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InleIdIng
Een stoma komt vrij vaak voor. In Nederland leven ongeveer 
28.000 mensen met een stoma. Elk jaar komen er enkele 
 duizenden mensen met een stoma1, neoblaas2 of pouch3 bij. 
De redenen voor deze ingrepen lopen nogal uiteen.  Sommige 
mensen hebben een ontstekingsziekte of een aangeboren 
aandoening. Anderen hebben te kampen met kanker of een 
andere levensbedreigende ziekte. Hoe iemand na de operatie 
weer opknapt, heeft voor een belangrijk deel te maken met 
de aandoening. Iemand die jarenlang klachten heeft gehad 
door een ontstekingsziekte, voelt zich misschien ineens een 
stuk beter en wordt niet meer zo belemmerd. Bij kanker kan 
de acceptatie van een levensbedreigende ziekte een belangrijke 
rol spelen.
De stomaverzorging inpassen in de routine van het dagelijks 
leven is voor de een gemakkelijker dan voor de ander. Dit heeft 
ook alles te maken met hoe iemand leert leven met het ver-
anderde lichaam. Daarnaast is het natuurlijk een feit dat iets 
wat heel gewoon was - zoals plassen en poepen - nu aandacht 
behoeft. 
Kortom, leren leven met een stoma is een ingrijpend proces.

Seksualiteit is niet het eerste waar de meeste mensen aan 
zullen denken als ze net een stoma hebben gekregen. Door de 
operatie en het herstel kunnen mensen die altijd seksueel actief 
waren – tijdelijk – hun zin in seks verliezen.
Een ding is zeker: seksualiteit hóeft niet te verdwijnen na het  
krijgen van een stoma, neoblaas of pouch. Het kan wel zo zijn 
dat de seksualiteit die iemand kende voor de operatie erna 
anders wordt. De betekenis kan veranderd zijn. Ook dat is per 
mens verschillend. Of verschillende functies nog intact zijn om 
lichamelijke seksuele opwinding te bereiken, is een andere 
kwestie.
In deze brochure komen allerlei aspecten aan bod die te maken 
hebben met seksualiteit op het moment dat je een stoma, neo-
blaas of pouch hebt. Voor jou en ook voor je partner of een 
toekomstige partner.
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De Nederlandse Stomavereniging behartigt de belangen van 
stomadragers. Ook als het gaat om seksualiteit en aanverwante 
onderwerpen. Als je na het lezen van deze brochure nog vra-
gen hebt, kun je altijd contact opnemen met de Nederlandse 
Stomavereniging.
Zie voor meer informatie en adressen achterin deze brochure. 
Daar vind je eveneens andere uitgaven over het leven met een 
stoma, neoblaas of pouch. Veel informatie is ook te vinden op 
www.stomavereniging.nl.

1   Stoma: kunstmatige uitgang voor urine of ontlasting met 
opvang buiten het lichaam.

2  Neoblaas: een nieuwe blaas op de plaats van de oude die 
wordt gemaakt uit een stuk darm.

3   Pouch: een vorm waarbij de drager zelf bepaald wanneer de 
onderhuidse pouch (ofwel reservoir) wordt geleegd.
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een stoma en dan?
Een stoma krijgen is een ingrijpende gebeurtenis. Leven met 
een stoma is niet iets wat vanzelf gaat. Iedereen die net een 
stoma heeft gekregen, zal beamen dat je leven er anders 
uit gaat zien. Niet per se negatiever, maar wel anders. De 
stoma moet worden verzorgd. Dat komt in de plaats van 
‘gewoon’ even naar het toilet gaan. De stoma en het stoma-
zakje zijn altijd aanwezig en dat is behoorlijk wennen. Gaat 
alles goed, dan went ook die nieuwe situatie sneller. Heeft 
iemand lekkages en huidirritaties dan zal het allemaal wat 
langer duren. De stomaverpleegkundige kan hier in elk 
geval bij helpen.
Naast het praktische omgaan met de stoma krijgen mensen  
ook te maken met een ander lichaamsbeeld. De buik is 
nu eenmaal ‘beschadigd’. Sommige mensen stappen daar 
gemakkelijker overheen dan anderen. Wie moeite heeft 
met zichzelf te bekijken, zal zich niet snel aan anderen laten 
zien. Het zelfvertrouwen over het lichaam moet weer wor-
den opgebouwd en dat kan een tijd duren.
Iedereen heeft z’n eigen manier van omgaan met een nieuwe  
situatie. Er zijn mensen die gemakkelijk praten over wat er 
is gebeurd. Anderen lossen liever zelf hun problemen op. 
Wie de behoefte voelt om te praten en dat lukt om de een 
of andere reden niet, zou daarbij hulp kunnen zoeken. Het 
opkroppen van emoties kan het verwerkingsproces ernstig 
belemmeren. Ook de reacties van anderen zijn vooral in de 
beginperiode erg belangrijk. Willen mensen wel luisteren? 
Bieden vrienden en familie steun? En als er een partner is, 
kan hij of zij wennen aan de stoma? Als dat allemaal soepel 
verloopt, zal het gemakkelijker zijn te leven met de stoma.

