, zorgden ervoor dat de positie van de vrouw 
in een positief daglicht kwam. 

Vrouwenemancipatie  kwam  schoorvoetend  op  gang.  Onderwerpen  zoals 
vrouwenstemrecht,  het  belang  van  voorbehoedsmiddelen  en  geslachtsziekten werden 
meer en meer op de voorgrond geschoven. 

2.2  Seksualiteit na de Tweede Wereldoorlog 

Na  de  oorlog  kreeg  de  kijk  op  seksualiteit  een  nieuwe  wending.  Er  kwam  een 
toenemende openheid over seksualiteit. 

Er  werden  steeds  meer  en  meer  boeken  geschreven  over  seksualiteit,  wat  er  voor 
zorgde dat vrouwen zich meer van hun lichaam en hun seksualiteit bewust werden. Er 
kwamen  verschillende  verenigingen  die  anticonceptie  begeleidde  en  seksuele 
voorlichting  gaven. Via  een  lidmaatschap was  het  gemakkelijk  om  aan  condooms  en 
andere voorbehoedsmiddelen te komen. Voor diegenen die zich schaamden het zelf te 
komen halen, werd het op een discrete manier per post verzonden. 

Bekend  uit  die  tijd  zijn  ook  ‘de  huwelijksscholen’.  In  die  befaamde  scholen  konden 
toekomstige  koppels  een  cursus  volgen  over  de  juridische,  organisatorische  en



14 

psychologische aspecten van het huwelijk. Verschillende verenigingen gaven in die tijd 
ook een maandblad uit. 

In  1965  werd  de  Algemene  Bijstandswet  ingevoerd.  Vanaf  dat  moment  hoefden 
vrouwen niet meer om economische motieven gehuwd te blijven. Na een scheiding kon 
ze  een  eigen  inkomen  vragen.  Dat  maakte  de  vrouwen  niet  alleen  economisch 
onafhankelijk  van mannen, maar het  gaf  ze  ook  een meer  vrije  keuze  in wel  of niet 
seks bedrijven met iemand. 

Rond  1967  werd  er  in  de  media  regelmatig  aandacht  geschonken  aan  seksualiteit, 
anticonceptie en abortus. 

2.3  Seksualiteit rond 1980 

In de jaren ’80 was er sprake van een seksuele revolutie. Alles moest kunnen en alles 
moest  fijn  zijn.  Een  nieuwe  mythe,  die  een  druk  legde  op  het‘huwelijksbed’was 
geboren. 

Een echte man of vrouw moest  intens seksueel  zijn. Het niveau van genot moest bij 
elke geslachtsgemeenschap ontzettend hoog zijn. Je moest een voorgeschreven aantal 
keren per week de liefde bedrijven met je partner. Seksualiteitsbeleving was nog niet 
erg verbonden met de rest van de relatie tussen man en vrouw. 

Vandaag de dag leven er nog steeds taboes en vooroordelen t.o.v. dit onderwerp. Toch 
wordt  het  professionele  aanbod  van  seksuele hulpverlening uitgebreider met  de  dag. 
Ook hulpmiddelen, abortusregulaties en anticonceptiemiddelen zijn een grote luxe waar 
wij het voordeel van kunnen plukken.
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3  MYTHEN EN VOOROORDELEN TEN OPZICHTE VAN 
BEJAARDEN 

Seksualiteit  bij  bejaarden  is  tot  nu  toe  een  weinig  bevraagd  onderwerp.  Tijdens  de 
laatste  jaren  zien  we  wel  een  stijgende  interesse  naar  dit  onderwerp.  In  deze 
maatschappij, met steeds meer vergrijzing, is er een enorme aandacht voor deze groep 
op  commercieel, wetenschappelijk  en  sociaal niveau.  Toch  lijkt  de  interesse  voor het 
seksueel  functioneren  van  bejaarden  niet  genoeg  besproken  en  wordt  het 
schoorvoetend aangepakt. 

Te veel mythen en vooroordelen doen hier hun werk. Het meest negatieve is het beeld 
dat  jongeren hebben van de oudere generatie. Vooral hier  is de discrepantie met het 
waarneembare  gedrag  van  bejaarden  het  grootst.  Naarmate  de  leeftijd  van  de 
buitenstaander toeneemt wordt het beeld dat hij van de bejaarde verwacht positiever. 

Voorbeeld: Een 15 jarige jongen gaat een bejaarde negatiever beschrijven dan een 40 
jarige. Dit zowel op fysiek als mentaal gebied en zeker op seksueel gebied. 

3.1  Het ontstaan van de mythen 

De  visie  over  seksualiteit  bij  bejaarden  wordt  medebepaald  door  de  afgunst  van 
betrokkenen.  Kinderen  en  jongeren  kunnen  zich  moeilijk  zonder  angst  en  afkeer 
seksuele activiteiten voorstellen van hun (groot) ouders. Dit maakt de reactie van de 
meeste mensen begrijpelijk wanneer zij met dit onderwerp geconfronteerd worden. 

De manier waarmee op het  seksuele  leven van de ouderen neergekeken wordt heeft 
ook te maken met de visie op seksualiteit in onze cultuur. In de meeste culturen wordt 
seksuele aantrekkelijkheid sterk geïdentificeerd met jeugd, gezondheid en schoonheid. 

De  maatschappij  beschouwt  ouder  worden  niet  als  mooi  of  sexy  en  veel  ouderen 
hebben het gevoel dat ze niet als seksueel wezen gezien worden. 

We leven in een prestatiemaatschappij waarin seksualiteit niet meer verdrongen wordt, 
maar  opgedrongen  wordt.  Het  gaat  hier  over  een  ‘prestatieseksualiteit’  waarbij  het 
seksueel  genot  centraal  staat  en  er  weinig  oog  is  voor  het  relationele  aspect.  De 
voorstellingen van de idealen in de media vervalsen onze houding tegenover de echte 
reële seksualiteit. 

Voorbeeld:  Als  er  op  tv  een  liefdesscène  in  beeld  komt  zijn  er  nooit  problemen  en 
hebben de acteurs perfecte lichamen. Het vrijen wordt nooit onderbroken door vb. het 
aandoen van een condoom. In werkelijkheid gaat het er dikwijls anders aan toe. 

Het  gevaar  bestaat  dat  ouderen zich  aan  deze mythes  conformeren  tegen  hun  eigen 
beter  voelen  en  weten  in. Het  stereotype  van  de  seksloze  bejaarde  wordt  zodoende 
realiteit.
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3.2  Ouderen hebben geen geslachtsdrift meer 

Om  te  beginnen  is  er  de  veronderstelling  dat  het  seksuele  verlangen  met  de  jaren 
automatisch achteruitgaat. Deze visie sluit aan bij het Deficitmodel waarin de bejaarde 
als een geleidelijk aftakelend wezen voorgesteld wordt en dit op alle levensgebieden. In 
onze samenleving leeft nog steeds de opvatting dat bejaarden geen seksuele interesse 
of activiteit meer hebben. 

De meeste bejaarden hebben interesse in het hebben van seksuele betrekking. Het kan 
niet dat mensen na verloop van tijd aseksuele wezens worden. De seksuele verlangens 
worden  op  oudere  leeftijd  op  een  andere  manier  geuit  dan  op  jongere  leeftijd.  Bij 
oudere mensen zien we dikwijls dat er meer geknuffeld en gekust wordt. De bejaarden 
gaan  elkaar  strelen  aan  de  genitaliën,  of  zichzelf  masturberen.  Sommige  koppels 
bedrijven nog echt de liefde zoals dit op jonge leeftijd gedaan wordt. 

Voorbeeld: Uit de enquête afgenomen bij de bewoners is gebleken dat er inderdaad een 
verschil  is  in  de  manier  waarop  seksuele  verlangens  uitgedrukt  worden.  Ouderen 
drukken hun verlangens meer uit in het kussen en het knuffelen van hun geliefde. Dit 
komt niet alleen door de fysieke beperkingen, maar is dikwijls ook een gevolg van het 
gebrek aan privacy in het rusthuis. 

3.3  De voortplanting is aan de jongeren 

De mythe van de seksloze bejaarde komt waarschijnlijk verder van de verwevenheid 
van  seks  en  voortplanting.  Velen  zouden  van  mening  zijn  dat  bejaarden  seksueel 
impotent zijn. 

Niets is minder waar. Het is wel een feit dat bij bejaarden de voortplanting niet meer 
telt, maar dit betekent daarom niet dat er geen seksuele betrekking meer is. 

3.4  Ouderen moeten zich waardig gedragen 

Tevens is er de verwachting dat bejaarden zich waardig moeten gedragen en wijs zijn. 
Deze fatsoensnorm betekent eigenlijk een handige repressie van het seksuele gedrag 
van ouderen. De bejaarde mag zich als genietende uiten op gebied van eten, drinken 
en slapen, maar niet wat het seksueel functioneren aangaat. Dan wordt de oudere heel 
vaak het etiket viespeuk opgekleefd. 

Voorbeeld: Een alleenstaande 70jarige man woont sinds 2 jaar alleen thuis. Wanneer 
zijn  dochter  bij  hem  komt  kuisen  vindt  ze  een  pornoboekje  in  zijn  nachtkastje.  Zij 
confronteert  hem  hier  mee  en  verwijt  hem  dat  hij  een  viezerik  is.  ‘  Dat  zijn  geen 
manieren voor een oudere man!’
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4  BEÏNVLOEDENDE FACTOREN 

Wanneer we spreken over factoren die het seksuele  leven van de bejaarden bepalen, 
kunnen we deze onderverdelen in 3 grote groepen. Deze factoren zijn zowel bij de man 
als bij de vrouw waarneembaar (Magda Van de Wiele, 2001) . 

Als  eerste  zijn  er  de  lichamelijke  veranderingen.  Een  tweede  groep  is  deze  van  de 
psychologische  veranderingen.  En  als  laatste  groep  is  er  het  welzijn  &  de  sociaal 
economische klasse. 

4.1  Lichamelijke veranderingen 

Naarmate  een  mens  ouder  wordt,  zijn  er  lichamelijke  veranderingsprocessen  op 
verschillende  gebieden.  Wanneer  we  kijken  naar  het  verband  tussen  die  bepaalde 
veranderingen  en  de  seksuele  activiteit  van  ouderen  kunnen  we  zeggen  dat  deze 
laatste door drie lichamelijke factoren beïnvloed wordt: 

• hormonale veranderingen 

• spierzwakte en een lager energiepeil 

• een grotere kans op chronische aandoeningen 

4.1.1  Hormonale veranderingen 

Een eerste grootschalige verandering is de hormonale verandering. Deze stuurt zowel 
bij  man  als  vrouw  het  seksuele  verlangen  en  zorgt  voor  het  verouderen  van  het 
urogenitale traject. 

Wat  de  hormonale  verandering  bij  de  vrouw  betreft,  kunnen  we  zeggen  dat  de 
oestrogeenproductie  in  de  eileiders  stopt  na  de  menopauze.    Onder  menopauze 
verstaat  men  de  laatste  menstruatie  in  het  leven  van  een  vrouw.  Dit  heeft 
logischerwijze een definitief einde van de vruchtbaarheid tot gevolg. 

Het  ontstaan  van  de  menopauze  is  vooral  toe  te  schrijven  aan  het  stoppen  van  de 
eirijping  in  de  eierstokken.  Hierbij  gaan  de  eierstokken  minder  en  uiteindelijk  geen 
vrouwelijke hormonen of  oestrogeen meer afscheiden. Dit  tekort aan oestrogeen kan 
op  korte  en  lange  termijn  heel  wat  gevolgen  hebben.  De  voornaamste  hiervan  zijn: 
ophouden  van  de  maandstonden,  atrofie  (verdunnen)  van  de  vaginale  wand  en 
verminderde productie van vaginaal vocht als ze opgewonden zijn, wat kan  leiden tot 
dyspareunie (pijn bij betrekking). 

Een  groot  aantal  vrouwen  vertoont  ook  emotionele  labiliteit,  depressie  en 
prikkelbaarheid. Het geheel van deze verschijnselen noemt men het postmenopauzale 
syndroom. 

Oudere vrouwen kunnen een andere seksuele prikkeling nodig hebben dan voorheen. 
Het weefsel op de clitoris kan verdunnen, waardoor de clitoris bloot komt te liggen en 
uiterst gevoelig wordt. Hierdoor kan rechtstreekse aanraking pijnlijk zijn. 

De  borsten  verliezen  vanaf  de  menopauze  klierweefsel,  zodat  er  alleen  vetweefsel 
overblijft. Geleidelijk aan verzakken de borsten.
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De hormonale veranderingen bij de mannen zijn kleinschaliger dan bij de vrouwen. 

Bij  de  man  valt  er,  in  vergelijking  met  de  vrouw,  geen  definitief  einde  van  de 
vruchtbaarheid af te lijnen.Er is dus geen definitieve einde van de testosteronproductie, 
maar een vermindering  in productie en circulatie. Na de  leeftijd van 50  jaar ziet men 
een duidelijke vermindering van de spermatogenese, maar de productie blijft mogelijk. 

De  lagere testosteronproductie zorgt voor minder zin  in seks. De gevoeligheid van de 
genitaliën wordt minder en het resultaat daarvan is dat de penis een grotere penitale 
stimulatie vraagt. 

Veel  mannen  merken  dat  terwijl  ze  vroeger  binnen  een  paar  seconden  een  erectie 
kregen  als  ze  lichamelijk  of  geestelijk  geprikkeld  werden,  dit  nu  veel  langer  duurt. 
Erectiestoornissen vormen het grootste seksueel probleem bij oudere mannen. 

Wat de intensiteit van de zaaduitstorting betreft, zijn er zowel veranderingen waar  te 
nemen in de duur,het volume en de kracht waarmee deze gebeurd. 

4.1.2  Spierzwakte en lager energiepeil 

Wanneer we  ouder worden  verliezen we  geleidelijk  aan  een hoeveelheid  spiermassa. 
Deze massa wordt  dan  gedeeltelijk  vervangen  door  vetweefsels. Deze  atrofie  van  de 
spieren treft hoofdzakelijk de onderste ledematen. Ook qua spierkracht moet de mens 
in de loop der jaren inleveren nadat we rond 25–30 jaar een maximum bereikt hebben. 
Het verlies aan energie dat hiermee samengaat is toe te schrijven aan een verminderde 
activiteit van de enzymen die een rol spelen in het spiermetabolisme. 

Het uithoudingsvermogen  bij  inspanningen  neemt  eveneens  af. Dit  kan  verschillende 
gevolgen hebben in het lichaam van de mens. Hierbij denk ik aan artrose, osteoporose, 
contracturen, enz… . 

De verzwakking van spieren heeft ook gevolgen in het urogenitale traject. Bij de vrouw 
worden  de  spieren  rondom  de  geslachtsorganen  zwakker.  Dit  kan  ertoe  leiden  dat 
organen zoals de baarmoeder en de blaas tot in de vagina gaan verzakken. In dit geval 
wordt de kans op vaginale en urineweginfecties groter. 

De verandering in de spierkracht heeft ook een bijdrage tot de verminderen van kracht 
waarmee bij de man de zaadlozing gebeurt. (zoals hierboven vermeld) Na de ejaculatie 
is  er  een  snellere  verslapping van  de  penis  en  de  duur van  herstel  voor  een nieuwe 
coïtus neemt toe. 

Er is ook een toenemend verlies aan soepelheid van het lichaam. Dit is te wijten aan de 
atrofie van de spieren. 

4.1.3  Chronische aandoeningen en medische ingrepen 

Sommige mensen hebben hun hele  leven  lang een goede gezondheid. Spijtig genoeg 
hebben de meeste mensen dat geluk niet en worden hun problemen naarmate ze ouder 
worden ernstiger. Door een achteruitgang van de algemene toestand zijn ouderen meer 
vatbaar voor bepaalde ziektes en aandoeningen. 

Men schat dat drie op de vijf mensen van 85 en ouder aan een langdurige ziekte lijden. 
De  meeste  seksuele  problemen  bij  ouderen  ontstaan  niet  alleen  op  basis  van 
lichamelijke  veranderingen  en  spierzwakte.  De  mate  waarop  een  ziekte  en  ingreep 
invloed heeft op het seksueel functioneren hangt af van de volgende factoren:
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• De  aard  van  de  ziekte  speelt  zeker  een  rol. Hoe meer  anatomische  gebieden 
aangetast zijn, hoe meer impact op het seksueel functioneren er zal te merken 
zijn. 

• Het vroegere seksuele leven speelt ook een rol.  Bij mensen van wie dit vroeger 
als  bevredigend  werd  ervaren,  zullen  we  merken  dat  doorheen  het  hele 
verwerkingsproces van de ziekte of de ingreep ook de aanpassing op seksueel 
gebied vlotter verloopt. 

• De manier waarop de partner hierop reageert heeft ook een grote invloed. Zieke 
bejaarden  stellen  zware  eisen  aan  de  levenspartner. De  partner wordt  zonder 
dat hij/zij  het wil  (en  beseft)  in  een  verzorgende  rol  geduwd. Het  is  net door 
deze rolverschuiving dat de relatie onder druk kan komen te staan. 

In het volgende deel overloop ik enkele veel voorkomende ziektebeelden bij ouderen en 
de invloed ervan op het seksueel functioneren. 

4.1.3.1  Wat hartziekten betreft 

Mensen met een hartkwaal zijn dikwijls bang voor een actief seksleven. De medische 
richtlijnen geven aan dat  iemand die van een hartaanval aan het herstellen  is gerust 
seksueel actief mag worden, zodra die persoon daaraan toe is. 

De hoofdreden voor het verminderen van seksuele activiteiten na een hartziekte blijkt 
meestal van psychologische aard. De angst voor een plotselinge dood tijdens een coïtus 
speelt hierbij een zeer grote rol. De bejaarde gaat zich hierbij dikwijls over beschermen 
en de seksuele activiteit van de partner negeren en vermijden. 

Algemeen kan men zeggen dat vrijen en coïtus niet méér belastend zijn voor het hart 
dan het oplopen van een trap, of even gaan wandelen. 

De  seksuele  activiteit  kan  dus  terug  hervat  worden  na  een  zorgvuldige  behandeling. 
Wanneer  de  bejaarde  in  staat  is  tot  éénvoudige  lichamelijke  inspanningen  is  de 
seksuele omgang ook terug toegelaten. 

4.1.3.2  Wat diabetes betreft 

Nietinsulineafhankelijke diabetes, ofwel  type Π, komt vooral  voor bij mensen ouder 
dan 40. Men noemde deze vorm vroeger ouderdomsdiabetes, maar tegenwoordig komt 
dit type ook steeds vaker voor bij kinderen die te weinig bewegen en te dik zijn. Vaak 
kan het behandeld worden met pillen en een dieet en is het inspuiten van insuline niet 
nodig. 

Diabetici kennen frequent seksuele moeilijkheden. De invloed van deze ziekte is zeker 
merkbaar bij de man. 50 % van de mannelijke diabetici vertoont seksuele stoornissen, 
waaronder  heel  wat  onder  hen  te  kampen  hebben  met  erectiemoeilijkheden. 
Wetenschappers  zijn  er  nog  niet  helemaal  van  overtuigd  dat  bij  alle  mannen  met 
diabetes de oorzaak van de erectiestoornis aan de diabetes  te wijten  is. Het kan wel 
aan  diabetes  toe  te  schrijven  zijn,  wanneer  de  ziekte  problemen met  de  bloedvaten 
veroorzaakt, een hoge bloeddruk en beschadiging van de kleine zenuwbanen. Deze 3 
factoren  zorgen  voor  een  erectiestoornis.  Maar  dat  is  niet  bij  elke  mannelijke 
diabetespatiënt het geval. 

Bij  heel  wat  vrouwelijke  diabetici  komt  pijn  bij  coïtus  voor.    Dit  is  te  wijten  aan 
chronische ontstekingen die niet altijd goed worden opgemerkt door de behandelende 
arts.
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4.1.3.3  Wat reuma betreft 

Reuma  is  een  verzamelnaam  voor  meer  dan  100  verschillende  ziekten  aan  het 
bewegingsapparaat.  Met  het  bewegingsapparaat  worden  de  gewrichten  en  het 
omliggende weefsel bedoeld. Die 100 verschillende aandoeningen hebben de volgende 
overeenkomst:  ze worden  allemaal  gekenmerkt  door  klachten  aan spieren,  pezen,  of 
gewrichten. 

Deze chronische ziekte heeft zeker een ernstige impact op het seksuele leven van vele 
bejaarden. De pijnklachten, rigiditeit en de stramme gewrichten die zich manifesteren, 
beperken de lichamelijke activiteit en beïnvloeden uiteraard ook het seksuele leven. 

Over het algemeen zijn zowel mannen als vrouwen met reuma seksueel minder actief 
dan  gezonde  personen.  Een  groot  aantal  van  reumapatiënten  heeft  pijn  in  hun 
gewrichten  tijdens  het  vrijen.  De  vrijhouding  waarbij  de  reumapatiënt  boven  ligt  is 
meestal  te  pijnlijk.  Het  is  nodig  dat  mensen  hierover  genoeg  informatie  krijgen  en 
zodoende op zoek gaan naar mogelijke alternatieven tijdens het vrijen. 

