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Praten over
Iedereen komt in aanraking met intimiteit, lichaamsbeleving en seksualiteit. Of je nu een beperking hebt en
jong bent of al ouder. Praten over seksualiteit is nooit
gemakkelijk maar wel nodig. En om die reden willen we
in dit magazine aandacht vragen voor het thema
seksualiteit. Meer aandacht voor de positieve en de
negatieve aspecten. Want intimiteit, lichaamsbeleving
en seksualiteit is een wezenlijk onderdeel van het leven,
ook voor mensen met een (verstandelijke) beperking.

homo en heteroseksualiteit). En tenslotte vinden wij
ook dat seksualiteit niet gebonden is aan huwelijk en
voortplanting. Toch is dat makkelijker gezegd dan
gedaan, want wat is gewenste intimiteit en positieve
lichaamsbeleving, en veilige seksualiteit? Zijn er dan
geen grenzen, en zo ja wat zijn die grenzen dan? Om te
kunnen bepalen wat de uitgangspunten en begrenzingen
zijn van seksualiteit voor mensen met een verstandelijke beperking is beleid uitgeschreven.

Er is nog veel te doen!
Op respectvolle wijze
Werken aan emancipatie kan niet zonder thema’s die
belangrijk zijn in het leven van mensen en seksualiteit is
er daar één van! De visie van De Lichtenvoorde gaat uit
van volwaardig burgerschap van mensen met een verstandelijke beperking. Deze visie is gebaseerd op waarden en normen die in de samenleving gelden. Dit betekent dat het uiteindelijke doel ten aanzien van seksualiteit is dat iedere cliënt zo ‘volwaardig mogelijk’ zijn
seksualiteit kan beleven. Dit betekent echter niet dat
elke cliënt alles moet weten en ervaart ten aanzien van
seksualiteit. Iedere cliënt heeft er recht op dat er
zorgvuldig wordt gekeken naar zijn wensen, mogelijkheden en beperkingen.
Als uitgangspunten voor ons beleid vinden wij dus dat
iedereen recht heeft op een gewenste, prettige en veilige intimiteit, lichaamsbeleving en seksualiteit. Ook
vinden wij dat er verschillende gelijkwaardige mogelijkheden zijn voor seksuele ontwikkeling en beleving (o.a.

Anton Stoltenborg, clustermanager
‘In de praktijk blijkt nog wel eens dat mensen met een (verstandelijke) beperking weinig weten van seksualiteit of zich
niet bewust zijn van het effect van hun handelen op anderen.
De kennis die zij hebben verkrijgt men vaak via de televisie
of komt voort uit pornografie of internet. Zij hebben weinig
seksuele voorlichting, of gesprekken gehad over waarden en
normen. De samenleving, maar zeker ook verwanten en
medewerkers van zorginstellingen hebben vaak last van allerlei vooroordelen. Dit kan er toe leiden dat mensen met een
beperking slachtoffer worden van misbruik. De afgelopen
jaren zijn al onze medewerkers geschoold in het met cliënten
en verwanten bespreekbaar maken van seksualiteit en het
voorkomen van seksueel misbruik. Ook is het onderwerp in
alle zorgplannen opgenomen. Maar we zijn er nog lang niet.
Ik hoop dat dit magazine er toe bijdraagt dat het thema intimiteit, lichaamsbeleving en seksualiteit onder de aandacht is
en blijft. Zodat het tot een betere kwaliteit van leven en welzijn voor mensen met een beperking mag bijdragen. Er is al
veel gedaan, maar vooral nog veel te doen.
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Een veilige leefomgeving!
Lucie Claessen, Inspecteur voor de Gezondheidszorg
Mensen met een verstandelijke beperking
wonen vaak noodgedwongen in groepsverband. Samen met mensen die zij niet zelf
uitkiezen vormen ze een huishouding. Ook
vinden zij het vaak moeilijk om hun grenzen aan te geven en zijn ze gemakkelijk
slachtoffer van anderen die zich dominant
opstellen. Kortom: mensen met een verstandelijke beperking zijn kwetsbaar. Om die
reden vindt de inspectie de emotionele veiligheid voor cliënten van groot belang. De
zorgverleners moeten een open oog hebben
voor een veilige leefomgeving van cliënten.
Voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag is daarom een belangrijk criterium voor de kwaliteit van de zorgverlening. Om die reden moet de seksuele ontwikkeling van de cliënt onderdeel zijn van
het ondersteuningsplan.
Omdat grensoverschrijdend gedrag kan wijzen op tekortkomingen in de zorgverlening
moeten alle incidenten van seksueel grensoverschrijdend gedrag worden gemeld bij de
inspectie voor de Gezondheidszorg. Dit is in
de Kwaliteitswet zorginstellingen vastgelegd. De inspectie maakt daarbij onderscheid tussen grensoverschrijdend gedrag
van een zorgverlener of derde (vrijwilliger,
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taxichauffeur, e.d.) en grensoverschrijdend
gedrag tussen cliënten onderling. Het eerste
is ontoelaatbaar en moet aanleiding zijn
voor onmiddellijke aangifte bij de politie.
In het bulletin “Het mag niet, het mag
nooit” (2004) is beschreven hoe deze situaties door de inspectie beoordeeld worden.
Indien aan de orde schroomt de inspectie
niet om een tuchtzaak te starten tegen de
betreffende medewerker. Voor grensoverschrijdend gedrag tussen cliënten onderling
heeft de inspectie een circulaire gemaakt
waarin beschreven staat wat de inspectie
van de zorginstelling verwacht ‘Melden seksueel misbruik gehandicaptenzorg’
(2007). In die situaties zijn vaak primair
zorginhoudelijke vragen aan de orde.
Daarom is aan de circulaire een meldingenformat toegevoegd waarin beschreven staat
op welke vragen de inspectie antwoord wil
hebben. Bijvoorbeeld: is de zorgvraag van de
cliënt op het levensgebied seksualiteit voldoende onderkend? Is het persoonsbeeld
voldoende in kaart? Dit geldt voor zowel
het slachtoffer als de pleger, waarbij de pleger zelf slachtoffer kan zijn van onvoldoende zorg en om die reden tot ongewenst
gedrag komt. Hoe kunnen de betrokkenen
beter begeleid worden bij hun seksuele ont-

wikkeling? Waar dat aan de orde is: hoe
kan de cliënt weerbaarder worden? Hoe
wordt de veiligheid van de cliënt gegarandeerd? Is de melding intern geanalyseerd en
heeft de analyse aanleiding gegeven tot bijstelling van het (zorg)beleid?
De inspectie verwacht van de zorginstelling
dat deze actief beleid voert om te voorkomen dat cliënten worden blootgesteld aan
grensoverschrijdend gedrag. Van medewerkers verwacht de inspectie een open houding ten aanzien van seksuele vragen van
cliënten en alertheid op signalen die wijzen
op misbruik, ongeacht wie de dader of pleger is.
De Lichtenvoorde besteedt veel aandacht
aan seksualiteit. Er is beleid, er wordt veel
gedaan aan de toerusting van medewerkers
om dit onderwerp te bespreken met cliënten en cliëntvertegenwoordigers, en om signalen die wijzen op misbruik tijdig te herkennen. Er is een vertrouwenspersoon voor
cliënten en medewerkers. Allemaal belangrijke zaken die helpen om te voorkomen
dat cliënten slachtoffer worden van ongewenst gedrag van anderen. Het is een thema
dat permanent aandacht vereist.

Wat is seksualiteit
Als je met elkaar over seksualiteit praat is het van
belang te praten over hetzelfde. Een algemeen
geformuleerde definitie waar wij ons goed in kunnen
vinden is de volgende. ‘Seksualiteit gaat over het uiten
van gevoelens en gebaren om het fijn voor jezelf of
samen met een ander te maken. Het is een wezenlijk
onderdeel van het leven van ieder mens en daarmee dus
een recht van iedereen. Seksualiteit kan zich
ontwikkelen als de volgende basisbehoeften van de
mens aan bod komen: intimiteit, de behoefte aan
contact, plezier, mogelijkheid om je emotioneel te
uiten, tederheid en liefde.’

Wat is seksuele intimidatie en seksueel misbruik
Uit onderzoeken is gebleken dat 60% van de mensen met
een verstandelijke beperking een misbruikervaring
heeft. In sommige situaties hebben mensen daar ernstige trauma’s aan overgehouden. Vaak hebben deze
mensen geleerd dat ze er niet over mogen praten of
weert men een gesprek over seksualiteit af. Maar wat
is nu precies seksuele intimidatie en seksueel misbruik?
[5]
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Hieruit volgt dat de seksuele uiting veel meer is dan erotiek van een seksuele handeling. Elk individu heeft het
recht zijn of haar seksualiteit te uiten door te communiceren, contact te maken, door een emotionele uiting
en via de liefde. Dus seksualiteit gaat over praten, strelen, elkaar vasthouden, samen baden, zoenen of
geslachtsgemeenschap. Maar ook zelfbevrediging of je
mooi opmaken of aankleden zijn een uiting van je eigen
seksualiteit. Een mens heeft vanaf zijn geboorte recht
op seksuele voorlichting. Bij een seksueel gezond leven
hoort ook het voorkomen of genezen van ziekten, zorgen of seksuele problemen.