Of en wanneer het seksleven weer in beeld komt, is erg 
afhankelijk van de eigen ervaringen en gevoelens. Sommige 
mensen schrijven zichzelf helemaal af op seksgebied. Dat is 
in elk geval niet nodig. Een stoma hoeft geen belemmering 
te zijn voor een bevredigend seksleven. Wat de definitie van 
een bevredigend seksleven is, kan niet worden uitgedrukt 
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in cijfers. Het belangrijkste is dat je jezelf er prettig bij voelt. 
Dat ook je seksuele partner zich er goed bij voelt. 
Misschien is het na de aanleg van de stoma wel helemaal 
anders dan daarvoor. Er zijn mensen die hun seksleven 
naderhand meer waarderen dan ervoor. Maar andersom 
gebeurt ook. Het is wel van belang te weten wat er allemaal 
mogelijk is. Vooral ook wat de gevolgen kunnen zijn van de 
stomaoperatie.
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seksualIteIt: feIten
Intimiteit en seksualiteit liggen in elkaars verlengde. Als 
aanvankelijk seksuele gevoelens nog niet opkomen en je 
geen zin in seks hebt, wil dat niet zeggen dat de behoefte 
aan intimiteit er ook niet is. Die behoefte kan juist groter 
worden om van de partner de bevestiging te krijgen dat 
je als persoon nog altijd dezelfde bent gebleven. Aan de 
andere kant is lichamelijke intimiteit sterk verbonden met 
seksualiteit. Veel mensen vermijden na hun operatie licha-
melijke contact uit angst dat de ander denkt dat je seks wil. 
Hierdoor ontstaat afstand en is het moeilijk toenadering tot 
elkaar te vinden. Over het algemeen is het hervinden van 
intimiteit al belangrijk.
Of iemand vervolgens wel of niet in staat is om seks te heb-
ben, is afhankelijk van verschillende factoren en is ook erg 
individueel bepaald. Misschien keert de zin in seks helemaal 
niet meer terug. Als die zin er wel is, kan het bijvoorbeeld 
moeilijker zijn om een erectie te krijgen of is gemeenschap 
pijnlijk. 

Sara (34): 

 ‘Ik was 14 toen ik klachten kreeg. Angst voor tentamens, 
dachten ze toen. Het bleek de ziekte van Crohn te zijn. 
Pas na lange periodes van ziekte werd dit ontdekt. Ik was 
letterlijk doodziek. Op mijn 26e kreeg ik een stoma. Geen 
pretje, dat is absoluut waar. Maar ik was al zolang ziek. 
Ik had een relatie zo rond mijn 18e en we hadden ook 
seks, maar dat was vreselijk. Soms kreeg ik diarree-aanval-
len en ik was alleen maar onzeker. Dat vriendje van toen 
hielp niet bepaald mee. Hij vond dat het mijn schuld was. 
Daarna heb ik nog twee korte relaties gehad. Ik vond het 
wel best. Ik was al zoveel energie aan mezelf kwijt. Nadat 
ik was geopereerd en ik die stoma had, dacht ik eerst dat 
ik nooit iemand tegen zou komen. Dat had ik echt goed 
mis. Nog geen 3 maanden na de operatie leerde ik Herman 
kennen. Hij begreep alles wel. Op mijn stoma reageerde 
hij ook niet raar. Dat voelde zo enorm goed. Ik was erg 
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bang toen we voor het eerst zouden gaan vrijen, maar 
dat was niet nodig. Geen diarree-aanvallen meer, geen 
krampen meer, niks. Ik kon seks hebben zonder ‘gedoe’. 
Ik heb lange tijd geen orgasme gehad. Ik denk door al 
mijn ervaringen. Twee jaar geleden lukt het wel. Dat was 
gek. Tussen ons gaat het goed. De ziekte is weer terug-
gekomen. We moeten afwachten wat er nu gebeurt. Dat 
maakt me wel onzeker, maar ik ben dolblij met Herman 
naast me’.

Lichamelijk
Seksualiteit maakt deel uit van ieders leven. Hoe groot 
dat deel is en wat seksualiteit precies betekent, verschilt 
van mens tot mens. Seksualiteit is in elk geval meer dan 
geslachtsgemeenschap en het bereiken van een orgasme. 
Je kunt heel plezierig seks hebben met iemand en vrijwel 
nooit gemeenschap hebben. Met handen, borsten en de 
mond kan er veel. Vrijen is een van de manieren waarop 
mensen uiting geven aan hun verbondenheid. Intimiteit is 
daarom voor veel mensen een belangrijk onderdeel van het 
seksuele leven. Voor intimiteit hoeven lichaamsfuncties niet 
intact te zijn. Voor het bereiken van lichamelijke seksuele 
opwinding wel.
Dat begint met het zin hebben of krijgen in seks. Opwin-
ding heeft met een aantal factoren te maken. Je moet je 
zowel psychisch als lichamelijk goed voelen én er moet een 
bepaalde hoeveelheid van het hormoon testosteron aan-
wezig zijn. Testosteron wordt bij vrouwen aangemaakt in 
de eierstokken, bij de mannen in de testikels. Testosteron 
is nodig om de hersenen gevoelig te maken voor seksuele 
prikkels.
Er zijn drie verschillende prikkels die kunnen zorgen voor 
seksuele opwinding. Dat is directe prikkeling van de genita-
liën. Het horen zien, voelen en ruiken van iets dat iemand 
opwindend vindt, kan prikkelen. Daarnaast kunnen fanta-
sieën of gedachten leiden tot opwinding. Als reactie wordt 
er meer bloed naar (vooral) de geslachtsorganen gestuurd 
dan er wordt afgevoerd.
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Vrouwen
Wordt een vrouw lichamelijk seksueel opgewonden, dan 
zwellen de schaamlippen en clitoris, wordt de vagina voch-
tig, dieper en wijder, gaan de borsten zwellen en tepels 
rechtop staan. De vagina van een vrouw kan ook vochtig 
worden zonder dat zij zich seksueel opgewonden voelt 
of als zij aanraking niet prettig vindt. Vochtig worden be-
tekent dus niet per definitie dat je ook zin hebt in seks of je 
opgewonden voelt.

