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Samenvatting 

Seksualiteit tijdens de chemotherapie is een moeilijk te bespreken onderwerp zowel voor de 

hulpverlener als voor de patiënt.  Precieze gegevens over de inpakt van kankar op seksualiteit 

zijn  veel minder beschikbaar dan bijvoorbeeld voor pijn, angst of depressie. Artsen praten er 

weinig over, verpleegkundigen kunnen dikwijls op de vragen geen antwoord geven en 

patiënten “willen” vaak dat de hulpverlener het onderwerp zelf ter sprake brengt. We hebben 

geen zicht op de noden, de kennis en de behoeften van de patiënt.  

 

Het theoretische deel geeft een overzicht van de invloed van kanker en de behandeling op het 

seksueel welzijn en functioneren van patiënten. Door middel van een relevante  

literatuurstudie die werd opgezocht via PubMed, databank Invert en in  Mediatheek, worden 

de gevolgen voor seksualiteit en de behoefte aan informatie en ondersteuning in kaart 

gebracht. De bevindingen geven richting aan het formuleren van vragen. Eveneens wordt 

ingegaan op de verschillende oorzaken van seksueel disfunctioneren. Specifieke aandacht 

wordt besteed aan de invloed van medische behandeling op seksualiteit. In het laatste 

hoofdstuk wordt de rol van de verpleegkundige besproken.  

 

Binnen het praktijkgedeelte worden de resultaten besproken van een onderzoek, uitgevoerd op 

de dienst hematologie E 630 en E 616 van de UZ Leuven, over informatie en behoefte rond 

seksualiteit van patiënten in behandeling voor hematologische aandoeningen. 

Seksualiteit werd in brede zin ter sprake gebracht en de volgende specifieke topics kwamen 

aan bod:  kennis, behoeften en communicatie.  

De enquête werd geanalyseerd en de bevindingen werden gebruikt om de informatiebehoeften 

en gewenste zorg in beeld te brengen.  

 

Tot slot is een informatiefolder  ontworpen, welke tot doel heeft de patiënten  op de 

hematologische  afdelingen  te informeren  rond het onderwerp seksualiteit.     
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Inleiding 
 

Als verpleegkundige op de dienst hematologie werden wij de laatste tijd geconfronteerd met 
vragen van verschillende patiënten over seksualiteit. Het omgaan met deze vragen was niet 
vanzelfsprekend. We stelden vast dat onze kennis en communicatieve vaardigheden te kort 
schoten. Spreken over seksualiteit met patiënten is zeker niet de eerste, en meest 
vanzelfsprekende taak van de verpleegkundige. Maar de vragen van de patiënten hebben mij 
aangesproken om te zoeken naar de bijdrage die verpleegkundigen hierbij kunnen bieden.  
 
Het chronisch karakter van kanker en het belang dat wordt gehecht aan de kwaliteit van leven 
door de patiënten en hun naasten, maken het onderwerp zeer actueel. Het spreken over 
seksualiteit is, ondanks onze hele mediacultuur, er niet eenvoudiger op geworden. Over 
seksualiteit spreken is voor de meeste mensen en zeker voor zwaar zieke patiënten geen 
gemakkelijk onderwerp. De taal lijkt hier te kort te schieten ofwel te ontbreken. 
 
Uit onderzoek van Hughes (2008) is gebleken dat kanker invloed heeft op het beleven van 
seksualiteit. Seksuele problemen of afname van de frequentie van seksueel gedrag zijn 
gerapporteerd bij behandeling met chemotherapie. Daarom zou seksualiteit als een vast 
onderdeel van het revalidatieproces na chemotherapie beschouwd moeten worden. 
Verpleegkundigen vinden het omgaan met seksuele vragen en problemen van patiënten met 
kanker moeilijk. Een mogelijke reden is dat binnen de opleiding weinig aandacht wordt 
besteed aan seksuele hulpverlening (van de Wiel, 2006).  
Van de Pasch (2000) beschrijft in het onderzoek ‘emoties en chemotherapie’ dat de 
begeleiding van kankerpatiënten beter kan. De verpleegkundigen onderkennen vaak de 
gevoelsmatige kanten bij patiënten wel, maar blijken er vervolgens moeilijk mee om te 
kunnen gaan. Verpleegkundigen hechten vooral belang aan aspecten van de behandeling, die 
zich beperken tot het kader van de chemotherapie.  
    
Het doel van dit eindwerk is enerzijds hulpverleners te informeren en anderzijds inzicht te 
geven in de mogelijke veranderingen in seksualiteit, ten gevolge van chemotherapeutische 
behandeling van kanker. Hierdoor kunnen patiënten optimaal voorgelicht worden, waardoor 
gevolgen bespreekbaar worden gemaakt en de juiste interventies kunnen worden toegepast.  
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Deel 1:  Theoretische achtergronden  

Hoofdstuk 1:  Kanker en seksualiteit 

  

Bij het thema kanker en seksualiteit lijkt er sprake van een tegenstelling: in de context van 
kanker wordt het lichaam vooral gezien als een bron van ongemakken en problemen. In de 
context van seksualiteit is het lichaam geassocieerd met ontspanning en plezier. 
Bij seksualiteit gaat het om lichamelijk seksueel functioneren, het seksueel gedrag, de 
seksuele beleving en de betekenis die dit alles voor mensen heeft. Voor sommigen staat de 
lust voorop, voor anderen is intimiteit een belangrijk aspect (Eeltink, Batchelor & Gamel, 
2006). 
 
Eerst wordt ingegaan op de mogelijke nevenverschijnselen van de behandeling die een 
invloed kunnen hebben op het seksueel functioneren. 
Hulpverleners blijken in het omgaan met het aanvoelen van seksuele problemen vaak in 
gebreke te blijven. Hier laten zij een kans aan zich voorbijgaan om mensen te helpen en 
vooral om partners dichter bij elkaar te brengen, om zo kwaliteit van leven toe te voegen aan 
het hele 
ziekteproces.  
Aan seksualiteit wordt door ieder mens op eigen wijze invulling en betekenis gegeven. Zo 
spelen leeftijd, sekse, persoonlijkheid, opvoeding en cultuur een rol in de betekenisgeving van 
seksualiteit voor een persoon.  
Dit zal een belangrijke factor zijn die bepaalt wanneer, hoe en zelfs of iemand wel in staat is 
zich seksueel aan te passen aan de nieuwe situatie (Corteel, 2008). 
 

1.1.Seksualiteit 

 
Seksualiteit behoort tot iedere mens en is essentieel voor het algemene welzijn, de kwaliteit 
van het leven en de gezondheid van ieder. Het beeld dat bestaat rond seksualiteit wordt vaak 
verkeerd voorgesteld, velen zien het enkel als een fysieke daad. Er zijn zoveel verschillende 
interpretaties van seks en seksualiteit dat het moeilijk is één definitie te geven. 

 
De World Health Organisation WHO (1976) definieert seksualiteit als een belangrijk aspect 
voor het totale welzijn van een mens. De integratie van somatische, emotionele, intellectuele 
en sociale aspecten van een seksueel persoon op een manier die verrijkend is en die de 
persoonlijkheid, communicatie en liefde bevordert. 
Om volledig de effecten van kanker en kankerbestrijding op de seksualiteit te begrijpen, is het 
van belang dat seksualiteit gezien wordt als een breed concept en niet enkel als een seksuele 
activiteit ( Tierney, 2008). 
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1.2. Intimiteit 

 
Intimiteit en seksualiteit liggen dicht bij elkaar. Ze omvatten niet enkel de coïtus. De 
aanraking speelt de grootste rol bij intimiteit. Intimiteit heeft te maken met betrokkenheid, 
affectiviteit en genegenheid. Intimiteit kan zowel lichamelijk als emotioneel zijn en zowel 
plezierig als onplezierig.  
Seksualiteit is in eerste instantie natuurlijk nodig voor de voortplanting, maar daarnaast is de 
lust een behoefte en voor veel mensen de optimale manier om intimiteit te beleven.  

 
Intimiteit en seksualiteit kunnen in elkaars verlengde liggen, maar zijn niet altijd aan elkaar 
verbonden. Beide zijn manieren om warmte en nabijheid te delen. Ze kunnen ook los van 
elkaar staan. De intimiteit die er tussen twee mensen bestaat kan aanwezig blijven als de 
seksualiteit, om welke reden dan ook, in verdrukking komt. Want volgens Hughes (2008) 
ervaren zowel kankerpatiënten als hun partner dat de frequentie van de coïtus vermindert, of 
zelfs volledig verdwijnt. Het is dan ook aan te raden vooral de intimiteit in de relatie niet uit 
het oog te verliezen.  
Het is dan ook de taak van de verpleegkundige om oog te hebben voor de onderlinge 
communicatie tussen de patiënt en zijn partner. Openheid en luisterbereidheid tussen beiden te 
stimuleren.  
 

1.3  Seksualiteit en lichaamsbeeld 

 
Het lichaamsbeeld is het beeld dat men over zichzelf heeft. Het bestaat uit alle gevoelens en 
percepties die men over het lichaam heeft. Behalve door het lichaamsbeeld wordt het 
zelfbeeld vooral bepaald door zijn identiteit en zelfwaarde.  

 
Ten gevolge van kanker of de behandeling ervan kan het lichaam en uiterlijk veranderen. De 
wijze waarop anderen naar de patiënt kijken en hem benaderen is van invloed op de wijze 
waarop de patiënt naar zichzelf kijkt en zichzelf waardeert (van de Pasch, 2000).  
Mogelijke kenmerken van een verstoord lichaamsbeeld zijn het vermijden van kijken naar 
en/of aanraken van het betreffend lichaamsdeel. Vermijden van intiem lichamelijk en/of 
seksueel contact, verstoppen of overmatig tonen van het lichaamsdeel. Ook Eeltink et al., 
(2006) beschrijft mogelijke kenmerken van veranderd lichaamsbeeld zoals vrees voor 
afwijking, of zich minderwaardig, waardeloos en onaantrekkelijk voelen. Men kan verlies van 
het gevoel van mannelijkheid of vrouwelijkheid hebben.  

 
Verandering in seksualiteit is maar een van de aspecten uit de reeks van veranderingen die het 
lichaamsbeeld kunnen beïnvloeden. Seksualiteit en lichaamsbeeld beïnvloeden elkaar 
wederzijds.  De patiënt ervaart een verandering in het seksueel functioneren. De confrontatie 
hiermee dwingt de patiënt in te zien dat dit een verandering is en dat het anders zou moeten. 
Hoe de patiënt hiermee omgaat, hangt af van de mate waarin een persoon en zijn sociale 
netwerk dit aankan en van de snelheid waarmee de verandering optreed. Reacties op 
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verandering in het lichaamsbeeld worden beïnvloed door voorafgaand verlies, psychologische 
factoren, de prognose voor behandeling en herstel, patronen van ontwikkeling, familie en 
culturele attitudes (Eeltink et al., 2006). 