Seksuele intimidatie
Seksuele intimidatie staat voor allerlei vormen van seksueel
getinte aandacht die tot uitdrukking komt in verbaal, nonverbaal of lichamelijk gedrag. Het gedrag wordt door degene die het ondergaat ervaren als ongewenst en onplezierig.
Het seksueel intimiderend gedrag kan zowel opzettelijk als
onopzettelijk zijn. Seksuele intimidatie loopt uiteen van
intieme vragen over het privéleven, suggestieve opmerkingen en betasten van het lichaam tot chantage en aanranding. Daarnaast valt seksueel getinte aandacht als verbale
en non-verbale uitlatingen en handtastelijkheden met een
seksuele bedoeling ook onder seksuele intimidatie. Voorbeelden zijn schunnige en bedreigende opmerkingen, in de
billen knijpen, zogenaamd per ongeluk de borsten aanraken
en iemand met je lichaam bedreigend benaderen. Ook seksistische opmerkingen horen hierbij.
Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Seksueel grensoverschrijdend gedrag is de verzamelnaam
voor verschillende termen die iets zeggen over ongewenst
seksueel gedrag en ongewenste intimiteiten. Ongewenst
gedrag zijn handelingen van een groep of individu die door
een persoon, die deze handelingen als tegen zich gericht
ziet, als vijandig, vernederend of intimiderend worden
beschouwd. Bij ongewenste omgangsvormen gaat het om
ongewenst gedrag in de onderlinge verhoudingen. Daarbij
kan het gaan om ‘interne daders’ (medecliënten, medewerkers en collega’s) en ‘externe daders’ (thuissituatie, verwanten, anderen uit dorp of stad en hulpverleners).
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Seksueel misbruik
Seksueel misbruik omvat die vormen van ernstig seksueel
overschrijdend gedrag waarbij geweld of dwang wordt
gebruikt. Onder ernstig misbruik wordt verstaan: handelingen waarbij het slachtoffer fysiek betrokken is (zoals onge[6]

wenste aanrakingen, aanranding of verkrachting) en seksuele handelingen die het slachtoffer moet plegen op zichzelf
of iemand anders (zich uitkleden, moeten masturberen).
Altijd is er sprake van een machtsverschil tussen dader en
slachtoffer. Iemand kan lastig gevallen of misbruikt worden
door een baas, een hulpverlener, een sportleraar, maar ook
bijvoorbeeld door een andere cliënt van de instelling.
Vrouwen, mannen kunnen slachtoffer worden, maar ook
autochtonen, allochtonen, hetero’s en homo’s, jongeren en
ouderen en mensen met of zonder een handicap. De mate
van ernst is echter een subjectief gegeven en de inschatting
kan van persoon tot persoon verschillen.

Beleid seksueel misbruik De Lichtenvoorde
Al een aantal jaren geleden heeft De Lichtenvoorde
ervoor gekozen voor beleid ter voorkoming van seksueel
misbruik. Zo worden medewerkers bijgeschoold en zijn in
alle teams mensen aangesteld die collega’s ondersteunen bij vragen op het gebied van seksualiteit en het
onderwerp telkens onder de aandacht houden. Het
onderwerp seksualiteit komt terug in de zorgplanbesprekingen, tijdens het woonoverleg en in het themacafé. Door seksualiteit op deze wijze bespreekbaar te
maken en te houden worden cliënten uitgenodigd erover
te praten. Naast de openheid die er is rond het thema
zijn er natuurlijk ook duidelijke afspraken over wat ‘wel
en wat niet kan’. Deze zijn vastgelegd in diverse protocollen. Medewerkers zijn hiermee op de hoogte.
Tenslotte is onze visie op seksualiteit vastgelegd in een
notitie ‘Op open en respectvolle wijze’. De kern van deze
visie is ook te vinden in dit magazine.

Signalen herkennen
Misbruik of intimidatie valt niet gelijk op en gebeurt in
het ‘donker’. Toch zijn er wel degelijk een aantal signa-
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len die kunnen wijzen op seksueel misbruik. Het is goed
om deze in dit magazine te noemen. Deze signalen zijn
bijvoorbeeld:
• negatief zelfbeeld
• concentratieproblemen
• plotselinge gedragsverandering, destructief en
agressief gedrag, terugtrekken
• angst voor aanraking
• minderwaardigheidsgevoelens
• onhandelbaar of onverschillig gedrag
• (seksueel) agressief gedrag, vernielzucht
• verslaving
• fysieke en psychosomatische klachten
• moeite om anderen te vertrouwen
• prostitutie

Wat vinden de Cliëntenraden ervan?
Ook in de Clustercliëntenraden van De Lichtenvoorde is
gesproken over het beleid ten aanzien van het voorkomen van seksueel misbruik. De cliëntenraad vindt het
belangrijk dat De Lichtenvoorde hier aandacht aan besteed. De cliëntenraden hebben daarnaast nog verschillende aanbevelingen over dit thema:
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• Cliënten die veel hulp nodig hebben bij het douchen
moeten één of twee vaste begeleiders hierin krijgen.
Dus er wordt alleen gedoucht als deze begeleiders in
dienst zijn. Stagiaires en invalkrachten moeten niet
helpen bij het douchen wanneer een cliënt dit niet wil.
• Voorlichting per persoon, in het woonoverleg, maar
ook in Themacafé’s is belangrijk en interessant.
• Elke Persoonlijk Begeleider moet uitgebreid met de
cliënt praten over hoe intimiteit en seksualiteit in het
zorgplan aan bod komt.
[8]

Seksualiteit is bespreekbaar!
Wil van Rijsewijk, begeleider en taakhouder
Binnen De Lichtenvoorde heeft (nagenoeg) elk team een taakhouder seksualiteit. Elk teamlid heeft een basiscursus seksualiteit gevolgd en de taakhouders hebben hierbij nog een verdiepingscursus gevolgd. Taakhouders hebben de opdracht om het
onderwerp seksualiteit bespreekbaar te houden in het team en
collega’s zonodig te ondersteunen bij begeleidingsvragen rondom seksualiteit. De taakhouders kennen de voorlichtingsmaterialen en kunnen deze toepassen, maar ook de kennis hiervan
aan collega’s overdragen. In ons team zijn ook alle cliënten op
de hoogte dat er een taakhouder is voor seksualiteit en wie dit
is. Cliënten en verwanten kunnen met hun vragen rondom seksualiteit bij de begeleider terecht. De afgelopen jaren heb ik
regelmatig seksuele voorlichting mogen geven aan cliënten.
Nu ze weten dat seksualiteit bespreekbaar is merk ik dat er
vaker vragen gesteld worden en wat dan het meeste opvalt, is
dat cliënten vooral vragen hebben over weerbaarheid. Wat
‘mag’ wel, wat is ‘normaal’ of mag ik wel nee zeggen? Dit krijgt
dus veel aandacht bij de voorlichting die gegeven wordt. Als
taakhouders zijn we met een aantal collega’s en cliënten naar
het congres ‘praten over seks’ geweest in 2006 in Zwolle. Dit
werd gepresenteerd door Eric Bosch en Ellen Suykerbuyk. Als
taakhouders hebben wij daar ‘s middags de workshops geleid,
deze ervaring kunnen we goed gebruiken in de begeleiding naar
onze cliënten. In juni 2006 heb ik als taakhouder meegewerkt
aan een Themacafé in Borculo over seksualiteit, de opkomst
was erg groot. Door deze activiteiten zie je dat seksualiteit niet
langer wordt gezien als iets waar je niet over praat en waar je
stiekem over moet doen, dit maakt cliënten weerbaarder en
daar is het toch om begonnen!

Elkaar nodig

2] het adviseren over en het aanreiken van
3]

Seksualiteit hoort bij het leven. Dus ook bij het leven
van mensen met een verstandelijke beperking. Helaas is
hiervoor in hun omgeving nog te weinig begrip. Veel
ongewenst gedrag komt voort uit het niet kunnen
bevredigen van seksuele behoeften. Mensen met een
verstandelijke beperking vinden het moeilijk om te
praten over gevoelens. Blijheid en verdriet zie je gauw
genoeg maar bij het bespreekbaar maken van alle
gevoelens die daar tussen zitten hebben deze mensen
vaak ondersteuning nodig. Zeker bij het praten over intimiteit, lichaamsbeleving en seksualiteit. Daar rust nog
steeds een bepaalde gene op met een taboe die eerst
doorbroken moet worden. Goede voorlichting en informatie maar vooral het leren omgaan met je gevoelens
(normalisatie) is hierbij een belangrijk aspect.