Duurt de prikkeling een langere tijd en is die maximaal dan 
kan er een orgasme volgen. Per vrouw en per orgasme is 
het gevoel anders. Soms zijn er sterke sensaties rondom de 
geslachtsdelen voelbaar. Soms is het ritmisch samentrekken 
van vooral de spieren rond de vagina (de bekkenbodem) en 
in mindere mate van de baarmoeder goed waarneembaar. 
Bij vrouwen én bij mannen is het van belang om te luisteren 
naar wat iemand daadwerkelijk ervaart. Er kan een groot 
verschil bestaan tussen lichamelijke signalen en het gevoel 
van seksuele opwinding.
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Mannen
Als een man zich opgewonden voelt en zijn lichaam daarop 
ook reageert, is een erectie een van de uitingen. Mannen 
kunnen ook erecties hebben, zonder dat ze opgewonden 
zijn of zin in seks hebben, zoals de ochtenderectie. 
Andere uitingen van seksuele opwinding zijn de testikels 
die in omvang iets toenemen en omhoog worden getrok-
ken. De top van de penis (de eikel) krijgt daarnaast een  
diepere kleur en wordt vochtig. Ook bij mannen worden de 
tepels gevoeliger en harder, versnelt de ademhaling en de 
hartslag. Er verschijnen rode vlekken op de huid van vooral 
borst en gezicht.
Als een man een orgasme krijgt, voelt hij dat meestal aan-
komen. Eerst is er het gevoel dat een zaadlozing niet langer 
tegen te houden is. Vervolgens trekken prostaat en zaad-
blaasjes zo sterk samen dat zaadcellen en zaadvloeistof vrij-
komen. Het ritmisch samentrekken van de spieren rondom 
de geslachtsdelen (vooral de bekkenbodemspieren) zorgt 
ervoor dat het zaad bij een zaadlozing met enige kracht 
naar buiten komt en er een orgasmegevoel is.

Lichamelijke schade
Bij de aanleg van een stoma kunnen functies worden ver-
stoord die nodig zijn voor seksuele opwinding. Dat kunnen 
de zenuwbanen zijn die tussen hersenen, ruggenmerg en 
geslachtsorganen lopen. Als die beschadigd zijn, wordt het 
doorgeven van prikkels onderbroken. Bij de meeste mensen 
is die schade blijvend.
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Hebben mannen een dergelijke beschadiging, dan kan het 
gebeuren dat zij geen erectie of orgasme meer krijgen. 
Gebeurt dit bij vrouwen dan wordt de vagina vaak niet  
meer vochtig waardoor seks pijnlijk kan zijn, of een orgasme 
kan uitblijven.
Ook de behandeling van kanker, zoals bijvoorbeeld met 
chemo therapie en radiotherapie, kan zorgen voor bescha-
diging van bloedvaten en zenuwen of verstoring van de 
aanmaak van testosteron. Door een tekort aan testosteron  
kunnen mannen en vrouwen hierdoor merken dat ze  
minder goed reageren op seksuele prikkels. Vrouwen kun-
nen door de behandelingen vervroegd overgangsklachten 
krijgen. Vooral totale verwijdering van de endeldarm heeft 
vaak grote gevolgen. De aanleg van een urinestoma leidt 
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ook vaker tot seksuele problemen. Tijdens de operatie kun-
nen zenuwbanen beschadigen die betrokken zijn bij de 
uitdrijving van zaad uit de testikels en zaadvloeistof uit de 
zaadblaasjes en prostaat. Hierdoor komt er geen sperma 
meer vrij. Het sperma kan ook in de blaas terecht komen 
als het afsluitmechanisme van de blaas niet meer werkt. Bij 
mannen kan voorkomen dat er wel een erectie of orgasme 
mogelijk is, maar geen zaadlozing. Deze mannen komen 
dan ‘droog’ klaar.

Vruchtbaarheid
De aanleg van een stoma hoeft geen effect te hebben op de 
vruchtbaarheid. Het kan wel gebeuren dat mannen erectie-
problemen hebben of geen zaadlozing meer krijgen. Mannen  
die niet lang genoeg een erectie hebben om het zaad in de 
vagina in te brengen, kunnen dit oplossen door het zaad 
op te vangen en later bij de vrouw in te brengen. Krijgt een 
man geen zaadlozing dan kan het zaad via een punctie 
worden verkregen. Dit doet een arts.
Als er al op erg jonge leeftijd een urinestoma is aangelegd 
kan dat gevolgen hebben voor de vruchtbaarheid van een 
man.
Vrouwen kunnen in principe gewoon zwanger worden. Of 
dat gemakkelijk is, is erg afhankelijk van de persoonlijke 
situatie. Hierover heeft de Nederlandse Stomavereniging 
een aparte brochure uitgebracht: Stoma en zwangerschap. 
Zie hiervoor achterin deze brochure of op de internetsite 
www.stoma vereniging.nl (onder dagelijks leven). 

HanS (69): 