 
De manier waarop de partner of anderen reageren, accepteren, ondersteunen of gevoelens 
tonen, heeft effect op hoe de patiënt zich aanpast aan een veranderd lichaamsbeeld. De wijze 
waarop de partner de patiënt aankijkt, aanraakt of benadert is van groot belang voor het 
herstelproces. Aandacht voor de patiënt en het veranderde lichaamsbeeld in de context van het 
sociale netwerk is eveneens van groot belang. Een slechte seksuele ervaring kan een negatieve 
invloed op het lichaamsbeeld hebben en een goede seksuele ervaring, voegt iets toe aan de 
tevredenheid over het lichaam (Eeltink et al., 2006) 
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Hoofdstuk 2:  Oorzaken van seksueel disfunctioneren 
 

Kanker kan een directe en indirecte invloed hebben op seksualiteit en de beleving daarvan. 
Een voorbeeld van een direct effect is de verandering van de geslachtsorganen. Een indirect 
effect is dat men zich minder fit voelt door vermoeidheid, pijnklachten, veranderd 
lichaamsbeeld, depressie en veranderingen in de sociale omgeving. Seksueel gedrag is een 
complex proces dat beïnvloedt wordt door een aantal factoren, zowel op lichamelijk, 
psychisch als sociaal vlak. 
Tierney (2008) toont in figuur 1 de verschillende aspecten welke de seksualiteit 
beïnvloeden en omgekeerd.  

 
      
Figuur 1. Dimensies van seksualiteit 
 
 

         Seksualiteit 
 
      
 
 
 

   
Lichamelijk                Psychologisch               Sociaal                          
 
 

Er wordt steeds vaker vastgesteld dat er een verband bestaat tussen kanker en het seksuele 
welzijn. Vaak worden symptomen en klachten niet verder onderzocht. Maar alle patiënten 
ongeacht hun leeftijd, afkomst of seksuele oriëntatie, verdienen de erkenning van hun 
problemen op professionele wijze. 

 
De confrontatie met kanker kan zowel op korte als op lange termijn gevolgen hebben op het 
seksueel functioneren. Kort na een ingrijpende behandeling zijn het vooral de lichamelijke 
veranderingen. Op langere termijn zijn er vooral de psychologische en sociale gevolgen. Deze 
gevolgen zijn niet onafhankelijk van elkaar. Pas als men lichamelijk functioneert komt de 
psychologische verwerking aan bod en komen de sociale aspecten aan de orde (de Haes, 
Gualtherie, van Weezel, Sanderman & van de Wiel, 2001). 

 
Volgens de Haes et al. (2001) blijkt, ondanks alle potentiële bedreigingen en daadwerkelijke 
verstoringen, dat bij de meeste mensen (60-70%), na een periode van één tot twee jaar de zin 
in vrijen en de seksuele tevredenheid weer op het oude niveau terugkeren, ongeacht het type 
kanker en de behandeling ervan en ongeacht de aanwezigheid van fysieke klachten en 
blijvende vermindering in de seksuele capaciteiten (vermogen om seksueel opgewonden te 
raken en/of een orgasme te bereiken).  



11 

 

 

2.1  Lichamelijke veranderingen 
 

In Hughes (2008) wordt aangetoond dat de behandeling van kanker op verschillende manieren 
seksualiteit kan verstoren. Deze veranderingen bevatten hormonale veranderingen, 
bloedarmoede, spieratrofie en veranderingen in het centrale zenuwstelsel. Andere problemen 
zijn bijvoorbeeld vervroegde menopauze, slapeloosheid, vermoeidheid, pijn, suppressie van 
het immuunsysteem, erectieproblemen en onvruchtbaarheid. Verstoringen van het 
verteringsstelsel kunnen leiden tot misselijkheid, braken, anorexia, constipatie, diarree. De 
veranderingen kunnen ertoe leiden dat de patiënt zijn interesse in seksualiteit verliest.  

 
Voor vrouwen kan het krijgen van chemo betekenen dat ze vervroegd in de menopauze 
terechtkomen. Symptomen als opvliegers (vapeurs), vaginale droogte, pijn bij het vrijen, 
gestoorde menstruatie en vaginale schimmelinfecties treden op (Goethals &Van der Avoort, 
1998). 

 
Mannen waarbij door de chemotherapie een verstoring van de hormonenbalans optreedt, 
kunnen tijdelijk hun zin voor en hun vermogen tot seks verliezen. Voor een aantal 
behandelingen kan het dat het libido en het erectievermogen, enkel vlak na de kuur 
verdwijnen en later terug normaal zijn (Goethals, e.a., 1998; Corteel, 2008). 

 
 
 

 2. 2  Psychische veranderingen 

 
De diagnose en behandeling van kanker gaat vaak gepaard met psychologische problemen die 
invloed hebben op de seksualiteit. Psychologische factoren die het seksueel functioneren 
kunnen verstoren zijn bv. veranderde prioriteitstelling, controle verlies, het niet kunnen 
toelaten van positieve emoties, vermijdingsgedrag met betrekking tot pijn, eenzaamheid, 
gekwetst worden. Gevoelens van angst, depressie, woede of onbegrip kunnen voor een 
verlaagd zelfvertrouwen en een negatief zelfbeeld zorgen (de Haes et al., 2001). Dit zelfbeeld 
betreft de wijze waarop iemand zichzelf ziet. Het gaat om de ideeën over de eigen persoon, de 
beleving van de eigen vaardigheden cognitief, affectief en lichamelijk (de Haes et al., 2001; 
Corteel, 2008). 
 
Het zelfbeeld speelt een belangrijke rol in de seksualiteit van een persoon. Een negatief 
zelfbeeld zorgt ervoor dat de patiënt de waardering voor zichzelf verliest en hierdoor minder 
interesse in seksualiteit heeft. 
Als verpleegkundigen kunnen we meehelpen door met de naaste familieleden te spreken over  
de enorme schommelingen in de emoties  van de patiënt. Om dit op een juiste wijze te doen, 
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is het belangrijk dat er een zekere vertrouwensrelatie bestaat tussen de patiënt, zijn familie en 
de verpleegkundige (Kegels, 1993). 
 

2.3  Sociale veranderingen 
 

Er bestaat een sterke wisselwerking tussen de onderlinge relatie en het seksuele contact. 
Beiden kunnen door de ziekte en de behandeling veranderen (Schuurmans,1995). De Haes et 
al. (2001) vermelden dat de sociale factoren, die een algemene verstoring in de partnerrelatie 
teweeg brengen kunnen zijn: communicatieproblemen, gebrek aan intimiteit, negatieve 
reacties van de partner, sociale tegenwerking door derden, sociale isolatie en vertrouwen. De 
gevolgen van de ziekte treffen niet alleen de patiënt maar zijn ook van invloed op zijn/haar 
relatie. Als er beperkingen op seksueel gebied zijn ontstaan, zal ook de partner zich moeten 
aanpassen. Patiënt en partner verwerken de ziekte op een eigen wijze en in eigen tempo.  
Een partner kan bijvoorbeeld weer eerder zin in vrijen hebben, terwijl de patiënt vooral 
behoefte heeft aan ‘een arm om de schouder’. Hoe graag men het ook wil, soms lukt het niet 
om elkaar tot steun te zijn (Goethals &Van der Avoort,1998). 
 
De patiënt ervaart een verandering in het seksueel functioneren. De confrontatie hiermee 
dwingt de patiënt in te zien dat dit een verandering is en dat het anders zou moeten. Hoe de 
patiënt hiermee omgaat hangt af van de mate waarin een persoon en zijn sociale netwerk dit 
aankan en van de snelheid waarmee de verandering optreedt. 
 
De manier waarop de partner of anderen reageren, accepteren, ondersteunen of gevoelens 
tonen, heeft effect op hoe de patiënt zich aanpast aan een veranderd lichaamsbeeld. De wijze 
waarop de partner de patiënt aankijkt, aanraakt of benadert is van groot belang voor het 
herstelproces. Aandacht voor de patiënt en het veranderde lichaamsbeeld in de context van het 
sociale netwerk is van groot belang (Eeltink et al., 2006).  
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Hoofdstuk 3: Gevolgen van medische behandeling op 
seksualiteit. 
 

In dit hoofdstuk wordt informatie gegeven over de mogelijke gevolgen van chemotherapie, 
hormonale therapie, immunotherapie op de seksualiteit bij hematologische patiënten. Tijdens 
het informatiegesprek met de patiënt dienen de mogelijke gevolgen van chemotherapie 
besproken te worden. Onder de mogelijke gevolgen behoren ook de gevolgen die er zijn op 
het gebied van de seksualiteit en vruchtbaarheid. Men moet rekening houden met de leeftijd 
van de patiënt, de geneesmiddelen, de dosis, toedieningwijze, een onderliggend ziektebeeld en 
reeds bestaande veranderingen in seksualiteit.  
 

3.1  Chemotherapie, gevolgen voor de seksualiteit 

 
Chemotherapie is een behandeling van kanker met cytostatica. Deze geneesmiddelen zorgen 
ervoor dat sneldelende cellen tijdens de celdeling afgeremd of gedood worden. 
Chemotherapeutica leveren naast de antitumorale activiteit ook een toenemend spectrum aan 
mogelijke bijwerkingen op. Deze bijwerkingen moet men zo veel mogelijk trachten te 
voorkomen of tenminste te beperken. Zowel de oncologische verpleegkundige als de 
oncoloog dienen over een parate kennis te beschikken wat betreft de mogelijke bijwerkingen 
van de meest gebruikte chemotherapeutica, in dit geval bij hematologische patiënten (Ponnet, 
Simons, Verporten en Vranckx, 2003). 
Chemotherapie kan ook gevolgen hebben voor seksualiteit en fertiliteit (zie tabel 1).  
Bij patiënten die behandeld worden met alkylerende middelen, zoals: Busulfan, 
Cyclofosfamide, Dacarbazine, Ifosfamide of Melfalan, moet men rekening houden met de 
besmettingsduur van excreta, dat ligt tussen één en drie dagen na het starten van 
chemotherapie. 
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Tabel 1. Enkele voorbeelden van cytostatica gebruikt op de dienst hematologie. 
 

 
alkylerende stoffen 
 

 

 
extra 
besmet 
in dagen 

 
anatomische 

verandering 
 

 
mogelijke problemen voor de 
seksualiteit 

 
 

Busulfan 
Cyclofosfamide 
Dacarbazine 
Ifosfamide 
Melfalan 
 
 
 
 
 

 

 
1 
3 
1 
3 
2 

 
 
 
 
 
 

 
bij vrouw:fibrose 
van de ovaria 

 
 

bij man: aantasting 
van epitheelweefsel 
waardoor remming 
van functie van 
de testikels 

 
 

 
vervroegde menopauze of verschijnselen       
die daarbij kunnen horen, onregelmatige  
menstruatie tot amenorroe  

 
verstoorde spermatogenese, herstel is  
groter bij mannen jonger dan 30 jaar, 
geslachtsgemeenschap niet mogelijk, 
verstoord lichaamsbeeld                   

 
verminderde libido, opwindingstoornis 

 
 