4.1.3.4  Wat hysterectomie betreft 

Deze  ingreep  gebeurt  meer  en  meer  bij  oudere  vrouwen  in  de  Westerse  wereld. 
Hysterectomie  betekent  het  operatief  verwijderen  van  de  baarmoeder  om 
gynaecologische  redenen. Dit  kan  zijn  kanker,  endometriose  (goedaardige woekering 
van  functionerend baarmoederslijmvlies),  fibroom (bindweefselgezwel),  verzakking en 
bekkenontsteking. 

Men  spreekt  van  een  totale  hysterectomie  als  behalve  de  baarmoeder  ook  de 
eierstokken  en  de  eileiders worden verwijderd.  Een hysterectomie  kan  gepaard  gaan 
met  veranderingen  in  het  seksuele  leven  om  verschillende  biologische  en 
psychologische redenen. 

Voor  de meeste vrouwen wordt een  hysterectomie ervaren  als  een  beschadiging  van 
het  lichaamsbeeld,  van  het  vrouw  zijn.  Het  vraagt  tijd  om  hieraan  te  wennen.  Veel 
vrouwen  zijn  ongerust  over  de mening  van  de  partner  en  het  aanvaard  worden  als 
vrouw. De confrontatie met de seksuele partner vormt dan ook voor vele vrouwen een 
grote bedreiging. 

Of  en op welke wijze de beleving van de seksualiteit na een baarmoederverwijdering 
verandert, verschilt van vrouw tot vrouw. Na een hysterectomie is het normaal dat men 
geen zin  in  seks heeft.    Pas als het  littekenweefsel  en de  inwendige wonden geheeld 
zijn en de vrouw zich ontspannen voelt en er aan toe is, kan men weer seksueel actief 
worden. 

Soms  zijn  er  ook  veranderingen  in negatieve  zin,  zoals minder  zin  hebben  in  vrijen, 
verminderde gevoeligheid van (de omgeving van) de vagina en/of veranderingen in het 
orgasme. Bij sommige vrouwen verandert het orgasme niet. Andere vrouwen merken 
een duidelijke verandering: het duurt langer voor het zover is, het orgasme is korter en 
minder intens, of het komt helemaal niet. Er zijn ook vrouwen die de samentrekkingen 
van de baarmoeder missen. Als de baarmoederhals ook verwijderd is klagen sommige 
vrouwen  dat  ze  geen  orgasme  meer  kunnen  krijgen.  Dit  kan  komen  doordat  de 
zenuwuiteinden  in  de  baarmoederhals  weg  zijn.  Het  verstevigen  van  de 
bekkenbodemspieren door die steeds weer aan te spannen en het masseren van de G 
spot,  kan  het  orgasme  weer  op  gang  brengen.  Het  stoten  van  de  penis  tegen  de 
baarmoedermond,  dat  sommige  vrouwen  opwindend  vinden,  missen  zij  als  ook  de 
baarmoederhals verwijderd is.
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4.1.3.5  Wat mastectomie betreft 

Mastectomie  is  het  operatief  verwijderen  van  de  borstklier.  De  borstklier  is  voor  de 
vrouw dikwijls meer dan een klier met melksecretie. Onze tijd hecht grote waarden aan 
mooie borsten. 

In het seksuele spel kunnen de borsten van de vrouw een grote rol spelen. Tijdens de 
seksuele  opwinding  kan  bij  sommige  vrouwen  het  volume  van  de  borsten  tot  25% 
toenemen. Na een mastectomie valt dit weg. 

Door een amputatie wordt de vrouw emotioneel uit haar evenwicht gebracht. Uitingen 
van tederheid en affectie zullen voor de vrouw des te belangrijker zijn. 

4.1.3.6  Wat prostatectomie betreft 

Prostatectomie  is  een  operatieve  ingreep  waarbij  de  prostaat  of  een  deel  ervan 
verwijderd  wordt.  Het  effect  van  deze  ingreep  is  sterk  verschillend  van  oudere  tot 
oudere. 

Er  zijn  verschillende  lichamelijke  gevolgen  verbonden  aan  een  prostatectomie.  Naast 
een verhoogde drang tot urineren, verloopt de zaadlozing soms pijnlijk. Ontstekingen 
van  de  prostaat  kunnen  aanleiding  geven  tot  pijnlijke  erecties  en  libidoverlies, 
vroegtijdige zaadlozing en bloederig ejaculaat. Het vermijden van seksuele toenadering 
en impotentie kunnen hiervan een gevolg zijn. 

De  meeste  ingrepen  zijn  erop  gericht  de  zenuwen  van  het  geslachtsorgaan  zo  min 
mogelijk  aan  te  tasten. Het  effect van  deze  ingreep wordt dan  ook heel  verschillend 
ervaren. 

4.1.4  Medicatie 

Bij bejaarden wordt er heel wat medicatie voorgeschreven. Deze kunnen het seksueel 
functioneren verstoren. Hoofdzakelijk gaat het hier om medicijnen die gebruikt worden 
bij ziekten van hersenen of zenuwbanen, hart en vaatziekten, hoge bloeddruk, ziekten 
van  de  nieren,  urinewegen  of  geslachtsorganen.  Ook medicijnen  tegen  depressie  en 
maagzweren kunnen een invloed hebben op het seksuele leven. 

De gevolgen van die medicatie kan gaan van het verlies van seksueel  verlangen,  tot 
impotentie en ejaculatiestoornissen. Natuurlijk hangt dit sterk af van de medicatie die 
je neemt. Hier is het belangrijk dat de oudere een arts contacteert en medicatie vraagt 
die geen neveneffecten heeft. 

4.2  Psychologische veranderingen 

Wie  denkt  dat  alleen  de  lichamelijke  veranderingen  een  bepalende  functie  hebben  is 
grondig mis. Er  zijn meerdere psychosociale oorzaken die zeker en vast een  invloed 
hebben op de seksuele relatie tussen twee ouderen (Magda Van de Wiele, 2001) . 

4.2.1  Ontw ikkelingen van de vaardigheden 

Praten over die veranderingen, over die seksualiteit, is voor bejaarden helemaal niet zo 
eenvoudig. De woorden die zij meekregen uit het ouderlijke gezin zijn zeer beperkt. Zij 
weten  dan  ook  dikwijls  niet  hoe  ze  problemen,  verlangens  en  gevoelens  moeten
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verwoorden. De drempel tot communicatie hierover is ook heel hoog. Vroeger mocht er 
niet over seks gesproken worden. De bejaarden van vandaag zijn opgegroeid in een tijd 
waarin seksualiteit een verboden onderwerp was om over te praten. 

4.2.2  Onderliggende angsten 

4.2.2.1  Faalangst 

De  veranderingen  op  fysiek  vlak  zorgen  bij  heel  wat  bejaarden  voor  verwarring  en 
angst.  De  angst  om  te  mislukken,  om  te  falen,  vormt  dikwijls  grote  problemen  bij 
oudere koppels. Deze angst is meestal gekoppeld aan prestatiegericht gedrag. Ouderen 
kunnen niet meer  typen  aan  jonge  frisse mensen en  schamen  zich  daar  ook  dikwijls 
voor. 

Wanneer men weet dat de kans groot is dat men zal mislukken, wordt men onzeker. Zij 
vragen zich angstvallig af of de gemeenschap wel zal lukken. 

4.2.2.2  Angst voor pijn 

Zoals voordien  beschreven  zijn  er  veel  lichamelijke  veranderingen  die  ervoor  kunnen 
zorgen dat de bejaarde pijn ervaart tijdens het vrijen. 

Het vooruitzicht van die pijn kan zo groot zijn dat men bepaalde seksuele handelingen 
gaat vermijden. 

4.2.2.3  Angst voor de dood 

De  fantasie  rond  de  coïtale  dood  is  welbekend  onder  het  oudere  publiek.  Het 
klaarkomen wordt dikwijls vergeleken met ‘La petite mort’. 

Bejaarden met  hartafwijkingen  zijn  hiervoor  een  gevoelige  groep.  Na  een  hartinfarct 
zien we meermaals dat de bejaarde of hun partner seks zullen vermijden. 

4.2.3  Reactie van de partner 

Een bejaarde waarbij de partner een seksueel probleem heeft weet dikwijls niet hoe te 
reageren. Dit heeft onbewust een invloed op het seksuele leven. 

Nu  de  seksuele  functies  vertragen,  zijn  er  meerdere  en  sterkere  stimuli  nodig  om 
geprikkeld  te geraken. Bij de man  is  een  rechtstreekse aanraking van de penis vaak 
noodzakelijk. Dit vraagt van de vrouw een grote medewerking. In de oudere generatie 
van nu zijn er nog tal van vrouwen die ‘preuts’ en ‘seksueel onwetend’ zijn opgevoed. 
Ofwel zijn zij dan vies van de aanraking, ofwel houden zij zich vast aan het idee dat het 
in  het  verleden  altijd  ‘vanzelf’  is  gegaan.  Het  is  moeilijk  om  een  vastgeroest 
gedragspatroon te doorbreken en te veranderen. 

Vrouwen in deze leeftijdscategorie ondervinden dat ze minder snel vochtig worden. In 
het  beste  geval  gebruiken  ze  een  gel.  Dit  is  niet  voor  alle  mannen  een  prettige 
ervaring.  Het  onderbreken  van  het  seksuele  spel  is  voor  hen  vaak  frustrerend. 
Sommige mannen vrezen dat  ze daardoor hun erectie verliezen. Andere mannen, die



23 

zich al  die  jaren hebben neergelegd bij  een geringe  frequentie van seksueel  contact, 
geven nu de moed volledig op. 

4.2.4  Verschil in seksuele verlangen 

Deze klacht speelt dikwijls een rol bij oudere koppels. Meestal heeft de vrouw minder 
vaak zin in seks dan de man, maar de omgekeerde situatie lijkt steeds vaker voor te 
komen. 

Het  verschil  in  behoefte moet niet  noodzakelijk  leiden  tot  problemen. Het wordt  pas 
problematisch wanneer er niet goed over gepraat kan worden, wat we spijtig genoeg 
veel tegenkomen bij oudere koppels. 

4.2.5  Partners verschuilen zich achter elkaar 

De  moeilijkheid  om  seksueel  te  presteren  is  voor  beide  partijen  een  moeilijk 
bespreekbare  zaak.  Ze  kunnen  dit  dikwijls  niet  toegeven  aan  zichzelf.  Sommige 
ouderen gaan dit compenseren door te hopen op een verhoogde seksuele activiteit van 
de partner. Ze gaan hun ‘falen’ willen verschuilen achter de activiteit van de partner. 

Mannen  vrezen  impotentie  en  zij  verbergen  hun  angst  door  hun  partner  te  vragen 
seksueel  actiever  te  worden.  Als  hun  vrouw  verandert  hopen  zijzelf  seksueel  weer 
sneller te gaan reageren. Dikwijls zien we dit niet gebeuren. 

4.2.6  Verlies van de levenspartner 

Als iemand zijn of haar levenspartner verliest, is niets meer hetzelfde. Van de ene dag 
op de andere verandert alles. Ideeën over het eigen leven moeten worden herzien en 
toekomstverwachtingen moeten worden bijgesteld. En dat vergt tijd! De bejaarde komt 
in  een  emotionele  chaos  terecht.  Het  verlies  van  een  dierbare  kan  gemakkelijk  een 
weerslag hebben op het libido: geen zin hebben ten gevolge van rouw. 

Iemand die alleen is hoeft niet los te staan van seksuele activiteiten. Seks met zichzelf, 
ook wel soloseks of masturbatie genoemd, kan een bron van seksueel plezier vormen. 
Bij  het  aangaan  van  een  nieuwe  relatie  is  weer  een  andere  vorm  van  seksualiteit 
mogelijk. 

In de werkelijkheid zien we dikwijls dat de kinderen een afkeurende reactie hebben, als 
één van de ouders na scheiding of sterfte, een nieuwe partner vindt. Ook dit kan het 
seksuele leven op en negatieve manier beïnvloeden. 

4.3  Welzijn en sociaal – economische klasse 

In de groep bejaarden van vandaag zien we een grote diversiteit wat sociale klassen 
betreft. Sommigen zijn opgegroeid tijdens vrede of oorlog, op het platteland of in een 
stad,  in  een  rijke  familie  of  een  arme  familie,  Christelijk  of  niet.  Al  deze  factoren 
hebben invloed op de manier waarop iemand tegen seksualiteit aankijkt. 

Het  is vanzelfsprekend dat bij bejaarden, waarbij de opvoeding streng en afstandelijk 
was en waar een strenge sociale controle heerste, het gedrag afstandelijker is.
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In families waar de kinderen dikwijls geknuffeld werden, vrije keuze kregen en andere 
normen  en  waarden  hadden,  zijn  zij  meer  geneigd  lichamelijk  minder  afstand  te 
nemen. 

4.4  Leefsituatie 

Om  seksueel  goed  te  kunnen  functioneren  moet  men  zich  vrij  kunnen  voelen.  Een 
essentiële voorwaarde is dat men zich kan concentreren op eigen lichamelijke ervaring 
en op die van de partner. Gebrek aan privacy verstoort deze mogelijkheid. 

Bij oudere koppels die nog thuis wonen  is de kans natuurlijk kleiner op de verstoring 
van hun privacy, dan bij koppels die in een bejaardentehuis wonen. 

In dit laatste geval wordt er een nieuwe omgeving ervaren, wat heel wat spanningen en 
onzekerheid  met  zich  meebrengt.  We  zien  ook  dikwijls  dat  de  koppels  niet  samen 
mogen  slapen,  wat  een  negatieve  invloed  heeft  op  de  seksuele  activiteit  van  twee 
personen.
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5  VOORSTELLING WZC TEN HOVE 

5.1  Voorziening 

Ten  Hove  is  een  woon  en  zorgcentrum  van  het  OCMW,  gelegen  te  Mol.  Het  biedt 
woongelegenheid en verzorging voor 122 bejaarden, verdeeld over 3 afdelingen. 

5.1.1  1 e afdeling 

De eerste afdeling, gelegen op de 1 e  verdieping, is voorbehouden voor dementerende 
bejaarden. Deze afdeling bestaat uit twee delen: een linker en een rechterkant. 

De  rechterkant  is  voorbehouden  voor  bejaarden  die  licht  dementerend  zijn.  Zij 
beschikken  allen  over  een  éénpersoonskamer,  in  totaal  23.  De  linkerkant  is  voor  de 
dementerenden  die  zwaar  zorgbehoevend  zijn.  De  meeste  bejaarden  wonen  op  een 
meerpersoonskamer: 

• 2 kamers van 3 personen 
• 1 kamer van 4 personen 
• 5 kamers van 2 personen 
• 2 kamers van 1 persoon 

Op deze afdeling zijn er 2 eethoeken en 3 zithoeken. Sommige bejaarden blijven op de 
afdeling  eten.  Zij  beschikken  over  een  vaste  plaats,  afhankelijk  van  hun  toestand. 
Sommige bejaarden eten in de refter op de benedenverdieping. 

De afdeling beschikt ook over een medisch office, waar de medicatieverdeling gebeurd 
en waar de huisarts de nodige instructies geeft en noteert in het medisch dossier. 

5.1.2  2 e afdeling 

Op de tweede afdeling verblijven vooral niet dementerenden, licht tot zwaar 
zorgbehoevende bejaarden. Er verblijven ook enkele licht dementerende bejaarden. 

Op deze afdeling zijn er 35 éénpersoonswoongelegenheden en 2 appartementen. Er is 
ook een kamer voorzien voor kort verblijf. Deze kamer wordt enkel gebruikt voor 
bejaarden die tijdelijk verblijven in het WZC. Deze periode kan verschillen van enkele 
dagen tot enkele maanden. 

De afdeling wordt ingedeeld in twee lanen: de Koekoekslaan en de Vossenlaan. 
Centraal gelegen zijn de liften en de zithoek. In de Koekoekslaan bevindt zich het 
office. Hier bevinden zich de verpleegdossiers en van hieruit gebeurt ook de 
medicatieverdeling. 

5.1.3  3 e afdeling 

Op  de  derde  afdeling  verblijven  vooral  niet  dementerenden,  licht  tot  zwaar 
zorgbehoevende  bejaarden.  Momenteel  verblijven  er  40  bejaarden,  waaronder  2 
echtparen. 

Ook deze afdeling wordt  ingedeeld  in  twee  lanen: de Eekhoornlaan en de Hazenlaan. 
Verder bevinden er zich drie zithoeken, waarvan vooral de middelste zithoek gebruikt 
wordt als leefruimte voor de meest zorgbehoevende bejaarden op de afdeling.
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Het is ook in deze zithoek dat deze bejaarden hun maaltijden benutten. Deze afdeling 
beschikt ook over een office,  twee badkamers, een  linnenkamer, een  ruimte waar de 
drank  gestockeerd  wordt  en  een  voorraadkamer  waar  zich  de  reserve  van  de 
verzorgingsproducten bevinden. 

5.2  Visie van de dienst ergotherapie 

Op de benedenverdieping van het rusthuis bevindt zich de dienst ergoanimatie. 

Deze zorgt ervoor dat door middel van individuele en groepsactiviteiten, de 
psychische, de fysische en sociale mogelijkheden van de bejaarden worden 
geactiveerd, gestabiliseerd of gerevalideerd. 

De belangrijkste taak van de ergotherapeut in dit rusthuis is ervoor te zorgen dat de 
bejaarde zich thuis voelt. Dit wordt gerealiseerd door een zo huiselijk mogelijke sfeer te 
creëren. Mogelijke taken hierbij zijn het maken van de decoratie. Ook het werken in 
groepjes en een normale respectvolle omgang met de bewoner zorgen mee voor een 
huiselijke sfeer. Op deze manier kan de bejaarde er zich thuis voelen. Hij zal zich goed 
voelen en vanzelf aan activiteiten in en rond het rusthuis deelnemen. 

Wanneer de ergotherapeut activiteiten plant, zowel individuele als groepsactiviteiten, 
moet dit gebeuren in samenspraak met de bejaarde. De ergotherapeut vertrekt vanuit 
de interesse, mogelijkheden en beperkingen van de bejaarde. Deze kan vanuit zijn 
interesse ervoor kiezen om wel of niet deel te nemen aan geplande activiteiten die door 
middel van een maandprogramma worden bekend gemaakt. 

Het doel van alle activiteiten is het zelfwaardegevoel van de bejaarde doen stijgen. Het 
is echter zo dat steeds minder actieve mensen opgenomen worden in het rusthuis. Hier 
accepteert de ergotherapeut het onvermogen van de bejaarde om voor zichzelf te 
zorgen of om aan bepaalde activiteiten deel te nemen. 

Hier is de taak van de ergotherapeut kwaliteit aan het leven toe te voegen en de 
zelfzorgtekorten voor de bejaarde op te vangen. Het aanpassen van zitmiddelen, 
ligmiddelen, wasmethoden, enz… zijn bij deze bejaarden taken die weggelegd is voor 
de ergotherapeut. Op die manier helpen ze de bejaarde een zo comfortabel mogelijk 
leven te leiden.
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5.3  Organigram 
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6  UITWERKING VAN HET PROJECT 

Met dit project rond seksualiteit wil ik graag het taboe rond bejaarden en seksualiteit 
doorbreken. Ik wil d.m.v. dit project nagaan hoe de bejaarden over seksualiteit in het 
algemeen denken. Mijn bedoeling is te ontdekken in hoeverre de bejaarde erover kan 
praten, want tenslotte zijn zij opgegroeid in een tijd waar seksualiteit een onderwerp 
was waar niet over gesproken werd. 

Met dit project wil ik ook de hulpverlening bereiken. Via voorstellingen op 
teamvergaderingen en een informatieve folder wil ik hen sensibiliseren voor dit 
moeilijke onderwerp. 

6.1  Werken rond seksualiteit als project 

Omdat ik er bewust voor kies om projectmatig te werken, is het ook nodig dat ik voldoe 
aan de eisen die gesteld worden aan een project. De belangrijkste kenmerken van een 
project luiden als volgt (A. van Iren, 1996): 

• Het is resultaatgericht 
• Er is één persoon of organisatie verantwoordelijk voor het projectresultaat 
• Er zijn klanten of gebruikers 

• Het is vernieuwend 

Ik beschouw het geheel van mijn activiteiten rond seksualiteit als een project, omdat ik 
al deze kenmerken herken in het project: 

• Het  geheel  van  de  activiteiten  heeft  een  doel.  Het  taboe  doorbreken  en  de 
bejaarde  motiveren  en  aansporen  wel  over  seksualiteit  te  praten.  Onder  de 
geriatrische hulpvragers is dit nog altijd een taboe. Elke activiteit onderling heeft 
ook telkens enkele groepsdoelstellingen. 

• Ik  ben  verantwoordelijk  voor  heel het  project.  Ik  organiseer  al  de  activiteiten 
zelf  en bepaal waarover deze zullen gaan.  Ik stel mezelf  ook verantwoordelijk 
voor de mogelijke impact ervan op de bewoners van het WZC. 

• In mijn  project  is  er  geen  sprake  van  klanten  of  gebruikers.    Er  is  ook  geen 
sprake  van  een  voorwerp,  of  methode  om  te  hanteren.  De  bewoners  zijn 
deelnemers  van  de  activiteiten.  Er  is  een  gesloten  vaste  groep  aangeduid  die 
telkens deelnemen aan de activiteiten. Deze activiteiten gaan over onderwerpen 
die voor hen vernieuwend zijn. 

