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Samenvatting 
 
Psoriasis kan een grote impact hebben op de seksualiteit en  

op de seksuele relaties van patiënten. Omdat seksualiteit en 

intimiteit een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van 

leven, is het belangrijk dat zorgprofessionals hier aandacht aan 

besteden. Echter, het onderwerp seksualiteit zit nog altijd in de 

taboesfeer, hetgeen bespreken soms lastig maakt. In deze white 

paper vindt u praktische tips om seksualiteit bespreekbaar  

te maken met uw patiënten.
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Wat betekent 
seksualiteit?

Intimiteit en het aangaan van (seksuele) relaties is een van 

de belangrijkste menselijke basisbehoeften. Ieder mens heeft 

seksuele gevoelens, wensen en verlangens. Wel kent ieder 

mens een andere betekenis toe aan seksualiteit. Voor de een 

is het intimiteit, zoenen, aanraken of soloseks, voor de ander 

seks in de zin van vrijen, penetratie, klaarkomen.

De Wereldgezondheidsorganisatie omschrijft seksuele 

gezondheid als ‘een status van fysiek, emotioneel, mentaal 

en sociaal welbevinden in relatie tot seksualiteit’.1

Seks is belangrijk voor de kwaliteit van leven. Seksuele gezondheid 

is ‘het vermogen zich seksueel aan te passen en een eigen regie 

te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale 

uitdagingen van het leven’. Een chronische ziekte zoals psoriasis 

is zo’n uitdaging. Naast aanpassingen op levensgebieden zoals 

werk, huisvesting of hobby’s kunnen ook aanpassingen nodig 

zijn op het gebied van seksualiteit.2

De voordelen van seks
Seksualiteit heeft verschillende voordelen:2

• Het helpt te ontspannen

• Het helpt om met anderen te verbinden

• Het vergroot het zelfvertrouwen

• Het vermindert soms de aanwezige pijn

Waarom is seks in het gesprek belangrijk?
Voor patiënten en hun partners is het lang niet altijd 

vanzelfsprekend dat ook de seksualiteit aangepast moet worden 

aan de nieuwe situatie. Daarnaast vinden zij het vaak lastig om het 

gesprek over seksualiteit met de zorgprofessional te beginnen en 

weten ze niet altijd goed wat u voor hen zou kunnen betekenen. 

Hierdoor blijven veel patiënten langer dan nodig met vragen en 

problemen rondlopen. Zo krijgt slechts 6% van de mensen met 

een seksueel probleem professionele hulp.2,3 Door te laten merken 

dat u openstaat voor een gesprek over seksualiteit en er ook zelf 

proactief naar vraagt, kunt u uw patiënten over de drempel helpen.
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De invloed van 
psoriasis op de 
kwaliteit van leven

Psoriasis kan een grote invloed hebben op de kwaliteit van leven. 

De ziekte kan het emotionele welzijn, het sociale functioneren, 

de productiviteit op het werk of op school en het zelfbeeld 

beïnvloeden.4  De ziekte is vergelijkbaar met en overtreft soms 

zelfs de impact van ziekten zoals borstkanker, diabetes, depressie 

of ischemische hartziekten.5,6 

Seksualiteit is een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van leven. 

Uit onderzoek blijkt dat mensen met psoriasis 5,5 keer vaker te 

maken hebben met seksuele disfunctie dan mensen zonder de 

huidaandoening. Een kwart van de mensen met psoriasis ervaart 

na het ontstaan een afname in seksuele activiteit.7 Mensen met 

psoriasis die daarnaast ook angstig of depressief zijn of die lijden 

aan genitale psoriasis of psoriasis artritis, lopen een verhoogd 

risico op seksuele disfunctie.8 

Welke problemen in seksualiteit spelen  
bij psoriasis?
Psoriasis kan een grote impact hebben op seksualiteit en 

intimiteit. De ziekte kan een directe invloed hebben op het 

seksueel functioneren, doordat de huid jeukt of pijnlijk is. Dit 

is zeker het geval bij mensen met psoriasis in het anogenitale 

gebied. Een op de twintig mensen met psoriasis heeft alleen 

psoriasis op of rondom deze intieme plekken.9

Daarnaast kan psoriasis het zelfbeeld en het lichaamsbeeld 

aantasten, waardoor het psychisch welzijn wordt beïnvloed. 

Ook pijn en vermoeidheid kunnen de seksualiteit negatief 

beïnvloeden. Daarnaast kan de behandeling met zalven fijne  

seks belemmeren.
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Seksuele klachten bij psoriasis
Psoriasis kan verschillende seksuele klachten veroorzaken:

      •  Afname of verlies van seksuele gevoelens; minder libido

      •  Aantasting zelfb eeld

      •   Minder opgewonden raken: verminderde lubricatie of 

een erectiestoornis

      •  Pijn tijdens of na het vrijen of helemaal niet meer willen vrijen

      •  Moeilijkheden om een orgasme te bereiken

      •  Relatieproblemen

Achterliggende oorzaken bij seksuele 
problemen

•  Gespannen bekkenbodemspieren die leiden tot pijn in 

en/of rondom de vagina vlak voor, tijdens of kort na de 

penetratie (dyspareunie).