                                                                                                                                                    
 

 
 
antimetabolieten 
 

 
 

extra besmet 
in dagen 

 
 

functionele 
verandering 

 
 

mogelijke problemen voor de 
seksualiteit 

 
 
      Cytarabine 
     Fludarabine 
     Gemcitabine 
     Methotrexaat 
                                        
 
 
 
 

 
 
 2 
2 
niet gekend 
urine3 
faeces 7 

 
 
vermoeidheid 
 

 
 
 minder plezier en belangstelling in seks 
 waaronder de partner ook kan leiden 

 
 
antitumor-antibiotica 

 
 

extra 
besmet 
in dagen 

 
 

functionele 
verandering 

 
 

mogelijke problemen voor 
de 
seksualiteit 

 
 
Bleomicine 
Daunorubicine 
Doxorubicine 
Mitoxantron 
 
 
 
 
 

 
 

3 
6 
6 
7 

 
 
 
 
 

 
 

vermoeidheid 
 
 

verminderde 
libido 

 
 
 
 
 

 
 

Minderplezier en 
belangstelling  
in seks waaronder de partner  
ook kan lijden 

opwindingsstoornis 
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antimitotische 
cytostatica 

 
 

extra 
besmet 
in dagen 

 
 

functionele 
verandering 

 
 

mogelijke problemen 
voor de 
seksualiteit 

 
Vincristine 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 

 

 
bij man : 
rétrograde 
ejaculatie(zaadlozi
ng 
terug in de blaas) 

 
Natuurlijke voortplanting 

is niet meer mogelijk (sperma 
kan kunstmatig uit urine 
worden verwijderd voor 
therapeutische inseminatie 
 
 

 
Asparaginase 
Carboplatine 
Cisplatine 
Etoposide 

 
2 
4 
7 
5 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
     (Eeltink et al., 2006).  
 
 
 
In de literatuur wordt beschreven dat seksueel functioneren na de verschillende behandelingen 
bij 40 tot 100 procent van de patiënten verandert. Seksueel contact is vaak mogelijk, maar de 
beleving van seksualiteit kan verandert zijn (Batchelor, Bijvank, Eeltink, den 
Hollander,1999).  
Een belangrijk punt waarover weinig in de literatuur is te vinden, zijn de risico’s van 
blootstelling van de partner aan cytostatica tijdens het vrijen. Eeltink et al. (2006) vermelden 
dat tijdens  het vrijen het contact met sperma, transpiratievocht, speeksel, urine en 
ontlasting niet altijd kan vermeden worden. Men dient rekening te houden met de 
besmettingsduur van excreta. Een aanwijzing hiervoor is opgenomen in bovenstaand schema. 

 
Algemeen mag verwacht worden dat nevenwerkingen van de chemotherapie zoals 
vermoeidheid, zich misselijk en brakerig voelen, alsook veranderingen in het uiterlijk (haar- 
en gewichtsverlies) een domper zetten op het seksuele verlangen. Vermits deze verschijnselen 
echter van voorbijgaande aard zijn, is hun invloed op de interesse voor seks dat ook (Goethals 
en Van der Avoort, 1998). 
  

3.1.1  Bij de vrouw 
 

Bij vrouwen kan cytostatica tijdelijk of blijvend de eierstokken beschadigen.  
                        Door anatomische verandering, zoals fibrose van ovaria, verandert de hormoonspiegel. 

Spiegels van FSH en LH zijn verhoogd, de oestrogeenspiegel is verlaagd. Daardoor kan een 
vervroegde menopauze optreden, of verschijnselen die daar bij kunnen horen, zoals 
onregelmatige menstruatie tot amenorroe. 
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                       De follikel destructie en verlies van eicellen heeft grote invloed op de vruchtbaarheid. 
Infertiliteit is afhankelijk van dosering en de leeftijd. Volgens Eeltink et al. (2006) is het bij 
vrouwen ouder dan dertig jaar minder waarschijnlijk, dat de fertiliteit zich herstelt omwille 
van een sterk verminderd aantal eicellen. 
 

3.1.2 Bij de man 
 

Een van de meest voorkomende lange-termijn neveneffecten van chemotherapie bij mannen 
zijn veranderingen op seksueel gebied. De sperma productie is  product en dosis gebonden. 
Onvruchtbaarheid komt voor bij Hodgkin, lymfomen, testies-kanker en acute leukemie 
(Corteel, 2008).  
Door behandeling met alkylerende stoffen kan aantasting van epitheelweefsel en remming van 
de functie van de testikels ontstaan. Door schade aan de cellen van Leydig is er een verstoorde 
spermatogenese (de schade is afhankelijk van de dosering en de duur van de behandeling). 
Verandering van de testosteronspiegel kan oligospermie (geringe zaadcelproductie),  
azoöspermie (ontbreken van levende zaadcellen in sperma) en erectiestoornissen veroorzaken. 
Azoöspermie komt bij 90% van de behandelde mannen voor en is irreversibel (Ponnet, 2000). 
Infertiliteit is afhankelijk van de dosering en de duur van de behandeling.  
Herstel van spermatogenese is groter bij mannen, jonger dan dertig jaar (Eeltink et al., 2006). 
 
Antimitotische cytostatica zoals bv. Vincristine, kunnen bij de man aantasting van de 
zenuwgeleiding veroorzaken, met als gevolg retrograde ejaculatie (zaadlozing terug in de 
blaas) en erectiestoornissen. Hierdoor is natuurlijke voortplanting niet meer mogelijk. Sperma 
kan wel kunstmatig uit de urine worden verwijderd, door gebruik van therapeutische 
inseminatie (Eeltink et al., 2006).   
 
Er zijn geen anatomische veranderingen en gevolgen voor vruchtbaarheid gerapporteerd bij 
behandeling met antimetabolieten, zoals Cytarabine, Fludarabine, Gemcitabine, Methotrexaat 
en antitumorantibiotica, zoals Bleomicine, Daunorubicine en Doxorubicine. Men moet wel 
rekening houden met een besmettingsduur van urine en faeces van twee tot zeven dagen, na 
het starten van de chemotherapie. Door vermoeidheid, verminderde libido en 
opwindingsstoornis kan men minder plezier en belangstelling in seks hebben. 
 

3.2  Hormonale therapie 

 
Hormonale therapie bij kanker is meestal gericht op het remmen of blokkeren van de werking 
van de geslachtsorganen.  Hormonale therapie wordt vooral toegepast  bij borstkanker, 
baarmoederkanker en prostaatkanker, maar ook bij bepaalde vormen van leukemie, het 
Hodgkin lymfoom, non-Hodgkin lymfoom en het multipel myeloom. 
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3.2.1  Hormonale therapie bij vrouwen 
 

Hormonen hebben een grote invloed op het leven van de vrouw. Oestrogeen, progesteron en 
testosteron zijn van invloed op emotioneel, psychisch en seksueel functioneren. 
Immunosuppressieve werking en afname van productie geslachtshormoon oestrogeen, kan 
menstruatiestoornissen, gespannen borsten, vaginale droogte, gewichtstoename, 
prikkelbaarheid of vaginale schimmelinfectie veroorzaken. Eeltink et al. (2006) tonen aan dat 
minder zin in vrijen, pijn bij het vrijen, afname aantrekkelijkheid, verstoord lichaamsbeeld, 
stemmingsverandering en depressie, invloed hebben op de beleving van seksualiteit (zie tabel 
2). 

 
Tabel  2: Enkele voorbeelden van hormoontherapie en gevolgen voor seksualiteit.  

 
 
 
hormoontherapie 

 
 

anatomische 
verandering 

 
 

mogelijke functionele 
verandering 

 
 
Dexamethason 
        prednison 
 
 
 
Medroxyprogesteron: 
                       Lucrin 
 
 
 
 
 

 
 
immunosuppreseive 
werking 
secundaire remming 
hypofise 

 
 
 

remming hypofise 
 
 
 
 
 
 

 
 
menstruatiestoornissen, lichte 
haaruitval 
acne/dik 
gezicht,oedeem,gevoelige borsten 
gewichtstoename,afname 
testosteron, 
verhoogd glucosegehalte 

 
vaginaal bloedverlies, gespannen 
borsten,  
eetlust opwekkend, 
gewichtstoename  
oedeem, prikkelbaarheid                    

 
 
 
 

 
 

3.2.2  Hormonale therapie bij mannen 
 

Een bijwerking van het toedienen van hormoontherapie bij mannen is afname van productie 
van het geslachtshormoon testosteron, afname van spermaproductie en immunosuppresieve 
werking. 
Daardoor kunnen mogelijke problemen voor seksualiteit ontstaan zoals: erectiestoornis, 
afgenomen zin in vrijen, opwindingstoornis, afname intensiteit van orgasme, moeheid, 
veranderd lichaamsbeeld en depressieve gevoelens. 
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3.3   Immunotherapie 
 

Naast hormonentherapie kan ook immunotherapie toegepast worden.  
Immunotherapie is een behandeling die onze natuurlijke afweer of immuniteit stimuleert om 
de kanker aan te vallen. Immunotherapie bij chronische lymfatische leukemie bestaat uit het 
toedienen van bepaalde eiwitten, de zogenoemde monoklonale antilichamen, om de 
leukemiecellen gericht aan te vallen. 
Stimulatie van het immuunsysteem kan vermoeidheid, hypo/ hyperthyreoidie, en bij de vrouw 
droog opgezet slijmvlies van de vagina veroorzaken. Hierdoor ervaart men problemen voor 
seksualiteit, zoals libidostoornis, reversibele erectiestoornis, minder zin in vrijen en moeite 
met het krijgen van een orgasme (Eeltink et al.,2006). 
 

3.4  Overige medicatie 
 

Naast chemotherapeutica zijn er medicijnen die een invloed hebben op de seksualiteit, zoals 
anti-emetica, bepaalde antidepressiva, sedativa, antihistaminica, antidepressiva, narcotika en 
steroïden,  die afgenomen zin in vrijen en erectiestoornissen kunnen veroorzaken De ernst is 
afhankelijk van de dosis en toedieningwijze (Batchelor et al.,1999).  

 

3.5  Stamceltransplantatie 
 

De stamceltransplantatie heeft een belangrijke plaats gekregen binnen de behandeling van 
hematologische ziekten, zoals leukemieën, lymfomen en multipel myelomen. Naarmate meer 
patiënten voor deze procedure in aanmerking komen en de definitieve genezingskansen 
toenemen, wordt dit aspect belangrijker.  
Tijdens de conditionering, de voorbereiding op de stamceltransplantatie, worden hoge 
dosissen chemotherapie, eventueel gecombineerd met radiotherapie, toegediend.  
 