• Ook  de  hulpverleners  komen  op  deze  manier  aan  bod  in  het  project.  De 
enquête,  die  gericht  is  naar  alle  werknemers  in  het WZC  en  de  informatieve 
sessies op de teamvergaderingen zorgen ervoor dat ook zij betrokken zijn in het 
project. 

• Het project is ook vernieuwend omdat er voordien nog nooit gewerkt is rond dit 
onderwerp binnen WZC Ten Hove. 

Vooraleer  ik  aan  de  stage  begon  stelde  ik  enkele  belangrijke  doelstellingen  op  (zie 
doelstellingen) naar  de  bewoners  toe. Deze  zou  ik willen  bereiken  door  verschillende 
activiteiten in groep. Natuurlijk heeft elke activiteit zijn eigen specifieke doelstellingen. 
Alle  activiteiten  dragen  bij  tot  het  verwezenlijken  van  die  ene  groep  van  algemene 
doelstellingen.  Het  vaststellen  van  algemene  doelstellingen  bij  de  aanvang  van  het 
project maakt het gemakkelijker om het activiteitenaanbod op te stellen.
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Naar de hulpverlening toe is er eigenlijk geen afgebakende doelgroep( zie verwerking 
enquête hulpverlening). Iedereen wordt betrokken bij het invullen van de enquête, er is 
geen enkele groep van werknemers die niet aangesproken wordt. 

Door  mijn  voorstellingen  op  de  3  teamvergaderingen  licht  ik  de  verpleging  en  de 
verzorging  in  over  de  verwerking  van  beide  enquêtes.  Ik  wil  hen  via  deze weg  ook 
enkele tips meegeven om om te gaan met seksualiteit in het werkveld. 

Het feit dat ik ervoor kies om in een project te werken, zorgt er ook voor dat ik op het 
einde van het project, een eindevaluatie kan maken. Deze evaluatie gaat zowel over de 
enquêtes,  als  over  de  voorstellingen  naar  de  hulpverlening  toe,  als  ook  over  de 
activiteiten met de bewoners. 

6.2  Inhoud project 

In mijn project onderscheid ik de volgende belangrijke delen: 

• enquête gericht naar de bewoners 
• wekelijkse activiteiten met een gesloten groep bewoners 
• enquête gericht naar de hulpverlening 
• voorstelling gericht naar de verpleging en verzorging 
• brochure voor de verpleging en de verzorging 

In  het  volgende  hoofdstuk  ga  ik  dieper  in  op  de  inhoud  en  de  opbouw  van  alle 
onderdelen.
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7  ACTIVITEITEN MET DE BEWONERS 

Tijdens mijn stage organiseerde ik vanaf de 2 e week wekelijks één activiteit rond liefde 
en seksualiteit. De onderwerpen die aan bod kwamen waren heel uitéénlopend. Deze 
gingen  van  homoseksualiteit  of  vruchtbaarheid,  tot  liefde  en  seks  in  gedichten.  De 
werkvormen die hierbij gehanteerd werden verschilden ook van activiteit tot activiteit. 
Het  was  niet  nodig  om  wekelijks  hetzelfde  onderwerp  op  dezelfde  manier  te 
behandelen. Dit zou ook weinig nut hebben. Het is wel zo dat het niet de bedoeling was 
om  seksuele  voorlichting  te  geven,  wel  om  bewoners  kennis  te  laten  opdoen  over 
aspecten gelinkt met seksualiteit. 

7.1  Doelstellingen 

De acht activiteiten die  in mijn project wekelijks uitgevoerd worden, ware gericht op 
meerdere  resultaten.  Ik  stelde  zowel  algemene  doelstellingen  als  specifieke 
doelstellingen op, die allebei even belangrijk waren. 

Ik  baseerde  mijn  activiteiten  hoofdzakelijk  op  de  volgende  algemene 
groepsdoelstellingen: 

1.  De bewoners leren praten over seks en liefde in groep en voelen zich hier 
ook goed bij 

2.  De bewoners leren moderne aspecten kennen van seksuele relaties 
3.  De bewoners kunnen hun persoonlijke mening formuleren over bepaalde 

onderwerpen, gelinkt aan seksualiteit en liefde 
4.  De bewoners verbreden hun kennis over seksualiteit in het algemeen 

7.2  Selecteren van de deelnemers 

Al tijdens de 2 e week van mijn stage begon ik met mijn eerste activiteit. Ik kende de 
bewoners  eigenlijk  nog  niet  goed.  Ik  had  dus  zeker  hulp  nodig  van  mijn 
stagebegeleidster  om  een  goede  groep  samen  te  stellen  voor  mijn  wekelijkse 
activiteiten  rond  seksualiteit. Welke  bewoners komen hiervoor  in  aanmerking? Welke 
bewoners  hebben  geen  problemen  om  hierover  te  praten?  Welke  bewoners 
functioneren goed in groep? 

In samenspraak met Leen werd er een lijst opgesteld. Ik ging verschillende bewoners 
persoonlijk bezoeken en uitnodigen. Uiteindelijk had  ik een groep van 6 bewoners. Ik 
koos  niet  voor  een  grotere  groep,  omdat  ik  verwachtte  dat  dit  de  drempel  tot  het 
spreken over seksualiteit alleen maar zou verhogen. 

Hieronder schets ik kort de bewoners die wekelijks paraat stonden voor mij. Ik gebruik 
hier niet hun echte namen, om de privacy van de bewoners te respecteren.
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7.3  Voorstelling van de deelnemers 

Marie 

Marie is een vrouw van 92 jaar. Ze is geboren op 27/08/1914. 
Burgerlijke stand: weduwe 
Alleenwonend 
Marie heeft 2 kinderen en 2 kleinkinderen. 
Ze heeft nog 2 zussen en 1 broer. 
Marie is in WZC Ten Hove opgenomen op 19/04/2005 

Marie doet graag mee aan activiteiten die georganiseerd worden. Ze is graag omringd 
door andere bewoners en functioneert vlot in groep. Ze zoekt dikwijls andere bewoners 
op om een babbeltje te slaan. Marie is heel graag bezig. 

Jos en An 

Jos is een man van 85 jaar. Hij is geboren op 05/08/1920. 
An is een vrouw van 85 jaar. Zij is geboren op 23/03/1921. 
Burgerlijke stand: gehuwd 
Jos heeft 1 zus, An heeft ook 1 zus. 
Samen hebben ze 3 kinderen, waarvan 1 dochter overleden is. 
Jos en An zijn samen opgenomen in WZC Ten Hove op 21/09/2004 en delen samen een 
kamer. 

Jos en An zijn 2 mensen die graag meegaan met hun tijd. Ze zijn vlot in de omgang 
met anderen en lachen graag. Ze doen niet veel mee aan activiteiten die georganiseerd 
worden in het WZC. 

Suzanne 

Suzanne is een vrouw van 73 jaar. Ze is geboren op 19/11/1933. 
Burgerlijke stand: weduwe 
Alleenwonend 
Suzanne heeft 1 zoon. 
Ze heeft 3 zussen en 1 overleden broer. 
Suzanne is opgenomen in WZC Ten Hove op 07/07/2005. 

Suzanne is, vergeleken met de anderen, een jonge vrouw. Ze doet niet mee aan de 
wekelijkse activiteiten zoals hobby of kaarten. Dit ook gedeeltelijk omdat Suzanne een 
linkse hemiparese heeft. Suzanne praat graag en gaat mee met de tijd. 

Gusta 

Gusta is een vrouw van 84 jaar. Ze is geboren op 04/02/1922. 
Burgerlijke stand: weduwe 
Alleenwonend 
Gusta had 1 zoon, heeft 2 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. 
Gusta is opgenomen in WZC Ten Hove op 23/12/2003. 

Gusta doet mee aan bijna alle activiteiten die georganiseerd worden. Ze functioneert 
goed in groep. Gusta vroeg zelf of ze mee mocht doen met het project en had dus 
duidelijk een interesse in het onderwerp.
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Yvonne 

Yvonne is een vrouw van 90 jaar. Ze is geboren op 22/10/1915. 
Burgerlijke stand: weduwe (2x getrouwd geweest) 
Yvonne heeft 1 zoon uit haar 1 e huwelijk en 1 overleden zoon uit haar 2 e huwelijk. 
Yvonne heeft 1 kleinzoon en 2 achterkleinkinderen. 
Yvonne was enig kind. 
Yvonne is opgenomen in WZC Ten Hove op 17/11/2005. 

Yvonne is een heel vlotte vrouw. Ze doet enkel mee aan de hobby, omdat te drukke 
activiteiten haar afschrikken. Yvonne functioneert goed in groep en kan genieten van 
een goed gesprek. 

7.4  Overzicht activiteiten 

In  het  project  komen  verschillende  onderwerpen  aan  bod.  Deze  zijn  gelinkt  aan 
seksualiteit en liefde. 

Activiteit 1  kennismakingsspel 

Activiteit 2  reminiscentie: liefde en seksualiteit, hoe het vroeger was 

Activiteit 3  liefde en seksualiteit in gedichten, verhalen en spreekwoorden 

Activiteit 4  gezelschapsspel rond het mannelijke en vrouwelijke lichaam en de 
bevruchting 

Activiteit 5  bekijken + bespreking documentaire: seks bij 65 plussers 

Activiteit 6  homoseksualiteit en biseksualiteit 

Activiteit 7  Valentijn 

Activiteit 8  evaluatie 

7.5  Omschrijving activiteiten 

7.5.1  Kennismakingsspel 

De  eerste  activiteit  was  een  kennismakingsspel.  Het  spel  had  niets  te  maken  met 
seksualiteit.  Het  omvatte  onderwerpen  die  ervoor  zorgden  dat  de  bewoners  elkaar 
beter  leerden kennen. Ik koos voor deze activiteit, omdat de bewoners elkaar en mij 
niet helemaal kenden. 

Vooraleer er over liefde en seksualiteit gesproken kon worden was het belangrijk dat de 
bewoners eerst wenden aan elkaars aanwezigheid en dat ze elkaar leerden kennen. Dit 
spel brak het ijs en was een eerste aanzet tot interactie in de groep.
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7.5.2  Reminiscentie 

De tweede activiteit was een reminiscentieactiviteit. Deze activiteit was heel belangrijk 
voor mij. Door het  feit dat de bewoners vertelden over liefde en seksualiteit vroeger, 
kreeg  ik een kijk op de omstandigheden waarin zij opgegroeid zijn. Ik wou met deze 
activiteit  een  klare  kijk  krijgen  op  de  manier  waarop  er  vroeger  met  liefde  en 
seksualiteit  omgegaan  werd.  Dit  moest  een  duidelijke  vertrekbasis  vormen  voor  de 
volgende  activiteiten.  Deze  activiteit  betekende  ook  de  eerste  keer  dat  de  bewoners 
effectief over liefde en seksualiteit praatten. Het feit dat er over vroeger, over hun tijd 
gepraat werd, maakte de drempel ook lager om erover te praten in groep. 

7.5.3  Liefde en seksualiteit in gedichten, verhalen en spreekwoorden 

Als derde activiteit  koos  ik  voor een werkvorm waarin er meer diepgang zou zijn.  Ik 
koos ervoor om te werken met poëzie en verhalen. De kleine groep die aanwezig was 
gaf me  de mogelijkheid  dit  uit  te  testen. Een activiteit  rond  verhalen  en  poëzie was 
zowel voor mij als voor de bewoners nieuw. Tijdens deze activiteiten werd er eigenlijk 
voor  de  eerste  keer  met  diepgang  gesproken  over  liefde.  Er  kwamen  persoonlijke 
herinneringen  en  verhalen  naar  boven.  Seksualiteit  kwam  niet  aan  bod  in  deze 
activiteit. Ik denk dat praten over seks moeilijker ligt voor de bewoners, dan te praten 
over liefde. ( Dit kon ik concluderen uit de inhoud van de 2 e activiteit) 

7.5.4  Gezelschapsspel rond het mannelijke en vrouwelijke lichaam en de 
bevruchting 

Een gezelschapsspel rond de kennis van het mannelijke en vrouwelijke lichaam was het 
concept voor een vierde activiteit. Ik wou voor mezelf uitzoeken hoeveel de bewoners 
effectief wisten over dit onderwerp. Ik vond het ook nuttig en nodig om de bewoners 
hier ook meer uitleg over te geven. Uit de 2 e activiteit concludeerde ik dat er vroeger 
geen voorlichting of uitleg hierover gegeven werd. Ik merkte toen ook dat er interesse 
was voor dit aspect. Dit was een stimulans om rond het mannelijke en vrouwelijke 
lichaam te werken. 

7.5.5  Bekijken + bespreking documentaire: ‘Seksualteit bij 65  plussers 

De  5 e  activiteit  was  het  bekijken  en  bespreken  van  een  documentaire  over 
seksualiteitsbeleving bij oudere vrouwen. Deze documentaire had ik recent opgenomen 
en was volgens mij geknipt om met de bewoners te bespreken. Er werden interessante 
stellingen,  uitspraken  en  meningen  rond  seksualiteit  en  liefde  naar  voor  gebracht. 
Spijtig genoeg deed de video het niet en hebben we enkel de inleiding kunnen bekijken. 

Gelukkig had ik nog een alternatief achter de hand, waardoor de belangrijkste punten 
uit de documentaire toch besproken konden worden. 

7.5.6  Homoseksualiteit en biseksualiteit 

Een  6 e  activiteit    was  vooral  gericht  naar  de media  en  actualiteit.  Via  verschillende 
kranten  en  internetartikels  werd  er  gepraat  over  allerhande  onderwerpen  rond 
homoseksualiteit en bisueksualiteit.  Deze activiteit heb ik gekozen om de bewoners op 
de  hoogte  te  houden  van  de  actualiteit.  Ze  hadden  geen  idee  van  de  laatste 
veranderingen  wat  dit  onderwerp  betreft  en  het  was  nuttig  om  hen  hierover  in  te 
lichten.
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7.5.7  Thema Valentijn 

De voorlaatste en 7 e  activiteit ging normaal over Valentijn gaan, omdat het toen bijna 
14  februari  was.  Het  zou  een  activiteit  worden  rond  de  geschiedenis  van  Valentijn, 
Valentijn  vroeger  en  nu,  betekenis  van  enkele  symbolen  rond  Valentijn,  enz…  .  De 
activiteit  is  niet  doorgegaan  omdat  ik  maar  2  bewoners  had  die  konden  komen.  Er 
waren veel  zieken. Er  is  toen besloten  in  samenspraak met de ergotherapeut dat de 
activiteit niet zou doorgaan, omdat het grootste deel van de groep niet aanwezig kon 
zijn. 

7.5.8  Evaluatie 

Tijdens mijn laatste stageweek heb ik een eindevaluatie gedaan. Ik heb hier een leuke 
afsluiter van gemaakt door wafels te bakken in hartjesvorm. Er waren nog altijd maar 2 
bewoners die konden deelnemen, omdat de rest nog ziek was. Toch heb ik de activiteit 
laten doorgaan, om hen een leuke afsluiter aan te bieden. Op deze manier kon ik hen 
ook bedanken voor hun wekelijkse bijdrage. 

7.6  Uitwerking activiteiten 

Vooraleer ik alle activiteiten één voor één bespreek overloop ik eerst enkele zaken die 
bij elke activiteit hetzelfde zijn. Op deze manier is er duidelijkheid over de aanvang, het 
verloop en de beginsituatie van elke sessie. 

Aanvang: 

• De bewoners weten wat we gaan doen 
• De bewoners weten waar de activiteit plaatsvindt 
• De bewoners komen zelfstandig naar beneden 

Verloop: 

• De  bewoners  gaan  rond  de  tafel  zitten  in  het  therapielokaal  vooraleer  de 
activiteit begint 

• De activiteit wordt altijd onderbroken voor een korte koffiepauze. De bewoners 
zijn gewoon dat ze in de namiddag koffie krijgen en iets om te eten. Dit wil ik 
ook zo houden tijdens de activiteit 

• De bewoners kunnen zelfstandig terug naar hun kamers 

Beginsituatie: 

• De bewoners kennen de plaats waar de activiteit plaatsvindt 
• De bewoners kennen mij 
• De  bewoners  kennen  de  andere  bewoners.  (met  uitzondering  van  de  1 e 

activiteit) 
• Alle deelnemers zijn nietdementerend 
• De bewoners nemen deel op vrijwillige basis
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7.6.1  Het kennismakingsspel 

Als eerste activiteit heb ik gekozen voor een kennismakingsspel. Dit was een spel om 
elkaar beter te leren kennen. Het ging niet  rond seksualiteit, maar over de bewoners 
zelf. 

Ik koos voor deze activiteit omdat  ik het belangrijk vond dat de bewoners elkaar wat 
beter leerden kennen vooraleer er over liefde en seksualiteit gepraat werd. Ik denk ook 
wel dat dit leuker was voor de bewoners zelf. Ook voor mezelf was deze activiteit zeker 
nuttig. Ik kende de bewoners nog niet helemaal en zij mij ook niet. 

7.6.1.1  Beschrijving van de activiteit 

Om te beginnen stelde ik me kort even voor. Ik vertelde hen ook nog eens waarom de 
activiteiten  plaatsvonden.  Daarna  lichte  ik  kort  toe  wat  we  vandaag  zouden  doen. 
Nadat ik aan het woord was geweest deden we een namenronde, zodat we ieders naam 
al wisten. 

Het  spel  kon  beginnen. Om de  beurt moesten  de  bewoners  aan  het  rad  draaien. De 
cirkel was verdeeld in 8 stukken. Elk stuk had een eigen kleur en stond voor een ander 
onderwerp. 

• Geel: ontspanning 
• Blauwgroen: eten & drinken 
• Blauw: familie 
• Bruin: wonen 
• Rood: werk & schooltijd 
• Grijs: radio & televisie 
• Groen: huisdieren 
• Wit: nog eens draaien 

Bij  elk  stuk  hoorden  bijhorende  kaartjes,  die  elk  een  facet  aanhaalden  van  dat 
onderwerp. Wanneer een bewoner bijvoorbeeld draaide aan het  rad en op de blauwe 
kleur eindigde, mocht hij een kaartje nemen van de blauwe stapel. 

Wanneer  een kaartje  getrokken was  las  de  bewoner  voor wat hier  op  stond. Daarna 
werd er gepraat over datgene wat op het kaartje stond. 

Wanneer de activiteit half was, werd er tijd gemaakt voor een korte koffiepauze. Er was 
geen winnaar  of  verliezer  bij  dit  spel. Het was  de  bedoeling  dat  de  bewoners  elkaar 
beter leren kennen, door telkens andere onderwerpen aan bod te laten komen. 

7.6.1.2  Doelstellingen 

ALGEMEEN 

Geen algemene doelstellingen, omdat deze activiteit niet gelinkt is met het onderwerp 
‘seksualiteit en liefde’.
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SPECIFIEK 

1.  De bewoners leren elkaar beter kennen 
2.  De bewoners luisteren naar elkaar en vertellen in groep 

7.6.1.3  Evaluatie 

Opbouw van de activiteit & werkvorm 

Het gebruik maken van een spel was zeker een goede keuze. Het spel zorgde voor een 
duidelijke  variëteit  aan  gespreksonderwerpen.  Het  was  een  leuke  afwisseling  en 
tegelijkertijd  zorgde het  voor  een  spannende  tint. De  structuur  die  ik  in  de  activiteit 
bracht:  voorstelling,  namenronde,  spel,  koffiepauze,  spel,  was  gepast. Het  inbouwen 
van een koffiepauze was aangenaam voor zowel de bewoners als voor mij. Ik merkte 
ook bij mezelf dat ik het even nodig had. Het constant leiden en structureren van een 
interactief gesprek in groep was moeilijk omdat ik de bewoners nog niet goed kende. 

Ergotherapeutische houding & situatie 

Als begeleider heb ik ook zelf meegedaan aan deze activiteit. Ik genoot er ook van en 
ik merkte aan de bewoners dat ze het apprecieerden als  ik  iets vertelde over mezelf. 
Het verlaagde de drempel om iets over zichzelf te vertellen voor de bewoners. 

Ik  nam  een  afwachtende  en  begeleidende  houding.  Deze  houdingen  zijn  eigenlijk  2 
tegenstrijdigheden,  maar  de  manier  waarop  ik  ze  gebruikte  is  afhankelijk  van  de 
situatie. Ik wachtte af wie wanneer aan het woord kwam. Ik observeerde op die manier 
welke  bewoners  het  voortouw  namen  en  welke  bewoners  minder  het  woord  wilden 
nemen. Dit was een goede manier om de groep te  leren kennen, die  tenslotte nieuw 
was voor mij. Ik nam een leidende houding in die zin dat ik de stillere bewoners af en 
toe het woord gaf. 

Omdat ik ook de gesprekken moest leiden, nam ik automatisch ook een structurerende 
houding aan. Ook het bepalen wanneer de volgende bewoner draait is ook een deel van 
de structurerende houding. 

Soms was het nodig een bewoner aan het woord te laten en de anderen even vragen 
om  te  luisteren.  Ik  vond  het  belangrijk  dat  alle  bewoners  aan  bod  kwamen  in  een 
groepsactiviteit. Daarom had ik ook aandacht voor de stillere bewoners. Door hen een 
gemakkelijke  vraag  te  stellen,  of  hen  hun  mening  te  vragen  over  een  bepaald 
onderwerp, wilde ik ze graag uitnodigen in de gesprekken. Op die manier wilde ik hen 
ook ondersteunen. Misschien hadden sommigen het moeilijk om in een nog onbekende 
groep te spreken. Op die manier wilde ik hen uitnodigen om hun verhaal te vertellen. 