Relaties en seksualiteit
Het beleid van De Lichtenvoorde is erop gericht dat
cliënten de ruimte krijgen voor het aangaan van seksuele relaties. Door hun verstandelijke beperking hebben
zij soms ondersteuning nodig in het vormgeven aan seksualiteit en intimiteit. Het scheppen van voorwaarden
en passende oplossingen bieden om vorm te geven aan
intimiteit, verliefdheid, relaties en seksualiteit hoort
tot de zorgtaken van onze medewerkers. Daarbij wordt
er samen met de cliënt (verwant) gekeken naar de mogelijkheden om seksuele ontwikkeling zoveel mogelijk
ruimte te geven. Dit betekent in de praktijk bijvoorbeeld:
1] bespreekbaar maken van intimiteit, lichaams-

beleving en seksualiteit en het geven van informatie
en voorlichting

4]
5]
6]

hulpmiddelen
indien nodig bespreken van anticonceptie en
maatregelen ter voorkoming van zwangerschap,
SOA’s (Seksueel Overdraagbare Aandoeningen) en
aids
ondersteunen bij het aangaan van contacten met
derden
begeleiden van een relatie en bespreken van de
vragen die de cliënt hierover heeft
ondersteuning bieden bij het vinden van
voorlichtingsmateriaal

Door het streven naar verzelfstandiging wonen mensen
met een verstandelijke beperking, al dan niet begeleid,
op zichzelf. Daardoor zijn ze ook steeds meer in staat
om hun seksualiteit te beleven en relaties aan te gaan,
zoals zij dat willen. Ook is er steeds meer aandacht voor
hun seksuele behoeften. Vooral bij mensen met een
licht verstandelijke beperking is eenzaamheid wel een
groot dilemma. Men probeert op allerlei manieren (ontmoetingsplekken, café’s en internet) vrienden te maken en contacten te leggen soms met nare gevolgen.
Zoals bijvoorbeeld het terechtkomen in de drugswereld,
de criminaliteit of meegezogen worden in het leven van
een Loverboy. Het blijft dus uiterst belangrijk om als
begeleider hierover steeds in gesprek te blijven.
Vertrouwen en veiligheid zijn hierbij essentiële factoren.
Daarnaast is er voor nagenoeg elke cliënt materiaal
waarmee hen duidelijk gemaakt kan worden hoe om te
gaan met intimiteit, lichaamsbeleving en seksualiteit.
En uiteraard komen we ook gedrag tegen dat erg ingewikkeld is. Voor deze cliënten en hun begeleiders kunnen we een gedragskundige inschakelen of een seksuoloog die ons kan helpen het gedrag te duiden en ons te
begeleiden.
[9]
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Verstandelijke beperking en seksuele ontwikkeling
Het hebben van seksuele gevoelens is niet gekoppeld
aan het ontwikkelingsniveau. Een achterstand in de
ontwikkeling heeft wel veel invloed op de manier waarop seksuele gevoelens worden beleefd en geuit. Het
lichaam rijpt zich meestal wel volgens de kalenderleeftijd. Een jongere met een verstandelijke beperking kan
‘volwassen’ seksueel gedrag ontwikkelen. Maar zijn of
haar kennis en emotionele en sociale vaardigheden kunnen onvoldoende zijn ontwikkeld om hier op een volwassen manier mee om te gaan. We onderscheiden 3 ontwikkelingsniveaus: het verstandelijke of cognitieve
niveau, het emotionele niveau en het sociale niveau.
• Het verstandelijke of cognitieve niveau. Dit is van
invloed op wat iemand kan begrijpen en aan vaardigheden kan ontwikkelen. Bijvoorbeeld wat begrijpt iemand
op het gebied van intimiteit, lichaamsbeleving en seksualiteit? Kent hij de biologische verschillen tussen man en
vrouw? Weet hij of zij welke verschillende manieren van
vrijen er zijn?
• Het emotionele niveau. Dit heeft te maken met gevoel,
beleving en gemoedstoestand. Hoe beleeft iemand zichzelf en zijn lichaam, de ander, vriendschap, aanrakingen
en seksualiteit? Het emotionele niveau heeft ook te
maken met draagkracht, met wat je aan kan.
• Het sociale niveau. Dit uit zich in gedrag naar zichzelf
en naar de ander. Hoe gaat iemand om met seksualiteit
ten opzichte van zichzelf en anderen? Kan iemand
omgaan met gevoelens en grenzen van de ander? Bij het
sociale niveau is vaker sprake van aangeleerd gedrag.
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Bij veel mensen met een verstandelijke beperking blijven
de sociale en vooral de emotionele ontwikkeling achter
bij de cognitieve en lichamelijke ontwikkeling. Dan is er
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een groot verschil tussen wat iemand ‘kan’ en ‘aankan’.
Zo kan iemand in staat zijn om met een ander te vrijen,
maar heeft hij door een lage emotionele ontwikkeling
weinig zicht op wat zijn gedrag bij anderen oproept. Dit
maakt iemand kwetsbaar om grensoverschrijdend
gedrag mee te maken of grensoverschrijdend te zijn.

Als hulpverlener ben je wel kwetsbaar.
Peter Smit, begeleider

1] Is er al ooit een vorm van voorlichting gegeven? Zo ja, weet je

de bron van deze verkregen informatie? Dit kan de opening tot
een gesprek door de begeleider hierover vergemakkelijken, zowel
naar de cliënt als naar het netwerk.
2] Kent de cliënt zijn/haar lichaam met de beleving/begrippen
wat er gebeurt als er gevoelens spelen bewust of onderbewust.
3] Maak gebruik van het hulpmiddel ‘de hermeneutische cirkel’. Je
komt er dan beter achter wat het begripsniveau, emotionele
niveau en het sociale niveau is.
4] Is er een vervelend verleden? Hier moet je rekening mee houden
om het dichtslaan van de cliënt te voorkomen, maar ook dat je
als begeleiding weet dat je er wat mee kunt zonder dat het te
dicht bij komt. Met andere worden geef als begeleiding je grens
aan in je team en bij je leidinggevende, dit wil niet zeggen dat je
niets meer hoeft te doen, verwijs door en bekijk wat jij er weer
van kunt leren of veranderen. (Haal de gebeurtenis en gevoelens
uit elkaar!)

5] De begeleiding moet zich veilig en open kunnen voelen in een

team. Dit is de basis om juist de cliënt bij dit onderwerp te helpen.
6] In sommige gevallen is het prettig dat er richtlijnen
gegeven worden door de organisatie. Als er bijvoorbeeld een
kindergroep een vermoeden bestaat dat er bij een kind in
het verleden misbruik is geweest dan kunnen er al een aantal
gouden regels gelden, zoals: niet op schoot zitten; niet bij elkaar
in bad; etc. Dit kan het team dan helpen om te gaan met het
kind en de aanpak en het eventuele trauma.
Dit zijn in het kort een aantal belangrijke onderwerpen en handvatten voor de begeleiding om vanuit een veilige en vertrouwde omgeving de cliënt zo goed mogelijk te ondersteunen in zijn of haar keus
en wensen. Maak alles bespreekbaar en laat weten waar je mee
bezig bent zodat dit ook breed gedragen wordt door het team, de leidinggevende en de verwanten. Dit alles heeft te maken met het feit
dat seksualiteit geen kwetsbaar onderwerp hoeft te zijn maar als
hulpverlener voel je je wel kwetsbaar. Kijk en luister goed naar de
cliënt, hij of zij maakt het soms al gemakkelijk voor jou als begeleider door de signalen die men afgeeft.
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Hoe pakken we dit nu aan in de praktijk als begeleiding? Eerst
moeten verschillende onderwerpen onderzocht worden, het klinkt
wel logisch maar doe het maar eens. Een aantal vragen is daarbij
van belang, daar moet je eerst antwoord op geven:

Een zinvolle seksualiteitsbeleving

Kinderwens en ouderschap

Ook mensen met een verstandelijke beperking hebben
het recht in hun seksualiteitsbeleving eigen keuzes te
maken. Dat doe je door te experimenteren. Het kunnen
leren door ervaring en vorming zijn zeker voor deze groep
erg belangrijk.

Sommige onderwerpen zijn zo complex dat een eenvoudig antwoord niet mogelijk is. Ouderschap voor veel
mensen met een verstandelijke beperking blijkt in de
praktijk vaak geen verstandige keuze. De Lichtenvoorde
wil de discussie hierover met zijn cliënten aangaan. De
Lichtenvoorde wil cliënten met een beperking helpen
hen in te laten zien wat er nodig is voor goed ouderschap en het verantwoord opvoeden van kinderen.
Hierbij hoort het goed luisteren naar en het onderzoeken
van de geuite kinderwens van de individuele cliënt. We
moeten cliënten helpen bij de bewustwording van alle
aspecten van het ouderschap en wat het opvoeden van
kinderen van hen vraagt. Centraal staat steeds het bieden van ondersteuning die gericht is op het vinden van
een evenwichtig en gelukkig leven zonder kind(eren).