Bij vrouwen die een stamceltransplantatie ondergaan met een hoge dosis chemotherapie 
Melfalan/ Cyclofosfamide, kunnen anatomische veranderingen optreden, zoals fibrose van de 
ovaria. De ernst is afhankelijk van de dosis en toedieningwijze. Door disfunctioneren van 
ovaria verandert de hormoonspiegel. FSH en LH zijn verhoogd en de oestrogeenspiegel is 
verlaagd. Mogelijke problemen voor seksualiteit zijn, een vervroegde menopauze of de 
verschijnselen die daarbij horen, onregelmatige menstruatie tot amenorroe ( Eeltink et al., 
2006). 

 
Bij mannen die een stamceltransplantatie ondergaan met hoge dosis chemotherapie Melfalan/ 
Cyclofosfamide/Busulfan, kan aantasting van epitheelweefsel, met remming van de functie 
van de testikels ontstaan. Er kan een functionele verandering optreden door schade aan de 
cellen van Leydig en verstoorde spermatogenese. De schade is afhankelijk van de dosering en 
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de duur van de behandeling. De testosteronspiegel kan verlagen,  LH /FSH  kan verhogen, 
waardoor oligospermie en erectiestoornissen kunnen ontstaan (Eeltink et al., 2006). 
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 Hoofdstuk 4: Seksuele hulpverlening door de    
oncologische    verpleegkundige       

 
Effectieve behandeling en langere overlevingstijd maken dat voor veel mensen de seksualiteit 
een belangrijk aspect is van de kwaliteit van leven. Seksuele hulpverlening omvat zowel de 
stimulering van het seksuele welzijn als de behandeling van seksuele problemen (Batchelor et 
al., 1999). 
Wanneer patiënten door hun ziekte of door de behandeling hun seksualiteit anders gaan 
ervaren, is het van groot belang dat dit bespreekbaar wordt gemaakt.  
Als de patiënt is voorbereid op de eventuele veranderingen in de seksualiteit kan hij/zij er 
beter mee omgaan (Gamel en Eeltink, 2006). 
Veel hulpverleners weten zich geen raad en hebben dan ook grote problemen met het 
bespreekbaar maken van het thema seksualiteit in relatie tot kanker. Ondanks emotionele en 
rationele bezwaren, ervaren veel patiënten en hulpverleners toch de behoefte om te praten 
over seksualiteit en de impact van de maligne aandoening op hun seksuele beleving (Gamel 
en Eeltink, 2006; Batchelor et al., 1999). 
. 
Uit literatuurstudie en zelf gevoerd onderzoek bij hematologische patiënten in UZ Leuven (zie 
praktijk gedeelte), is gebleken dat de patiënt vaak de behoefte voelt aan voorlichting en 
begeleiding, maar niet altijd zelf met de vragen komt. Daardoor kan een actueel probleem 
onbesproken blijven.  
 
Het doel van dit hoofdstuk is leren omgaan met seksuele vragen, zorgen en problemen van de 
patiënten. Het toepassen van juiste interventies zal de verpleegkundige helpen om dit 
onderwerp bespreekbaar te maken,  om een optimale voorlichting en begeleiding te kunnen 
bieden. 
  

4.1   Interventies met betrekking tot seksualiteit 
 

De verpleegkundige interventies bij patiënten met seksuele veranderingen liggen vooral op 
het gebied van voorlichting geven, het begeleiden van de patiënt en het doorverwijzen van de 
patiënt wanneer dat nodig is (Batchelor et al., 1999). Ook Castelijns (2006) geeft aan dat de 
verpleegkundige moet open staan voor de patiënt en hem de mogelijkheid moet aanreiken om  
te praten over zijn problemen. Hiervoor zijn een dosis luistervaardigheid en kennis nodig. 
Niet alleen  kennis over ziekte en behandeling, maar ook kennis over de eigen visie en 
gesprekstechnieken. Dit om de patiënt goed te kunnen begeleiden, informeren en tijdig door te 
verwijzen naar de behandelde arts of psycholoog (Castelijns, 2006). 
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Verpleegkundige interventies m.b.t. seksualiteit, zijn gericht op het bevorderen van de 
seksuele gezondheid van de mens. 
De definitie van de seksuele gezondheid volgens de WHO, werd omschreven  in punt 1.1. Uit 
de literatuur komen de volgende karakteristieken van seksuele gezondheid naar voren: 
acceptatie van seksualiteit en lichaamsfuncties als normaal en natuurlijk, een positief 
lichaamsbeeld, voldoende kennis over seksualiteit en seksuele functioneren, alsook  
herkenning en acceptatie van eigen seksuele gevoelens (Batchelor et al., 1999).  
Deze kenmerken van seksuele gezondheid geven de gebieden aan waarop de hulpverlener 
zich kan richten om seksueel welzijn te stimuleren, of seksuele problemen te behandelen. 
Bij het uitvoeren van verpleegkundige interventies, gericht op het bevorderen van de seksuele 
gezondheid, kan men gebruik maken van Gordon’s gezondheidspatronen. Het uitgangspunt 
van Gordon’s gezondheidspatronen omvat een holistische benadering van het functioneren 
van het individu.  
Gordon omschrijft seksualiteit als een uitdrukking van seksuele identiteit. Het kan maar is niet 
beperkt tot seksuele relaties met een partner.  
Gordon’s patroon van seksualiteit en voortplanting is één van de gezondheidspatronen die 
betrekking hebben op de verandering in seksualiteit. Andere patronen zijn 
zelfbelevingspatronen,  rollen en relatie-patronen (Batchelor et al., 1999). 
Seksualiteit en intimiteit hoeven dus niet alleen vanuit het patroon seksualiteit benaderd te 
worden. Ook patronen zoals gezondheidsbeleving, uitscheiding stressverwerking, maar ook 
waarden en geloofsovertuiging kunnen een ingang hebben om de patiënt de mogelijkheid te 
geven de beleving van seksualiteit en intimiteit te bespreken ( Castelijns, 2006).  

  
Als men bij het moment van de diagnose en de behandeling  patiënten vraagt hun ervaring 
met seksualiteit te beschrijven, kan hun eerste reactie zijn dat seksualiteit op dat moment geen 
prioriteit heeft en dat zij niet vaak of  helemaal geen gemeenschap hebben. 
In deze reactie van de patiënten zijn twee belangrijke aspecten van patiëntenperspectief te 
zien. Allereerst wordt prioriteit gegeven aan overleven. Wat niet wil zeggen dat de patiënt 
geen vragen of zorgen heeft op seksueel gebied. Men zegt dat het niet de hoogste prioriteit 
heeft tijdens de periode van diagnostiek en behandeling. Ten tweede associëren veel patiënten 
het woord seksualiteit met hoe (vaak) zij vrijen (Kanker en seksualiteit, 2001). 

 
Wanneer de patiënt aangeeft dat seksualiteit geen prioriteit heeft mag daaruit niet worden 
afgeleid dat er ook geen vragen, zorgen of problemen zijn op het gebied van de partnerrelatie, 
intimiteit of lichaamsbeeld. Het herkennen en het diagnosticeren van seksuele problemen is 
niet alleen een taak van de hulpverlener, ook de patiënt is hierbij actief betrokken.  
Toch is het proces van diagnosticeren niet gemakkelijk, omdat patiënten vaak terughoudend 
zijn om over seksualiteit te praten (Meijer, 2006). 
 
Wanneer de patiënt al problemen ervaart rond seksualiteit, blijkt de drempel om hierover te 
praten nog hoger te zijn. Indien de hulpverlener de eerste stap zet en bij patiënten informeert 
of er vragen of zorgen zijn rondom seksualiteit, de partnerrelatie of het lichaamsbeeld, is een 
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belangrijke stap gezet in het bevorderen van het seksuele welzijn van de patiënt en het 
behandelen van zijn seksuele problemen (Eeltink et al., 2006). 
 
 

4.2  Seksualiteit en revalidatieproces 

 
Seksualiteit is een complex begrip dat bestaat uit seksueel functioneren, fertiliteit, 
lichaamsbeeld, rollen en relaties. De holistische aanpak is nodig om inzicht te krijgen in de 
patiënt als geheel, namelijk hoe hij functioneert, zijn gezin, zijn perspectief, ten aanzien van 
kanker en de context waarin dit allemaal plaatsvindt.  
Bij het zoeken naar een oplossing voor seksuele problemen is het dan ook van belang uit te 
zoeken of de seksuele problemen voornamelijk van lichamelijke of psychische aard zijn. 
Hoewel de scheiding tussen lichamelijke en geestelijke oorzaken niet altijd heel duidelijk is, 
is een onderzoek naar het seksueel vermogen en beleving van seks voor en na de kanker 
zinvol. Kanker raakt immers een mens in zijn totaliteit en grijpt in op lichaam en geest. Welke 
hulp zinvol is, is afhankelijk van de gevonden oorzaak ( Kanker en seksualiteit, 2001). 
 
 
Het initiatief voor een gesprek ligt in de praktijk meestal bij de hulpverleners en slechts 
zelden bij de patiënt: “ Je moet de eerste stap zelf zetten.” De verpleegkundige moet 
openstaan voor de patiënt en hem de mogelijkheid bieden om te praten over zijn problemen 
(Meijer, 2006). 
 
Het bespreekbaar maken van seksualiteit vereist dat er voldoende tijd is. Het tijdstip om hier 
over te beginnen, is zo snel mogelijk na de diagnose. Net zoals bij de anamnese moet de 
privacy gewaarborgd blijven. De opbouw van het gesprek is essentieel. Er kan bijvoorbeeld 
worden begonnen met de lichamelijke problemen, emotionele beleving, gevolgd door het 
sociale netwerk en relaties met of zonder intiem gedrag  (Batchelor et al., 1999). 

 
Het is essentieel dat de verpleegkundige de juiste kennis, handelingen en houding heeft 
tegenover de patiënt wanneer deze vragen heeft over seksualiteit. Verpleegkundigen kunnen 
gebruik maken van het PLISSIT- model van Annon, om zo beter te voldoen aan de noden van 
de patiënt aangaande seksualiteit (Taylor en Davis, 2006). 
 
PLISSIT bestaat uit vier stappen. De eerste stap (Persmission-Giving), het geven van 
toestemming om over seksualiteit te praten. De tweede stap (Limited Information), het 
verstrekken van informatie over seksualiteit. De derde stap (Specific Suggestions), het geven 
van specifiek advies. De vierde stap (Intensive Therapy), gespecialiseerde behandeling en 
opvolging. 
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Permission Giving 
Het geven van toestemming omvat twee aspecten. Enerzijds krijgt de patiënt de mogelijkheid 
om over zijn relatie en seksleven te praten. Anderzijds wordt de patiënt aangemoedigd zijn 
normale gedrag, waarover hij zich zorgen maakt, voort te zetten. Men wil hier het belang van 
de luisterbereidheid van de hulpverlener benadrukken. Luisteren is de basis voor elk zinvol 
gesprek. Het betekent maximaal aandacht geven en zich volledig concentreren op wat de 
patiënt zegt. De toestemming geven om te communiceren lost niet alle relationele en seksuele 
problemen op. Het helpt voornamelijk om de bezorgdheid van de patiënten over hun 
verlangens, gevoelens, fantasieën en gedragingen weg te nemen (Taylor en Davis, 2006). 
 