In de volgende activiteit ga ik de bewoners ook zeggen waar ze moeten gaan zitten. Op 
die manier kunnen de slechthorenden naast diegenen zitten die stiller praten, zodat ze 
beter kunnen volgen. Misschien dat het dan beter gaat. Ik heb ook de mogelijkheid met 
een micro te werken, maar daar geef ik de voorkeur niet aan. Het constant doorgeven 
zou het verloop van de activiteit negatief beïnvloeden en het  feit dat  je  in een micro 
moet spreken, kan voor sommige bewoners een remmende werking hebben. Het komt 
ook  minder  spontaan  over  dan  wanneer  je  direct  een  antwoord  kan  geven  op  een 
vraag, zonder te moeten wachten op een micro.
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Groepsdynamica 

Niet alle bewoners waren aanwezig. Eén bewoner lag in het ziekenhuis (L.). Zij kon dus 
niet  aanwezig  zijn.  Buiten  de  uitgenodigde  groep  was  er  nog  een  andere  bewoner 
aanwezig. Zij werd meegebracht door de andere bewoners, in de veronderstelling dat 
zij ook uitgenodigd was. Ik heb haar mee laten doen aan de activiteit en gewoon in het 
spel betrokken. Ik koos er bewust voor om de vrouw te laten deelnemen. Dit omdat ik 
toen  niet  wist  wat  haar  inbreng  zou  zijn  en  deze  kon  misschien  wel  positief  zijn. 
Achteraf  is  gebleken  dat haar  inbreng niet  echt  een  hogere waarde  had.  Een  andere 
reden waarom ik haar erbij heb laten zitten is dat het de 1 e activiteit was. Dan was het 
eigenlijk  nog  niet  zo  belangrijk  of  er  iemand  kwam  bijzitten  waarvan  dit  niet  werd 
verwacht. Ook het feit dat een andere bewoner haar bij had en dus geen probleem had 
met haar aanwezigheid, speelde mee in mijn keuze. 

Ik merkte aan die bewoner dat ze heel afwezig was en wanneer ze iets vertelde ging dit 
altijd over hetzelfde, maar nooit over het gespreksonderwerp. Het had geen expliciet 
negatieve  invloed op de ander bewoners, maar  ik merkte wel dat  ze het wel vreemd 
vonden dat ze telkens over hetzelfde begon. 

De interactie tussen de bewoners verliep over het algemeen goed. De bewoners hadden 
geen probleem met het praten in groep. Toch merkte ik soms dat het voor sommigen 
moeilijk was te luisteren naar een ander en dan pas een eigen mening of eigen verhaal 
naar voor  te brengen.  Ik merkte een duidelijk onderscheid  tussen mensen die op de 
voor en achtergrond traden. Daarom was het soms nodig een bewoner aan het woord 
te  laten  en  een  andere  even  vragen  te  luisteren.  De  bewoners  vonden  het  zelf  ook 
belangrijk dat iedereen aan bod kwam. 

Ik merkte dat alle bewoners het leuk vonden om onbekenden te leren kennen en naar 
elkanders verhalen  te  luisteren.  Alle  bewoners  vertelden  zonder  problemen  over  hun 
leven  en  over  hun  verhaal  dat  bij  elk  onderwerp  aan  bod  kwam.  Niemand  had 
problemen om bepaalde zaken te bespreken in groep. De bewoners waren ook duidelijk 
geïnteresseerd in ieders verhaal. Ze vroegen om herhalingen, of stelden een vraag aan 
iemand over een verhaal dat net verteld was. 

Bij  een  korte  evaluatie  van  de  activiteit  en  ook  tijdens  de  activiteit  vertelden  twee 
bewoners me dat ze sommigen niet verstonden. Ik heb telkens herhaald wat er gezegd 
wordt, door korte woorden en zinnen te zeggen. Op die manier konden ze volgen wat 
er gezegd werd. Toch bleef het voor hen moeilijk alles te volgen. 

Ik weet nu dat er 3 bewoners zijn waarvan de partners overleden zijn. Misschien is dit 
belangrijk naar volgende activiteiten toe, om hier bij deze bewoners niet expliciet naar 
te vragen, of verder op in te gaan. Het is niet mijn bedoeling pijnlijke emoties boven te 
halen. 

Wat de onverwachtse deelname van de vrouwelijke bewoonster betreft, ben ik niet van 
plan haar de volgende keer te vragen. Ik denk niet dat zij er inhoudelijk iets aan heeft. 
Ik  ben wel van  plan  een  andere  bewoner uit  te  nodigen  i.p.v.  L.  Zij  zal  niet  aan  de 
volgende activiteiten kunnen deelnemen, omdat ze nog een tijdje in het ziekenhuis ligt. 
Ik moet dus tegen volgende keer een andere bewoner vinden, die nu nog, in het begin 
van het project, bij de groep kan aansluiten.
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7.6.2  Reminiscentie activiteit 

Vooraleer direct te beginnen over verschillende ‘seksuele’ onderwerpen, was het vooral 
belangrijk voor mij om te weten hoe het vroeger was wat seksualiteit en liefde betreft. 
Ik wilde weten met welke normen en waarden zij opgegroeid zijn, zodat ik een stevige 
basis  had  om  op  verder  te  werken.  Ik  heb  ook  bewust  voor  deze  activiteit  gekozen 
o.w.v. de bewoners. Ik denk dat het vertellen over  liefde en seksualiteit van vroeger 
gemakkelijk  is  om  te  beginnen,  dan  direct  een  actueel  onderwerp  aan  te  snijden.  Ik 
gebruikte‘het  praten  over  vroeger’,  om  de  drempel  tot  praten  over  seks  en  liefde  te 
verlagen. 

Achteraf merkte  ik  aan  de  verhalen  die  ze  vertelden,  dat het  zeker  nuttig was  deze 
activiteit in het begin van het project te plaatsen. Ik wist bepaalde zaken nog niet, of 
dacht dat iets totaal anders was vroeger. Het was noodzakelijk om te weten met welke 
opvattingen en situaties zij opgegroeid zijn. 

7.6.2.1  Beschrijving van de activiteit 

Ik  had  verschillende  triggers  bij.  Deze  triggers  waren  allemaal  voorwerpen.  Bij  elke 
trigger kregen de bejaarden de kans om over vroeger te vertellen. De triggers werden 
één  voor  één  te  voorschijn  gehaald.  De  bewoners  moesten  eerst  raden  wat  het 
voorwerp was en daarna werd er gepraat over het onderwerp dat hiermee verbonden 
was. 

Triggers 

• liefdesbrief 
• foto meisje + jongen die hand in hand lopen 
• huwelijkskaars 
• trouwring 
• kruis van de Kerk 
• kinderschoentje 
• condoom 

7.6.2.2  Doelstellingen 

ALGEMEEN 

1.  De bewoners leren praten over seks in groep en voelen zich hier ook goed bij 
3.  De bewoners kunnen hun persoonlijke mening formuleren over bepaalde 

onderwerpen, gelinkt aan seksualiteit en liefde 

SPECIFIEK 

1.  De bewoners luisteren en vertellen in groep 
2.  De bewoners halen herinneringen op van vroeger 
3.  De bewoners leren elkaar beter kennen
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7.6.2.3  Evaluatie 

Opbouw van de activiteit & werkvorm 

Ik  hanteerde  vooral  het  interactief  gesprek  als  werkvorm.  De  bewoners  praatten  in 
groep en luisterden naar elkaar. Er werd gesproken over alle onderwerpen die aan bod 
kwamen en iedere bewoner had een inbreng in het gesprek. 

Ook het gebruik van triggers en de keuze om ze één voor één op tafel te leggen en niet 
allemaal  tegelijk was een goede keuze. Telkens als  ik een trigger moest bovenhalen, 
waren de bewoners nieuwsgierig naar wat het zou zijn. 

Ergotherapeutische houding & situatie 

Tijdens deze reminiscentie–activiteit nam ik hoofdzakelijk een structurerende houding 
aan.  Ik  vertelde  duidelijk  wat  er  ging  gebeuren  en  legde  alles  goed  uit.  Door  de 
verschillende  triggers  één  voor  één  aan  bod  te  laten  komen,  bepaalde  ik  welk 
onderwerp  wanneer  besproken  werd.  Eens  er  interactie  tussen  de  bewoners  was, 
stuurde ik hun gesprek door vragen te stellen en verder in te gaan op hun verhalen. 

Dit was ook wel nodig. De bewoners hadden zoveel te vertellen en  iedereen wou zijn 
verhaal wel eens doen. Door af en toe een gerichte vraag te stellen naar iemand, of de 
aandacht  te vragen  voor  een  verhaal  van  iemand,  verliep  alles  vlotter. De  bewoners 
hadden geen moeite met deze houding en reageerde er ook goed op. Ze luisteren naar 
mijn vragen en zwegen ook wanneer dit gevraagd werd. 

Ik nam ook een afwachtende houding aan. Ik wachtte af wie er eerst het woord nam, of 
wachtte  af  als  ze  niet wisten wat  het  voorwerp was. Op  deze manier was  het  soms 
raden geblazen naar de manier waarop het voorwerp gebruikt kon worden, of waar het 
voor diende. Ik stimuleerde op deze manier de bewoners om na te denken. Zij vonden 
dit niet erg,  integendeel. Ze keken raar wanneer ze een voorwerp niet herkenden en 
begonnen onmiddellijk vragen te stellen. 

Omdat er gereminiseerd werd, waren de bewoners eigenlijk diegenen die er het meeste 
over wisten. Ik nam een heel geïnteresseerde en luisterende houding aan. Ik legde de 
verantwoordelijk op deze manier een beetje bij de bewoners zelf. 

Wanneer de bewoners dan iets vertelden richtten ze zich ook dikwijls naar mij toe. Ze 
genoten ervan om mij zaken te vertellen, die nieuw waren voor mij. De rollen waren 
omgekeerd en de bewoners genoten er van. 

Groepsdynamica 

Omdat ik nog een vervanging nodig had voor L. ben ik vooraleer de activiteit begon bij 
Gusta  langs geweest. Ik vertelde haar over onze groep, waarom we samenkomen en 
waar we over praten. Ze was direct geïnteresseerd en kwam in de namiddag dus naar 
de activiteit. 

Gusta heeft heel goed meegedaan en de rest van de bewoners vonden dit, ondanks het 
feit  dat  ze  er  de  vorige  keer  niet  bij  was,  geen  probleem.  Ik  heb  haar  kort  even 
voorgesteld  in  groep  vooraleer  we  begonnen.  Ik  merkte  ook  dat  de  bewoners  het 
helemaal niet erg vonden om expliciet over seks te praten. Ze konden uitgebreid over 
het  praktische  gebruik  van  het  condoom  discussiëren  en  ze  waren  hier  ook  heel 
geïnteresseerd in. Ik denk dat dit een belangrijk gebeuren is. Het is een teken dat de 
bewoners  gemakkelijk  over  zulke  dingen  kunnen  praten  en  hier  ook  interesse  voor 
hebben.
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Suzanne  is  de  jongste  bewoonster  van  de  groep  en  ik  merkte  soms  toch  dat  er 
inhoudelijke  verschillen  waren  in  de  verhalen  die  zij  vertelde,  vergeleken  met  de 
verhalen  die  de  rest  vertelde.  Die  enkele  jaren  verschil  waren  soms  wel  merkbaar, 
maar zijn daarom zeker niet slecht. In dit WZC hebben we dus eigenlijk 3  generaties 
van bewoners, die elk met verschillende waarden en normen opgegroeid zijn. 

Naar de volgende activiteiten toe wil  ik  vooral  specifieke onderwerpen aansnijden.  Ik 
wil  het  nog  graag  hebben  over  onderwerpen  die  rechtstreeks  te maken  hebben met 
seks,  of  met  lichamelijke  aspecten  hiervan.  De  manier  waarop  de  bejaarden  over 
SOA’s, seks, het lichaam praten, wijst erop dat zij hier geen probleem van maken en 
misschien  ook  wel  de  nood  hebben  om  dit  in  groep  te  bespreken.  Er  werd  echt 
gediscussieerd  over  het  gebruik  van  het  condoom,  of  over  hoeveel  en  welke 
geslachtsziektes er vroeger waren. Ik denk dus wel dat ze het aankunnen om het echt 
over seks in het geheel te hebben. 

7.6.3  Liefde in gedichten, verhalen en spreekwoorden 

Ik koos voor deze activiteit, omdat ik voor mezelf en voor de bewoners een nieuwe 
activiteit wou aanbieden. Het was de bedoeling dat via spreekwoorden van vroeger en 
nu, verhalen en gedichten, over liefde besproken/geschreven werden. Seksualiteit komt 
hier totaal niet aan bod. 

7.6.3.1  Beschrijving van de activiteit 

Het was de bedoeling dat de bewoners verhalen gaan lezen, naar verhalen gaan 
luisteren en hier hun mening over zouden geven. De bewoners konden ook hun fantasie 
de vrije loop laten, wanneer ze gedichten moesten aanvullen met rijmwoorden. Hun 
fantasie werd geprikkeld en op die manier konden er leuke gesprekken gevormd 
worden. 

Ook hun kennis van spreekwoorden werd getest. Ze moesten deze aanvullen of 
verbeteren. Er werd hier ook gepraat over de betekenis er van en de waarheid ervan in 
het echte leven. 

7.6.3.2  Doelstellingen 

ALGEMEEN 

1.  De bewoners leren praten over seks en liefde in groep en voelen zich hier ook 
goed bij 

3.  De bewoners kunnen hun persoonlijke mening formuleren over bepaalde 
onderwerpen, gelinkt aan seksualiteit en liefde 

SPECIFIEK 

1.  De bewoners leren elkaar beter kennen 
2.  De bewoners worden gestimuleerd hun fantasie de vrije loop te laten 
3.  De bewoners kunnen hun persoonlijke visie geven over verschillende aspecten 

van liefde en relaties
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7.6.3.3  Evaluatie 

Opbouw van de activiteit & werkvorm 

Er  werd  vooral  gebabbeld  over  de  diepere  betekenis  van  verhalen,  gedichten  en 
spreekwoorden. Er werd dan gebruik gemaakt van een interactieve werkvorm. 

Wanneer de bejaarden zelf gedichten moesten aanvullen stelde ik veel bijvragen, of gaf 
ik veel voorbeelden. Dit om hen te sturen, om hen aan te sporen. Sommige bewoners 
hadden  hier  totaal  geen  probleem  mee  en  waren  inderdaad  creatief  aangelegd.  Ze 
vonden het een leuke oefening, ook al hadden ze dit nog nooit gedaan. 

Werken  met  poëzie,  verhalen  en  spreekwoorden  is  niet  voor  elke  bewoner  in  de 
geriatrie  weggelegd.  Ik  ben  er  zeker  van  dat  dit  niet  voor  alle  bewoners  een  leuke 
ontspanning  kan  zijn.  Naar  de  toekomst  toe  denk  ik  niet  dat  ik  deze  activiteit  nog 
dikwijls  zal  gebruiken.  Dit  omdat  ik  voor  mezelf  voel  dat  het  werken  met  taal  en 
teksten niet echt 100% aan mij besteed is. Maar ik weet nu wel dat de bewoners echt 
nog kunnen genieten van een mooi gedicht en een mooi verhaal. 

Ergotherapeutische houding & situatie 

Ik  deed  zelf  niet  mee  met  de  activiteit,  in  de  zin  van  antwoorden  geven.  Ik  las 
gedichten  voor,  een  stuk  van  een  verhaal,  of  een  spreekwoord.  Bij  de  diepere 
bespreking van één van deze drie nam ik wel actief deel. Ik formuleerde ook een eigen 
mening en dat vind ik ook belangrijk. De bewoners hadden er geen probleem mee dat 
ik soms mijn mening gaf, of een persoonlijke anekdote vertelde. Ze hadden begrip voor 
persoonlijke verhalen die binnen de groep moeten blijven en apprecieerden het dat ik 
als  begeleider  iets  persoonlijk  vertelde.  Op  die  manier  kwamen  de  meningen  en 
persoonlijke zaken niet enkel van hun kant. 

Aangezien ik de gedichten, verhalen en spreekwoorden las, stuurde ik de activiteit door 
te bepalen wat er aan bod kwam. Ik probeerde ook, door bijvragen te stellen, de 
bewoners te stimuleren na te denken over bepaalde zaken. Hier nam ik een 
afwachtende houding aan. Ik gaf niet direct een eigen oplossing of mening. Ik stelde de 
vragen in groep, of gericht aan één bewoner. Op die manier gaf ik hen de kans hierover 
na te denken. Ik wachtte af wat de bewoners gingen zeggen en ging hier dan verder op 
in. 

Groepsdynamica 

Deze  activiteit  had  minder  deelnemers  dan  gewenst.  Het  is  moeilijk  om  constant 
dezelfde groep te houden. Ik merk nu dat werken met een vaste gesloten groep heel 
moeilijk  is  in de geriatrie en  zelfs niet gaat. Er  zijn altijd wel  zaken die onverwachts 
voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn een doktersbezoek, gewoon bezoek van vrienden 
of  familie,  ziekte,  ziekenhuisopname,  emotionele  kwestie,  enz…  .  De  bewoners  zelf 
maakten  er  geen  probleem  van  dat  ze  maar  met  drie  deelnemers  waren  en  ze 
begrepen de situatie. 

Het enige koppel dat in de groep zat stapt vanaf vandaag uit het project. An is ernstig 
ziek en is opgenomen in het ziekenhuis. Het ziet er niet naar uit dat ze snel weer beter 
wordt. Ik kan nu geen andere bewoners meer vragen in de groep. Dit omdat ik ervoor 
kies om in gesloten groep te werken en omdat de bewoners ook liever hebben dat de 
groep blijft zoals ze is.
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Het is dan wel lastig dat er vanaf vandaag 2 bewoners minder zullen zijn. Het aanvullen 
van spreekwoorden ging wat moeilijker dan verwacht. De bewoners kenden hier niet 
zoveel  van.  Dat  neemt  niet  weg  dat  er  ronduit  gepraat  werd  over  de  werkelijke 
betekenis  van  de  spreekwoorden  en  de  werkelijkheid  ervan  in  het  liefdesleven.  Ze 
konden  alledrie  hun  mening  vormen  over  alle  zaken.  Bij  sommige  spreekwoorden 
haalden de bewoners zelfs voorbeelden aan uit hun vroegere liefdesleven. 

Ik  sloot de activiteit  af met het voorlezen van een klein boekje van vroeger over de 
liefde. Het was een leuke afsluiter, de bewoners werden er stil van. 

7.6.4  Gezelschapsspel rond kennis van de geslachtsorganen en de 
bevruchting 

Deze activiteit was eigenlijk de eerste activiteit waarin er echt over seksualiteit gepraat 
werd. Ik heb voor deze activiteit gekozen om 2 redenen. 

Allereerst wilde ik te weten komen hoeveel de bewoners wel weten over ons lichaam. 
Hoe groot is hun kennis omtrent vruchtbaarheid en de geslachtsorganen? Ik kon me 
hier nog niet echt een beeld van vormen. Deze activiteit was eigenlijk om te polsen hoe 
groot hun kennis is. 

Een tweede reden om deze activiteit te doen is het informatieve aspect. Uit de vorige 
activiteiten merkte ik dat er toch wel een grote interesse is naar seksualiteit en het 
menselijk lichaam. Ik merkte dat de bewoners hier ook niet alles van kenden en stelde 
dat het voor hen wel interessant en leuk zou zijn om hier meer uitleg over te krijgen. 

7.6.4.1  Beschrijving van de activiteit 

Het gezelschapspel was gebaseerd op ganzenbord. Elke speler had een pion. De weg 
die afgelegd moest worden was verdeeld in verschillende vakjes. 

Er waren 5 soorten vakjes op het spelbord: 

• roos vakje: een vraag over de vrouw 
• groen vakje: een vraag over de man 
• blauw vlakje: een algemene vraag 
• vakje met dobbelsteen in: nog een keer gooien 
• vakje met een kruisje in: een beurt overslaan 

De vraag werd eerst gericht aan de bewoner die op het vakje stond. Nadien werd de 
vraag in groep besproken. Het speelde geen rol of de bewoner de vraag goed of  fout 
had,  want  elke  bewoner mocht  telkens  1  keer  gooien.  Bij  elke  vraag  gaf  ik  verdere 
uitleg in de mate waarin dit nodig was. Dit deed ik a.d.h.v. prenten indien nodig. 