Als organisatie gaan wij er vanuit dat de begeleiding probeert rekening te houden met de waarden en normen van
de cliënt. Sommige cliënten zijn opgevoed met veel
schroom en angst voor seksualiteit. Ook de eigen opvoeding als begeleider speelt een belangrijke rol bij het
opbouwen van waarden en normen. Mensen met een verstandelijke beperking bouwen zelden hun eigen waardepatroon op, maar nemen dat van de ouders of de omgeving over. We willen mensen met een verstandelijke
beperking meer kansen geven tot een zinvolle seksualiteitsbeleving. Steeds meer mensen beseffen gelukkig
dat mensen met een verstandelijke beperking ook seksuele wezens zijn, maar het praten met in plaats van
over hen ligt vaak nog moeilijk. We willen ouders en
opvoeders daarom, ook met behulp van dit magazine,
handvatten aanreiken. En eigenlijk zou iedereen een systematische seksuele vorming moeten krijgen. Ook merken we dat de seksuele kennis van mensen met een verstandelijke beperking erg tekort schiet. Vaak beschikken ze niet eens over de elementaire woordenschat om
delen van het menselijke lichaam, laat staan seksuele
handelingen, te benoemen. Daarom zijn op al onze clusterbureaus voorlichtingspakketten aanwezig. In de pakketten zitten boekjes, folders, video’s of DVD’s waarmee de voorlichting kan worden gegeven. Al het materiaal is geschikt voor iedereen, ook voor mensen die alleen
gebruik maken van foto’s en/of pictogrammen.
Themaboekje
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Daarom is de visie van De Lichtenvoorde ten aanzien van
kinderwensen van cliënten gebaseerd op een aantal uitgangspunten:
• Mensen met een verstandelijke beperking zijn zeer
verschillend van elkaar. Slechts een individuele benadering heeft zin en doet recht aan het individu.
• Gezien onderzoekscijfers en de ervaringen van mensen
met een verstandelijke beperking en hun begeleiders,
is ouderschap voor veel mensen met een verstandelijke beperking niet een verstandige keuze.
• De Lichtenvoorde gaat uit van een volwaardig burgerschap maar kiest op voorhand voor een ontmoedigingsbeleid ten aanzien van kinderwens en ouderschap. Van een medewerker verwachten we een houding waarin aandacht is voor de risico’s en de beperkingen van het krijgen van kinderen. Een methode die

gericht is op het vinden van een tevreden en gelukkig
leven bij voorkeur zonder kinderen. Wanneer de kinderwens van een cliënt blijvend is zoeken we samen
naar mogelijkheden. Wanneer er sprake is van ouderschap zoekt De Lichtenvoorde (indien mogelijk) samen
met de verstandelijke beperkte ouder(s) naar een
juiste ondersteuning en samenwerking met andere
(medeverantwoordelijke) partijen. Te denken valt bijvoorbeeld aan MEE en Raad voor de kinderbescherming
• Het contact met de begeleider is cruciaal bij een
goede coaching van mensen met een verstandelijke
beperking over keuzes rondom kinderwens. Daarom
investeert De Lichtenvoorde in de ondersteuning van
de begeleiders door middel van scholing op het gebied
van opvoeding, seksualiteit en levensvragen.

Van een medewerker
verwachten we een houding
waarin aandacht is voor de
risico’s en de beperkingen
van het krijgen van
kinderen.

Mensen met een verstandelijke beperking verschillen in
hun seksuele lusten en verlangens niet echt veel van
mensen zonder een beperking. Om hun seksualiteit te
beleven is acceptatie nodig. Gelukkig vindt dat steeds
meer plaats. Maar er zijn ook mensen met een verstandelijke beperking die homo of lesbisch zijn. Homo’s met
een verstandelijke beperking zijn vaak ‘onzichtbaar’. De
aandacht van de omgeving gaat meestal uit naar de
beperking. Dat een beperking en seksualiteit samengaan is grotendeels geaccepteerd, maar dat homoseksualiteit daar bij kan horen wordt onvoldoende beseft.
Als homo met een verstandelijke beperking behoor je
dus tot een dubbele minderheid.
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Een onzichtbare minderheid

Wij zijn niet anders. Raymond en Guus

Ik durfde het zelf
eerst niet te vertellen,
was onzeker over
de gevolgen.

Hallo wij zijn Raymond en Guus. Wij werken bij het LFB
Zuid Oost als belangenbehartiger. Wij willen jullie wat gaan
vertellen over homoseksualiteit. Want wij zijn zelf 2 homo’s
met een licht verstandelijke beperking. Wat is homo zijn?
Dat is als je als man op mannen valt en als vrouw op vrouwen valt. Maar je kunt ook biseksueel zijn dan val je op allebei. Wij vallen op mannen en vinden dat heel gewoon. Wij
zijn niet anders dan andere mensen.
Ik ben Raymond en ik ben 23 jaar. Ik woon in Doetinchem
begeleid zelfstandig. Ik ga jullie vertellen hoe ik het vind om
homo te zijn. Ik was 19 jaar toen ik er achter kwam dat ik
op jongens viel. Ik was er heel erg mee bezig. Aan het piekeren wat mensen van mij denken. Je kunt niet altijd zijn
wie je bent. Je weet niet meer wat je aan andere mensen
hebt. Als je ergens weg gaat dan hebt je het gevoel dat
andere mensen over je denken en praten. Dit leverde veel
spanningen op. Hoe reageren mensen op mij?. Ik durfde
het zelf eerst niet te vertellen, was onzeker over de gevolgen.
Mijn zus heeft mij daarbij toen geholpen. Ik heb het eerst
op mijn werk verteld. Ze hadden het al wel door maar ze
gaven mij de tijd om het zelf te vertellen. Toen waren mijn
ouders aan de beurt. Ze hadden er wel een beetje moeite
mee maar later niet meer. Mijn Oma zei dat ze het leuk
vond, ze zei ‘je blijft mij kleinzoon’. Je houdt wel steeds het
gevoel dat je anders wordt bekeken. Soms wordt je daardoor gepest maar je krijgt ook wel leuke reacties. Ik heb veel
vrienden die homo zijn waar ik veel leuke dingen mee doe.

Themaboekje
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Landelijke Werkgroep Homoseksualiteit
In 2006 is de Landelijke Werkgroep Homoseksualiteit en
Verstandelijke Beperking ten doop gehouden. De positie
van homoseksuelen is de afgelopen decennia verbeterd
maar volgens de belangenorganisatie hebben mensen
met een verstandelijke handicap daar minder van geprofiteerd. In veel woon- en zorginstellingen is homoseksualiteit nog steeds een moeilijk onderwerp dat onbespreekbaar is. Mensen met een verstandelijke handicap
hebben hier extra last van omdat zij voor de ontwikkeling van hun seksuele identiteit afhankelijk zijn van verzorgers en begeleiders. De Landelijke Werkgroep wil daar
verandering in brengen door homoseksualiteit bespreekbaar te maken in woon- en zorginstellingen. Daarnaast
organiseert het COC, verspreid over heel Nederland, ontmoetingscafés voor homoseksuele mannen en lesbische
vrouwen met een verstandelijke beperking.

Als je hier meer over wilt weten mail of bel ons dan helpen
wij je graag. Ons telefoon nummer is 0314-391941 en onze
mail is lfbzo@xs4all.nl

[15]
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Ik ben Guus en ben 28 jaar. Ik woon zelfstandig in Arnhem
en krijg 1 uurtje per week ondersteuning. Toen ik 17 jaar was
ging ik in een kleine instelling wonen waar alleen maar
hetero’s woonden. Ik kwam er rond mijn 19e achter dat ik
meer van mannen hield dan van vrouwen. Dat is best een
raar idee. Ik weet nog toen ik jonger was dat ik verkering
had met een meisje die mij wilde kussen. Dat vond ik toen
zo vies dat ik het meteen uitmaakte. Om het te vertellen
aan anderen is wat lastiger. Als je hetero bent is dat normaal en hoef je niet te vertellen dat je verkering hebt of
iemand leuk vindt. Maar als homo is dat wel lastig. Mensen
denken in hetero gedachten, niet dat iemand homo is of
kan zijn. Op een dag wist ik het zeker en ging naar een
begeleidster waar ik een erg goede band mee had. Ik was
erg zenuwachtig en vertelde dat ik meer voelde voor mannen dan voor vrouwen. Zij begreep mij en vertelde dat dit
heel normaal is. Toen heb ik het samen met haar en het
teamhoofd aan mijn ouders verteld thuis. Mijn ouders reageerden erg positief. Later heb ik vanuit mijn instelling een
homoseksuele begeleider gekregen die mij hielp met het
homo zijn. Bij hem kon ik met mijn vragen terecht. Ik heb
nu een grote vriendengroep die ook homo zijn. Daar voel ik
mij erg bij thuis en kan ik zijn wie ik ben! In Nederland zijn
er diverse activiteiten voor mensen met een verstandelijke
beperking die homoseksueel zijn. Wij gaan dan naar
Nijmegen. Voor mensen in de Achterhoek is er nu nog niks,
maar wij zijn druk bezig om een activiteit voor mensen met
een verstandelijke beperking op te zetten in Doetinchem.