 ‘Ik heb nu vier jaar mijn urinestoma. Ik heb me nooit zo’n 
zorgen over de seks gemaakt. Mijn vrouw en ik hebben 
altijd een goede seksuele relatie gehad. Ik dacht dat mijn 
seksleven over zou zijn toen ik hoorde dat het nodig was 
geweest om mijn prostaat te verwijderen. Daar waren ze 
van tevoren niet zeker over. Ik heb het allemaal over me 
heen laten komen. Na een jaar zijn we voorzichtig wat 
gaan proberen, maar ik had enorme krampgevoelens rond 
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mijn testikels. Heel vervelend. Soms bleef die kramp wel 
een dag hangen. Dat hoefde voor mij niet. Mijn vrouw 
vond dat moeilijk. Ik ben andere manieren om te vrijen 
gaan zoeken. Daar schrok zij weer van. Zij wilde dat niet 
en vond alles maar een kermis. Uiteindelijk heeft ze be-
sloten dat het zo wel goed was. We knuffelen wel, maar 
dat is het dan ook. Ik mis dat hele intieme tussen ons. Als 
ik daar over begin, wimpelt ze het onderwerp weg. Alsof 
het iets smerigs is. Ik wil wel een keer met een arts gaan 
praten, maar ook dat wil ze niet. Bij mij begint het steeds 
meer weg te zakken. Ik wil wel anders, maar dwingen ga 
ik niet. Dat is het me niet waard.’ 
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anticonceptie
Wie (nog) niet zwanger wil worden of een vrouw (nog) niet 
zwanger wil maken, zal ook na moeten denken over anti-
conceptie. Condoomgebruik is voor wisselende contacten 
sowieso aan te raden om beide partners te beschermen 
tegen seksueel overdraagbare aandoeningen. Daarnaast 
kan een betrouwbare  vorm van anticonceptie worden 
gezocht.
Voor vrouwen bestaan onder andere de pil, de vaginale 
ring, het koperhoudend spiraaltje, het hormoonhoudend 
spiraaltje, een hormoonimplantaat (in de arm) of de prik-
pil. Het is aan te raden om voorafgaand aan de keuze voor 
anticonceptie te overleggen met de arts. Sommige vormen, 
zoals de pil, zijn niet aan te raden als een ziekte van Crohn 
opspeelt of bij vrouwen met een ileostoma. Wie toch over 
pakweg een jaar zwanger wil worden, kan beter niet kiezen 
voor bijvoorbeeld de prikpil omdat het ook na stoppen van 
de prikpil lang kan duren voordat de eisprong weer regel-
matig plaatsvindt.
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VrIjen: mogelIjk of nIet?
Vrijen kan op veel verschillende manieren. Een prettig 
 seksueel leven is immers niet gelijk aan alléén geslachtsge-
meenschap hebben. Gevoelens van seksuele bevrediging 
zijn op allerlei manieren te bereiken. In feite is dus alles 
mogelijk. Mensen die voor hun operatie geen seksuele 
problemen hadden, hoeven dat na de operatie ook niet 
te ervaren. Door lichamelijk beschadiging is het misschien 
niet meer mogelijk om seks te hebben zoals je dat voor de 
stoma, pouch of neoblaas had. Of dit leidt tot problemen, is 
sterk individueel bepaald.
Daarnaast speelt er nog een ander aspect mee.
Er is wel het een en ander met het lichaam gebeurd. Ermee 
leren omgaan dat het eigen lichaam is veranderd, is vaak 
een heel grote stap. Vrijen en seksualiteit hebben ook alles 
te maken met geestelijke processen als gedachten, gevoe-
lens of fantasieën. Daarnaast bepalen voor een deel per-
soonlijkheid, cultuur, opvoeding en relaties met anderen, de 
manier waarop mensen omgaan met seks.
Het gaat dus niet alleen over het ‘technische’ vermogen om 
seks te hebben. Ook om de eigen gedachten over seks, de 
manier waarop anderen tegen seks aankijken, de rol van 
seks in de eigen relatie en de manier waarop je er met je 
partner wel of niet over praat. Dat alles tezamen kan ervoor 
zorgen dat er seksuele belemmeringen ontstaan.

Cultuur
In onze cultuur is seksualiteit sterk gekoppeld aan lichame-
lijke aantrekkelijkheid. Vrijende mensen op de televisie of in 
films zijn vrijwel altijd jong en mooi. Ondanks dat niemand 
zich ervan bewust is, doet iedereen dit in gedachten ook. 
Niet iedereen is zo jong en mooi, maar tijdens het vrijen 
wil je je graag seksueel aantrekkelijk voelen voor je partner. 
Het streelt het gevoel voor eigenwaarde en is goed voor het 
seksuele zelfvertrouwen.
Voor de meeste mensen zal de stoma of pouch een aan-
tasting van het lichaamsbeeld zijn. Je kunt je verminkt en 
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absoluut niet aantrekkelijk voelen. In het begin hebben 
veel mensen er moeite mee om zichzelf in de spiegel te be- 
kijken. Als je jezelf niet kunt bekijken, hoe zal een partner 
dan tegen je aankijken? Misschien gaat hij of zij jou wel af-
wijzen? Misschien is het ook wel zo dat je je zo sterk afsluit 
voor anderen dat je je niet meer openstelt voor de aandacht 
van je partner.
Dit alles werkt negatief op de eigen gedachten. En dat 
werkt dan weer door. Positieve seksuele gedachten hebben 
een positief effect. Daardoor raak je opgewonden en kan 
je zin krijgen om te vrijen. Negatieve seksuele gedachten 
hebben een negatief effect, waardoor de zin in vrijen niet 
komt. Dat zijn niet alleen de negatieve gedachten van dat 
specifieke moment. Zowel fijne als nare ervaringen blijven je 
bij. Ze kunnen je stimuleren én belemmeren.
Als je bijvoorbeeld de eerste keer na de operatie weer vrijt 
en er gaat iets niet goed, dan blijft die gedachte hangen. 
Gaat er vaker wat mis, dan kan faalangst ontstaan. Mannen  
met erectieproblemen, kunnen een volgende keer ook 
moeite hebben met het krijgen van een erectie omdat ze 
dat min of meer verwachten. Vrouwen die de eerste keer 
pijn ervaren, zullen een volgende keer eerder denken:  
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als het maar niet weer gebeurt. Hierdoor raken ze minder 
opgewonden, omdat de gedachte aan dergelijke pijn niet 
bepaald opwindend is. Dit soort spanningen kunnen leiden 
tot een cirkel van problemen waarin je rond blijft draaien. 
De zin in seks kan zo nog verder afnemen.