Het  spel  was  gedaan  als  de  eerste  speler  het  einde  bereikt  had.  Dan  volgde  er  een 
korte evaluatie.
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7.6.4.2  Doelstellingen 

ALGEMEEN 

1.  De bewoners leren praten over seks en liefde in groep en voelen zich hier 
ook goed bij 

2.  De bewoners leren moderne aspecten kennen van seksuele relaties 
4.  De bewoners verbreden hun kennis over seksualiteit in het algemeen 

SPECIFIEK 

1.  De bewoners denken na over de mannelijke en vrouwelijke 
geslachtsorganen en over de bevruchting 

2.  De bewoners leren dingen bij over de mannelijke en vrouwelijke 
geslachtsorganen en over de bevruchting 

3.  De bewoners leren hiervoor open te staan en erover te praten in groep 

7.6.4.3  Evaluatie 

Opbouw van de activiteit & werkvorm 

Ik werkte met spelmateriaal. Dit koos ik bewust, om de bewoners de stimuleren. Op die 
manier kon ik het geheel, waarover het spel ging, op een leuke en simpelere manier 
naar voor brengen. Dit vond  ik ook wel belangrijk, want  ik was me ervan bewust dat 
hun kennis hierover bij sommigen toch wel beperkt was. 

Ik had ook een informatieve werkvorm. Het uitleg geven over iets, was een belangrijk 
aspect van deze activiteit. Dit kwam in de vorige activiteiten niet zozeer aan bod kwam. 
Wat de inhoud van de vragen betreft zat ik duidelijk op het juiste niveau. Soms waren 
er vragen die de bewoners wisten, afgewisseld door vragen waarbij zeker uitleg nodig 
was. Het  feit dat  ik het  informatieve aspect aan bod  liet  komen was ook de gepaste 
keuze. De bewoners  stelden zelf  vragen, waaraan  ik merkte dat er een uitgesproken 
interesse was. 

Na deze activiteit kan ik zeggen dat de bewoners het echt leuk vinden om een spel te 
spelen. Het gebruik maken van spelmateriaal is echt een leuke manier om een activiteit 
of een bepaald onderwerp aan bod te laten komen. Ik ben er zeker van dat ik dit in het 
verdere verloop van het project nog zal gebruiken. 

Ergotherapeutische houding & situatie 

Ik  genoot  ervan  om  een  informatieve  rol  te  hebben.  Ik  vond  het  leuk  om  oudere 
mensen,  met  veel  levenservaring,  nog  iets  bij  te  kunnen  brengen.  De  bewoners 
vertelden me zelf dat ik het heel goed kon vertellen en dat het allemaal duidelijk was. 
Het feit dat ze er interesse voor hadden maakte het zoveel aangenamer. 

De keuze om zelf niet deel te nemen aan het spel was goed. Ik nam eerder een rol van 
expert aan, door hen uitleg te geven over verschillende zaken. Ik weet nu ook dat het 
bij  bejaarden  niet mogelijk  is  bij  één  vast  onderwerp  te  blijven.  Ze  hebben  dikwijls 
vragen  die  opeens  opkomen  in  hun  hoofd,  of  zeggen  opeens  iets  over  een  ander 
onderwerp.  Dit  is  iets  waaraan  je  niet  kan  ontkomen.  Maar  dit  is  daarom  ook  niet 
slecht. Ik vind dat het een teken is van je goed te voelen in de groep. Het feit dat je 
alles kan bespreken en met alle vragen in de groep terecht kan, is een pluspunt. Dat is 
ook een reden waarom ik voor een gesloten groep gekozen heb en nu zie ik meer en 
meer dat het een juiste keuze was.
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Groepsdynamica 

Eens  het  spel  bezig  was  konden  ze  er  goed  over  praten  en  waren  ze  echt 
geïnteresseerd. Dit merkte ik aan het feit dat ze telkens vroegen een vraag te herhalen 
als ik er één stelde, dat ze zich allemaal over een foto bogen als ik uitleg gaf en dat ze 
zelfs  meer  uitleg  vroegen  over  bepaalde  zaken.  Bijvoorbeeld  de  werking  van  de 
mannelijke  en  vrouwelijke  hormonen  was  duidelijk  te  moeilijk  voor  hen.  Ik  moest 
telkens nadenken hoe ik alles op een gemakkelijke manier kon uitleggen. 

Ik  kan  niet  zeggen  dat  de  bewoners  helemaal  geen  kennis  hebben  van  de 
geslachtsorganen  en  de  vruchtbaarheid.  Maar  ik  dacht  toch  wel  dat  ze  een  grotere 
kennis  zouden  hebben.  Alle  bewoners  waren  telkens  wel  geïnteresseerd  naar  mijn 
uitleg. De nood naar informatie omtrent dit onderwerp was dus zeker aanwezig. 

Over het algemeen kan  ik  zeggen dat  ik positief  verrast ben door de bewoners. Hun 
grote  interesse  en  hun  openheid  om  erover  te  praten,  heeft me verbaasd. Sommige 
bewoners  stelden  ook  specifieke  vragen,  over  zaken  die  ze meegemaakt  hebben,  of 
gezien hebben  in hun leven. Ik antwoord hier dan op, en dat werd dan ook  in groep 
besproken.  Het  is  nu  duidelijk  dat  de  groep  al  sterk  gegroeid  is  vergeleken met  de 
eerste  activiteit.  Het  werken  in  gesloten  groep werpt  zijn  vruchten  af.  De  bewoners 
kunnen  over  persoonlijkere  zaken  praten.  Ook  onderwerpen  met  meer  emotionele 
diepgang worden in groep besproken. 

De bewoners geven ook zelf aan dat ze enkel op deze manier kunnen praten wanneer 
we samen zitten in groep. Buiten de activiteit kunnen ze er niet over praten. Er is dus 
duidelijk een zekere vertrouwensband gekomen tussen de bewoners van de groep en 
tussen mij  en  de  bewoners. Dit maakt  het  zoveel  leuker  om  activiteiten met hen  te 
doen. 

7.6.5  Bekijken + bespreking documentaire: ‘Seksualiteit bij 65 – plussers’ 

Deze documentaire zag ik op TV een week voor de activiteit. Ik vond het onderwerp en 
de getuigenissen heel  interessant voor de bewoners. Dit niet alleen voor de sensatie, 
maar ook om hen te laten zien dat er inderdaad nog vrouwen zijn die nog heel seksueel 
actief zijn op hun leeftijd. 

Ik wou ook de documentaire bespreken in groep. De situaties die aan bod kwamen: de 
verschillende  visies  op  relaties  op  oudere  leeftijd  en  de  seksuele  beleving  van  de 
getuigen  in  de  documentaire  zijn  zaken  die  zeker  aan  bod  kwamen  tijdens  de 
bespreking. 

7.6.5.1  Beschrijving van de activiteit 

De  documentatie werd  opgezet. De  videoband  stond  klaar  en  het  lokaal was  donker 
gemaakt.  Na  10  minuten  viel  de  video  stil  en  kwam  er  enkel  nog  sneeuw  op  het 
scherm.  Ik  had  nog  iets  achter  de hand,  indien  de  video  niet  zou  lukken. Na  enkele 
malen proberen deed de video het nog niet. 

Ik besloot niet verder te proberen en vroeg de bewoners om terug rond de tafel te gaan 
zitten.  Ik  schetste  kort  het  verhaal  van  de  vrouwen  die  aan  bod  kwamen  in  de 
documentaire. Ik had bepaalde situaties, uitspraken en stellingen uit de documentaire 
op gekleurde kaarten geschreven. Om de beurten  trokken de bewoners een kaart en 
lazen deze voort. Deze werd direct besproken in groep. Ik legde zoveel mogelijk de link 
naar de situatie in de video.
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7.6.5.2  Doelstellingen 

ALGEMEEN 

1.  De bewoners  leren praten over seks en  liefde  in groep en voelen zich hier 
ook goed bij 

2.  De bewoners leren moderne aspecten kennen van seksuele relaties 
3.  De  bewoners  kunnen  hun  persoonlijke  mening  formuleren  over  bepaalde 

onderwerpen, gelinkt aan seksualiteit en liefde 
4.  De bewoners verbreden hun kennis over seksualiteit in het algemeen 

SPECIFIEK 

1. De bewoners worden geconfronteerd met extreme situaties rond seksualiteit 
bij ouderen 

2. De bewoners kunnen plus en minpunten formuleren over bepaalde zaken 

7.6.5.3  Evaluatie 

Opbouw van de activiteit & werkvorm 

Met deze activiteit heb ik zeker een werkvorm willen gebruiken die niet dikwijls aan bod 
komt  in de geriatrie. De bewoners kijken niet dikwijls, of bijna nooit, naar een video 
tijdens een therapeutische activiteit. 

Wanneer ik vertelde wat we gingen doen, waren de bewoners enthousiast en ze zetten 
zich onmiddellijk naar de tv gericht om goed te kunnen zien. Het was eens iets anders. 
Ik  had  op  voorhand  het materiaal  klaargezet  en  getest.  Toch  had  ik  iets  achter  de 
hand,  omdat  zoiets  altijd  kan mislopen.  Dit  vond  ik  heel  goed  en  was  dus  duidelijk 
nodig.  Als  ergotherapeut  is  het  nodig  iets  te  kunnen  aanbieden  als  een  bepaalde 
activiteit niet lukt. Het is nodig dat je kan inspringen in onvoorziene situaties. 

Ergotherapeutische houding & situatie 

Mijn  houding  tijdens  deze  activiteit  was  vooral  gericht  naar  het  structureren  van  de 
activiteit  en  de  bespreking.  Ik  vertelde  altijd  wat  we  gingen  doen  en  leidde  ook  de 
bespreking.  Ik  liet de gesprekken wel de vrije  loop, maar stelde af en  toe een vraag 
gericht naar een specifieke bewoner. Dit deed ik omdat ik een nieuw onderwerp wilde 
aansnijden, of omdat ik de mening van die bewoner graag wil weten. 

Ik gaf soms ook anekdotes aan uit mijn eigen leven. Anekdotes die gevoelig liggen. Ik 
kreeg hier ook begrip voor. Op die manier wilde ik aan de groep zeggen dat ik me goed 
voelde bij hen. Ik wilde aangeven dat zij ook anekdotes mogen geven, situaties mogen 
vertellen die gelijken op een situatie uit de documentaire. Die houding had een invloed, 
want alledrie geven ze soms een situatie aan uit hun verleden, of beschreven ze een 
beleving of visie op dit moment. 

Achteraf besefte ik dat het eigenlijk spijtig is dat er geen man meer in de groep zit. Het 
enige koppel is uit het project gestapt, omdat de vrouw ernstig ziek is. Ik denk dat het 
verschil tussen een man en een vrouw zeker interessant zou zijn om te horen. Nu is het 
te laat in het project om nog nieuwe bewoners in de groep toe te laten.
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Gusta was ziek en kon niet komen. Er waren dus maar 3 bewoners aanwezig. Dit was 
het  grootste  nadeel  van  werken  in  gesloten  groep.  In  de  geriatrie  is  dit  zeker  geen 
aanrader, omdat er constant onverwachtse situaties voorvallen, die een invloed kunnen 
hebben op het wel of niet aanwezig zijn van de bewoners. Hierbij denk ik aan: bezoek 
hebben,  ziek  zijn,  bezoek  aan  de  dokter,  uitstap met  familie,  enz…  .  Ik  heb  dit  ook 
besproken met de bewoners en zij hebben liever niet dat er andere bewoners bijkomen. 
Ik  respecteer  dit  ook,  omdat  ik weet  dat  het voor  hen niet  gemakkelijk  is  om  tegen 
anderen over liefde en seksualiteit de praten. 

Toch is dit zeker iets dat ik meeneem naar mijn latere loopbaan als ergotherapeut. De 
bewoners hadden veel begrip voor het  feit dat de video het begaf. Ze gaven wel aan 
dat ze het spijtig vonden, maar tegelijkertijd vonden ze het ook aangenaam dat ik iets 
achter  de hand  had. Omdat  ze mij nu  heel  goed  kennen  en  ik hen,  is  er  een  goede 
verstandhouding en dat  is  echt wel  te merken. We begrijpen elkaar beter en kunnen 
samen lachen en samen ook goed praten. Ik vind het niet erg om een foutje te maken 
in een activiteit, omdat ik weet dat ik iets ter vervanging heb en omdat ik weet dat de 
groep er begrip voor zal hebben. 

Wat me opviel  tijdens de bespreking is dat de gesprekken nu gemakkelijker verlopen 
dan  vroeger.  De  bewoners  ‘geven  en  nemen’.  Er  is  een  duidelijke  afwisseling  van 
luisteren en spreken. Ze springen  in op elkaar en geven hier ook eerlijk commentaar 
op. Verschillen in visies en belevingen kunnen openlijk besproken worden en dat wordt 
ook gerespecteerd. 

7.6.6  Homoseksualiteit en biseksualiteit 

Deze activiteit was lang op voorhand gepland. Ik maakte hier gebruik van actuele 
artikels uit verschillende kranten en van het internet. 

In het begin van mijn stage was ik van mening zeker dit onderwerp te behandelen. Ik 
wist alleen niet hoe. De keuze voor het gebruiken van artikels uit de media is een 
bewuste keuze. Ik wou de bewoners actueel houden en hen op de hoogte houden van 
de nieuwste veranderingen op seksueel gebied. Ik plaatste deze activiteit tegen het 
einde, omdat ik pas na het spel rond lichamelijke kennis en voortplanting gemerkt heb 
dat er echt weinig kennis is omtrent homo’s, lesbiennes en biseksuelen. 

7.6.6.1  Beschrijving van de activiteit 

De bewoners kregen elk een artikel. Ze hadden enkele minuten de tijd dit  in stilte te 
lezen.  Nadien  werden  de  artikels  in  het  midden  van  de  tafel  gelegd.  De  bewoners 
vertelden één voor één waarover hun artikel ging. We gingen er nog niet verder op in, 
gewoon een korte samenvatting. 

Als alle bewoners kort over hun artikel vertelt hadden, bespraken we elk onderwerp in 
elk  artikel  verder.  Ik  haalde  er  ook  andere  actuele  gebeurtenissen  bij  als  link.  Deze 
activiteit duurde niet zo lang als alle andere activiteiten.
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7.6.6.2  Doelstellingen 

ALGEMEEN 

1.  De bewoners leren praten over seks en liefde in groep en voelen zich hier 
ook goed bij 

2.  De bewoners leren moderne aspecten kennen van seksuele relaties 
3.  De bewoners kunnen hun persoonlijke mening formuleren over bepaalde 

onderwerpen, gelinkt aan seksualiteit en liefde 
4.  De bewoners verbreden hun kennis over seksualiteit in het algemeen 

SPECIFIEK 

1.  De bewoners leren nieuwe begrippen kennen 
2. De bewoners kunnen kort een gedicht samenvatten 

7.6.6.3  Evaluatie 

Opbouw van de activiteit & werkvorm 

Achteraf bekeken had ik hier ook gebruik kunnen maken van een korte videofragment, 
ter compensatie van de mislukking vorige week. 

Deze  activiteit was  eigenlijk  aan  de  saaie  kant. Het was wel  goed  om  actuele  zaken 
erbij  te  halen, maar  er  ontbrak  iets  aan  dat  de  activiteit  spannender,  of  leuker  zou 
kunnen maken. 

Deze activiteit duurde ook niet zo lang dan de vorige activiteiten. Ik vind dat het zeker 
moet kunnen om een activiteit korter te maken dan voorzien. Beter dan een activiteit 
te rekken, om de geplande tijd te behouden. De bewoners waren trouwens op voorhand 
ingelicht over het  feit dat we vroeger gedaan zouden hebben. Ze vonden dit ook niet 
erg. 

Ergotherapeutische houding & situatie 

Ook tijdens deze activiteiten is het mijn taak de gesprekken de sturen. Ik neem wel zelf 
deel aan de gesprekken. Ik ben nu eigenlijk zelf een deel van de groep, buiten het feit 
dat  ik  begeleider  ben.  De  bewoners  hebben  het  ook  graag  dat  ik  meedoe  aan  de 
activiteit.  In  geriatrie  is  het  ook  altijd  een  motivatie  voor  de  bewoners  als  je  zelf 
meedoet. Dat is ook de reden waarom ik ervoor kies zelf mee te doen. 

Ook voor mezelf, kies ik hiervoor. Ik zit niet graag aan een tafel het gesprek te leiden, 
zonder mee te doen. In deze groep wil  ik ook graag een  inbreng hebben. Ik ben ook 
mee in de groep gegroeid en dat wil ik tijdens de activiteit niet tegenhouden. 

Deze  activiteit  werd  bijgewoond  door  een  vrouw  die  Suzanne  kwam  bezoeken.  Ik 
merkte aan Suzanne dat ze er zich ongemakkelijk bij voelde, maar tegelijkertijd durfde 
ik de vrouw ook niet weg te  sturen.  Ik dacht dat de groep negatief  zou  reageren op 
haar aanwezigheid, door minder actief deel te nemen. Achteraf bekeken bleek hier niets 
van waar.
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Tijdens de laatste activiteiten was de groep aanzienlijk kleiner dan in het begin. Dat is 
wel  spijtig,  want  een  grotere  groep  is  altijd  leuker  dan  3  bewoners.  Maar  andere 
bewoners er nu nog vast bij  betrekken  is geen optie, aangezien  ik met de bewoners 
heb afgesproken dat er geen andere bewoners bij zouden komen. 

De vrouw die Suzanne kwam bezoek heeft de activiteit mee gevolgd. Na de activiteit 
heb  ik  haar  aanwezigheid  individueel  besproken  met  de  andere  bewoners  en  met 
Suzanne. Het stoorde niemand dat  zij  erbij was. De vrouw vertelde ook niet en nam 
ook  niet  deel  aan  de  gesprekken  en  discussies.  Het  stoorde  enkel  Yvonne  omdat  ze 
door het getetter van die vrouw, zich niet volledig kon concentreren op het artikel. Dat 
vond ze wel spijtig. Voor de rest was er geen probleem. De aanwezigheid van die vrouw 
heeft geen negatieve invloed gehad op de inbreng van de bewoners. 

7.6.7  Valentijn 

Deze activiteit is niet door kunnen gaan, omwille van het feit dat er te weinig bewoners 
aanwezig  konden  zijn.  In  samenspraak  met  de  ergotherapeut  is  besloten  om  de 
activiteit niet te doen. 

7.6.8  Eindevaluatie 

Deze  activiteit  was  een  leuke  afsluiter.  De  bewoners  wisten  dat  we  alle  activiteiten 
zouden  overlopen  en  bespreken.  Het  bakken  van  de  wafels  was  voor  hen  een 
verrassing. 

Ik  koos  voor  een  evaluatie  omdat  ik  van  de  bewoners  zelf  wil  horen  wat  ze  ervan 
vonden. Niet  alleen  elke  activiteit  apart, maar  ook  het  geheel. De  bewoners  die niet 
aanwezig waren op de evaluatie, hebben ook de kans om hun zegje te doen. Ik bezoek 
hen individueel, om alles eens te overlopen. Op die manier kan  ik ook hen bedanken 
om mee te doen aan het project. 

7.6.8.1  Beschrijving van de activiteit 

De activiteit begon met het maken van het wafelbeslag. De bewoners maakten dit zelf, 
ik gaf ook geen indicaties. Ze hadden het materiaal ter beschikking en ook het recept. 
Ze moesten elkaar helpen en aanvullen. 

Vanaf de moment dat de eerste wafeltjes aan het bakken waren vertelde ik hen wat er 
zoal besproken moest worden en waarom. 

We bespraken de volgende zaken: 

• bespreking van elke activiteit 
• willen jullie dat activiteiten als deze meer gedaan worden? 
• Wat blijft jullie bij van dit project? 
• Vonden jullie het nuttig? 

De evaluatie vond dus plaats tijdens het bakken van de wafels. De bewoners deden zelf 
het deeg in de bakmachine. De wafeltjes haalde ik er uit. Nadat al het beslag op was, 
mochten de bewoners terug naar hun kamer. Ik ruimde al het materiaal zelf op.
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7.6.8.2  Doelstellingen 

ALGEMEEN 

Geen  algemene  doelstellingen,  omdat  er  niet  specifiek  over  seksualiteit  en  liefde 
gesproken wordt. De opbouw van de activiteiten, organisatie en timing zijn zaken die 
aan bod komen. 

SPECIFIEK 

1.  De bewoners kunnen kritisch zijn 
2.  De bewoners kunnen aangeven wat ze al dan niet leuk, niet leuk, positief, 

negatief, moeilijk en gemakkelijk vonden 

7.6.8.3  Evaluatie 

Opbouw van de activiteit & werkvorm 

Het  idee  om  de  evaluatie  te  combineren met  het  bakken  van  wafels  was  zeker  een 
goede keuze. De bewoners vonden het heel leuk om het project mee af te sluiten. 

De werkvorm was eigenlijk gewoon het stellen van vragen. Ik stelde gerichte vragen, 
over het verloop, planning en inhoud van het project. 

Ik had de vragen op voorhand opgesteld en dat maakte het gemakkelijker. Ik schreef 
telkens op wat de bewoners me vertelden. 

Ergotherapeutische houding & situatie 

Mijn houding tijdens deze evaluatie was structurerend. Ik vertelde wat we gingen doen, 
en stelde tijdens de evaluatie zelf de vragen, om het gesprek te sturen. Op die manier 
kreeg ik enkel die zaken te horen die nodig waren. 

Ik  had  tijdens  deze  activiteit  ook  een  dankbare  houding,  eigenlijk  zonder  dat  ik  het 
besefte.  Het  viel  me  tijdens  de  activiteit  op,  dat  ik  dat  meer  had  dan  normaal. 
Waarschijnlijk omdat het de laatste keer was dat we samen kwamen. Suzanne en Marie 
zijn ook de enige 2 bewoners die bij elke activiteit paraat stonden en ik ben hen daar 
echt heel dankbaar voor. 

