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Aanleiding 
Oproep ideeën voor Topcare, innovatieprijs  

 

Ingestuurd idee: structureel aandacht voor 
de behoefte aan en beleving van seksualiteit 
en intimiteit  van cliënten met de ziekte van 
Huntington en diens partner 

 

 



Literatuur 
• Seksualiteit en intimiteit horen bij het 

leven  

• In zorginstellingen is weinig ruimte om het 
te beleven of er over te praten: 

gebrek aan privacy en ruimte 

handelingsverlegenheid 

angst 

gebrek aan kennis of 
gesprekvaardigheden 

negatieve houding V&V t.o.v. seksualiteit 
en intimiteit 



Stelling 1 
 

Atlant dient aan partner/relatie van de 
cliënt altijd de mogelijkheid te bieden 
voor logeren 

 



Stelling 2 
 

S&I moet standaard met elke cliënt 
besproken worden ongeacht de 
verhoogde kans op het ontstaan van 
probleemgedrag 

 



Stelling 3 
  

 

 Ieder zorgverlener dient in staat te 
 zijn om met een cliënt het gesprek 
 aan te gaan omtrent S&I 



Stelling 4     
 

S&I dient een standaard onderdeel te 
zijn in een zorgleefplan 



Uitkomsten   
medewerkers onderzoek 
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“Seksualiteit”     

 

 

Seksualiteit  

Lichamelijke 
handelingen 

Lichamelijke 
handelingen & 

psychisch ervaren 

Lichamelijke 
handelingen,  

psychisch ervaren & 
genegenheid / 
verbondenheid  

Verbondenheid, 
samen 



“Intimiteit”     
 

 

Intimiteit 

Lichamelijk 
contact 

Geborgenheid Saamhorigheid 



Meningen      
Bespreken van seksualiteit en intimiteit?  

Structurele aandacht is belangrijk.  

 

 

 

 

Signaleren van behoeften hoort bij mijn werk. 

 

45% 

39% 

10% 

6% 
mee eens

grotendeels mee eens

grotendeels mee
oneens

mee oneens

58% 

39% 

3% 0% 

mee eens

grotendeels
mee eens

grotendeels
mee oneens

mee oneens



Ervaringen in dgl. zorg     
Ervaringen in het werk? 

 

 

 

 

 

   

 

Ik merk dat cliënten 
behoefte hebben aan  

S en/of I. 
60% weinig - nooit 

 
Ik vraag zelf aan cliënten  naar 

de behoefte aan S en/of I. 
48% zelden 
52% nooit 

 



Ervaringen in dgl. zorg 
Ervaringen in het werk? 

Ik ga in op vragen van cliënten mbt S en/of I. 

 

 

 

 

 

Ik ga in op vragen van de partner t.a.v. 
behoeften aan S en/of I van een cliënt. 

 

   

 

altijd 
10% 

vaak 
13% 

zelden 
13% 

nooit 
7% 

nooit een 
vraag 
gehad 

57% 

Everest n = 30 

altijd 
12% 

vaak 
23% 

zelden 
12% 

nooit een 
vraag gehad 

53% 

  
Dahlia n = 17  

Nooit een vraag gehad 

Everest 80% (n = 24) 

Dahlia 59% (n = 10) 



Meningen     
Het gesprek aangaan, wie? 

Bespreekbaar maken behoefte aan S en/of I is 
belangrijke taak van zorgmedewerkers. 

 

 

 

 

Bespreekbaar maken behoefte aan S en/of I is 
alleen taak van de EVV.  

 

 

 

 

mee eens 
30% 

grotendeels 
mee eens 

52% 

grotendeels 
mee oneens 

15% 

mee oneens 
3% 

Eens 

Everest 48% 

Dahlia 30% 



Meningen    
Het gesprek aangaan, wie? 

Oplossingen zoeken bij problemen S en/of I 
van cliënt is taak zorgmedewerker. 