 
 
 
Limited Information 
Seksuele problemen hebben vaak te maken met onvoldoende kennis of verkeerde opvattingen.  
Hulpverlening bestaat daarom voor een groot deel uit het geven van informatie. Dit betekent 
dat hulpverleners een zekere seksuologische bagage dienen te hebben. Het is belangrijk dat de 
gegeven informatie relevant is voor de patiënt (Taylor en Davis, 2006). 
 
Specific Suggestions 
In tegenstelling tot de eerste twee fasen is het hier belangrijk om een eerste informatie over de 
patiënt en zijn problemen in te winnen. Zo kan men een beeld krijgen van de geschiedenis of 
de ontwikkeling van seksuele problemen. In de praktijk betekent het dat de hulpverleners 
geen gedetailleerde seksuele anamnese hoeft af te nemen. Het dient enkel om de patiënt te 
adviseren  (Taylor en Davis, 2006). 

 
Intensive Therapy 
Indien men de gehele seksuele geschiedenis tracht te reconstrueren start men met de vierde 
stap, intensive therapie. In de twee eerste fasen wordt er niet van de patiënt verwacht dat hij 
acties onderneemt om zijn gedrag te wijzigen. Het geven van specifieke suggesties en 
intensieve therapie echter zijn rechtstreekse pogingen om de patiënt te helpen zijn gedrag aan 
te passen, zodat de gestelde doelen gehaald kunnen worden. Verpleegkundigen hebben niet de 
seksuologische kennis en vaardigheden om intensive therapie te geven, in dat geval kan de 
verpleegkundige doorverwijzen naar een seksuoloog (Taylor en Davis, 2006). 
 

 

4.3  Praktische richtlijnen 
 
Aangezien seksualiteit voor veel patiënten een gevoelig onderwerp is, moeten hulpverleners 
extra aandacht besteden aan de wijze waarop men het onderwerp bespreekbaar maakt. de 
Haes et al. (2001) bespreken praktische richtlijnen en tips voor de hulpverleners. Seksualiteit 
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als onderwerp samen met zaken als, werk, gezin, kinderen, staan al in een vroeg stadium op 
de agenda. Verpleegkundigen moeten regelmatig terug komen op de veranderingen die kanker 
in het leven van iemand teweegbrengt, ook wat de relatie en seksualiteit betreft. De keuze van 
het moment om daadwerkelijk op het thema seksualiteit in te gaan laat men best over aan de 
patiënt zelf. Verpleegkundigen betrekken ook de partner bij dit gesprek. De patiënt moet 
merken dat de verpleegkundige bereid is om over zaken te spreken, maar ook kan accepteren 
dat de patiënt bepaalde dingen voor zichzelf wil houden.  
 
Voor de hulpverleners werkzaam in de oncologie is het van essentieel belang om te durven 
stilstaan bij de seksuele beleving van patiënten. De grote uitdaging ligt in het doorbreken van 
het stilzwijgen, dat heerst rond seksualiteit en kanker (van de Wiel, 2006). 
 
Als de verpleegkundige zich bewust is welke seksuele veranderingen de behandeling  

                        tot gevolg kan hebben en erkent hoe belangrijk seksualiteit voor de patiënt is, zal de 
verpleegkundige steeds minder moeite hebben om seksuele kwesties met de patiënt te 
bespreken.  
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  Deel 2: Het verpleegkundig onderzoek en het uitwerken    
van een informatiefolder 

  Hoofdstuk 5: Het verpleegkundig onderzoek 

 

 5.1. Inleiding  
 

                        Met dit werk wil ik verschillende aspecten in kaart brengen rond informatie over seksualiteit 
bij hematologische kankerpatiënten tijdens de behandeling met chemotherapie. Het doel van 
het onderzoek is inzicht te krijgen in de behoeften, kennis en communicatie van patiënten in 
verband met seksualiteit, tijdens de behandeling met chemotherapie. Op die wijze wordt 
gehoopt dat patiënten in de toekomst beter kunnen geïnformeerd worden.  

                       De studie heeft verschillende stappen ondergaan om tot een eindresultaat te komen.  
                       Ze is gegroeid vanuit de nood van de chemopatiënten en verpleegkundigen. 
 
 

                   5.2  Ethische  kwesties bij het verpleegkundig onderzoek 
 
                        Dit onderzoeksproject werd voorgelegd aan en goedgekeurd door de Ethische Commissie van 

de UZ Leuven. Het gaat over een academische studie (niet commerciële opdrachtgever) en 
een monocentrische studie (enig centrum in België). 

                        Er werden volgende documenten ingediend: Aanmeldingsformulier, Begeleidende brief van 
de onderzoeker aan de Voorzitter van de Ethische Commissie UZ Leuven, Studieprotocol, de 
samenvatting van het protocol (Nederlandstalig), de informatie en het toestemmingsformulier 
voor de deelnemers en de vragenlijst voor de patiënten. Deze documenten zijn gevoegd in 
bijlage 1, 2, 3, 4, en 5. 

                        Indien de onderzoeker werkzaam is in de Universitaire Ziekenhuizen Leuven, dient in eerste 
instantie een S-nummer aangevraagd te worden  bij de Dienst Coördinatie Klinische Studie. 
Deze documenten moesten door de onderzoeker eigenhandig ondertekend worden en diende 
bepaalde elementen te bevatten zoals: korte beschrijving van het onderzoek en vermelden wie 
de opdrachtgever ervan is. In deze brief werd uitgelegd dat de studie kadert in het eindwerk, 
gevraagd vanuit de opleiding bachelor ziekenhuisverpleegkundige KHLim te Hasselt. Het 
doel van deze studie is de verschillende aspecten in kaart te brengen rond informatie over 
seksualiteit bij kankerpatiënten, tijdens de behandeling met chemotherapie. De brief bevatte 
een verklaring van de onderzoeker, dat zij kennis had genomen van de ingediende 
documenten, er geen wetenschappelijke noch ethische bezwaren zijn en de studie kan 
uitvoeren. Dat er geen onderzoekskosten ten laste worden geleverd van de patiënt, de 
ziekteverzekering of het ziekenhuis. De studie gebeurt in samenwerking met de dienst 
hematologie UZ Leuven.  
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                       Het S-nummer werd niet onmiddellijk toegekend. Na ontvangst van de opmerkingsbrief van 
de Commissie Medische Ethiek, diende ik de eerste vraag van de vragenlijst aan te passen. 
Eveneens moest de promotor van deze studie doorgegeven worden. Enkele weken later werd 
de goedkeuring toegekend. Aan dit dossier werd het studienummer S 51414 toegekend. 

 

                  5.3  Methode  

 
                        Voor dit onderzoek werd door de onderzoeker een vragenlijst opgesteld. Naast enkele 

demografische gegevens bestaat de lijst uit tien eenvoudige vragen rond informatie en 
behandeling van de patiënten in verband met seksualiteit. 

                       Bij het opstellen van de vragenlijst diende zoveel mogelijk gestreefd te worden naar een 
eenvoudig taalgebruik. Het medisch vakjargon is helemaal niet vanzelfsprekend voor de 
patiënt en het gebruik van deze terminologie diende dan ook zo veel mogelijk vermeden te 
worden.  

 
                       Aan de deelnemers werd gevraagd om de vragenlijst in te vullen.  In de eerste acht vragen kon 

een keuze gemaakt worden uit meerdere antwoorden. De twee laatste vragen waren open 
vragen, een voor de patiënt en een vraag voor de partner, waarbij ze zelf vragen konden 
formuleren. Het invullen duurde ongeveer drie à vijf minuten. Ze mochten bijgestaan en 
begeleid worden door hun partner. 
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Vragenlijst: 
 
 

1. Bent U  :       man 
                       vrouw 
                      leeftijd   … 
 

2   a  Werd er tijdens de behandeling, door de hulpverleners verbonden aan  
           de dienst hematologie, gesproken over seksualiteit ? 
             ja 

       neen 
       weet het niet 
     zo ja  

                 door wie:  arts 
                                  verpleegkundige 
                                  andere  (psychologe, sociaal assistente) 

 
    b    Werd U voldoende geïnformeerd over dit onderwerp tijdens de behandeling ?  

     ja  
     neen             

                zo ja   
                door wie          arts 
                                        verpleegkundige 
                                        andere (psychologe, sociaal assistente)    
                                                                                                               
3 Hebt u de informatie zelf opgezocht? 

    ja 
    neen              

                     zo ja waar          internet 
              lectuur 
              vrienden 

                                         andere 
 
4 Hebt u voldoende kennis over dit onderwerp? 

   ja 
   neen 
   weet het niet 

 
5.   Vindt u dit (moeilijk) onderwerp belangrijk om te bespreken?  

  ja 
  neen 
 weet het niet   

 
 
 
 
 

      versienummer  S51414                                                                                                   versiedatum  10 december 2008     pagina 1                                
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6. Vindt uw partner dit onderwerp belangrijk om te bespreken? 

   ja 
   neen 
   weet het niet                                                                                                               

                                                                                                              
  
7. Vindt u dat informatie rond seksualiteit spontaan moet gegeven worden tijdens 
      de behandeling? 

   ja 
   neen 
   weet het niet 

            zo ja  
           door wie             arts 
                                      verpleegkundige 
                                      andere (psychologe, sociaal assistente) 
 
 
8. Durft u (spontaan) vragen te stellen over seksualiteit?  

  ja 
  neen 
  weet het niet 

            zo ja 
            aan wie            arts 
                                    verpleegkundige 

 andere (psychologe, sociaal assistent) 
 
 
 

 
 
9. Welke vragen heb jij over seksualiteit tijdens uw behandeling? 
 

 
10. Welke vragen heeft uw partner over seksualiteit tijdens uw behandeling?  

 

 

 

 

 

 
Versienummer S51414                                                                                                                                 versiedatum 10 december 2008 

pagina 2 
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De patiënt werd schriftelijk en mondeling op een heldere wijze geïnformeerd dat hij/zij geheel 
vrij aan het onderzoek kon deelnemen (zie bijlage 4). Aan de patiëntengroep werd allereerst 
uitgelegd wat de doelstelling van de studie is. Vervolgens werd de vraag gesteld om het 
toestemmingsformulier te ondertekenen, of te weigeren ( zie bijlage 5). 
Bovendien werden de patiënten  geïnformeerd dat ze op ieder moment, zonder nadere 
verklaring, zich konden terugtrekken. Mocht de patiënt tijdens de onderzoeksperiode nog 
nadere informatie willen vragen dan kon hij/zij steeds met de psychologe of met mij contact 
opnemen op de dienst hematologie E630.  
De gegevens werden alleen gebruikt voor dit onderzoek en zullen vertrouwelijk behandeld 
worden.  
De patiënten ondervonden een positieve betrokkenheid en voelden zich gewaardeerd. Ook de 
partner vond het positief om aan de proef deel te mogen nemen. De vragen namen niet veel 
tijd in beslag, omdat ze duidelijk en begrijpbaar waren voor iedereen. De ruimte om te noteren 
was voldoende.  
 