Partner
Niet alleen jijzelf hebt te maken met het verwerken van wat 
je is overkomen. Ook je partner heeft daarmee te maken. 
Iedereen verwerkt de gebeurtenissen in zijn eigen tempo en 
op zijn eigen manier. Hier open over zijn helpt zeker, maar 
dat valt niet altijd mee. Want praten over gevoelens vinden 
de meeste mensen moeilijk, laat staan praten over seksuele 
gevoelens. Veel mensen zijn niet gewend om met hun part-
ner over seks te praten. Vooral bij paren met een jarenlange 
relatie is er vaak sprake van ‘ingesleten seksuele patronen’, 
waarover ze misschien wel nooit hebben gesproken. 
Bovendien kan de communicatie bemoeilijkt worden door 
wederzijds onbegrip, misverstanden of vooroordelen, of 
omdat de partners elkaar niet willen kwetsen of juist willen 
beschermen. Zo vermijden partners van mannen met een 
stoma én een erectieprobleem vaak de seks omdat ze hem 
niet nog meer willen ‘frusteren’. Hij daarentegen, wil vaak 
wel proberen te vrijen, maar wil ook zijn partner niet teleur-
stellen.  
Hoe goed je seksuele leven weer kan worden na de aanleg 
van de stoma, pouch of neoblaas, hangt ook af van hoe 
het was vóór de operatie. Als er toen problemen waren, zal 
het met een stoma erbij niet gemakkelijker worden. Ook al  
langer bestaande relatie- of communicatieproblemen maken 
het moeilijk een bevredigend seksleven op te bouwen. Terwijl  
een open communicatie over wat er allemaal is veranderd 
en hoe je daar allebei mee omgaat, enorm kan helpen. 
Mensen die de weg niet terug kunnen vinden, hebben soms 
hulp nodig van een seksuoloog om onuitgesproken wensen 
of gedachten met elkaar te kunnen delen. Als de weg naar 
intimiteit is hervonden, kan langzamerhand het vertrouwen 
ook weer teruggewonnen worden.
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THoMaS (54) oVer Miranda (52): 

 ‘Toen Miranda haar stoma had gekregen, hebben we in 
‘zwaar weer’ gezeten. Niet omdat ik de stoma niet kon 
accepteren. Ik had daar eigenlijk niet zoveel moeite mee. 
Natuurlijk moet je wennen. Natuurlijk was ze niet meer de 
ongeschonden Miranda van daarvoor. Maar ik had zoveel 
bewondering voor de kracht waarmee zij het hele proces 
had doorstaan, dat ik alleen maar heel erg verliefd op haar 
was. Miranda geloofde me niet. Hoe kon ik nou verliefd 
zijn, haar aantrekkelijk vinden? Op een avond heeft ze haar 
slobberbroek uitgetrokken, trui omhoog gehouden en 
geschreeuwd: ‘Kijk dan eens goed! Dit is lelijk! Dit ben ik 
voortaan!’ Het was zo’n intense afwijzing van haarzelf dat 
ik heel hard moest huilen. Vanaf dat moment hebben we 
gepraat. Eindeloze gesprekken. Nachtenlang. Dagenlang. 
We leerden stapje voor stapje weer met elkaar te lachen. 
We kwamen achter gevoelens en gedachten die we zelf 
niet kenden. En op een avond hebben we middenin de 
woonkamer weer seks gehad. Die avond vergeet ik mijn 
hele leven niet meer. Alsof het onze eerste keer was. Maar 
dan beter, dieper, met veel meer verbondenheid.’
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Single
Mensen die al voorafgaand aan hun operatie single waren, 
kunnen op een bepaald moment te maken krijgen met het 
opbouwen van een relatie. Grootste kwestie is dan: wan-
neer vertel ik dat ik een stoma heb? Daar is geen eenduidig 
antwoord op te geven. De een vindt het prettig om gelijk te 
vertellen over de stoma en de eigen ervaringen. De ander 
wil liever aftasten hoe de ander überhaupt op allerlei situa-
ties reageert, voordat het bestaan van de stoma naar voren 
wordt gebracht. 

Homoseksualiteit
Alle mogelijkheden en onmogelijkheden bij het vrijen gaan 
uiteraard ook op voor homoseksuele mannen en vrouwen. 
De moeilijkheden die vooral homomannen ervaren, zijn eer-
der gericht op uiterlijkheden dan op daadwerkelijk seksueel 
functioneren.
Die psychische barrière nemen, zal zeker niet gemakkelijk 
zijn. Anderzijds gaat hetzelfde op voor homo’s als voor 
hetero’s: als iemand de stoma niet accepteert, moet je je 
afvragen of je met deze persoon verder een relatie wilt 
opbouwen. 
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niet meer willen vrijen
Sommige stomadragers willen na de aanleg van de stoma 
niet meer vrijen. Als beide partners zich daarbij goed voe-
len en andere uitingen naar elkaar hebben om hun relatie 
gezond te houden, is daar niets op tegen. Meestal is het 
afschaffen van seksualiteit iets dat beide partners betreu-
ren zonder dat ze dat uitspreken. Een goed gesprek met 
een psycholoog of seksuoloog zou dan een nieuw begin 
van een bevredigend seksleven kunnen inluiden. Een aantal 
stomadragers kunnen pijn hebben als ze vrijen. Ze kunnen 
ervoor kiezen om voor zichzelf geen seksuele bevrediging 
meer na te streven, maar hun partner wel bevrediging te 
geven. Als beiden dit prettig vinden, is daar uiteraard niets 
op tegen, maar het blijft zinnig om met een seksuoloog te 
kijken of er toch niet iets aan die pijn te doen is. Soms kan 
bekkenbodemtherapie uitkomst bieden, omdat de bekken-
bodemspieren te gespannen zijn, waardoor weer pijn ontstaat. 
Misschien kan een goed glijmiddel worden aangeraden als 
door zenuwbeschadiging gemeenschap te pijnlijk is gewor-
den. Er kunnen ook alternatieven worden gezocht.
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PraktIsche mogelIjkheden
Voordat je aanneemt dat je jouw seksleven tot het verleden 
laat behoren, kun je uitproberen of je nog lichamelijke sek-
suele opwinding kunt bereiken. Dat kan door masturbatie. 
Je kunt meteen of na verloop van tijd je partner erbij betrek-
ken. Hierdoor kun je ervaren of én wat er is veranderd. 
Wie wil gaan vrijen, zal rekening moeten houden met wat 
voorbereidingen. 
Die kunnen, als er enige  
handigheid in gaat bestaan,  
worden betrokken in het 
hele spel. Sommige stoma-
dragers treffen de voor-
bereidingen liever alleen. 
Anderen betrekken de 
partner daarin als onder-
deel van het intieme proces.  
Er open over zijn, zorgt in 
elk geval voor meer begrip 
bij de ander.