Vooroordelen over seksualiteit

De werkelijkheid is echt anders.
Henk van Driel, bestuurder
Binnen de zorgsector en zeker ook de gehandicaptenzorg
leven verschillende beelden over het onderwerp seksualiteit.
‘Bij sommige zorginstellingen doen de cliënten er niet aan en
elders is weer sprake van ongebreideld seksueel misbruik dat
dan voornamelijk in het verleden heeft plaats gevonden.
Mensen met een psychiatrische achtergrond of een lichte verstandelijke beperking die zelfstandig wonen en gebruik
maken van ambulante zorg, weten zich op het gebied van
seksualiteit meestal niet te gedragen en vallen bijvoorbeeld de
buurtbewoners lastig’. De meeste beelden zijn subjectief en
hebben tot doel de verantwoordelijkheid van familie en zorgverleners af te wentelen. Soms worden zij gebruikt om de
schijnveiligheid van instituten af te zetten tegen de gevaren
van de normale samenleving.
Het is de taak van familie en zorgverleners om op het juiste
moment de juiste aandacht te schenken aan ontluikende
gevoelens van seksualiteit en de jonge mens met een beperking daarin te begeleiden en voor te lichten. Als dat vanwege
bijzondere omstandigheden niet of op een onjuiste manier
gebeurd is, zal de hulpverlener in een later stadium alsnog
hieraan aandacht moeten schenken. De zorginstelling heeft
op haar beurt de verantwoordelijkheid om de zorgverleners
daarbij te faciliteren en te ondersteunen.
Als dat gebeurt op een professionele en integere wijze zoals
dat bijvoorbeeld bij De Lichtenvoorde het geval is, kunnen de
subjectieve beelden verdwijnen en zijn mensen met beperkingen ook niet langer hulpeloos of onbekwaam als iemand in
hun omgeving verkeerde bedoelingen heeft.
Themaboekje
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Eén van de vooroordelen is ‘geen slapende honden wakker maken’. Mensen met een verstandelijke beperking
worden vaak als kleine kinderen beschouwd, terwijl ze
lichamelijk wel seksuele gevoelens kennen. Er wordt ook
gedacht dat seksuele voorlichting onaangepast seksueel gedrag stimuleert, terwijl het omgekeerde waar is.
Als jongeren vorming krijgen, wordt seksueel gedrag
juist uitgesteld, omdat ze zich meer bewust worden van
hun eigen verantwoordelijkheid. Anderen denken dan
weer dat het schadelijk is als je te vroeg te veel over
seks verneemt, terwijl het bij mensen met een verstandelijk beperking juist misbruik voorkomt en de weerbaarheid verhoogt. Veel verwanten maken zich hier
terecht of onterecht zorgen over. En ook dat is een signaal waar je als begeleider wat mee moet doen.
Welke richtlijnen geven we mee?
Het is erg belangrijk mensen met een beperking serieus
te nemen. We proberen daarom rekening te houden met
de emotionele en sociale leeftijd en niet alleen met de
verstandelijke leeftijd. Wij proberen cliënten te behandelen als volwaardige burgers en nemen behoeftes serieus. In onze gespreken met hen proberen we vooral niet
te veel zelf aan het woord te zijn. Aandachtig luisteren
en zoveel mogelijk voortgaan op datgene wat de cliënt
zelf aanreikt, is de boodschap.
Mag een begeleider zelf waarden en normen opleggen?
Er zijn uiteraard een aantal basiswaarden die wij bij de
seksualiteitsbeleving van cliënten erg belangrijk vinden:
het mag de cliënt geen schade berokkenen – de cliënt
moet het zelf gewenst vinden –, het mag de ander geen
schade berokkenen, incest is absoluut uit den boze en
wat bij wet is verboden, mag uiteraard ook niet.

Cliënten hebben recht op een openhartige voorlichting
over seksualiteit, SOA (Seksueel Overdraagbare Aandoeningen) en anticonceptie. Deze kan worden gegeven
door een begeleider, een meer specifieke hulpverlener,
een huisarts of een seksuoloog. Deze voorlichting wordt
enerzijds bepaald door de wensen van die cliënt en het
niveau van functioneren (verstandelijk, emotioneel en
relationeel) en anderzijds door de noodzaak om hen te
beschermen tegen grensoverschrijdend gedrag. Voorlichting betekent meer dan techniek alleen, maar het
gaat ook over emoties en relaties. Cliënten wordt
geleerd en gestimuleerd rekening te houden met wensen en weerstanden van zichzelf en die van anderen.

Verbetertraject preventie seksueel misbruik
De Lichtenvoorde heeft meegedaan aan het ‘Verbetertraject preventie seksueel misbruik’. Kern van dit traject was dat aantoonbaar en structureel de zorg in de
preventie van seksuele intimidatie en seksueel misbruik
verbeterd zou worden. Het is belangrijk dat organisaties
werken aan een open maar ook gepast klimaat waarin
cliënten, het netwerk van cliënten, maar ook de eigen
medewerkers de ruimte hebben en ervaren om in de
dagelijkse omgang over seksualiteit en misbruik te praten. Ook moeten al deze mensen weten bij wie ze
terecht kunnen als ze vragen hebben of een vermoeden
van seksueel misbruik. Daarvoor is het nodig dat het
management daar gericht op stuurt en dus het bespreekbaar maken van seksualiteit als een relevant
thema op de agenda zet binnen de organisatie.

Sterkte/zwakte analyse
Als start van het traject is er een sterkte/zwakte analyse gemaakt en zijn er interviews geweest met cliënten, medewerkers, deskundigen, ouders en/of voogden. De analyse maakte duidelijk dat er aandacht moet
zijn voor de veiligheid van cliënten en het bespreekbaar
maken van seksualiteit. De aanwezige protocollen en
beleidsstukken die De Lichtenvoorde heeft zouden omgezet kunnen worden naar meer werkbare notities en
handvatten voor medewerkers. Aan de hand van meetresultaten zijn in teamvergaderingen een aantal zaken
steeds besproken, zoals: hoe vrij ben jezelf om over dit
onderwerp te praten; hoe gaan we om met de kinderen
(douchen, knuffelen, bloot zijn, spelen); hoe zijn ze in
hun spel; hoe signaleer je opvallend of afwijkend gedrag
en wat doe je er mee. Maar ook: weet je hoe je een melding moet doen en ken je de procedure die hierbij hoort.
Uiteindelijk zijn we gekomen tot het beschrijven van
gedragscodes en huisregels die in de praktijk binnen het
team werkbaar zijn.
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Openhartige voorlichting

Zonder geheimzinnig te doen.
Claudy Heutinck begeleider
Het verbetertraject vond plaats met een groep kinderen en jongeren
in de leeftijd van vijf tot veertien jaar. We zijn gaan zoeken naar
omgangsvormen die de kinderen veiligheid, geborgenheid, eigenheid,
structuur en houvast konden geven.We zijn begonnen met gedragsregels op te stellen voor de begeleiding. Niet makkelijk, wel zeer
waardevol. Uiteindelijk zijn we tot een ‘normenkast’ gekomen. Dit
gaf de kinderen duidelijkheid en overzicht. We zijn bezig geweest
met vragen als:‘waar mag je elkaar wel en niet aanraken en waarom mag dit wel of juist niet.’ Voor alle kinderen en jongeren hebben
we de hermeneutische cirkel ingevuld en van daaruit is de voorlichting op niveau gestart.
Huisregels afspreken
Zo zijn we er achter gekomen dat geschreven beleid en protocollen
niets zeggen over hoe je in de werksituatie omgaat met de preventie
van seksueel misbruik. Onze eigen sterkte en zwakteanalyse (het
bespreekbaar maken van eigen handelen is belangrijk!) opende onze
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ogen. Opgestelde huisregels (hoe ben je gekleed als begeleider en wat
is toelaatbaar bij warm weer. Ga je bij de kinderen in het zwembadje achter het huis? Zoen je kinderen wel of niet? Wat wil het kind
zelf, neem je kinderen wel of niet gemakkelijk op schoot, wat brengt
het teweeg als oudere kinderen al spelend een jonger kind op schoot
nemen? Mogen broer en zus bij elkaar in bad, etcetera.) werken heel
goed en geven duidelijkheid. Er is meer openheid bij de medewerkers onderling en naar cliënten toe. Men bespreekt het onderwerp
als een normaal onderdeel van het werk.
Resultaten
Na een jaar kunnen we zeggen dat het resultaat is dat de teamleden
het als hun taak beschouwen om cliënten te begeleiden bij hun ontwikkeling ten aanzien van seksualiteit en te werken aan preventie
van misbruik. Ze voelen zich vrij om er over te praten en er ook naar
te handelen. Dit alles binnen de gestelde kaders van de organisatie.

Een andere manier om met elkaar te praten over seksualiteit is het organiseren van een Themacafé. Het doel
van deze avonden was om te praten over liefde,
vriendschap en seks. Wat is fijn en wanneer mag je
nee zeggen? Heb je voorlichting gehad en weet je
wat de verschillende voorbehoedsmiddelen zijn?
Praat je wel eens over seks? Wat opviel was
dat de cliënten over het algemeen erg vrij
spraken over het onderwerp liefde en
vriendschap en seksualiteit. Maar wat
ook opviel was de wat onhandige
manier waarmee meisjes de aandacht
vroegen van jongens en hierbij
totaal niet door hadden wat ze bij
deze jongens losmaakten. In dit
stadium kan er al een heleboel
mis gaan waardoor er niet
reële verwachtingen ontstaan. Om dit gedrag
bespreekbaar te maken
gebruikten we een
video over dit onderwerp, dit bleek een
goed middel. Cliënten praten
over het algemeen erg vrij over het
onderwerp, vrijer dan anderen.
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Themacafé over liefde, vriendschap en seksualiteit