5.4  Proefopzet 
 
De studie vond plaats bij gehospitaliseerde patiënten op E 630 en ambulante patiënten op de 
dagzaal E 616, van UZ Leuven (Gasthuisberg). 
De vragenlijsten werden uitgedeeld in de periode van half januari tot maart 2009.  
De deelnemers aan de studie zijn patiënten, vijfentwintig vrouwen en vijfentwintig mannen, 
tussen 20 en 60 jaar. Het zijn patiënten die gediagnosticeerd zijn met een kwaadaardige 
hematologische aandoening zoals ziekte van Kahler, lymfoon, AML, CML  en bezig zijn met 
chemotherapie. Aan de patiënten werd informed consent gevraagd.  
De patiënten werden benaderd voor deelname aan de studie en gevraagd een vragenlijst in te 
vullen, waarbij hun noden, kennis en communicatie zal nagegaan worden.  
 
Ondanks het feit dat kanker en seksualiteit een taboe thema is, waren de patiënten enthousiast 
over het idee van de inhoud. Uit respect voor de respondenten werden de vragenlijsten niet 
toegevoegd aan de scriptie. Hun noteringen werden grondig nagelezen, geëvalueerd en 
samengevat.  
Al van bij het begin werd vastgesteld dat er veel nood is aan het begeleiden van patiënten 
tijdens de behandeling met chemotherapie en de gevolgen op seksueel vlak. Er waren twee 
vrouwen bij die niet wensten deel te nemen aan de enquête, omdat ze oordeelden dat het 
onderwerp voor hen niet van toepassing was. Al de overige respondenten en hun partner 
waren tevreden dat dit thema werd besproken.  
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5.5  Bespreking van de resultaten  
 
De gemiddelde leeftijd van de ondervraagde vrouwen is 38 jaar (n=25) en van de mannen 46 
jaar (n=25).  De minimum leeftijd van de respondenten was 20 jaar en de maximum leeftijd 
60 jaar.  
 
Op de eerste vraag aan de totale groep respondenten, of er tijdens de behandeling door de 
hulpverleners werd gesproken over seksualiteit, antwoordden  20 % met  ja (n=10), 78 %  
neen (n=39) en 2 %  zei, ik weet het niet (n=1). In grafiek 1 werd het verschil tussen mannen 
en vrouwen aangetoond.  
 
Grafiek 1. Percentage antwoordvraag : Werd er tijdens de behandeling door de  hulpverleners,  
verbonden aan de dienst hematologie, gesproken over seksualiteit? 

 
 
       

38 % (n=19) van de totale groep gaf aan zelf bijkomende informatie opgezocht te hebben over 
seksualiteit. Deze informatie werd vooral gezocht via Internet of via lectuur.  
  
Op de vraag of de patiënten voldoende kennis hebben over het onderwerp, antwoordde 46 % 
van de totale groep wel kennis te hebben (n=23), 34 % van niet (n=17) en 20% zei het niet te 
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weten (n=10). Ongeveer de helft van de patiënten geeft dus aan over voldoende kennis te 
beschikken.  
46 % (n=23) vindt dat het onderwerp belangrijk is om te bespreken. 36% vindt van niet 
(n=18) en 18% weet het niet (n=9). In grafiek 2 werd het verschil tussen mannen en vrouwen 
aangetoond.  
 
Grafiek 2: Percentage antwoorden ‘ Is het onderwerp belangrijk om te bespreken ?  
                                          

 
 
 
  

Wanneer de vraag gesteld werd of de partner het belangrijk vindt dit onderwerp te bespreken  
60 % (n=30) zegt ja, 18 %  (n=9) neen en 22% (n=11) wist het niet. 

 
                       Op de vraag of de respondent het belangrijk vindt dat informatie rond seksualiteit spontaan 

moet gegeven worden tijdens de behandeling, antwoordde  80% (n=40) met ja, 6% (n=3) neen 
en 14 % (n=7) weet het niet. In grafiek 3 werd het verschil tussen mannen en vrouwen 
aangetoond.  

 
 
 
 
 
 
 
 



32 

 

 
 
 
 
 
 

Grafiek 3:  Percentage antwoorden: Moet informatie spontaan gegeven worden?  
 

 
Wanneer aansluitend gevraagd werd door wie de informatie moet verstrekt worden, 
antwoordde  52% (n=26) dat dit door de arts moet gebeuren, 38 % (n=19) zegt door de 
psychologe of sociaal assistente en 10 % (n=5) door de verpleegkundige.  
Op de vraag of ze spontaan durven vragen te stellen, antwoordde 68% (n=34) met ja, 22% 
(n=11)  neen en 10% (n=5) weet het niet.   
Na het invullen van de vragenlijst mochten de patiënten en hun partner vragen stellen, die ze 
zelf belangrijk vonden, omtrent behandeling en seksualiteit.  Deze vragen en antwoorden 
worden hieronder opgedeeld in mannen en vrouwen,  alsook in patiënten en hun partners.   
 
Overzicht van de antwoorden, gesteld aan de groep van 25 vrouwen. 
Welke vragen heb jij over seksualiteit tijdens uw behandeling?  
 
 
 
Vragen van de patiënt: 

 Wat zijn de gevolgen op het seksuele leven van de patiënt?  
 Of het normaal is dat het libido vermindert tijdens de behandeling en dit alleen 

bij mij of ook bij anderen?  
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 Is de verminderde libido van blijvende aard of niet?  
 Bestaat een vorm van preventie of niet?  
 Welke producten zijn er te verkrijgen en hoe worden ze gebruikt? 
 Wat zijn de gevolgen van chemotherapie?  
 Of de medicatie(s) welke moet ingenomen worden tijdens de behandeling,  of 

RX  schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid?   
 Is er medicatie te krijgen die de vruchtbaarheid kan beschermen?  
 Hoeveel chemokuren of RX kan men maximum krijgen voor een complete 

onvruchtbaarheid kan optreden?  
 

      Vragen van de partner: 
 Hoe kunnen we met de gevolgen van de behandeling op seksueel vlak omgaan?  
 Hoe kunnen we tegemoet komen aan mijn en zijn behoeften? 
 Waarom wordt seks zo moeilijk?   
 Welke zijn de risico’s van seks voor de patiënt?  

 
Overzicht van de antwoorden op de open vragen gesteld aan de groep van 25 mannen. 
Welke vragen heb jij over seksualiteit tijdens de behandeling?   

 
Vragen van de patiënt: 

 Is seks gezond tijdens de chemotherapie? 
  Wat is de invloed van chemotherapie op seksualiteit en vruchtbaarheid?  
  Heeft chemo invloed op prestaties en kwaliteit van sperma?  
 Hoe groot is de kans op impotentie en verlaging van libido?  
 Kan ik nog kinderen maken?  
 Is seks gevaarlijk voor de partner?  
 Open informatie naar hoe de seksuele beleving zal worden ervaren tijdens de 

chemokuur is heel belangrijk.  
 Hoe groot zijn de risico’s op infectie?  
 

Vragen van de partner: 
 Zijn de erectiestoornissen tijdelijk of blijvend en aan wat zijn ze te wijten?  
 Wordt het ooit weer zoals vroeger?  
  Is geen behoefte aan seks een normaal verschijnsel?  
 De patiënt is altijd veel te moe, het gaat niet meer, zal het zo blijven?  
 Vermoei ik mijn partner niet te veel?  

 
 5.6   Conclusie van het onderzoek 
 
De gevonden resultaten tonen aan dat slechts in beperkte mate (20 %) patiënten geïnformeerd 
worden rond seksualiteit tijdens de behandeling. Slechts een klein percentage deelde mee dat 
ze uitleg gekregen hadden tijdens de behandeling. Ongeveer de helft van de respondenten 
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geeft aan dat ze het toch wel belangrijk vinden dat dit onderwerp besproken wordt. De grote 
meerderheid (80 %) van de deelnemers geeft bovendien aan dat ze spontaan informatie 
wensen te krijgen rond dit onderwerp. Dit toont een duidelijke verschil aan tussen hun 
behoeften voor informatie en de realiteit. Uit het onderzoek blijkt ook dat patiënten zelf actief 
op zoek gaan naar informatie, vooral via internet of via lectuur. Het zou dus kunnen dat 
patiënten zelf hun infobehoeften aanvullen. Opvallend is dat de grote meerderheid van 
respondenten deze informatie spontaan van de arts willen. Een mogelijke reden daarvan kan 
zijn dat de artsen als eerste een slecht nieuwsgesprek voeren, maar daarna nemen 
verpleegkundigen het meestal over. Ook al blijkt uit deze bevraging dat patiënten de 
verpleegkundigen  niet als eerste en zeker niet als enige aanspreekpunt zien, is het toch 
belangrijk dat verpleegkundigen voldoende kennis hebben rond dit onderwerp en weten hoe 
ze dit kunnen bespreken.  

                       Natuurlijk moet er rekening mee gehouden worden dat dit onderzoek gedaan werd bij een 
beperkte groep, specifiek op de dienst hematologie. Wat betekent dat we deze resultaten niet 
kunnen veralgemenen.  
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Hoofdstuk 6:  Informatiefolder 

 

6.1   Inleiding 
 
Uit de enquête blijkt dat de patiënten beter geïnformeerd willen worden. Naar aanleiding 
daarvan wordt een beknopte informatiefolder samengesteld met enkele praktische richtlijnen 
en instructies, ten behoeve van de patiënten.  
Corteel (2008) toonde bij navraag aan collega’s  verpleegkundigen aan, dat  niemand een 
gesprek voert over seksualiteit met de patiënten. Er wordt ook geen uitleg over eventuele 
veranderingen op seksueel en relationeel gebied gegeven. Voor hen is er een drempel, vb. het 
is vervelend, ze voelen zich te jong, ze weten niet hoe er over te beginnen. 
Men is het erover eens dat voorlichting en begeleiding op seksueel gebied bij mensen met 
kanker een achtergebleven gebied vormt.  
Ook volgens een Amerikaanse studie van 200 patiënten had slechts de helft al gehoord over 
het invriezen van sperma. De meest voorkomende reden was niet voortijdig geïnformeerd te 
zijn over deze mogelijkheid (Corteel, 2008).  
 