Hygiëne
Het is belangrijk te zorgen voor een goede hygiëne van de 
stoma én het opvangmateriaal. Veel mensen geven er de 
voorkeur aan om vlak voor het vrijen een schoon zakje aan 
te brengen. Dit kan een minizakje zijn.
Mensen met een urinestoma hebben soms moeite met het 
kiezen van een goede houding, omdat de opvangzak in de 
weg gaat zitten. Voorafgaand kan de zak worden geleegd. 
Er kan een aftapslang aan worden gekoppeld die naar de 
nachtopvangzak loopt. Dat geeft meer bewegingsvrijheid. 
Plakband rond de verbindingen helpt voorkomen dat de 
slang losschiet. Let er wel op dat er geen knik in de slang 
komt.
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ProfessIonele 
hulPVerlenIng
Soms volstaat zelfhulp niet. Een gesprek met een lotgenoot 
kan dan wel verhelderend werken. Werkt dat allemaal niet, 
dan is het handig om te weten dat er op andere manieren 
ook hulp mogelijk is. 

Gesprek met de huisarts 
Het kan verstandig zijn om eens met de huisarts te gaan 
praten. Daar kan samen met de partner het probleem in 
kaart worden gebracht. Wat vormt de belemmering om 
weer te genieten van lichamelijk en seksueel contact? 
 Welke lichamelijke oorzaken kunnen daarvoor bestaan? 
Spelen  psychologische factoren een rol? 
Als er lichamelijke én psychische oorzaken zijn voor de 
 seksuele problemen kan de huisarts medische behandelme-
thoden voorstellen of doorverwijzen naar een  seksuoloog, 
gynaecoloog, uroloog of psycholoog. Eventueel is het 
mogelijk dat een seksuoloog die gespecialiseerd is in de 
begeleiding van mensen die kanker hebben (gehad), wordt 
ingeschakeld.

Medische behandelmethoden 
Voor elke medische behandelmethode geldt dat de kans op 
succes sterk afhangt van de manier waarop de keuze voor 
de methode tot stand is gekomen. De arts betrekt meestal 
beide partners bij deze besluitvorming. Het kan bij deze 
behandeling gaan om medicijnen en hulpmiddelen. 

Medicijnen 
Medicijnen die de lichamelijke seksuele opwinding kunnen 
bevorderen zijn bijvoorbeeld de ‘erectiepillen’ Sildenafil  
(Viagra®), Vardenafil (Levitra®) en Tadalafil (Cialis®). Ze 
worden alleen voorgeschreven voor opwindingsstoornis-
sen bij de man. Voor opwindingsstoornissen bij de vrouw 
zijn tot nu toe geen medicijnen ontwikkeld. Behalve als dit 
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 probleem wordt veroorzaakt door een aangetoond tekort 
aan  testosteron.
Erectiepillen zijn het meest effectief bij mannen bij wie het 
erectievermogen is aangetast door beschadiging van de 
zenuwen of bloedvaten. De pillen versterken het effect van 
een stofje dat bij seksuele opwinding leidt tot verslapping 
van de vaatwand in de zwellichamen van de penis. Deze 
middelen veroorzaken geen erectie, maar werken pas als 
er sprake is van seksuele activiteit en gevoelens van opwin-
ding. De werking van het middel begint een half uur tot een 
uur na inname (Levitra werkt het snelst). Bij  Viagra en Levi-
tra is de werkingsduur ongeveer 4 uur, bij  Cialis minstens 24 
uur. Dit betekent niet dat erecties zo lang aanhouden, maar 
dat in die periode de ‘erectiepil’ ervoor zorgt dat het effect 
bij seksuele stimulatie wordt versterkt. Een nadeel van al 
deze middelen is dat het seksuele contact gepland moet 
worden, liefst natuurlijk in samenspraak met de partner. Bij-
werkingen kunnen zijn: hoofdpijn, rood gezicht, verstopte 
neus en maag-darmklachten. Die bijwerkingen verdwijnen 
ook weer na een uur of vier (bij Viagra en Levitra) of pas na 
ongeveer een etmaal (bij Cialis).
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Mannen die bepaalde medicijnen slikken voor behandeling 
van een hartkwaal, mogen deze middelen niet slikken.
Imipramine is een antidepressivum met als bijwerking dat 
het ejaculatiemechanisme erdoor wordt versterkt. Het kan 
daarom worden toegepast als door zenuwschade een zaad-
lozing uitblijft of in de verkeerde richting (naar de blaas) 
gaat. 
Prostaglandines zijn stoffen die een direct vaatverwijdend 
effect hebben. Zij zitten in verschillende medicijnen. Caver-
ject® bijvoorbeeld, moet worden toegediend via een injectie 
in de zwellichamen van de penis. Muse® wordt toegediend 
via een kleine pil die met een buisje in de plasbuis wordt 
ingebracht. Met een injectie in de penis kan ook Androskat® 
worden toegediend. Dit bestaat uit een combinatie van de 
stoffen papaverine en phentolamine. 
Een nadeel van de zelfinjectiemethode is dat er wel een 
erectie ontstaat, maar dat er geen gevoelens van opwin-
ding zijn. De zelfinjectietherapie helpt niet zo goed bij vaat-
schade en kan niet worden toegepast bij het gebruik van 
bloedverdunners. Wie voor deze methode kiest, moet leren 
om die injecties zelf toe te dienen in het zwellichaam van de 
penis. Om littekenvorming in de penis te voorkomen, mag 
hoogstens twee keer per week gebruik gemaakt worden 
van deze methode. 
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PeTra (62): 