De manier  waarop  gepraat  werd  was  echt  aangenaam.  Er  werd  gelachen, maar  ook 
serieuze zaken werden besproken. Zowel de bewoners als ik vonden het aangenaam. 

Het feit dat ik het beslag en het bakken van de wafels grotendeels aan hen overliet was 
ook heel leuk voor hen. Ik zag dat ze ervan genoten om samen te werken en zelf nog 
eens te bakken. 

De evaluatie gebeurde eigenlijk op een heel gestructureerde manier. Ik stelde vragen 
en gaf korte samenvattingen van de activiteiten die gedaan waren.
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Groepsdynamica 

Suzanne  en  Marie  konden  goed  samenwerken.  Ze  genoten  er  ook  van,  dat  was 
duidelijk. Ze lachten en wisselden vroegere bakervaringen uit. 

De evaluatie verliep helemaal niet moeilijk. Beiden konden gemakkelijk vertellen wat ze 
al dan niet goed of slecht vonden aan het project. Suzanne was wel mondiger en had 
meer specifieke opmerkingen dan Marie. 

Zowel Marie als Suzanne vinden dat er meer activiteiten mogen gedaan worden rond 
‘liefde en seksualiteit’. Het is niet nodig dit elke week te doen, maar het zou leuk zijn 
voor hen moest dit blijven gebeuren. Marie zei ‘Op die manier blijven we bij!!’. Hierbij 
verwees  ze  naar  de  termen  homoseksualiteit,  biseksualiteit,  enz…  Termen  die  ze 
geleerd  heeft  uit  het  project.  Suzanne  vond  het  leuk  om  nieuwe  onderwerpen  te 
bespreken  en  nieuwe  dingen  te  leren.  Hierbij  verwees  ze  bijvoorbeeld  naar  het  spel 
rond de kennis van het lichaam. 

Beiden vonden het  goed  dat  er  een  vast  tijdstip  op  een  vaste  dag was  afgesproken. 
Ook de vaste plaats vonden ze leuk. De folder die ik op voorhand had gemaakt, over de 
plaats, datums, uren en onderwerpen die besproken zouden worden was nuttig. Op die 
manier wisten ze wat, waar en wanneer. 

Beiden vonden het goed dat er in een gesloten groep gewerkt werd. Ze wilden beiden 
telkens de groep behouden die in het begin samengesteld was. Omdat je die mensen 
doorheen het project leert kennen, durf je ook meer vertellen. Anderzijds gaven ze aan 
dat  ze  het  heel  spijtig  vonden  dat  alle  andere  bewoners  van  de  groep  niet  bij  deze 
activiteit konden zijn. 

Ik vind het wel spijtig dat ik de evaluatie maar kon doen met 2 bewoners. De andere 
bewoners  hadden  er  zeker  graag  bij  willen  zijn.  En  dan  is  het  spijtig  dat,  o.w.v. 
gezondheidsproblemen’ hun enthousiasme tegengehouden wordt. 

7.6.8.4  Evaluatie andere bewoners 

Omdat het project gestart is met 6 bewoners, vond ik het toch wel belangrijk dat ik van 
alle 6 de bewoners hun persoonlijke mening wist over het geheel. 

Aangezien 4 bewoners niet aanwezig konden zijn op de laatste evaluatieactiviteit ben 
ik hen persoonlijk gaan opzoeken. Ik vertelde wat ik de laatste activiteit besproken had 
met de anderen. Op die manier legde ik ook uit waarom ik hen kwam opzoeken. 

Eigenlijk was het voor al de bewoners zo dat de activiteiten heel leuk waren. Jos en An 
gaven aan dat dit voor hen niet zozeer nodig was om specifiek op de onderwerpen in te 
gaan. Zij vonden het eerder leuk om de anderen aan het woord te laten en te horen 
wat zij ervan vonden. 

Gusta benadrukte dat de activiteit niet elke week hoefde door te gaan. Dat was te veel 
van het goede. Toch vermelde ze ook dat alle activiteiten goed georganiseerd waren en 
niet overdreven. Ze was blij dat het telkens in gesloten groep was, zodat niet iedereen 
wist wat er besproken werd. 

Yvonne had enkel maar positieve reacties op het project. Ze is zelf van mening dat er 
meer  aandacht  moet  geschonken  worden  aan  dit  onderwerp.  Niet  zozeer  voor 
alleenstaanden, maar vooral naar koppels toe. Yvonne vond de activiteiten leuk, vooral 
omdat ze soms dingen bijleerde.
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8  ENQUÊTE 

8.1  Enquête bewoners 

8.1.1  Doelgroep 

De enquête voor de bejaarden is enkel gericht naar de niet dementerende bewoners. 
Mijn eindwerk betrekt enkel de nietdementerende, mobiele en nietmobiele bejaarden. 
Deze keuze is bewust gemaakt. 

Dementerende bejaarden kunnen moeilijkheden ondervinden om een vragenlijst  in  te 
vullen. Zij begrijpen deze niet, of interpreteren deze verkeerd. Dikwijls hebben zij ook 
het besef niet meer van wat seksualiteit voor hen kan betekenen. 

Tijdens  de  afname  van  mijn  enquête  merkte  ik  een  grote  diversiteit  op  in  de 
antwoorden. Ik merkte al snel op dat dit afhankelijk was van de soort  relatie van de 
bewoners. 

Hierbij geef ik een overzicht van de partnerrelatie van de ondervraagde bewoners. 

Alleenstaande  5   bewoners  (8.47%) 

Weduwe/Weduwenaar  43 bewoners  (72.88%) 

Thuiswonende partner  6   bewoners  (10.18%) 

Samenwonend in WZC  5   bewoners  (8.47%) 

* 3 koppels werden ondervraagd, 1 vrouw kon niet deelnemen aan de enquête) 

Totaal  n = 59(afgerond op 0.01) 

8.1.2  Methodiek 

Vooraleer ik aan het opstellen van mijn enquêtes kon beginnen was het nodig even stil 
te staan bij bepaalde zaken: Op welke vragen zoek ik een antwoord? Wat wil ik precies 
weten?  Hoe  stel  ik  mijn  vragen  op?  Tijdens  de  voorbereiding  van  mijn  stage  is  de 
enquête meerdere keren aangepast. 

Ik heb gekozen voor een persoonlijke enquête. Hierbij bevinden de interviewer en de 
geïntervieuwde zich in een vraag   antwoord gesprek. Op die manier kan ik iedereen 
bereiken.  Moest  ik  de  enquêtes  gewoon  uitdelen,  zouden  er  niet  zoveel  bewoners 
meegedaan hebben. 

Voor het opstellen van de vragen heb ik gekozen voor 2 soorten vragen: De dichotome 
vragen  en  de  open  vragen.  De  open  vragen werden  gebruikt  om  persoonsgebonden 
gegevens zoals leeftijd en burgerlijke status te bevragen. 

De vragen over seksualiteit waren allemaal dichotome vragen. Dichotomo vragen zijn 
eenvoudige vragen zoals ja/neen – vragen, of eens/oneens – vragen. Deze manier van
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vragenstellen is eenvoudig en geeft een verhoogde kans op resultaten, vergeleken met 
de open vragen. 

8.1.3  Bepaling van de doelstellingen 

Doelstellingen van de enquête voor de bewoners zelf: 

• Identificeren welke lichamelijke behoeften ze ervaren betreffende seksualiteit 
• Identificeren welke betekenis seksualiteit heeft voor de bewoners 
• Identificeren  in welke mate de bewoners over dit  onderwerp kunnen en willen 

praten 

8.1.4  Verwerking 

1.  Een geslaagd seksueel leven heeft een belangrijke invloed op mijn 
algemeen welzijn. 

Alleenstaand  Weduwe/Wedu 
wenaar 

Thuiswonende 

Partner 

Koppel 

Volledig 
akkoord 

4  26  6  4 

Gedeeltelijk 
akkoord 

0  5  0  0 

Niet akkoord  0  1  0  1 

Geen 
mening/Moeilijk 

te 
beantwoorden 

1  11  0  0 

De  eerste vraag  van  de  enquête was  gericht naar  de waarde  van  seksualiteit  in  het 
leven van de bejaarde mens. In welke mate beïnvloed, of beïnvloedde dit hun welzijn? 
Denken zij dat dit een invloed heeft op de algemene gezondheidstoestand? 

Hierbij zien we dat 68%  van de ondervraagden volledig akkoord waren met de stelling 
dat seksualiteit een invloed heeft op het algemeen welzijn van de mens. Reacties van 
deze groep luidden als volgt: ‘Seks hoort bij het leven, iedere mens moet dat doen!’, of 
‘Zolang je niet overdrijft is dat allemaal gezond!’.
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2.  Zin in seks daalt met jaren. 

Alleenstaand  Weduwe/Wedu 
wenaar 

Thuiswonende 
Partner 

Koppel 

Volledig 
akkoord 

3  35  3  5 

Gedeeltelijk 
akkoord 

0  1  1  0 

Niet akkoord  2  2  1  0 

Geen 
mening/moeilijk 
te
beantwoorden 

0  5  1  0 

De  tweede  vraag  peilt  naar  de  waarheid  van  het  taboe  dat  ouderen  geen  zin  meer 
hebben in seks. Ik stel deze vraag om te weten of ze inderdaad nog zin hebben in seks 
en of de drang ernaar groter of kleiner is dan vroeger. We zien inderdaad dat 78% van 
de  ondervraagden  stelde  dat  het  ouderdomsproces  samengaat  met  een  seksuele 
teleurgang. 

12% was hier niet volledig mee akkoord. Sommigen van deze groep gaven aan dat ze 
evenveel  zin  hadden  in  seks  dan  vroeger  en  dat  er  geen  vermindering  was, 
integendeel. Anderen vertelden me dat ze nooit zin in seks gehad hebben. 

3.  Praten over seks vind ik... 

Alleenstaand  Weduwe/weduw 
enaar 

Thuiswonende 
Partner 

Koppel 

Moeilijk  3  7  3  1 

Gemakkelijk  2  33  3  4 

Geen 
mening/moeilijk 
te
beantwoorden 

0  3  0  0
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Met deze vraag wilde ik graag peilen naar de gevoelens die bejaarden hebben bij het 
praten over seksualiteit. Zij zijn opgegroeid in een periode waar er niet gesproken werd 
over  seks,  waar  dit  onderwerp  taboe  was.  Heeft  dit  nog  een  invloed?  Hebben  zij 
inderdaad problemen met het praten over seksualiteit? 

Maar  24%  van  de  ondervraagden  heeft  moeilijkheden  met  het  praten  over  seks. 
Belangrijk hierbij  is dat dit vooral de weduwnaars zijn. Voor hen was het praten over 
seks soms emotioneel moeilijk. Het deed hen denken aan vroeger. 

Toch zien we dat 71% totaal geen problemen had om over seks te praten. ‘Het hoort 
bij het leven! Waarom zouden we er niet over praten!’, zei een vrouw me. Een man was 
blij  dat  ik  langskwam en  riep  het  volgende wanneer  ik  vertelde wat  ik  kwam doen:’ 
Maar meiske, pakt U maar rap een krukske, ik kan lang en veel vertellen over seks!’ 

4.  Heeft U ooit al seksuele problemen ervaren bij uzelf of bij uw  partner? 

Alleenstaand  Weduwe/weduw 
enaar 

Thuiswonende 
Partner 

Koppel 

Ja  1  10  3  0 

Neen  3  28  3  4 

Geen 
mening/moeilijk 
te
beantwoorden 

1  5  0  1 

Zoals  beschreven  in  het  theoretische  gedeelte,  kunnen  er  op  latere  leeftijd  heel wat 
complicaties optreden die het seksuele leven beïnvloeden. 

24%  van  de  ondervraagden  gaf  aan  dat  zijzelf,  of  de  partner,  inderdaad  problemen 
hadden. Aansluitend bij deze vraag was vraag 5. Deze vraag luidde als volgt: 

5.  Indien uw  antwoord op de vorige vraag JA was: Welke problemen hebt 
U ervaren? 

De ondervraagden gaven hierbij vooral de volgende complicaties aan: 

• Problemen aan de prostaat 
• Erectiestoornis 
• Gewoon de ouderdom 
• Ziekte (kanker meestal) 
• Gyneacologische operaties 
• Hartritmestoornissen 
• CVA 
• Opname WZC
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Spijtig genoeg zien we dat een opname in het WZC bij sommige mensen toch ook het 
einde van een seksuele  relatie betekent. Dit o.w.v. het  feit dat er geen  ruimte  is, er 
wordt geen rekening mee gehouden. 

6.  Wie is volgens U de meest geschikte persoon om over seks te praten? 

Alleenstaand  Weduwe/weduw 
enaar 

Thuiswonende 
Partner 

Koppel 

Vriend(in)  0  5  1  0 

Partner  0  1  5  5 

Kinderen  0  5  0  0 

Huisarts  2  16  0  0 

Anderen  3  16  0  0 

Bij deze vraag zien we hoofdzakelijk 2 grote groepen in het antwoord. 31% richt zich 
naar  de  huisarts  met  problemen  rond  seksualiteit,  of  ongemakken  van  de 
geslachtsorganen.  Hij  is  een  vertrouwenspersoon  en  is  volgens  de  ondervraagden 
opgeleid om hierover te praten. 

32%  richt  zich  liever  naar  anderen.  Onder  de  groep  ‘anderen’  werden  de  volgende 
dingen aangehaald door de ondervraagden: 

• Er werd over gezwegen 
• Speelt geen rol wie 
• Priester 
• Kleinkind 
• Verpleging
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7.  Seks heeft voor mij de volgende betekenis: 

Alleenstaand  Weduwe/weduw 
enaar 

Thuiswonende 
Partner 

Koppel 

Knuffelen  0  5  4  4 

Vrijen  0  0  1  1 

Masturbatie  0  2  1  1 

Anderen  5  33  3  3 

Geen mening  0  2  1  0 

Deze vraag is een van de belangrijkste vragen van de enquête. De vraag polst naar de 
seksuele activiteit van de ondervraagden op dit huidige moment. Met deze vraag wil ik 
het taboe van de seksloze bejaarden verifiëren of achterhalen. Ik wil weten op welke 
manier de bejaarden van vandaag seksualiteit beleven. 

De ondervraagden die nog deel uitmaken van een koppel zijn nog seksueel actief. Dit 
uit zich vooral in knuffelen, elkaar intiem strelen (valt onder ‘anderen’) en kussen (valt 
onder ‘anderen’). Er is nog maar één koppel in het WZC dat nog echt de liefde bedrijft. 

Ook  de  ondervraagden  met  een  thuiswonende  partner  zijn  nog  seksueel  actief.  We 
merken wel bij  beide groepen dat de  fysieke beperking  inderdaad een sterke  invloed 
heeft op de seksuele activiteit, maar zeker geen beperking vormt tot het uiten van hun 
verlangens. 

Als  we  kijken  naar  de  weduwes,  weduwnaars  en  alleenstaanden  kunnen  we 
concluderen  dat  nog  maar  4%  aan  masturbatie  doen.  Deze  2  ondervraagden 
schaamden zich daar helemaal niet voor en vertelde me alles in geuren en kleuren. De 
overige  96%  van  deze  groep  is  niet  seksueel  actief  en  vinden  dit  ook  niet  nodig. 
Sommigen van hen vinden het een schande dat mensen zich zouden masturberen en 
kunnen  zich  niet  voorstellen  dat  iemand  op  oudere  leeftijd  nog  seksuele  behoeftes 
heeft.
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8.  Naar een TV –show kijken met veel bloot in vind ik: 

Alleenstaand  Weduwe/weduw 
enaar 

Thuiswonende 
Partner 

Koppel 

Erg aangenaam  3  12  1  2 

Tamelijk 
aangenaam 

1  9  1  3 

Niet zo 
aangenaam 

1  5  2  0 

Onaangenaam  0  11  1  0 

Geen 
mening/moeilijk 
te
beantwoorden 

0  6  1  0 

Het  ouderdomsproces  gaat  voor  de  meeste  onder  hen  dan  wel  samen  met  een 
vermindering  van  de  seksuele  verlangens,  maar  wil  dit  zeggen  dat  ze  er  niet  van 
kunnen  genieten  om  ernaar  te  kijken?  Vinden  ze  het  vies  als  dit  op  tv  komt?    Het 
grootste deel van de ondervraagden, nl. 31%, vindt het erg aangenaam om seksuele 
scènes  te  bekijken  op  tv.  Een van  de  ondervraagden  gaf  aan  dat  het niet meer  dan 
normaal  is  dat  men  hiervan  geniet.  De  mens  is  gemaakt  om  naakt  rond  te  lopen 
tenslotte, gaf de persoon aan. 

Toch  heeft  nog  20%  van  de  ondervraagden  het  liever  van  het  scherm  als  op  het 
scherm.  Zij  vinden  dat  dit  niet  past  en  dat  seksueel  getinte  programma’s  niet 
toegelaten mogen worden. Zij zetten de TV dan onmiddellijk af.
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9.  Het fantaseren over seksuele dingen komt bij mij…  

Alleenstaand  Weduwe/weduw 
enaar 

Thuiswonende 
Partner 

Koppel 

Zeer vaak voor  0  1  1  0 

Vaak voor  1  1  1  1 

Af en toe voor  1  17  2  2 

Absoluut nooit 
voor 

3  24  2  2 

Geen 
mening/moeilijk 
te
beantwoorden 

0  0  0  0 

Deze vraag is gesteld als bedenking bij vraag 7. Misschien is een bejaarde niet seksueel 
actief meer.  Maar  denkt  hij  dan  ook  niet meer  aan  seks?  Het  grootste  deel  van  de 
ondervraagden, nl. 53%, geeft aan nooit meer aan seks te denken. 

Toch zijn er enkele uitzonderingen die aangeven nog wel degelijk aan seks te denken. 
De ondervraagden geven aan dat dit  op verschillende  tijdstippen kan. Zo was er een 
bewoner  die  er  enkel  aan  dacht  als  hij/zij  een  liefdesscène  zag  op  TV,  terwijl  een 
andere bewoner aangaf dat het op elk moment van de dag  in zijn gedachtegang kon 
voorkomen. 

10.Seksueel prikkelende foto’s en plaatjes zien vind ik…  

Alleenstaand  Weduwe/weduw 
enaar 

Thuiswonende 
partner 

Koppel 

Heel erg 
aangenaam 

2  13  0  2 

Tamelijk 
aangenaam 

1  8  2  3 

Niet zo 
aangenaam 

1  4  2  0 

Onaangenaam  1  11  1  0 

Geen 
mening/moeilijk 
te
beantwoorden 

0  7  1  0
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Deze  vraag  is  gelinkt  aan  vraag  8.  Ook  hier  zien  we  dat  het  merendeel  van  de 
ondervraagden het erg aangenaam vindt om seksueel getinte foto’s te zien. 

11.De nood om geknuffeld te worden, en zelf iemand te knuffelen ervaar ik…  

Alleenstaand  Weduwe/weduw 
enaar 

Thuiswonende 
Partner 

Koppel 

Nooit  3  13  3  2 

Paar keer per 
jaar 

0  1  0  0 

Af en  toe  1  18  1  3 

Elke dag  1  9  2  0 

Geen 
mening/moeilijk 
te
beantwoorden 

0  2  0  0 

Deze  vraag  gaat  over  de  behoefte  aan  knuffelen.  Dit  gaat  niet  alleen  over  het 
uitdrukken van seksuele verlangens, maar hanteert ook knuffelen als vriendschappelijk 
gebaar.  Bij  deze  vraag  zien  we  twee  grote  groepen.  39%  van  de  ondervraagden 
hebben toch wel af en toe nood aan een knuffel. 36% van de ondervraagden geeft aan 
nooit behoefte te hebben aan een knuffel. 

20% Geeft aan elke dag geknuffeld te willen worden. 

Een  belangrijk  aandachtspunt  bij  deze  vraag  is  dat  de  verpleging  hier  door  de 
ondervraagden dikwijls aangehaald werd. Naast de (klein)kinderen, partner en vrienden 
was  er  nog  een  andere  groep  die  voor  de  ondervraagden  heel  belangrijk  was.  De 
ondervraagden gaven aan dat een knuffel  ’s morgens en  ’s avonds van de verpleging 
echt  leuk was.  Bejaarden hechten  duidelijk  veel  belang  en waarden  aan een  knuffel. 
Sommigen  van  de  ondervraagden  benadrukten  dat  er  echt  meer  geknuffeld  moest 
worden met de verpleging.
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12.Vindt U dat er in dit rusthuis genoeg rekening wordt gehouden met 
lichamelijke privacy? 

Alleenstaand  Weduwe/weduw 
enaar 

Thuiswonende 
Partner 

Koppel 

Ja  5  40  5  4 

Neen  0  1  1  1 

Geen 
mening/moeilijk 
te
beantwoorden 

0  2  0  0 

Deze  vraag  is  de  laatste  van  de  enquête  en  opgesteld  met  het  oog  naar  de 
hulpverlening. Ik wil polsen naar de lichamelijke vrijheid en privacy van de bewoners. 

92%  van  de  ondervraagden  is  tevreden  met  de  manier  waarop  de  verpleging  en 
verzorging omgaan met hun lichaam. Zij zijn tevreden over de manier van bad geven, 
wassen, aankleden, enz… . 