Een folder met een klare en duidelijke taal kan een leidraad zijn voor de patiënten, waarbij ze 
op eigen tempo en volgens eigen behoefte de informatie kunnen doornemen.  Het theoretische 
gedeelte geeft voor het opstellen van deze folder duidelijke en onderbouwde informatie,  naar 
de impact van de medische behandeling, van kanker op seksualiteit.  
Bij het opstellen van de folder zullen volgende aspecten en enkele praktische richtlijnen aan 
bod komen: oorzaken van seksueel disfunctioneren door kanker, gevolgen van medische 
behandeling op seksualiteit, therapie en mogelijke oplossingen.  
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6.2  Informatiefolder  

 
Inhoud 
 
Voor wie is deze folder bestemd? 
Veranderingen in seksualiteit 
Chemotherapie,  gevolgen voor de seksualiteit 
Mannen 
Vrouwen  

                  Hormonale  therapie, gevolgen voor de seksualiteit 
Mannen 
Vrouwen 
Stamceltransplantatie, gevolgen voor seksualiteit 
Mannen 
Vrouwen 
Seksualiteit en revalidatieproces 
Seksualiteit en relatie 
Anders vrijen, enkele suggesties  
Mannen 
Vrouwen 
Meer info… 
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                 Voor wie is deze folder  bestemd? 
 
                       Deze folder is bestemd voor patiënten en hun partner, die in behandeling zijn voor een 

hematologische, kwaadaardige aandoening. 
                       Kanker verandert alles, ook je seksleven. 
                       Aarzel dus niet met onze medewerkers te spreken over uw vragen, gevoelens en eventuele 

onzekerheden. 
 
 
                  Veranderingen in seksualiteit 
 
                       Als gevolg van kanker of de behandeling, kunnen tal van lichamelijke veranderingen optreden 

die een invloed kunnen hebben op het seksueel functioneren, zoals pijn, vermoeidheid of 
misselijkheid. Dit kan leiden tot het verlies van interesse in seksualiteit. 

                       Gevoelens van angst, depressie woede of onbegrip,  die na de diagnose van kanker kunnen 
ontstaan, zorgen dat seksualiteit  op dat moment geen prioriteit heeft.  

 
                       Kanker kan een verstoring in de partnerrelatie teweeg brengen.  Dit kan bijvoorbeeld leiden tot 

een slechte communicatie, angst voor afwijzing, gebrek aan intimiteit,  gevoel van 
eenzaamheid, moeite om over dit onderwerp te spreken.  

 
                        Het is  heel normaal dat de seksualiteit even op een laag pitje brandt. Toch hoort het er nog 

altijd bij. Seks zorgt voor intimiteit en kan nog altijd een manier zijn om spanningen kwijt te 
raken. Meer nog, tijdens de behandeling kan lichamelijk contact een gevoel van geborgenheid 
en warmte geven. Dit kan echter even goed strelen en knuffelen betekenen. 

            
 
                  Chemotherapie,  gevolgen voor de seksualiteit 
 
                        Chemotherapie is een behandeling van kanker met cytostatica. Deze geneesmiddelen 

zorgen ervoor dat sneldelende cellen tijdens de celdeling afgeremd of gedood worden. 
Chemotherapie kan gevolgen hebben voor seksualiteit en fertiliteit. Seksueel contact is 
vaak mogelijk, maar de beleving van seksualiteit kan verandert zijn. Vooral 
lichamelijke klachten zoals vermoeidheid en misselijkheid kunnen een drempel zetten 
op het seksuele verlangen. 
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                     Mannen  
           
                       Behandeling met cytostatica kan remming van de functie van de testikels 
                       veroorzaken. De verandering van de testosteronspiegel kan eventueel voor geringe 

zaadcelproductie of erectiestoornissen zorgen.  
                       Dit kan ook een tijdelijke of blijvende onvruchtbaarheid betekenen. 
                       Door vermoeidheid, verminderde libido en opwindingsstoornis kan men minder plezier 

en belangstelling in seks hebben. 
 
                        Vrouwen 
  
                        Indien u behandeld wordt met cytostatica moet u rekening houden met veranderingen 

van de vrouwelijke hormonenspiegel. Daadoor kan een vervroegde menopauze optreden 
of onregelmatige menstruatie. U kan last krijgen van overgangsklachten zoals: 
nachtelijk zweten, moeheid en depressieve gevoelens.  

 
 
 

Hormonale  therapie, gevolgen voor de seksualiteit 
 
Hormonale therapie wordt vooral toegepast  bij borstkanker, baarmoederkanker en 
prostaatkanker, maar ook bij bepaalde vormen van leukemie,  Hodgkin-lymfoom, non-
Hodgkin lymfoom en multipel myeloom. 
 
Mannen 
 
Een bijwerking van het toedienen van hormoontherapie  is vermindering van productie van 
het geslachtshormoon testosteron. Hierdoor kan de spermaproductie  afnemen. 
Er kunnen mogelijke problemen voor seksualiteit ontstaan,  zoals erectiestoornissen, 
afgenomen zin in vrijen, opwindingstoornis, afname van intensiteit van orgasme, moeheid en 
depressieve gevoelens. 
    
Vrouwen 

 
 Hormonale therapie neemt de productie van het geslachtshormoon oestrogeen af. 
 Dit kunt u merken aan gespannen borsten, vaginale droogte of  prikkelbaarheid.    
 Soms kan er een vaginale schimmelinfectie ontstaan.  
 Minder zin in vrijen, pijn bij het vrijen, afname van aantrekkelijkheid, stemmingsverandering 
en    
 depressie, kunnen invloed hebben op de beleving van seksualiteit. 
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Stamceltransplantatie, gevolgen voor seksualiteit 
                    
De bedoeling van een stamceltransplantatie (allogene of autologe) is uw zieke stamcellen te 
vervangen door gezonde stamcellen. Tijdens de voorbereiding op  de stamceltransplantatie 
worden hoge dosissen chemotherapie, eventueel gecombineerd met radiotherapie, toegediend. 
Dit kan aanleiding geven tot testosteron stoornis. Het belangrijkste hormoon als het gaat om 
seksualiteit.  
De hoge dosis chemotherapie kan tijdelijke of blijvende onvruchtbaarheid veroorzaken. 
 
 
Mannen 
 
De hoge dosis chemotherapie kan de beweeglijkheid van de zaadcellen verminderen. Er 
kunnen zich erectiestoornissen voordoen. Dit kan een tijdelijke of blijvende onvruchtbaarheid 
betekenen.  
 
Vrouwen  
 
De behandeling kan de eierstokken beschadigen, waardoor maandstonden uitblijven of 
onregelmatig worden. Ook kan u symptomen van een vroege menopauze ondervinden, zoals 
warmte-opwellingen, stemmingswisselingen, vaginale droogte of jeuk en osteoporose.   
Als uw arts oordeelt dat uw behandeling blijvende onvruchtbaarheid kan betekenen, zal hij/zij 
u voor het opstarten van de chemotherapie doorverwijzen naar de fertiliteitarts om verdere 
mogelijkheden te bespreken. 
 
Seksualiteit en revalidatieproces 
 
Vanaf het moment van de diagnose heeft seksualiteit vaak geen prioriteit. Dat wil niet zeggen 
dat u voor of tijdens de behandeling geen vragen of zorgen kan hebben op het gebied van 
partnerrelatie en intimiteit.  
De drempel om hierover te praten is vaak hoog. De zorgverleners staan open om u de 
mogelijkheid te bieden over uw problemen te praten. Ze staan in om u de nodige informatie te 
geven. Door vooraf op de hoogte te zijn van eventuele veranderingen, die uw behandeling 
teweeg kan brengen, komt u niet voor verassingen te staan.  
Ook uw partner kan er dan rekening mee houden.  
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Seksualiteit en relatie 
 
Behandeling van kanker heeft op seksueel gebied gevolgen niet alleen voor u maar ook voor 
de partner. Door langdurige behandeling kan uw relatie onder druk komen te staan. 
Seksuele problemen kunnen ook samenhangen met relatieproblemen. 
Uw partner zal tijd nodig hebben om zich aan te passen aan de veranderingen en de nieuwe 
situatie te verwerken. Het is belangrijk om met u partner  te praten over waar u behoefte aan 
heeft, mogelijke twijfels en onzekerheden. Dit helpt om elkaar te begrijpen en samen nieuwe 
mogelijkheden te ontdekken op seksueel gebied. 
Soms is het niet eenvoudig er samen uit te komen. 
Praat erover met de behandelende arts .Hij kan u verwijzen naar een deskundige op dat 
terrein. 
 
 
Anders vrijen, enkele suggesties 
 
Zowel tijdens de hormoontherapie als chemokuur is er geen bezwaar tegen 
geslachtsgemeenschap. De meeste mannen en vrouwen hebben op dat moment minder of geen 
zin in vrijen. Na de behandeling komt dit geleidelijk terug. Het is belangrijk om met uw 
partner te praten over waar u behoefte aan heeft.   
Lichamelijk contact kan u een gevoel van warmte en geborgenheid geven. Dit betekent ook 
strelen, naar elkaar kijken en aanraken. Nieuwe manieren van vrijen samen met uw partner 
ontdekken, kan voor beiden opwindend en bevredigend zijn.  Een intieme sfeer scheppen door 
bijvoorbeeld een massage, samen naar een romantische film kijken, helpt misschien de 
spanningen weg te nemen.  
 
Mannen 
 
Chemotherapie en hormoontherapie verminderen de productie van het mannelijk 
geslachtshormoon testosteron. Bijna alle mannen hebben minder zin in seks en hebben 
erectiestoornissen. Behalve bij prostaatkanker kan het innemen van dit hormoon zinvol zijn.  
Er bestaan ook medicijnen in injectie- of tabletvorm, om erectiestoornissen te verhelpen.  
Uw bloedvoorziening en zenuwen moeten dan echter intact zijn. 
Bij impotentie kan een steuncondoom of kunstpenis (dildo) een hulpmiddel zijn.  
Een sexuoloog kan u daarbij helpen.  
Bij sommige mannen heeft erectiestoornis of impotentie te maken met de angst “dat het niet 
zal lukken”.  Probeer met uw partner over die angst te praten.  Psychologische hulp kan soms 
een goede uitkomst bieden.  
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Vrouwen 
 
Chemotherapie en hormoontherapie kan de eierstokken tijdelijk of blijvend beschadigen.  
De vaginawand kan dunner en kwetsbaar worden. De mogelijke gevolgen van de veranderde 
hormonale balans in het lichaam zijn: verminderde vochtproductie, een branderig gevoel 
tijdens en na de geslachtsgemeenschap. Meestal is een glijmiddel een goede oplossing. Om 
uw vagina toegankelijk te houden kunt u vaselinetampon overwegen.  
Overleg met uw arts wat voor u de beste oplossing is.   
 
Deze brochure beantwoordt ongetwijfeld niet al uw vragen  die bij u leven, of tijdens uw 
ziekte nog bij u zullen opkomen. Dat was ook niet het doel.  
Met deze algemene  uitleg hebben we geprobeerd u de voornaamste aspecten van de ziekte  
en  invloed van de  behandeling op seksualiteit  beter te leren begrijpen. 
 
Meer info … 
Persoonlijke vragen kunt u met uw behandelde arts bespreken.  
Het verplegend personeel, de sociale assistenten en psychologe, van de dienst hematologie  
E 630 UZ Leuven, staan eveneens steeds tot uw beschikking. 
 