 ‘Helaas is mijn huwelijk kapotgegaan nadat ik mijn stoma 
had gekregen. Ik werd verbannen naar de logeerkamer en 
mijn ex-man wilde niet eens naast mij zitten. Tijdens het 
avondeten ging hij in een andere ruimte zitten. Het was 
vreselijk. Ik heb er een streep onder getrokken. Dat is nu 
zes jaar geleden. Ik voelde me destijds enorm vies en slecht. 
Vorig jaar ben ik Leo tegengekomen... in de supermarkt. 
We gingen kennelijk altijd op dezelfde tijd boodschappen 
doen. Een keer regende het heel hard en bracht hij mij 
met de auto thuis. Hij dronk even wat, bleef toen hangen 
voor het eten en daarna hebben we vaker afgesproken. 
Ik heb hem lang niets verteld over mijn stoma. Durfde het 
echt niet aan. Uiteindelijk kon ik er niet langer omheen 
draaien. Wat bleek? Een goede kennis van hem had ook 
een stoma. Hij wist wat het was en reageerde heel lief. 
Daarna is het snel gegaan. Nu zie ik pas wat voor een 
bruut mijn ex-man was. Leo draagt me op handen. Voor 
het eerst heb ik het gevoel dat iemand echt van mij houdt 
en met mij vrijt omdat hij mij wil. Dat heb ik in ruim 25 
jaar huwelijk daarvoor nog nooit gevoeld. Orale seks had 
ik nog nooit gehad. Nu wel. Ik moet er wel om giechelen. 
Soms overvalt me het gevoel dat ik er wel om kan huilen 
dat ik zolang met zoveel minder genoeg heb genomen.’
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Hulpmiddelen 
Naast medicijnen kan een arts ook hulpmiddelen aan-
bevelen. Bijvoorbeeld: als de gevoeligheid van de geslachts-
delen is verminderd door zenuwbeschadiging, kan een 
vibrator soms net die extra prikkel geven die nodig is voor 
een erectie of voor voldoende zwelling en vochtigheid van 
de vagina. Vibrators zijn te koop bij seksshops of te bestel-
len bij het centraal middelendepot van de NVSH (zie ook 
pagina 35). Er zijn ook gespecialiseerde postorderbedrijven 
met allerlei seksuele hulpmiddelen.
Een hulpmiddel bij erectieproblemen is de vacuümpomp: 
een cilinder van kunststof die wordt aangesloten op een 
pompje. De cilinder wordt over de penis geplaatst, waarna 
met de pomp de lucht uit de cilinder wordt gezogen. Hier-
door vult de penis zich met bloed en wordt min of meer 
stijf. Vervolgens wordt een rubberen ring, die vooraf rond 
de basis van de cilinder is gespannen, over de penis gescho-
ven om te voorkomen dat de penis weer slap wordt. Daarna 
wordt het vacuüm opgeheven en de cilinder afgenomen. 
Het resultaat is een met bloed gevulde penis, aan de basis 
nog slap, waarmee penetratie meestal wel mogelijk is. Ook 
hierbij geldt weer het nadeel van de erectie zonder de bijbe-
horende gevoelens van opwinding. 
Informatie over seksuele technieken kun je verkrijgen via 
een arts, andere hulpverlener of lotgenoot. Achter in deze 
brochure staan ook adressen en websites waar informatie 
te vinden is. 

Seksuologische hulpverlening 
Door de NVVS (Nederlandse Vereniging voor Seksuologie) 
erkende seksuologen zijn artsen of psychologen die zich 
gespecialiseerd hebben op het gebied van seksualiteit en 
alle daaraan verbonden problemen. Een seksuoloog is in 
staat om aandacht te besteden aan de lichamelijke, psycho-
logische en relationele aspecten van het seksuele probleem. 
Hij of zij kan mensen leren omgaan met seksuele beperkin-
gen die ontstaan zijn als gevolg van de stomaoperatie, de 
aanvullende behandelingen of bepaalde medicijnen. Ook 
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de zorgen die een partner heeft en de belemmeringen die 
hij of zij kan ervaren, kunnen hierbij aan bod komen. Met 
een neurologisch-seksuologisch onderzoek stelt de seksuo-
loog vast welke seksuele functies beschadigd zijn en wat de 
resterende seksuele mogelijkheden zijn. Daarnaast gaat de 
seksuoloog heel precies na in hoeverre emotionele remmin-
gen de resterende seksuele functies negatief beïnvloeden. 
Soms zal psycho-fysiologisch onderzoek worden uitgevoerd 
om na te gaan of herstel van lichamelijke seksuele reacties 
in principe toch nog mogelijk is. De seksuoloog kan leren 
om bij het vrijen het gedrag zo aan te passen dat je optimaal 
gebruik kunt maken van de nog resterende mogelijkheden. 
Soms zal die aanpassing bijvoorbeeld bestaan uit het meer 
en langer dan je gewend was stimuleren van de geslachts-
delen. En zo is te leren dat seks heel plezierig kan zijn, ook 
als gemeenschap niet meer mogelijk is. 
De seksuoloog kan gebruik van medicijnen of hulpmiddelen 
ook bespreken.
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Boeken en VIdeo’s
In alfabetische volgorde staan hieronder verschillende boe-
ken en een videoserie over seksualiteit, relaties en proble-
men op het gebied van (stoma en) seksualiteit. 