Deze groep geeft aan dat alle hulpverleners op een heel  respectvolle manier omgaan 
met de bewoners en dat ze iedereen rustig en goed wassen. Ook het intiem toilet wordt 
op  een  respectvolle manier  gedaan  en  bij  het  wassen  worden  naakte  lichaamsdelen 
goed afgedekt. 

Toch  geeft  nog  5%  aan  ontevreden  te  zijn  over  de  manier  van  benadering.  Deze 
ontevredenheid gaat dan vooral over de nood aan afdekken van naakte lichaamsdelen 
tijdens het wassen, het feit dat ze zich liever zelf wassen (zeker het intiem toilet). Ook 
het  feit dat de hulpverleners  ’s morgens onmiddellijk het  laken van het bed doen en 
direct de kleren uitdoen, is heel onaangenaam. 

Alle  ondervraagden  vinden  het  belangrijk  dat  de  hulpverleners‘gewoon’  doen  en  niet 
kinderachtig.  Vooral  de  kleine  complimentjes  worden  sterk  gewaardeerd  door  de 
ondervraagden. 

8.1.5  Besluit 

De meeste bewoners schamen zich niet om over seksualiteit te praten. Ze vinden dat 
dit een deel van het leven is en belangrijk om aandacht aan te schenken. 

Sommigen  hebben moeilijkheden met  het  praten  over  seksualiteit, maar  deden  toch 
mee  aan  de  bevraging.  Ik  kan  stellen  dat  seksualiteit  zeker  een  bespreekbaar 
onderwerp is in de geriatrische sector. 

Wat de seksuele behoefte van de bewoners betreft  is deze zeker nog aanwezig. Er is 
wel duidelijk een verschil merkbaar tussen de behoeften van een weduwe/weduwenaar 
en de behoeften van 2 bewoners die samenwonen. Ik kan besluiten dat bewoners die 
nog  in  een  echtelijke  relatie  verkeren  nog  duidelijke  seksuele  behoeften  hebben. 
Bewoners  waarvan  de  partner  overleden  is  hebben  in  het  algemeen  geen  seksuele
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behoeften meer. Dit o.w.v. respect voor de overledene. Dit neemt niet weg dat zij niet 
meer aan seks denken. 

De manier waarop die behoeften geuit worden verschilt. Bij de koppels zien we dat zij 
op verschillende manieren hun seksuele behoeften tonen. Dit gebeurt zowel door echt 
te vrijen, dan door elkaar te strelen aan de genitaliën. Kussen en knuffelen gebeurt bij 
alle koppels. 

Bij  de  alleenstaanden  zien  we  dat  de meeste  geen  seksuele  activiteit meer  hebben. 
Sommigen masturberen nog, maar dat komt zelden voor. 

8.2  Enquête hulpverlening 

8.2.1  Doelgroep 

De enquête gericht naar de hulpverlening had een groot doelpubliek. Ik zag het hierbij 
groter dan enkel de verpleegkundigen en verzorgenden. 

Hierbij geef ik een overzicht van de ondervraagde groepen: 

Onderhoudspersoneel  15  personen (19.48%) 

Administratief personeel  4    personen (5.19%) 

Wasdienst  12  personen (15.58%) 

Verpleegkundigen en Verzorgenden  36  personen (46.75%) 

Paramedici  10  personen (13%) 

Totaal  n=77 (Afgerond op 0.01) 

8.2.2  Methodiek 

De enquêtes werden niet persoonlijk afgenomen. Ik bracht de verschillende enquêtes 
naar de diensthoofden van de afdelingen. Ik lichtte hen kort in over de enquête en de 
doelstellingen ervan. Zij zorgden voor een verdere verdeling in hun ploegen. 

De meeste enquêtes werden mij  terugbezorgd op de dagelijkse  informatieoverdracht. 
Anderen brachten het gewoon overdag binnen  in het  therapielokaal, of  legden het op 
het bureau. 

De manier waarop de vragen opgesteld  zijn  is  telkens hetzelfde. De enquête bestaat 
enkel uit dichotome vragen. Dichotomo vragen zijn eenvoudige vragen zoals ja/neen – 
vragen, of eens/oneens – vragen. Deze manier van vragenstellen is eenvoudig en het 
geeft een verhoogde kans op resultaten, vergeleken met de open vragen. 

Omdat ik probeerde om ook de persoonlijke ervaring te weten te komen liet ik bij elke 
vraag  de mogelijkheid  open  om  opmerkingen  te  noteren.  Op  die manier  konden  de 
ondervraagden opmerkingen, ervaringen en tips ook vermelden.
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8.2.3  Bepaling van de doelstellingen 

Doelstellingen van de enquête voor de hulpverlening: 

• Identificeren van de opinie over seksualiteit bij ouderen 
• Identificeren van de seksuele confrontatie in het werkveld 
• Identificeren van de reactie bij confrontatie met seksualiteit in het werkveld 
• Identificeren van interesse in dit onderwerp 

8.2.4  Verwerking 

1.  De gedachte dat ouderen seksuele betrekking hebben met elkaar vind 
ik…  

Vies  1 

Normaal  59 

Vanzelfsprekend  17 

De eerste vraag is gesteld vanuit het taboe ‘Ouderen hebben geen seks meer.’ Hierbij 
zien we dat het merendeel, 77% van de ondervraagden, geen afkeer heeft  van deze 
gedachte. 

Opmerkingen en reacties bij deze vraag luidden als volgt:  ‘Of je nu oud of jong bent, 
liefde en seksualiteit blijft bestaan.’, ‘Normaal maar raar.’. 

2.  Seksuele relaties tussen bewoners van dit rusthuis…  

Kunnen niet toegelaten worden.  1 

Kunnen, maar niet ten laste van zichzelf 
en/of anderen. 

56 

Kunnen in alle omstandigheden.  18 

Geen antwoord  1 

Ander antwoord  1 

Met  deze  vraag  wilde  ik  graag  te  weten  komen  hoe  de  ondervraagden  stonden 
tegenover seksuele relaties in het WZC. Dit niet enkel  tussen koppels die voordien al 
samen waren, maar ook tussen koppels die in het WZC gevormd werden. 

73%  van  de  ondervraagden  heeft  hier  geen  probleem  mee,  maar  stellen  toch  de 
belasting van de bewoners zelf en anderen centraal.
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Een  kleine  groep,  23%,  gaf  aan  dat  dit  seksuele  relaties  in  alle  omstandigheden 
toegestaan  zijn.  De  ondervraagden  vinden  het  hier  belangrijk  dat  beide  bewoners 
bewust zijn van wat ze doen. Er moet van beide partijen toestemming zijn en er mag 
geen overbodige last zijn voor zichzelf en/of voor andere bewoners. 

3.  Koppels die voordien al samen waren mogen naar mijn mening…  

Niet samen slapen.  0 

Op speciale gelegenheden samen slapen.  0 

Elke dag samen slapen.  77 

Bij deze vraag zien we dat er toch een verschil is tussen de mening wat samen slapen 
betreft vergeleken met wat seksuele betrekking betreft (vraag 2). 100% is akkoord dat 
koppels die voordien al samen waren ook samen slapen. 

4.  Het ouderdomsproces gaat samen met de seksuele achteruitgang. 

Volledig akkoord  6 

Gedeeltelijk akkoord  58 

Niet akkoord  11 

Geen antwoord  2 

De tweede vraag peilt naar de waarheid van het taboe dat het ouderdomsproces altijd 
gepaard gaat met seksuele achteruitgang. 

Een grote groep van 75% is gedeeltelijk akkoord. Zij geven aan dat de achteruitgang 
bij  vrouwen meer aanwezig  is dan bij mannen. Een andere opmerking  in deze groep 
was dat seks anders wordt, meer dan’ de daad’ zelf. 

14% van  de  ondervraagden  is  van mening  dat  ouderen  nog  altijd  dezelfde  seksuele 
verlangens en mogelijkheden hebben dan een jongere persoon. 

5.  Ik heb veel last van seksuele getinte opmerkingen en/ of aanrakingen 
van de bewoners. 

Volledig akkoord  0 

Gedeeltelijk akkoord  14 

Niet akkoord  61 

Geen antwoord  2
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Met  deze  vraag  wilde  ik  peilen  naar  de  ervaringen  met  seksuele  aanrakingen  en 
opmerkingen van de bewoners. Ik had er voordien alleen maar over gelezen en ik wilde 
weten in welke mate dit in realiteit gebeurd. 

We zien dat 79% geen last heeft van seksuele opmerkingen en/of aanrakingen. Iemand 
vermelde hierbij dat, indien het toch zou gebeuren, ze ermee kon lachen. 

18%  van  de  ondervraagden  gaf  aan  dat  ze  af  en  toe  in  lastige  situaties  terecht 
kwamen. Bij beide groepen werd er benadrukt dat seksuele aanrakingen niet kunnen. 

6.  Als ik merk dat een bewoner zich aan het strelen is aan de genitaliën…  

Negeer ik dit, en doe gewoon verder met 
de activiteit. 

8 

Ben ik geshockeerd, en verlaat ik de 
ruimte onmiddellijk. 

2 

Laat ik deze persoon even alleen, en geef 
hem privacy. 

63 

Geen antwoord  4 

Omdat  ik  ook  naar  de  verpleegkundigen  en  verzorgenden  toe  een  informatiesessie 
wilde brengen, vond  ik het belangrijk  te weten hoe de ondervraagden reageerden op 
een confrontatie in het werkveld. 

82% van  de  ondervraagden  zegt niets  en  geeft  de  bewoner  onmiddellijk  privacy.  Zij 
geven aan dat het WZC voor de bewoner een thuis  is en dat de hulpverlener respect 
moet opbrengen voor zijn privacy. 

Ook zien we hier dat 10% het voorval negeert en doet alsof er niets aan de hand is. 3% 
weet niet hoe te reageren en verlaat in shock de ruimte. 

7.  Een bewoner vraagt me iets over seks of masturbatie. Ik…  

Negeer de vraag, en doe gewoon verder 
met de activiteit. 

4 

Verwijs naar een andere persoon om dit 
later te bespreken. 

18 

Ga hier op in, en probeer 
informatie/advies te geven. 

38 

Betrek onmiddellijk een andere 
hulpverlener bij deze vraag. 

15 

Geen antwoord  1
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Net zoals vraag 6 wil ik hier polsen naar de mate waarin de hulpverlener reageert bij 
een  mogelijke  confrontatie.  Bij  deze  specifiek  een  vraag  over  seksualiteit  van  de 
bewoner uit. 

Een groep van 49% gaat rustig in op de vraag en neemt tijd om de bewoner verder te 
helpen. Zij geven wel aan dat dit in de mate van het mogelijke moet zijn. Als zij er zelf 
geen antwoord op weten, verwijzen ze wel door naar een andere hulpverlener. 

23% verwijst onmiddellijk naar een andere persoon. Meestal is dit dan de huisarts. 

8.  Ik vind het moeilijk om met een bewoner over seks te praten. 

Volledig akkoord  8 

Gedeeltelijk akkoord  38 

Niet akkoord  30 

Geen antwoord  1 

Voor  de  meeste  bewoners  ligt  de  drempel  tot  praten  over  seksualiteit  heel  hoog. 
Daarom  is  het  belangrijk  dat  de  hulpverlener  zich  hier  goed  bij  voelt  en  dat  hij  de 
bejaarde gerust kan stellen. 

Hier zien we dat 49% het redelijk moeilijk vind om met de bewoners over seksualiteit 
te praten. Bepalende factoren hierbij zijn: 

• Het moment waarop het gesprek plaatsvindt 
• Welke bewoner 
• De relatie met de bewoner 
• Intensiteit van het onderwerp 

9.  Het onderwerp ‘seksualiteit’ vind ik bespreekbaar in team. 
Volledig akkoord  64 

Gedeeltelijk akkoord  10 

Niet akkoord  2 

Geen antwoord  1 

Een probleem van de bewoner, al dan niet seksueel, kan besproken worden in team. 
Op die manier kan een correcte omgang en oplossing gegarandeerd worden. Sommige 
bewoners kampen ook met seksuele problemen en/of vragen. Daarom is het belangrijk 
dat de hulpverlener dit onderwerp ter sprake wil/kan brengen in team. 

83% van de ondervraagden is er mee akkoord dat het onderwerp ’seksualiteit’ volledig 
bespreekbaar is in team. Zij geven ook dat het bespreken in team ook nuttig is o.w.v. 
de mogelijk tot informatieoverdracht. Een kleine groep van 13% is gedeeltelijk akkoord 
met deze stelling. Zij vermelden dat dit enkel nodig  is als het  in de belangen van de 
bewoner is.
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Een kleine 3% vindt dat seksualiteit een privézaak is en daarom zeker niet besproken 
moet worden in team. 

10.Ik vind het moeilijk dit onderwerp op te brengen bij collega’s of in team. 

Volledig akkoord  4 

Gedeeltelijk akkoord  26 

Niet akkoord  47 

Ook hier zien we dat het merendeel van de ondervraagden het onderwerp geen moeite 
heeft met het bespreken in groep, in team en met collega’s. 

Toch zien we dat 34% enkele bedenkingen heeft bij deze stelling. Zij geven aan dat het 
soms zo is dat het onderwerp weggelachen wordt en dat het daarom moeilijk is om er 
serieus  in  team  over  te  praten.  Andere  opmerkingen  van  deze  groep  zijn  dat  niet 
iedereen even open staat voor dit onderwerp en dat er een groot verschil is tussen de 
collega’s. 

11.Ik vind het nuttig meer te weten over de seksuele beleving van onze 
bewoners. 

Ja  47 

Neen  30 

12.Ik zou deze informatie graag krijgen in de vorm van…  

Een brochure  10 

Een informatieve activiteit gegeven door 
de studente zelf 

4 

Een combinatie van beiden  33 

De  laatste 2 vragen zijn voor mij persoonlijk.  Ik wilde graag weten in welke mate de 
ondervraagden geïnteresseerd zijn naar een onderwerp dat nog steeds  in taboesferen 
leeft. 

61% van de ondervraagden is geïnteresseerd en wil graag meer informatie omtrent dit 
onderwerp.  Zij  vermelden  dat  onwetendheid  de  grootste  boosdoener  is  en  dat 
bijscholingen rond seksualiteit in de geriatrie zeker nodig zijn! Er is een interesse naar 
hoe de bewoners hierover denken en in welke maten ze erover praten, in welke maten 
ze er behoefte aan hebben.
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Toch is er nog een groep van 39% die geen boodschap heeft aan informatie hierover. 
Zij  vinden dat dit  een persoonlijke  zaak  is  van de bewoners en geven aan hier niets 
over te willen en moeten weten. 

8.2.5  Besluit 

De gedachte dat bejaarden nog seksuele behoeften hebben en seksueel actief zijn is bij 
de meeste ondervraagden niet abnormaal. 

Toch  zien  we  dat  voor  heel  wat  personen  de  tolerantiedrempel,  wat  intimiteit  en 
seksualiteit bij bejaarden betreft, sterk verschilt. Er is ook een groot verschil tussen de 
verbale en de effectieve tolerantie van seksuele aanrakingen bij ouderen. 

Wat confrontatie in het werkveld betreft  is er toch nog een kleine groep die niet weet 
hoe te reageren en in welke maten zij hier  informatie over kunnen en mogen geven. 
Het inspelen op wat er concreet gebeurt in een bepaalde situatie is dus voor velen geen 
eenvoudige opdracht. 

Toch  zien  we  dat  de  er  in  het  WZC  een  grote  interesse  is  naar  het  onderwerp 
seksualiteit  in  de  geriatrie.  Zij  geven  aan  dat  er  nood  is  aan  bijscholing  en 
informatievoordrachten.  De meeste  vinden  informatie  hierover  nuttig  en  interessant, 
een bijdrage in de benadering van de bewoner.
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9  NAAR DE HULPVERLENING TOE 

Voor heel wat hulpverleners betekent de dagelijkse hygiënische zorg een binnentreden 
in de privacy en de intimiteit van bejaarden. De tolerantiedrempel van de hulpverlener 
kan individueel sterk verschillen. Het inspelen op wat er concreet gebeurt bij bejaarden 
die zich opeens seksueel actief opstellen, is voor velen geen eenvoudige opdracht. 

Doorheen de stage merkte ik dat er een grote interesse was naar het onderwerp. Deze 
interesse  kwam  niet  alleen  vanuit  het  paramedisch  team,  maar  ook  de 
verpleegkundigen en de verzorgenden toonden een blijk van interesse. 

Nadat ik de enquête van de hulpverlening verwerkt had merkte ik dat het wel degelijk 
nodig  was  om  de  hulpverlening  te  informeren  over  de  seksualiteitsbeleving  van  de 
bewoners. 

9.1  Voordracht op de teamvergaderingen 

Zoals  beschreven  in  de  voorstelling  is  het  WZC  Ten  Hove  onderverdeeld  in  3 
verdiepingen  of  afdelingen.  Elke  afdeling  heeft  aparte  teamvergaderingen  voor  de 
verpleegkundigen en de verzorgenden. 

Deze vergaderingen boden me de kans om alle verpleegkundigen en verzorgenden op 
een gemakkelijke manier te bereiken. 

Als  verzorgenden  en  verpleegkundigen  hebben  zij  de  taak  om de  belangen  van  elke 
bewoner  serieus  te  nemen. Hierbij  horen  zowel  de  fysische  als  de mentale  situaties. 
Ook seksualiteit hoort hierbij en mag zeker niet over het hoofd gezien worden. 

We  zien  dat  bejaarden  in  een  RVT  of  WZC  automatisch  als  aseksueel  beschouwd 
worden. Een seksuele relatie tussen 2 bewoners wordt ook dikwijls niet geaccepteerd. 
En bewoners waarvan de partner nog thuis woont hebben enkel maar hun kamer om de 
liefde te bedrijven. 

Natuurlijk  is  het  zo  dat  bij  bejaarden  het  accent  meestal  verschuift  van  seksueel 
lichamelijk  presteren  naar  louter  intieme  uitingen:  elkaar  vasthouden,  kussen, 
samenzijn en elkaar nog eens aanvoelen. Maar welke plaats  is hiervoor voorzien? En 
hoe gaan we daarmee om? 

In de realiteit zien we dat hulpverleners meestal niet stilstaan bij de seksuele behoeften 
van de bewoners. Dikwijls wordt dit niet besproken bij de opname, wordt er niet achter 
gevraagd. 

Als  hulpverlener  is  het  belangrijk  om  hier  aandacht  voor  te  hebben  en  er  op  een 
respectvolle  manier  mee  om  te  gaan.  Op  die  manier  is  de  drempel  tot  open 
communicatie  met  de  bewoner  over  seksualiteit  veel  lager  en  wordt  het  algemeen 
welzijn van de bewoner geoptimaliseerd. 

9.1.1  Inhoud 

De voordrachten werden telkens gegeven a.d.h.v. een powerpoint presentatie. Deze 
zorgde ervoor dat ik niets vergat en maakte het ook duidelijker voor de doelgroep.
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9.1.1.1  Inleiding 

Ik  begon  telkens  weer  met  een  korte  voorstelling  van  mezelf,  gevolgd  door  de 
titelvoorstelling van mijn eindwerk. 

Ik vermelde hier ook waarom ik hen dit kwam vertellen. Dit was om hen een klare kijk 
te geven over de seksuele behoeften van de bewoners. Ik vond het ook belangrijk om 
hen enkele tips mee te geven wat het omgaan met seksualiteit op het werkveld betreft. 

Ten  slotte  vertelde  ik  kort  wat  ik  nu  concreet  in  de  praktijk  gedaan  had  rond 
seksualiteit. 

• enquête naar de bewoners gericht 
• enquête naar de hulpverlening gericht 
• wekelijkse activiteiten 

Op  die  manier  gaf  ik  een  duidelijke  structuur  aan  die  de  rode  draad  van  mijn 
voorstelling zou zijn. 

9.1.1.2  Bespreking enquête bewoners 

Ik  begon  door kort  toe  te  lichten welke  doelgroep  de  enquête  gekregen had. Op die 
manier konden zij zich hier een concreet beeld van vormen. 

Niet alle vragen zijn besproken. Ik heb er enkel die vragen uitgehaald, die belangrijk 
waren  voor  de  doelgroep.  Op  die  manier  maakte  ik  de  bespreking  zo  kort,  maar 
interessant mogelijk. 

Elke  vraag werd  besproken  a.d.h.v.  de  resultaten  en  enkele  voorbeelden  en  reacties 
van de bewoners.  Na elke vraag legde ik kort even de link met de literatuur. Op die 
manier kon ik een duidelijke vergelijking geven tussen de resultaten van de enquête en 
de informatie zoals deze in de literatuur beschreven staat. 

9.1.1.3  Bespreking enquête hulpverlening 

Ook hier begon ik met toe te lichten welke mensen ik bereikt had met deze enquête. 

Bij de bespreking van deze enquête heb ik de vragen niet specifiek overlopen. De 
doelgroep kende de enquête en wist uit welke vragen deze bestond.  Daarom schakelde 
ik onmiddellijk over naar het bespreken van de resultaten. A.d.h.v. een beknopt 
overzicht besprak ik de min  en pluspunten van de resultaten. 

9.1.1.4  Voorstellen van de functie van de verzorgenden en de verpleegkundigen wat 
seksualiteit in de geriatrie betreft 

Als verpleegkundige en verzorgende in de geriatrische sector zijn er enkele belangrijke 
functies, als het om seksualiteit bij de bejaarden gaat. 