Mijn moeder is wel eens een beetje bezorgd
Ik ben Alexander en mij is gevraagd iets over seksualiteit te
vertellen. Sinds een paar jaar krijg ik begeleiding van De
Lichtenvoorde en binnen De Lichtenvoorde heb ik geleerd
om over seksualiteit te praten. Thuis, op school en in de
woonvorm waar ik eerst heb gewoond werd niet veel over
seksualiteit gepraat. Ik heb wel eens een paar keer een vriendin gehad en ik experimenteerde wel eens een beetje met
seksualiteit. Soms had ik contact met een jongen en eigenlijk vond ik dat ook wel heel erg spannend. Ik kon er niet
goed over praten. In het zorgplan staat ook iets over seksualiteit en tijdens de zorgplanbespreking met mijn persoonlijk begeleider hoorde ik dat er iemand in haar team is die
me daar mee kon helpen.
Ik heb een afspraak gemaakt en leerde van haar dat ik over
al mijn gevoelens mocht praten en hierdoor leerde ik ook
dat ik eigenlijk meer om mannen geef. Zij heeft me veel verteld over allerlei middelen en met me een voorlichtingskoffer doorgenomen. Ik heb hier veel van geleerd en weet nu
meer over seksualiteit en over veiligheid tijdens het vrijen.
En dat je ziek kan worden als je niet veilig vrijt en hoe je
kunt zorgen dat je niet ziek wordt van vrijen. Ik heb ook
geleerd dat als je van mannen houd ik me niet hoef te schamen. Ik ga graag naar het Themacafé en ik heb al een paar
keer een Themacafé bezocht ook als het over seks gaat.
Mijn moeder gaat ook graag mee naar een Themacafé en
nu praat ik er ook gemakkelijker over met mijn moeder.
Mijn moeder is wel eens een beetje bezorgd dat ik met verkeerde vrienden contact krijg.

Niet iedereen vind het gemakkelijk om over seks te praten
maar ik vind het wel belangrijk. Ik ben ook samen met
andere mensen die ook begeleiding van De Lichtenvoorde
hebben naar een congres ‘praten over seks’ in Zwolle geweest. Het congres ging over seks en ik heb zelfs met een
hele grote groep hierover gepraat en verteld aan de grote
groep wat we in een kleine groep hebben besproken. Als er
weer een themacafé of congres komt ga ik weer. Ik leer daar
zo veel van! Ik ga niet graag naar een café of naar een bar
of dancing, dat is me te druk. Ik vind het wel moeilijk om
een vriend te vinden maar in de toekomst wil Ik wel met
een vriend samenwonen. Ik zou wel willen dat er ook een
keer een themacafé komt over homoseksualiteit, waar dan
mensen komen die ook hetzelfde voelen als ik. Nou dit was
dan mijn verhaal, meer heb ik nu niet te vertellen over seks.

Ik zou wel willen
dat er ook een keer
een themacafé komt
over homoseksualiteit,
waar dan mensen komen
die ook hetzelfde
voelen als ik.

Themaboekje
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Als organisatie De Lichtenvoorde
willen wij graag een open
dialoog met ouders en wettelijk
vertegenwoordigers tot stand brengen
ten aanzien van de lichaam- en
seksualiteitsbeleving van de cliënt.
Themaboekje
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Vanaf december 2007 heeft De Lichtenvoorde een vertrouwenspersoon voor cliënten aangesteld. Met een
klacht, probleem of vraag kunnen cliënten bij de vertrouwenspersoon terecht. Ook kunnen ze contact opnemen als ze daarover niet of moeilijk kunnen praten met
hun ondersteuner of manager. Seksuele intimidatie of
seksueel misbruik zal hierbij zeker een onderwerp kunnen zijn. Cliënten die contact willen kunnen hiervoor een
kaart (die ze hebben ontvangen van De Lichtenvoorde)
opsturen. Ook kunnen ze de vertrouwenspersoon telefonisch bereiken.

Voorbehoedsmiddelen
De Lichtenvoorde kent geen algemene regel rondom het
gebruik van voorbehoedsmiddelen en anticonceptie. Dit
is een zeer persoonlijke aangelegenheid en het is erg
afhankelijk van de mate waarin de cliënt hierover zelfstandig kan beslissen. In goed overleg met de cliënt en
huisarts kan een keus gemaakt worden uit definitieve
voorbehoedsmiddelen, niet-hormonale voorbehoedsmiddelen of een hormonaal voorbehoedsmiddel. In elk
persoonlijk zorgplan is het item seksualiteit opgenomen
en wanneer van toepassing ook wat er is afgesproken
over het gebruik van eventuele voorbehoedsmiddelen en
anticonceptie.

Overzicht voorbehoedsmiddelen
In de bijlage, achterin deze uitgave, vindt u een overzicht van voorbehoedsmiddelen aangevuld met een beknopte informatie over de werking ervan.

Een gezamenlijke rol
Als organisatie De Lichtenvoorde willen wij graag een
open dialoog met ouders en wettelijk vertegenwoordigers tot stand brengen ten aanzien van de lichaam- en
seksualiteitsbeleving van de cliënt. Ook hier is de grondhouding dat je respect toont voor elkaars waarden en
normen en het omgaan met seksualiteit en intimiteit
bespreekbaar maakt. Wij proberen ouders en wettelijk
vertegenwoordigers op de hoogte te brengen van onze
visie en beleid, onder andere door dit magazine. Zij worden daar waar mogelijk ook betrokken bij seksuele voorlichting en ontwikkeling, het versterken van weerbaarheid etc. Wij gaan uit van een gezamenlijke rol met
ouders in de begeleiding van de cliënt. Soms kan er echter een spanningsveld ontstaan tussen enerzijds de
openheid naar ouders en vertegenwoordigers, en anderzijds het respect voor de privacy van de cliënt. In dat
geval worden beide belangen gewogen maar blijft de
hulpvraag van de cliënt het voornaamste uitgangspunt.

Sterilisatie
Ouders kiezen en hulpverleners adviseren soms voor sterilisatie bij mensen waarvoor ouderschap onverantwoord
is. Tot de achttiende levensjaar hebben ouders van kinderen met een verstandelijk beperking de mogelijkheid
dit aanhangig te maken. Na de achttiende verjaardag
moet de kantonrechter er in gekend worden.

[23]

Themaboekje intimiteit. lichaamsbeleving & seksualiteit

Vertrouwenspersoon voor cliënten

Themaboekje

[24]

Beroepshouding
Naast het op peil houden en uitbreiden van alle deskundigheid is het ook van belang te praten over de houding
van de medewerker. Bij het werken met cliënten betekent dit dat we onderkennen dat intimiteit, lichaamsbeleving, verliefd zijn en seksualiteit onderdeel is van
het beroep begeleider. De Lichtenvoorde wil een beroepshouding die open, prettig en volwaardig is en op
een positieve en respectvolle wijze bespreekbaar is.
Voor begeleiders betekent dit dat men:
1] cliënten respectvol bejegent
2] uitgaat van de zorgvragen van de cliënt
3] seksualiteit bespreekbaar maakt
4] ruimte en mogelijkheden bieden voor gelijkwaardige
5]
6]
7]
8]
9]

relaties en seksualiteit
de eigenheid / privacy van de cliënt respecteert
rekening houdt met de belangen van huisgenoten en
anderen in de omgeving
rekening houdt met maatschappelijke aanvaarde
normen en waarden
een actieve rol aanneemt bij het tegengaan van
grensoverschrijdend gedrag
zich ten opzichte van cliënten nooit op een
seksuele manier uit of gedraagt