Boeken 
G. de Bruijn 
Vrijen met een man, kan dat dan? 
Vrouwen over hun liefdesleven 
Baarn, Sesam/Bosch & Keuning, 1991 

G. Buurman, met tekst van K. Spaink 
Aan hartstocht geen gebrek; 
Handicap, erotiek en  lichaamsbeleving 

DeBrink Amsterdam, 1991 
A. Heffels 
Praten met je partner; Voor liefde kun je kiezen 
Het Spectrum, 2000 

M.W. Hengeveld 
Willen maar niet kunnen; 
Zelfhulp en  behandeling bij erectiestoornissen 
Utrecht/Antwerpen, Kosmos, Z&K Uitgevers, 1994 

R. van Lunsen 
Seks moet je leren; 
Alles over de lichamelijke en psychologische aspecten van seks 
Ooievaar Pockethouse Amsterdam, 1995 

G. Liekens 
69 vragen over seks waar je nooit het juiste antwoord op kreeg 
Antwerpen, Scheffers, 1993 

M. Luyens 
Liever vrijen; Gids voor een betere seksuele relatie 
Tiel, Lannoo, 1997 
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M. Luyens 
Seksuele problemen bij het vrijen 
Makklu, 1998 

L. Rubin 
Intieme vreemden 
Baarn, Ambo, 1983 

H. van Rijsingen 
Zin in vrijen voor vrouwen; wat een vrouw kan doen als zij geen 
zin heeft en hij wel 
Gottmer, H.J.W. Becht, 2002 

H. van Rijsingen 
Zin in vrijen voor mannen; wat een man kan doen als hij zin 
heeft en zij niet 
Gottmer, H.J.W. Becht, 2002 

K. Slob en I. Vink 
Mannen, vrouwen en vrijen; Over seksualiteit en potentie 
Rijswijk, Elmar, 1996 

A. van Steenwegen 
Liefde is een werkwoord; spelregels voor een relatie 
Tiel, Lannoo, 1999 

A. van Steenwegen 
Liefde na verschil; de ongedroomde eenheid 
Tiel, Lannoo, 1999 

A. van Steenwegen 
Liefde vraagt tijd 
Tiel, Lannoo, 2000 

H. Wiel en W. Weymar Schultz 
Houvast; Over seksualiteit, ziekte en handicap 
Boom, Meppel, 1992 
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M. Yaffe 
Seks: een praktische handleiding voor de vrouw 
Kosmos-Z&K Uitgevers, 1996 

M. Yaffe 
Seks: een praktische handleiding voor de man 
Kosmos-Z&K Uitgevers, 1996 

Video’s 
De serie ‘Seks, je lust en je leven’ van G. Liekens en J. Drenth 
bestaat uit 5 videobanden, die ook afzonderlijk te koop zijn. 
De banden zijn bedoeld als leidraad bij het zelf aanpakken 
van seksuele problemen. Er worden informatie en adviezen 
gegeven en oefeningen gedemonstreerd. 
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adressen en lInks
Nederlandse Stomavereniging
Bisonspoor 1250
3605 KZ Maarssen

Telefoon:  (0346) 26 22 86
Fax:  (0346) 25 03 56
E-mail:  info@stomavereniging.nl

De Nederlandse Stomavereniging werkt nauw samen 
met organisaties die van belang zijn voor stomadragers.
Kijk voor de gegevens van de organisaties hieronder 
en andere organisaties op www.stomavereniging.nl.  

- Chronisch zieken en Gehandicaptenraad 
Nederland (CG-Raad) 

- Crohn en Colitis Ulcerosavereniging (CCUVN)
- Maag Lever Darm Stichting
- Nederlandse Federatie van 

Kankerpatiënten organisaties (NFK)
- KWF Kankerbestrijding
- Vereniging Ziekte van Hirschsprung
- Vereniging Anusatresie
- Voedingscentrum
- Landelijke Cliëntenraad
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Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming (NVSH) 
Voor informatie, voorlichting, advies en postorders 
(catalogus beschikbaar) 
Postbus 64, 2501 CB  Den Haag 
Telefoon (070) 346 97 09 
E-mail info@nvsh.nl 
Website www.nvsh.nl 

Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS) 
Voor namen en adressen geregistreerde seksuologen 
Postbus 113, 5660 AC  Geldrop 
Telefoon  (040) 285 22 12 
E-mail slob.nvvs@tiscali.nl 
Website www.seksuologen-nederland.nl

Female & Partners 
Winkel en postorderbedrijf in erotica
Spuistraat 100, 1012 TZ  Amsterdam 
Telefoon (020) 620 91 52 
E-mail root@femaleandpartners.nl 
Website www.femaleandpartners.nl

interessante websites 
www.jip.org
(informatiesite voor jongeren met een hoofdstuk over seks)
www.sexwoordenboek.nl
(met informatie en ook tips voor boeken)
www.seksboeken.nl
(met veel titels over uiteenlopende onderwerpen die met 
seks te maken hebben)
www.seksualiteit.nl 
(site door seksuologen samengesteld, voor alle vragen over 
seksualiteit) 
www.rutgersnissogroep.nl 
(landelijk kenniscentrum seksualiteit, onderzoek en hulp-
verlening) 
www.zoenenenzo.nl 
(relaties en seksualiteit voor jongeren met een handicap) 



36

www.leefwijzer.nl 
(van en voor mensen met een handicap of chronische ziekte) 
www.diagnose-kanker.nl 
(klik bijvoorbeeld op ‘kwffolders’ of ‘kanker en seksualiteit’) 

Voor het bestellen van seksuele hulp middelen:
www.mailfemale.com vooral voor vrouwen.
www.pabo.nl is er voor hem en voor haar.
www.christineleduc.nl met veel speeltjes voor hem en haar.
www.stoutinternational.com ondeugende winkel voor haar. 
www.emotionalbliss.com speciale vibrators voor vrouwen.