(Van de Wiele, 2001)
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Als eerste is er de SIGNALERENDE FUNCTIE. 

Als  verpleegkundige/verzorgende  is  het  belangrijk  om  aandacht  te  hebben  voor 
bepaalde  probleemsituaties. Het  is  bijvoorbeeld  nodig  stil  te  staan  bij  een  vraag  als: 
Welke invloed heeft die ziekte op de seksuele activiteit van die man of vrouw? Het is 
belangrijk  dat  de hulpverlener  toont  dat  je hier wil  over  praten,  dat  je er  open voor 
staat. Er moet over gesproken worden en het probleem moet telkens gemeld worden. 

Voorbeeld: Een jongere man wordt in het rusthuis opgenomen. Zijn vrouw woont nog 
thuis. Sinds hij een CVA gehad heeft, heeft hij een erectiestoornis. De man heeft nog 
wel zin in seks. Als hulpverlener moet je aandacht schenken voor zijn probleem en met 
een hulpaanbod naar hem toestappen. 

De  tweede  functie  is  de DIAGNOTISERENDE  FUNCTIE. Dit  is  eigenlijk  vooral  de  taak 
van de arts. Hij gaat de bewoner inlichten over het probleem dat er is en de mogelijke 
oplossingen  hiervoor.  Verpleegkundigen/verzorgenden  hebben  hier  de  taak  ook  de 
familie in te lichten en de bewoner verdere informatie te verschaffen als de arts niet in 
de buurt is. 

De  derde  functie  is  de  DRUKVERLAGENDE  FUNCTIE.  Een  hulpverlener  moet  een 
bewoner ondersteunen als deze ziek is en niet seksueel actief meer kan zijn. Als hij/zij 
een  operatie  ondergaan  heeft,  of  als  het  zelfvertrouwen  van  de  bewoner  door  vb. 
erectiestoornis, is aangetast. 

De ONDERSTEUNENDE  FUNCTIE    is  de  laatste  functie,  die  de cirkel  rond maakt. Het 
betekent dat de hulpverlener de bewoners gaat ondersteunen zowel op lichamelijk vlak, 
als op emotioneel en relationeel vlak. 

Het betekent ook aandacht hebben voor het  seksuele  functioneren van de bewoners. 
Hun  behoeften  bespreekbaar  durven  maken.  Het  eventueel  zoeken  naar  nieuwe 
hulpmiddelen. 

9.1.1.5  Tips rond de omgang met seksualiteit in het werkveld 

Gebaseerd op (Van de Wiele, 2001) 

Bij vraag van de bewoner 

Uit de enquête bleek dat sommige hulpverleners niet wisten hoe ze moesten reageren 
op een vraag van een bewoner, rond seksualiteit. Sommige hulpverleners negeren deze 
vraag of blokkeren. 

Het  is  belangrijk  dat  de  bewoner  serieus  genomen wordt.  De  bewoners moeten  een 
hoge  grens  overschrijden  om  zelf  dit  onderwerp  naar  voren  te  brengen.  De  vraag 
negeren, of de bewoner uitlachen geeft de bewoner  zeker en vast een slecht gevoel, 
wat niet de bedoeling is. 

Indien je er geen antwoord op weet, zeg dit dan eerlijk en vraag aan de bewoner of je 
dit mag bespreken met  iemand anders. Bespreek eventueel met de bewoner met wie 
hij/zij er nog wil over praten.
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Bij confrontatie 

Tijdens de stage, maar ook bij de verwerking van de enquête, merkte  ik op dat een 
deel  van  de  hulpverleners  niet  weet  hoe  te  reageren  bij  een  confrontatie  met  de 
seksuele behoeften van een bewoner. 

Wanneer een bewoner zichzelf streelt aan de geslachtsdelen tijdens het geven van een 
bad is het best dat je de bewoner even laat doen. Dit wil niet zeggen dat je de bewoner 
even  alleen  moet  laten  in  de  kamer.  In  de  meeste  situaties  is  dat  ook  geen 
verantwoorde reactie. 

Je kan  je dan best even bezighouden met de handdoeken,  iets  terug ordenen, of  de 
kleren al klaarleggen. Indien dit herhaaldelijk gebeurt moet er natuurlijk over gepraat 
worden. Bespreek dit individueel en op een rustige manier. Belangrijk is dat er naar een 
oplossing gezocht wordt. 

Als  je  2  bewoners  betrapt  op  de  kamer  is  het  best  zo  snel  mogelijk  de  kamer  te 
verlaten. Indien de bewoners geen koppel zijn is het best dat je hier direct op ingaat. 
Het  is  belangrijk  dat  hier  telkens  aandacht  voor  geschonken  wordt.  Zulke  situaties 
komen voor en moeten zeker besproken worden met de bewoners zelf. Dit geldt ook 
voor de confrontatie met masturbatie op de kamer. 

In principe zou het feit ‘iemand betrappen’ al niet mogen voorvallen in een RVT of WZC. 

Dit brengt ons bij het volgende punt. 

Uit  de  enquête  van  de  bewoners  is  gebleken  dat  zij  veel  belang  hechten  aan  de 
lichamelijke privacy. Aandachtspunten voor de hulpverlening hier rond zijn: 

• Bewoners vinden het soms storend dat de verpleegkundige/verzorgende al in de 
kamer staat vooraleer zij de kans gekregen hebben om toestemming te geven. 
Er wordt wel geklopt op de deur, maar niet gewacht op een antwoord, wat soms 
tot beschamende situaties voor de bewoners leidt 

• Het wasgebeuren gebeurt op een rustige manier 
• De kleren worden niet bruusk aan en uit gedaan 
• Best eerst vragen of de bewoner het intiem toilet al dan niet zelf wil doen. Niet 

alle bewoners vinden het aangenaam als dit gedaan wordt door iemand anders 

Hulp van derden bij seksuele activiteiten binnen de instelling 

Soms  gebeurt  het  dat  de  verpleegkundige/verzorgende  wordt  aangesproken  om  te 
helpen  bij  de  expressie  van  seksuele  activiteit.  In  deze  functie  ben  je  dikwijls  een 
vertrouwensfiguur voor de bewoners. 

Het  is  belangrijk  als  verpleegkundige/verzorgende  deze  twee  rollen  gescheiden  te 
houden.  Een  werknemer  die  zich  seksueel  uit  naar  de  bewoners  schaadt  altijd  de 
professionele relatie. 

Het bespreekbaar maken van deze soort van vragen is een must. Het is belangrijk dat 
voor  het  invullen  van  die  seksuele  behoefte  een  beroep  wordt  gedaan  op  derden. 
Hierbij heb ik verwezen naar een prostituee, een betaalde partner. Deze manier is geen 
gemakkelijke oplossing, maar het verlost de bewoner van zijn onbevredigde behoeften. 

Dikwijls zien we dat voor vele instellingen deze oplossingen geen optie is.
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9.1.1.6  Afsluiten + vragenmoment 

Op het einde van mijn uiteenzetting kreeg de groep de kans om vragen te stellen of 
opmerkingen te maken. 

9.1.2  Evaluatie 

De  verpleegkundigen/verzorgenden  waren  telkens  heel  geïnteresseerd.  Tijdens  de 
presentatie stelden ze zonder aarzelen vragen wanneer ze iets niet begrepen. 

Bij het vragenmoment bleek telkens dat sommige mensen toegaven dat ze inderdaad 
weinig kennis hadden van de seksuele behoeften van hun bewoners. 

Er  was  een  sterke  vraag  achter  het  al  dan  niet  bereikbaar  zijn  van  de  bekende 
‘seksuele hulpverlener’. Dit is nog niet gebruikt in het WZC, maar de interesse was er 
zeker. 

Verpleegkundigen/verzorgenden blijken in het omgaan met de seksuele behoeften van 
bewoners nog een hele weg te moeten afleggen. Maar de aanzet is nu wel gegeven. 

Na de uiteenzetting op de verschillende  teamvergaderingen merkte  ik op dat er  toch 
nog noodzaak was aan informatie. Niet alleen rond het fysieke aspect en de behoeften 
van  de  bewoners.  Vanuit  de  verpleegkundigen  en  de  verzorgenden  was  er  ook  een 
grote  interesse  naar  nuttige  adressen  en  telefoonnummers  van  o.a.  seksuele 
hulpverleners  en  bedrijven  die  zich  bezighouden  met  het  seksuele  aspect  in  de 
bejaardenzorg. 

Ik  besloot  een  kleine  folder  te  maken  met  een  kort  overzicht  van  de  tips  en  de 
gevraagde extra informatie in.
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10  BESLUIT 

Nu ik de laatste hand leg aan dit eindwerk, kijk is tevreden terug op mijn stage en dit 
eindwerk. Het was niet altijd gemakkelijk, maar alles was zeker de moeite waard. 

Het project heeft tot duidelijke resultaten geleid, die ik graag even wil samenvatten. 

Beide  enquêtes  zijn  een  succes  geweest.  Wat  me  verraste  was  de  interesse  en 
deelname van de bewoners. Ook de hulpverlening in WZC Ten Hove was geïnteresseerd 
en werkte goed mee. De conclusies getrokken uit de enquêtes waren een bevestiging 
op datgene wat ik verwacht had. 

Bejaarden hebben nog wel degelijk seksuele behoeften en zij komen hier ook voor uit. 
Er zijn zowel koppels als alleenstaanden die hun seksuele behoeften nog vervullen. Het 
uiten van deze verlangens gebeurt op verschillende manieren. Deze gaan van gewoon 
knuffelen en kussen, tot masturbatie en vrijen. 

De  resultaten  van  de  enquête  bij  de  hulpverlening  had  hoofdzakelijk  het  volgende 
resultaat: Er is een grote interesse naar het onderwerp seksualiteit in de geriatrie en er 
wordt over gepraat. Maar bij  confrontatie  in het werkveld  is het dikwijls nog moeilijk 
om op de gepaste manier hierop te reageren. 

De  wekelijkse  activiteiten  met  de  bewoners  hebben  mooie  resultaten  opgeleverd. 
Bejaarden  nemen  zeker  geen  blad  voor  de  mond  wat  betreft  het  praten  over 
seksualiteit en liefde. Hun kennis omtrent seksualiteit en verschillende facetten ervan is 
bij de meeste wel gering. 

De informatievoordrachten naar de hulpverlening toe werden goed onthaald. De inhoud 
die ik naar voor bracht was zeker gepast en goed vertaald naar de praktijk toe. Dit gaf 
aanleiding tot het maken van de brochure, die na de stage verspreid werd. 

De  stage  heeft  me  heel  veel  geleerd  en  bijgebracht.  Deze  ervaring  heeft  me  als 
ergotherapeut sterker gemaakt. Het was een leerrijke ervaring, die me zeker van pas 
zal komen in mijn latere werksituatie.
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12  BIJLAGEN 

Bijlage 1 : enquête bewoners 

ENQUÊTE: SEKSUALITEIT IN DE GERIATRIE 
Verantwoordelijke: Katrien Gilis 

Stagiaire ergotherapie 

Katholieke Hogeschool der Kempen 

Beste bewoner, 

Mijn naam is Katrien Gilis. Ik ben laatstejaars 
studente ergotherapie aan de Katholieke 
Hogeschool der Kempen in Geel. 

Vanaf 21 november zal ik hier 10 weken stage 
lopen. U bent mij misschien al tegen gekomen. 

In mijn laatste jaar maak ik een eindwerk rond 
seksualiteit bij ouderen. 

Dit onderwerp zal U misschien boeien, of 
gewoon doen glimlachen. 

Hopelijk laat het U niet onverschillig!! 

Met deze enquête wil ik graag peilen naar jullie 
mening over dit onderwerp en de beleving 
ervan. 

Deze vragenlijst EN de resultaten ervan zijn en 
blijven volkomen anoniem!! Het is een 
persoonlijke kwestie en dat respecteer ik ook 
graag!!
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Ik wil U alvast hartelijk bedanken voor uw 
medewerking!! 

1.Heeft U een partner? 0 ja 
0 neen 

2.Wat is uw leeftijd? 

Duidt één OF meerdere bolletjes aan: 

3.Een geslaagd seksueel leven heeft een 
belangrijke invloed op mijn algemeen 
welzijn. 

o volledig akkoord 

o gedeeltelijk akkoord 

o geen mening/ moeilijk te 
beantwoorden 

4.Zin in seks daalt met jaren. 

o volledig akkoord
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o gedeeltelijk akkoord 

o helemaal niet mee eens 

o geen mening/ moeilijk te 
beantwoorden 

5.Praten over seks vind ik… 

o heel aangenaam 

o niet aangenaam 

o moeilijk 

o gemakkelijk 

o geen mening/ moeilijk te 
beantwoorden 

6.Heeft U ooit al seksuele problemen ervaren 
bij uzelf of bij uw partner? 

o ja
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o neen 

o geen mening/ moeilijk te 
beantwoorden 

7.Indien uw antwoord op de vorige vraag JA 
was: Welke problemen hebt uw ervaren? 
……………………………………………………………………… 
………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

8.Wie is volgens U de meest geschikte 
persoon om over seks te praten? 

o een vriend(in) 

o uw partner 

o dochter of zoon 

o huisarts 

o andere: …
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9.Seks heeft voor mij de volgende betekenis: 

o knuffelen 

o vrijen 

o masturbatie 

o andere: … 

o geen mening/ moeilijk te 
beantwoorden 

10.  Naar een TVshow kijken met veel bloot 
in, vind ik: 

o erg aangenaam 

o tamelijk aangenaam 

o niet zo aangenaam 

o onaangenaam 

o geen mening/ moeilijk te 
beantwoorden
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11.  Het fantaseren over seksuele dingen 
komt bij mij: 

o zeer vaak voor 

o vaak voor 

o af en toe voor 

o absoluut nooit voor 

o geen mening/ moeilijk te 
beantwoorden 

12.  Seksueel prikkelende foto’s en plaatjes 
zien vind ik: 

o heel erg aangenaam 

o tamelijk aangenaam 

o niet zo aangenaam 

o onaangenaam
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o geen mening/ moeilijk te 
beantwoorden 

13.  De nood om geknuffeld te worden, en 
zelf iemand te knuffelen ervaar ik: 

o  nooit 

o  paar keer per jaar 

o  af en toe 

o  elke dag 

o  geen mening/ moeilijk te 
beantwoorden 

14.  Vindt U dat er in dit rusthuis genoeg 
rekening wordt gehouden met lichamelijke 
privacy? 

o  ja 

o  neen 

o  moeilijk te beantwoorden
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Bijlage 2: enquête hulpverlening 

ENQUÊTE: SEKSUALITEIT IN DE GERIATRIE 

Verantwoordelijke: Katrien Gilis 

Stagiaire ergotherapie 

Katholieke Hogeschool der Kempen 

Beste hulpverlener, 

Mijn naam is Katrien Gilis. Ik ben laatstejaars studente ergotherapie aan de Katholieke 
Hogeschool der Kempen in Geel. 

Vanaf 21 november zal ik hier 10 weken stage lopen. 

In mijn laatste jaar maak ik een thesis rond seksualiteit bij ouderen. Dit onderwerp zal 
U misschien boeien, of gewoon doen glimlachen. Hopelijk laat het U niet onverschillig. 

Met deze enquête wil ik graag peilen naar jullie mening over dit onderwerp en de 
ervaringen in het werkveld. Ook aan de bewoners van dit rusthuis zal gevraagd worden 
een enquête in te vullen. 

Bij elke vraag mag U bijkomende opmerkingen schrijven. Hoe meer hoe beter eigenlijk! 

(zie OPM) 

Ik wil U alvast hartelijk bedanken voor uw medewerking! 

1.  De gedachte dat ouderen seksuele betrekking hebben met elkaar vind ik: 

o  vies 

o  normaal 

o  vanzelfsprekend 

OPM: 

2.  Seksuele relaties tussen bewoners van dit rusthuis: 

o  kunnen niet toegelaten worden 

o  kunnen, maar niet ten laste van zichzelf en/of anderen
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o  kunnen in alle omstandigheden 

OPM: 

3.  Koppels die voordien al samen waren mogen naar mijn mening: 

o  niet samen slapen 

o  op speciale gelegenheden samen slapen 

o  elke dag samen slapen 

OPM: 

4.  Het ouderdomsproces gaat samen met de seksuele achteruitgang. 

o  volledig mee eens 

o  gedeeltelijk mee eens 

o  helemaal niet mee eens 

OPM: 

5.  Ik heb veel last van seksueel getinte opmerkingen en/of aanrakingen van de 
bewoners. 

o  volledig mee eens 

o  gedeeltelijk mee eens 

o  helemaal niet mee eens 

OPM: 

6.  Als ik merk dat een bewoner zich aan het strelen is aan de genitaliën: 

o  negeer ik dit, en doe gewoon verder met de activiteit 

o  ben ik geshockeerd, en verlaat ik de ruimte onmiddellijk
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o  laat ik deze persoon even alleen, en geef hem privacy 

OPM: 

7.  Een bewoner vraagt me iets over seks of masturbatie. Ik: 

o  negeer deze vraag, en doe gewoon verder met de activiteit 

o  verwijs naar een andere persoon om dit later te bespreken 

o  ga hier op in, en probeer informatie/advies te geven 

o  betrek onmiddellijk een andere hulpverlener bij zijn/haar vraag 

OPM: 

8.  Ik vind het moeilijk om met een bewoner over seks te praten: 

o  volledig mee eens 

o  gedeeltelijk mee eens 

o  helemaal niet mee eens 

OPM: 

9.  Het onderwerp ‘seksualiteit’ vind ik bespreekbaar in team. 

o  volledig mee eens 

o  gedeeltelijk mee eens 

o  helemaal niet mee eens 

OPM: 

10. Ik vind het moeilijk dit onderwerp op te brengen bij collega’s of in team. 

o  volledig mee eens 

o  gedeeltelijk mee eens
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o  helemaal niet mee eens 

OPM: 

11. Ik vind het nuttig/interessant meer te weten over seksuele beleving van onze 
bewoners. 

o  Ja 

o  Neen 

OPM: 

12. Indien U JA antwoordde op de vorige vraag: 
Ik zou deze informatie graag krijgen in de vorm van: 

o  een brochure 

o  een informatieve activiteit gegeven door de studente zelf 

o  een combinatie van beiden 

OPM:



Bijlage 3: Brochure 

Bejaarden worden dikwijls als aseksuele 
wezens beschouwd, mensen zonder seksuele 
behoeften. Toch is een gelukkig seksleven 
zeer belangrijk voor het welzijn van de 
bewoners. 

Het vroegere seksleven van de bewoner 
wordt op het moment van de opname sterk 
verstoord. Voor de bewoner is de drempel 
tot communicatie hierover heel hoog.  Net 
daarom is het belangrijk om hier voldoende 
aandacht aan te schenken. 

Een bejaarde die opgenomen wordt in een 
WZC of RVT wil zijn leven liefst verder zetten 
zoals het was. Met zijn gewoontes, zijn 
hobby’s, zijn gemakken…. Daarom moet er 
aandacht geschonken worden aan zowel het 
fysieke, als mentale, als seksuele aspect. 

Deze brochure wil helpen in  het omgaan 
met de seksuele behoeften van de 
bewoners. Hierbij wordt vooral de 
communicatie tussen een bewoner en de 
hulpverlener bedoeld. Maar ook het enkele 
praktische ideeën voor de organisatie en 
opvang in het WZC worden aangehaald. 

22 

Spreek er over! Maar 
hoe? 

Als hulpverlener is het belangrijk stil te 
staan bij de seksuele behoeften van de 
bewoner. Omdat voor de bewoners de 
drempel tot communicatie hierover heel 
hoog is, is het aan jullie om te tonen dat 
er inderdaad gesproken kan worden over 
hun seksuele behoeften: 

• Aandacht hiervoor bij opname 
• Neem een vraag van de bewoner 

serieus 
• Hou het binnen het team, de rest 

van de bewoners hebben hier 
geen zaken mee 

• Het probleem bespreken in team 
• Rekening houden met de privacy 

op de kamer 
• Bij masturbatie tijdens vb. het 

geven van een bad dit niet 
negeren en indien mogelijk 
nadien bespreken 

Wat kan je doen in 
een RVT of WZC? 

• Aanpassing aan de aparte 
bedden 

• Slot op de deur 
• Aandacht hiervoor tijdens de 

opname 
• Seksuele behoeften niet 

onderdrukken door medicatie, 
maar het probleem zelf 
aanpakken 

• Voorziening in seksueel getint 
videomateriaal 

• Seksuele hulpverlener 
aanspreken



’Seksualiteit in 
de geriatrie… 

Spreek er 
over!’’ 

Wie te contacteren? 

www.Vitalsexual.be (meer informatie 
omtrent erectiestoornissen en wat eraan te 
doen, resultaten enquête bij 50 – plussers, 
informatie rond de Zenith – beurs) 

Bayer HealthCare 

Tel: 00 32 3 540 39 54 
Email: info@bayer.nl 

Interessante boeken!! 

• Cahier ouderenzorg: Intimiteit en 
seksualiteit bij ouderen. 
(2001) 

• Dr. De Cock :Open voor bloot : 
Liefde, intimiteit en seksualiteit na 
de vijftig. (2001)