Bespreekbaar maken van seksualiteit
Mensen met een verstandelijke beperking kunnen extra
kwetsbaar zijn voor seksuele intimidatie, omdat zij niet
zo’n duidelijk beeld hebben van intimiteit en seksualiteit
of niet weerbaar genoeg zijn. Het op een open wijze
bespreekbaar maken van seksualiteit met als doel: weerbaarheid vergroten, verkleinen van machtsongelijkheid
en het creëren van een duidelijk beeld van seksualiteit is
dan ook de beste remedie tegen seksuele intimidatie.
In een open en veilig klimaat kunnen cliënten alles met
medewerkers bespreken, hun twijfels, vragen en ervaringen. Uiteraard respecteer je in het praten over seksualiteit elkaars grenzen. Cliënten mogen respect verwachten van medewerkers maar andersom mogen
medewerkers ook een respectvolle houding van cliënten
verwachten waarin ruimte is voor begrenzing. Actieve
seksuele handelingen van de hulpverlener ten opzichte
van de cliënt is per definitie seksuele intimidatie en (bij
wetgeving) verboden.
Medeverantwoordelijkheid
Van medewerkers wordt hierin verwacht dat zij medeverantwoordelijkheid dragen. Deze medeverantwoordelijkheid richt zich op: het op een open, respectvolle
wijze bespreken en omgaan met de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt op het gebied van
seksualiteit. De medewerkers van De Lichtenvoorde
ondersteunen het beleid in houding en gedrag. De visie
en missie geven richting aan het handelen van medewerkers en is een richtlijn voor het gesprek met cliënten over het onderwerp seksualiteit. Hierbij staat het
individu altijd voorop. Zijn wensen en mogelijkheden
worden getoetst aan de visie. Om dit mogelijk te maken
zullen wij de gelegenheid scheppen om de gewenste
beroepshouding aan te meten.
[25]
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Voorbeeldfunctie van de begeleider, stagiaires en vrijwilligers
Het is wel belangrijk dat medewerkers zich realiseren
dat zij een voorbeeldfunctie hebben, ook wat betreft
hun onderlinge omgang. Dit betekent dat zij in hun doen
en laten (bijvoorbeeld kleding) en in hun spreken rekening houden met voorkeuren of afkeuren ten aanzien
van seksualiteit. Ook wordt van hen verwacht dat zij
terughoudend zijn met het toelaten van cliënten als
vrienden op internetsites van de medewerkers zoals bijvoorbeeld Hyves en My Space. Het aan de andere kant in
het belachelijke trekken van bepaalde seksuele gevoelens of het gebruik van allerlei seksuele uitdrukkingen
of toespelingen wordt niet geaccepteerd.
Lichaamsbeeld en verzorging
Als een (groot) deel van lichaamsverzorging overgenomen moet worden, wordt respect getoond en terughoudendheid betracht voor de intimiteit en lichaamsbeleving van de cliënt. Hoe iemand zijn lichaam beleeft,
wordt sterk beïnvloed door hoe anderen ermee omgaan.
Een taak van begeleiders is steeds om een actieve rol
aan te nemen door bijvoorbeeld te wijzen op de zeggenschap die de cliënt heeft over het eigen lichaam en
alleen over te nemen wat de cliënt niet zelf kan, of bij
te sturen (of te begrenzen) als de cliënten zich grensoverschrijdend gedragen.
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Eigen waarden en normen
Medewerkers verlenen uiteraard nooit zelf seksuele
diensten, maar ondersteunen bij het zoeken naar mogelijkheden en oplossingen. Belangrijk hierin is dat medewerkers zich bewust zijn van eigen normen en waarden.
Begeleiding van seksualiteit kan nooit alleen bij één
medewerker bekend zijn. Er is altijd sprake van overleg
met de leidinggevende en/of deskundige en afspraken
worden vastgelegd in het zorg en begeleidingsplan. Bij
vragen of problemen kunnen vertrouwenspersonen worden geconsulteerd.
Verklaring omtrent gedrag
Vanaf begin 2008 vragen wij tevens aan nieuwe medewerkers en aan vrijwilligers een ‘Verklaring omtrent
gedrag’. Dit maken wij ook kenbaar in onze advertentieteksten en tijdens de sollicitatiegesprekken komt dit
aan de orde. In het arbeidsvoorwaardengesprek zal aan
hen het aanvraagformulier uitgereikt worden. De kosten voor de aanvraag kan men declareren bij De
Lichtenvoorde.

Vertrouwenspersoon medewerkers
Er is een vertrouwenspersoon (voor o.a. seksuele intimidatie, agressie en geweld) voor de medewerkers van De
Lichtenvoorde. Uitgangspunt is dat er een luisterend oor
moet zijn in geval van problemen. Het is lastig om de
stap te nemen om dergelijke problemen te bespreken.
Het is belangrijk dat men dan terecht kan bij iemand die
je verhaal aanhoort en de vertrouwelijkheid waarborgt.
Naast een luisterend oor kan de vertrouwenspersoon
ook als wegwijzer fungeren en helpen inzichtelijk te
maken welke stappen genomen kunnen worden. Zie voor
telefoonmummers achterin deze uitgave.

Naast een luisterend oor
kan de vertrouwenspersoon ook
als wegwijzer fungeren en
helpen inzichtelijk te maken
welke stappen genomen
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kunnen worden.
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De hermeneutische cirkel
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Ondersteuning
Naast alle voorlichtingsmaterialen die aanwezig zijn en
de beroepshouding van de medewerker zijn er een aantal
andere ‘ondersteuningsmogelijkheden’. Zo wordt bij De
Lichtenvoorde de zogenaamde hermeneutische cirkel
gebruikt. Tevens is er uitgeschreven beleid en zijn er protocollen waar iedere medewerker mee op de hoogte is.

De hermeneutische cirkel
In de cursus die elke begeleider binnen De Lichtenvoorde
heeft gehad is de hermeneutische cirkel behandeld. Dit
instrument is een erg goed hulpmiddel om het niveau
van cliënten goed in beeld te krijgen. Door samen met je
collega’s dit instrument in te vullen krijg je een totaalbeeld van de cliënt en kun je gemakkelijk gedrag van
cliënten verklaren. Samen met de teammanager en/of
de gedragskundige kun je dan een plan van aanpak en
een begeleidingsstijl kiezen die past bij het niveau van
de cliënt.

grotere acceptatie van de cliënt. Dit hulpmiddel is een
methodiek die ons in staat stelt onder andere de seksuele hulpvraag te verduidelijken.
Het doel van de methodiek van de hermeneutische cirkel
Wanneer het totaalbeeld van de cliënt op seksueel vlak
duidelijk is kunnen we:
• een op de cliënt afgestemd seksueel voorlichtingsprogramma opstellen
• seksuele problemen duidelijk krijgen, zoals erectiestoornissen, vaginisme, verschillen in verlangens
tussen cliënten onderling, enzovoorts
• duidelijk krijgen of er sprake is van een seksueel
probleem of een seksuele afwijking
• het spanningsveld tussen het verstandelijke, sociaal
en emotioneel niveau beter doorzien
• mogelijke grensoverschrijdingen beter doorgronden
en van een antwoord voorzien
• de cliënt respectvoller bejegenen

Voorlichtingsmaterialen
De methodiek van de hermeneutische cirkel als hulpmiddel
We gebruiken de hermeneutische cirkel als hulpmiddel
om een zo goed mogelijke persoonlijke inschatting te
maken van die cliënt, in dit geval op seksueel vlak. Om
de persoon beter te begrijpen in alle mogelijke facetten
die met dit onderwerp te maken hebben, zoals de emotionele draagkracht, het verstandelijke niveau, het
sociale niveau, vaardigheden, achtergrond, eventuele
opmerkelijke gebeurtenissen, enzovoorts. Gebruik
maken van de methodiek van de hermeneutische cirkel
helpt ons een mens in zijn totaalbeeld te plaatsen, te
zien. Het vergemakkelijkt ons diens gedrag te begrijpen.
Deze inzichten leiden – zo blijkt ons in de praktijk – tot

In dit magazine is veelvuldig gesproken over voorlichtingsmaterialen. Op alle bureaus van De Lichtenvoorde
zijn deze aanwezig. De voorlichtingsmaterialen bestaan
uit diverse boeken met plaatjes en foto’s om seksuele
voorlichting te geven.
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Instellingsbeleid

Belangrijke (internet)adressen

In dit magazine heeft u kunnen lezen over het beleid en
de visie van De Lichtenvoorde op seksualiteit. U hebt
gelezen dat De Lichtenvoorde er voor kiest om mensen
met een verstandelijke beperking, zo volwaardig mogelijk, hun seksualiteit te laten beleven. Er is ook een
andere kant aan seksualiteit. Daarom heeft De Lichtenvoorde beleid en protocollen ontwikkeld en zijn er vertrouwenspersonen voor cliënten en medewerkers.
Binnen het zorgplan is ruimte ingeruimd voor het onderwerp seksualiteit dat overigens ook regelmatig in de
teambesprekingen op de agenda staat. Het thema seksualiteit wordt tevens besproken in het woonoverleg,
de cliëntenraden en in diverse Themacafé’s. Tenslotte
is er op alle bureaus voorlichtingsmateriaal aanwezig.

Bij het maken van dit magazine is gebruik gemaakt van
diverse informatiebronnen. Informatie en onderzoekgegevens zijn o.a. afkomstig van de website van het
Openbaar Ministerie (www.om.nl), dossier opportuun.
Over het herkennen van signalen hebben wij gebruik
gemaakt van informatie te vinden op het Platform
Seksuele Intimidatie (www.platformseksueleintimidatie.nl) Over de vooroordelen rondom seksualiteit heeft
Greet Conix een praktijkboek geschreven, waar wij soms
gebruik van hebben gemaakt: Seks@Relaties@kom. Op
members.home.nl/de-laak/methodieken tenslotte is
veel informatie te vinden over de hermeneutische cirkel.
Er is gebruik gemaakt van een drietal notities waarin het
beleid van De Lichtenvoorde is omschreven, deze zijn:

Tot slot

1] Op een open, respectvolle wijze, mei 2008

Wij hopen dat u door het lezen van dit magazine geïnspireerd bent geraakt over het onderwerp intimiteit,
lichaamsbeleving en seksualiteit van mensen met een
beperking. En dat u ook door middel van dit magazine
handvatten heeft gekregen en het een bijdrage is om
tot een positieve houding ten aanzien van seksualiteit
van mensen met een beperking te komen. Wij nodigen u
uit het onderwerp intimiteit, lichaamsbeleving, seksualiteit en het voorkomen van seksualiteit misbruik van
mensen met een beperking regelmatig bespreekbaar te
maken.