 

 

 

Oplossingen zoeken bij problemen S en/of I 
van de partner is taak zorgmedewerker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eens 

Everest 70 % (n = 26) 

Dahlia 64% (n = 16) 

Eens 

Everest 39% (n = 12) 

Dahlia 29% (n = 5) 



Meningen    
Waar bespreken en rapporteren?  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Tijdens MDO aan de 

orde komen! 
83% Everest 
78% Dahlia 

  

 
Hoort thuis in het 

zorgdossier! 
50% Everest 
59% Dahlia 

  



Opvattingen    
  

Seksuele uitingen berusten op 
gedragsverandering, veroorzaakt door HD 

    

 

mee eens 
3% 

grotendeels 
mee eens 

35% 
grotendeels 
mee oneens 

48% 

mee oneens 
14% 



Opvattingen     
  

 

    

 

Leeftijdslimiet? 
90% oneens 

Ook zonder 
partner behoeften 

aan S of I.  
100% eens 

Geslachtsgemeenschap 
willen is normaal. 

100% eens 

Masturberen is 
normaal. 
97% eens 

Porno kijken is 
normaal.  
94% eens 



Opvattingen      
 

 

 

 

 

 

    

 

S en I is belangrijk aspect 
in het leven van cliënten. 

87% eens 
 

Op afdeling moet privacy 
zijn voor cliënt om 

ongestoord seksueel actief 
te zijn. 

94% eens 



Teamklimaat      

Situaties bespreekbaar durven maken.  

Everest:  87% EENS 

Dahlia:     100% EENS 

 

Vrij voelen om hulp van collega te vragen. 

Everest:  97% EENS    

Dahlia:  100% EENS  

 



Kennis & vaardigheden     
 

Voldoende vaardigheden om S en/of I te 
bespreken? 

 

Mee eens 
10% 

Grotendeels 
mee eens 

35% Grotendeels 
mee oneens 

29% 

Mee oneens 
26% 

Everest n = 31 

Mee eens 
6% 

Grotendeels 
mee eens 

29% 

Grotendeels 
mee oneens 

47% 

Mee oneens 
18% 

Dahlia n = 17 



Kennis & vaardigheden     
 

Meer weten over invloed HD op beleving en 
behoefte van intimiteit en/of seksualiteit?  

 JA 90%  NEE 10% 

 

Op de hoogte van mogelijkheden tot 
seksuele hulpverlening op de afdeling? 

 JA 57%      NEE 43%  

 

 



Kennis & vaardigheden     
 

 

 
Scholingsbehoeften 

Kennis over 
invloed HD op 

seksualiteit 

Het bespreekbaar 
maken;  

met cliënt, partner 
of  

cliënt & partner 

Persoonlijke 
grenzen, normen 

& waarden 

Hulpverlening, 
structuur, 

randvoorwaarden 



Conclusie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seksualiteit 
en 

Intimiteit 

Structurele 
aandacht is 
belangrijk 

Signaleren 
hoort bij het 

werk 

Behoefte van 
cliënten wordt 

wisselend 
opgemerkt 

Er wordt 
zelden - nooit 
naar gevraagd 

Nooit vragen 
van cliënten of 
partners gehad 

Bespreken is 
belangrijke 

taak 
zorgmedw. 

Alleen EVV 
taak? 

MDO en 
zorgdossier? 

Veilig 
teamklimaat 

Behoefte aan 
kennis & 

vaardigheden 



Implementatie 
 

Opdracht: 

 

Schrijf  voor jezelf wat het einddoel zou 
moeten zijn omtrent S&I binnen Atlant 

 



Implementatie     
 

4 Groepen 

 

Welke acties, stappen zijn er nodig om 
tot het einddoel te komen. 

 

 

 



Implementatie 
 

 Denkbeeldige lijn 

 

 Welke stappen /acties en welke het 
 laatst om tot einddoel te komen! 

 

 

 



Implementatie 
 

Plenair bespreken stappen/ acties 

 

Welke stappen/acties vallen op waar je 
niet aan had gedacht? 



 

 

 
   

       Plan van aanpak                    



  

 

  Vragen? 

       