U kunt contact opnemen met de hematologische verpleegafdelingen op de volgende  
telefoonnummers: E630:   tel.  016/34 63 00 
                               E467:   tel.  016/34 46 70 
                               E616:   tel.  016/34.76.50 
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Algemeen besluit 
 

                       Het doel van dit eindwerk is enerzijds hulpverleners te informeren en anderzijds inzicht te 
geven in de mogelijke veranderingen in seksualiteit, ten gevolge van chemotherapeutische 
behandeling van kanker. Met dit werk beoog ik verschillende aspecten in kaart te brengen 
rond informatie over seksualiteit bij hematologische kankerpatiënten tijdens de behandeling 
met chemotherapie. Het doel daarvan is inzicht te krijgen in de behoeften, kennis en 
communicatie van patiënten in verband met seksualiteit, tijdens de behandeling met 
chemotherapie. Op die wijze wordt gehoopt dat patiënten in de toekomst beter kunnen 
geïnformeerd worden.  
 
Het theoretische deel geeft een overzicht van de invloed van kanker en de behandeling op het 
seksueel welzijn en functioneren van patiënten. Eveneens wordt ingegaan op de verschillende 
oorzaken van seksueel disfunctioneren. Specifieke aandacht wordt besteed aan de invloed van 
medische behandeling op seksualiteit. Ook de  rol van de verpleegkundige werd uitgebreid 
besproken .  
Algemeen kunnen we besluiten dat uit de praktijk blijkt dat er nood is aan begeleiding van de 
kankerpatiënt in zijn seksuele beleving tijdens zijn ziekteproces en dat  verpleegkundigen hier 
een belangrijke taak hebben in het aanreiken van deze begeleidingen.  
  
Hulpverleners blijken in het omgaan met het aanvoelen van seksuele problemen vaak in 
gebreke te blijven. Hier laten zij een kans aan zich voorbijgaan om mensen te helpen en 
vooral om partners dichter bij elkaar te brengen, om zo kwaliteit van leven toe te voegen aan 
het hele gebeuren.  
 
Het is heel belangrijk dat de verpleegkundigen opgeleid worden om voldoende kennis te 
hebben over de seksuele problematiek bij kanker, om de patiënt en zijn partner degelijk te 
kunnen begeleiden.  
Eveneens is het belangrijk dat de artsen deze problematiek aankaarten bij de kankerpatiënten, 
zodat het voor de verpleegkundigen een stuk gemakkelijker is om over dit onderwerp een 
gesprek met de patiënt te starten.  
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Bijlage 1 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
                                                                         Aan dr.  Johan Wildiers            
                                                              Voorzitter Ethische Commissie                                                                           
                                                                                                                                   
UZ. Leuven 
 
                                                                                                                                           
Leuven 
                                                                                                                         14 
november 2008 
 
 
Betreft:  Seksualiteit tijdens de behandeling met chemotherapie.  
               Welke behoeften hebben patiënten rond informatie en communicatie.  
 
 
Geachte Professor, 
 
Gelieve in bijlage hoger vermeld protocol en de bijhorende documenten te 
vinden.  
 
Deze studie wil verschillende aspecten in kaart brengen rond informatie over 
seksualiteit bij kankerpatiënten tijdens de behandeling met chemotherapie. 
 
De studie kadert in het eindwerk gevraagd vanuit de opleiding bachelor, 
ziekenhuisverpleegkundige.  
 
Het gaat om een monocentrische studie.  
 
Ik heb kennis van de ingediende documenten en heb wetenschappelijke noch 
ethische bezwaren.  
Er zullen geen onderzoekskosten ten laste gelegd worden van de patiënt, de 
ziekteverzekering of het ziekenhuis. 
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Met beleefde groeten, 
 
 
Ivona Knedler 
 
Verpleegkundige A2 
Dienst Hematologie 
                                                                                                                                  
Bijlage 2 
UZ Leuven                                                     
Herestraat 49 
3000 Leuven 
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                                                  Studieprotocol: 
        Seksualiteit tijdens de behandeling met chemotherapie. 
       Welke behoeften hebben patiënten hebben rond informatie en         
communicatie. 
 

                                                 
 
Naam van de onderzoeker:  
Knedler  Ivona 
 
In samenwerking met: 
Dienst hematologie UZ. Leuven 
 
 
Rationale en doelstelling 
Het is een moeilijk te bespreken onderwerp zowel voor de arts als voor de 
patiënt. Seksuele problemen of afname van de frequentie van seksueel gedrag 
zijn gerapporteerd bij behandeling met chemotherapie;  
Toch bestaat voor seksualiteit weinig aandacht. Precieze cijfers zijn dan ook 
veel minder beschikbaar dan bijvoorbeeld voor pijn, angst of depressie. Artsen 
praten daar weinig over, verpleegkundigen kunnen dikwijls op de vragen geen 
antwoord geven en patiënten “willen“ vaag dat de hulpverlener het onderwerp 
zelf ter sprake brengt. We hebben geen zicht op de noden, de kennis en de 
behoeften van de patiënt.  
Deze studie wil verschillende aspecten in kaart brengen rond informatie over 
seksualiteit bij kankerpatiënten tijdens de behandeling met chemotherapie. 
 
Studiepopulatie 
De deelnemers aan de studie zijn patiënten, dertig vrouwen en dertig mannen 
tussen 20 en 50 jaar. 
Het zijn patiënten die gediagnosticeerd zijn met een kwaadaardige 
hematologische aandoening en bezig zijn met chemotherapie. Aan de patiënten 
wordt informed consent gevraagd.  
 
Proefopzet 
De studie waarvoor ik uw goedkeuring vraag vindt plaats in UZ Leuven 
(Gasthuisberg) en dit alleen bij gehospitaliseerde patiënten op E630 en 
ambulante patiënten op de dagzaal E 616. 
De patiënten zullen benaderd worden voor deelname aan de studie en gevraagd 
worden een vragenlijst in te vullen, waarbij ik hun noden, kennis en 
communicatie zal nagaan.  
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Metingen 
Vragenlijsten 
 
Data-analyse 
De resultaten van elke deelnemer worden anoniem verwerkt. De 
studieresultaten worden  
anoniem bekendgemaakt. 
 
Algemeen 
De deelnemer zal geen ongemakken of lasten ondervinden bij het deelnemen 
aan deze studie. 
Er worden geen pijnlijke elementen in deze studie ingebracht, noch 
medicatieveranderingen aangebracht.  
 
Referenties 
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Bijlage 3 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                             Samenvatting van protocol: 
 

                          Seksualiteit tijdens de behandeling met chemotherapie. 
  Welke behoeften hebben patiënten hebben rond informatie en    
communicatie. 

     
 
 
Doelstelling studie  
 
Deze studie wil verschillende aspecten in kaart brengen rond informatie over 
seksualiteit bij  
kankerpatiënten tijdens de behandeling met chemotherapie. 
 
Procedure 
 
De studie vindt plaats in UZ Leuven (Gasthuisberg) en dit alleen bij 
gehospitaliseerde patiënten op E630 en ambulante patiënten op de dagzaal E 
616. 
De patiënten zullen benaderd worden voor deelname aan de studie en gevraagd 
worden een 
vragenlijst in te vullen, waarbij ik hun noden, kennis en communicatie zal 
nagaan.  
 
Metingen 
 
Vragenlijsten worden aangeboden. 
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Bijlage 5 
 
 
 
 

 
 
 
                                           
 
                                 Toestemmingsformulier voor de deelnemer 
 
                         Seksualiteit tijdens de behandeling met chemotherapie. 
        Welke behoeften hebben patiënten hebben rond informatie en 
communicatie 

    
 
Toestemming tot deelname en tot verwerking van de gegevens 
 
 
 
Ik, …………………………………………  verklaar kennis genomen te 
hebben van, en 
akkoord te gaan met, de voorwaarden waaronder de gegevens van dit 
onderzoek zullen 
worden verzameld en verwerkt.  
Ik ben ervan op de hoogte dat ik mijn toestemming op ieder moment kan 
intrekken, 
zonder dat ik daarvoor een reden hoef te geven.  
Ik werd ervan in kennis gesteld dat mijn volledige anonimiteit gewaarborgd 
wordt.  
 
 
Datum: …………………… 
 
 
Handtekening van de deelnemer: …………………………………….. 
 
 
 
Handtekening onderzoeker: ……………………………………. 
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Bijlage 4 
 
 
 
                                                                                                      

 
 
 

 
                 Informatie aan de patiënt 
 

           
           

Studie van kennis, behoeften en communicatie van patiënten 
ivm. seksualiteit, tijdens behandeling met chemotherapie 

 
                             
Geachte mevrouw/mijnheer, 
  
Graag wil ik u op de hoogte brengen van de mogelijkheid tot deelname aan dit 
onderzoeksproject. Voordat u beslist of u al dan niet zal deelnemen, is het 
belangrijk  
dat u begrijpt waarom dit onderzoek wordt uitgevoerd en wat het inhoudt.  
U kunt steeds vragen stellen bij onduidelijkheden of wanneer u meer 
inlichtingen wenst. 
 
Doel van deze studie 
Uit onderzoek is gebleken dat kanker invloed heeft op het beleven van 
seksualiteit.  
Opvallend genoeg zijn er weinig gegevens bekend in de patiëntengroep die met 
(intensieve) 
chemotherapie wordt behandeld.  Eveneens blijkt dat voor veel artsen, 
verpleegkundigen,  
patiënten en hun partner, dit onderwerp moeilijk bespreekbaar is.  
Met dit onderzoek wil ik proberen inzicht te krijgen in de behoeften, kennis en  
communicatie van patiënten in verband met seksualiteit,  tijdens en na de 
chemotherapie.  
Op die wijze hoop ik dat de patiënten in de toekomst beter kunnen 
geïnformeerd worden.  
 
Als u deelneemt, zal u gevraagd worden de vragenlijst in te vullen.  
De lijst bestaat uit tien eenvoudige vragen, waarbij u kunt kiezen uit meerdere 
antwoorden.  
Het invullen duurt ongeveer drie minuten.  
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De gegevens worden alleen gebruikt voor dit onderzoek. 
 
Vrijwillige deelname 
Het staat u geheel vrij om aan dit onderzoeksproject mee te doen, of deelname 
te weigeren. 
Bovendien kunt u zich op ieder door u gewenst moment terugtrekken, zonder 
nadere verklaring van uw kant. Mocht u na het lezen van deze brief, of tijdens 
de onderzoek- 
periode, nog nadere informatie willen vragen, dan kunt u steeds met mij 
contact opnemen op de dienst hematologie E630.  
Als u besluit om mee te werken, vragen wij u het formulier te willen 
ondertekenen.  
De gegevens die verzameld worden zullen vertrouwelijk behandeld worden.  
 
Ivona Knedler 
Afdeling hematolgie E630 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