2] Gedragscode voor medewerkers, 2006

Tenslotte maken wij gebruik van het Convenant
Seksueel Misbruik dat in 2007 is afgesloten tussen
Cliëntenorganisaties, MEE Nederland, Werknemersorganisaties en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
over de preventie van seksueel misbruik van cliënten
door medewerkers van de zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg.
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3] Protocol seksuele intimidatie, mei 2008

Als u meer wilt weten of vragen heeft kunt u altijd
terecht bij de persoonlijke begeleider of het management van het cluster. Wellicht wilt u nog meer weten of
het onderwerp. Dan kunt u één van de onderstaande
websites bezoeken.
www.begrensdeliefde.nl
www.leefwijzer.nl
www.seksualiteit.nl
www.pedagogiek.net
www.movisie.org
www.onderzoekjegrens.nl
www.seksuelevorming.nl
www.jopla.nl
www.bosch-suykerbuyk.nl
www.handicapinfo.nl
www.nvsh.org
www.zoenenenzo.nl
www.kennisring.nl
www.zoenenenzovoort.nl
www.misbruikdoorhulpverleners.nl
www.kijkopkinderwens.nl
www.korrelatie.nl

Wij bedanken
Wij bedanken iedereen die door tekst of foto een bijdrage aan dit magazine heeft geleverd. Onze bijzondere
dank gaat uit naar Lucie Claessen, Raymond en Guus,
Peter Smit, Claudia Heutinck, Henk van Driel, Alexander
en Will van Rijsewijk voor hun bijdrage.
Waar ‘hij’ staat kan ook ‘zij’ worden gelezen. Als er
wordt gesproken over ‘cliënt’ wordt bedoeld ‘iemand
met een (verstandelijke) beperking’. Als er wordt
gesproken over ‘medewerker’ bedoelen wij ook afloshulpen, vrijwilligers en stagiaires.

Telefoonnummer
vertrouwenspersoon
clienten:

06-51753635
Telefoonnummer
vertrouwenspersoon
medewerkers:

06-30418554
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Bijlage
Hieronder volgt een overzicht van voorbehoedsmiddelen aangevuld met beknopte informatie over de werking ervan.

NIET-HORMONALE VOORBEHOEDSMIDDELEN
Het condoom
Een latex hoesje dat over een stijve penis wordt geschoven en
na het klaarkomen het sperma opvangt in het reservoir van het
condoom. Belangrijk is dat de maat van het condoom goed is
en dat er een glijmiddel op waterbasis wordt gebruikt. Voordeel van een condoom is dat het niet alleen bescherming biedt
tegen zwangerschap, maar ook tegen geslachtziekten.
Het vrouwencomdoom
Een condoom, een doorzichtig rubberen zakje, die in de vagina wordt geplaatst en met de rand over de buitenste schaamlippen valt. Voor anale seks is het vrouwencondoom niet geschikt.
De femcap
Een beschermend siliconenkapje dat in de vagina wordt
geplaatst en de weg naar de baarmoeder afsluit. Zo kunnen
zaadcellen niet in de eileiders terecht komen. Zaaddodende
pasta wordt aangeraden bij gebruik van de Femcap.
Het Pessarium
Een rubberen vlies van 6-10 cm doorsnee met een soepele
metalen veer in de rand die de baarmoedermond afsluit. Voor
extra garantie (omdat het pessarium niet voor 100 % afsluit)
wordt aangeraden het pessarium met zaaddodende pasta in te
smeren.
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Het koperspiraaltje
Een piepklein plastic apparaatje in een T-vorm omwonden met
dun koperdraad en welke door een arts in de baarmoeder wordt
geplaatst. Het spiraaltje heeft twee effecten: zaadcellen
[34]

bewegen langzamer en het innestelen van een bevrucht eicel
in de baarmoeder wordt voorkomen.
De Persona
De Persona is een apparaatje die u helpt uw cyclus te kennen.
Een vrouw is elke maand maar een aantal dagen vruchtbaar
(ongeveer tussen de 5 en 7 dagen) en dus heeft u op de meeste dagen geen voorbehoedsmiddel nodig. Met behulp van de
Persona volgt u uw persoonlijke hormoonspiegel en weet u of u
zonder een voorbehoedsmiddel kan vrijen. De Persona bestaat
uit een kleine handmonitor en urinestaafjes voor éénmalig
gebruik. Door middel van de ochtendurine berekent de Persona
uw hormoonspiegel.
De Persona kan niet door alle vrouwen gebruikt worden. De
Persona is niet aan te raden aan die vrouwen voor wie een
eventuele zwangerschap absoluut onaanvaardbaar zou zijn.

HORMONALE VOORBEHOEDSMIDDELEN
Naast de pil zijn er nog een aantal andere hormonale voorbehoedsmiddelen:
Implanon
Implanon is een staafje (met een lengte van 4 cm en een doorsnee van 2 mm) dat vlak onder de huid in de bovenarm wordt
geplaatst. Het staafje bevat de stoffen progestageen en
etonogestrel en geeft daarvan dagelijks een constante hoeveelheid aan het bloed af. De Implanon is uiterst betrouwbaar.
Na drie jaar wordt het staafje vervangen. Vaak wordt het
staafje tijdens de menstruatie ingebracht. Plaatsen op een
ander moment betekent dat het staafje niet direct beschermt
tegen zwangerschap.

Mirena
Dit is een hormoon houdend spiraaltje dat in de baarmoeder
wordt geplaatst. Het spiraaltje geeft een geringe hoeveelheid
hormonen af waardoor een bevrucht eitje zich niet in de baarmoeder kan nestelen. Ook wordt het slijm van de baarmoederhals beïnvloedt. Het slijm wordt taaier en dikker waardoor het
voor de zaadcellen moeilijker wordt om de baarmoeder in te
zwemmen. Het spiraaltje biedt voordelen voor vrouwen die veel
bloedverlies hebben tijdens de menstruatie. De menstruatie
wordt namelijk minder hevig. Tijdens de menstruatie geplaatst
is de vrouw direct beschermt tegen zwangerschap. Buiten de
menstruatie geldt dat de vrouw pas beschermd is na zeven
dagen.
Nuvaring
De Nuvaring is een flexibele, kunststof ring die een kleine hoeveelheid hormonen afgeeft van dezelfde werkzame stoffen als
van de pil. De ring wordt voor drie weken in de vagina geplaatst. Na de stopweek wordt een nieuwe ring weer voor drie
weken geplaatst. Om de kans op tussentijdse bloeding te voorkomen kan men het beste de Nuvaring plaatsen op de eerste
dag van de menstruatie. De ring biedt direct vanaf die dag
bescherming.

Pleisterpil
De pleisterpil is een flinterdunne klevende anticonceptiepleister die via de huid aan het lichaam oestrogeen en progestageen afgeeft. De pleister vervang je elke week voor een nieuwe. Bij goed gebruik is deze netzo betrouwbaar als de pil en
verliest zelfs zijn werkzaamheid niet bij diarree of overgeven.
Een stopweek las je in na 3, 4,5 of 6 weken. In de week krijg
je een onttrekkingsbloeding.
Start met de pleisterpil plakken binnen 5 dagen na de eerste
dag van de menstruatie. Dan is deze direct veilig. Op andere
dagen pas na zeven dagen.
Prikpil
Een zeer betrouwbare methode is het gebruik van de prikpil.
Dit is een hormooninjectie die om de drie maanden door de
huisarts gegeven wordt, meestal in de bilspier. Wordt de prik
op de eerste dag na de menstruatie gegeven dan biedt het
direct bescherming tegen zwangerschap. Wordt de prik na de
vijfde dag van de menstruatie gegeven dan duurt het veertien
dagen. Voordeel is dan er op geen enkele manier aan anticonceptie hoeft worden gedacht.

NATUURLIJKE VOORBEHOEDSMIDDELEN
Naast deze voorbehoedsmiddelbestaan nog uiterst onbetrouwbare (natuurlijke) methoden om zwangerschap te voorkomen
als bijvoorbeeld de kalendermethode (seks in de onvruchtbare
periode), temperatuurmethode en de coïtus interruptus (de
terugtrekmethode).

DEFINITIEVE VOORBEHOEDSMIDDELEN
Tenslotte bestaat de mogelijkheid van sterilisatie van de man
en de vrouw. Deze behoort tot de definitieve operatieve
methode.
Belangrijk om te beseffen is dat de natuurlijke methoden, de
sterilisatie, hormonale en de niet hormonale voorbehoudmiddel (behalve het condoom, het vrouwencondoom en het
beflapje) geen bescherming biedt tegen SOA of HIV.
Uit: www.korrelatie.nl
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Minipil
Vroeger had de minipil een zeer lage dosis aan een progestatieve stof. Daarom moest deze nauwkeurig worden geslikt en
werd de pil onbetrouwbaar als er meer dan 2 uur werd afgeweken bij het innemen. Tegenwoordig bevat de pil progestageen
en is daarmee een volwaardige ovulatieremmer. De betrouwbaarheid neemt af als de pil twaalf uur vroeger of later wordt
ingenomen dan op het gebruikelijke tijdstip en er wordt geen
stopweek ingelast. De minipil is met name geschikt wanneer er
borstvoeding gegeven wordt. De pil mag zes weken na de geboorte van een baby worden ingenomen. Wordt de minipil voor
het eerst gebruikt dan slik je op de eerste dag van de menstruatie. Dan nog biedt de pil pas na twee weken bescherming.
Gebruik dus de eerste twee weken een condoom.

bezoekadres:
Galileïstraat 26
7131 PE Lichtenvoorde
postadres:
Postbus 169
7130 AD Lichtenvoorde
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(0544) 371130
(0544) 377630
info@delichtenvoorde.nl
www.delichtenvoorde.nl