• Pijn

       ○ Als gevolg van een gevoelige of geïrriteerde huid

       ○ Gewrichtspijn als gevolg van artritis psoriatica

• Laag libido

       ○  Veranderd lichaamsbeeld

       ○   Veranderd zelfb eeld (vervreemding of afk eer van het 

eigen lichaam)

       ○ Schaamte

       ○  Angst (om niet gewaardeerd of afgewezen te worden, etc.)

       ○ Vermoeidheid
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Hoe brengt u 
seksualiteit ter 
sprake?

Het onderwerp seksualiteit hangt nog altijd in de taboesfeer. 

Dit maakt het onderwerp soms lastig bespreekbaar. Ook uw 

eigen normen, waarden en relatie tot het onderwerp

seksualiteit spelen een rol in het al dan niet bespreekbaar 

maken. Als zorgprofessional kunt u de drempel om over 

seksualiteit te praten verlagen door hierover met uw patiënt

het gesprek aan te gaan. Uw patiënt is vaak al geholpen als er 

over seksualiteit wordt gesproken: het belangrijkste is een 

stukje erkenning.

Het juiste moment
• Kies een gepast moment om over seksualiteit te 

beginnen. Individuele consulten, intakes of een 

behandelplanbespreking kunnen goede momenten zijn.

• Leg uit waarom u over seksuele gezondheid begint, 

benoem dat seksualiteit een onderdeel is van gezondheid 

en u het daarom ter sprake brengt.

• Vraag toestemming om enkele vragen over seksualiteit te 

stellen. Als de patiënt dit niet wil, stel dan eventueel voor 

om het op een later moment te bespreken.
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Hoe begin ik over seksualiteit? 
Wat zijn laagdrempelige methodes om over iemands seksleven  

te praten?

•   Taboe benoemen 

 Het helpt om als eerste het taboe te benoemen:  

Seksualiteit is geen makkelijk onderwerp, maar mag ik u 

toch iets vragen over…?” Blijf uit de slaapkamer: het gaat 

niet om details. 

•  (H)erkenning door ervaringen te delen 

 Een andere manier om seksualiteit ter sprake te brengen,  

is refereren aan ervaringen van anderen: 

1.    “Ik hoor vaak dat mensen met psoriasis veranderingen 

ervaren in hun seksualiteit.” 

Hieraan kunt u informatie koppelen: 

2.   “Vindt u het goed als ik u hier iets meer over vertel?” 

 

Als het past in het gesprek, kunt u vragen naar de eigen 

ervaring:

3.   “Hoe is dit voor u?”

Hoe kunt u refereren aan ervaringen van anderen?

“Ik hoor vaak van patiënten dat er binnen de relatie met 

de partner veranderingen optreden door het ziek zijn. 

Hoe is dat voor jullie?”

“Intimiteit en seksualiteit zijn onderwerpen die we soms 

moeilijk bespreekbaar kunnen maken, zeker als een van 

de twee partners ziek is. Hoe is dat voor jullie?”

“Psoriasis kan een grote impact hebben op hoe u  

zich voelt:

• Vindt u zichzelf nog aantrekkelijk?

•     Vindt uw partner u nog aantrekkelijk?

• Is er intimiteit tussen jullie?”
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“Het leven met psoriasis zorgt er soms voor dat de zin  

in seks naar een dieptepunt zakt.

• Mag ik u hier iets meer over vertellen?

•  Vindt u het fijn als ik wat tips geef hoe u hiermee 

om zou kunnen gaan?”

“Als uw vagina erg droog is, kunnen er problemen 

ontstaan tijdens het vrijen. Herkent u dat?”

 Op deze laatste, gesloten vraag hoeft iemand alleen 

‘ja’ of ‘nee’ te antwoorden zonder details. Bij ‘ja’ kunt u 

vertellen dat er mogelijkheden zijn om hier iets aan te 

doen, zoals langer voorspel, of kunt u doorverwijzen 

naar de gynaecoloog of seksuoloog.

DLQI of Skindex-17/-29 als kapstok

Als u gebruik maakt van één van de meetinstrumenten om de 

kwaliteit van leven (KvL) in kaart te brengen, biedt dit een kans om 

dieper in te gaan op de beleving van seksualiteit en intimiteit.  

Ook als uit DLQI of Skindex-17/-29 blijkt dat er geen invloed is 

op seksualiteit en intimiteit, kunt u de KvL-vragenlijst als kapstok 

gebruiken: 

• U heeft ‘nee’ ingevuld, maar bij veel psoriasispatiënten zien 

we veranderingen in de beleving van seksualiteit. Hoe is 

dat voor u?/Mag ik daarover een paar vragen stellen?

Benoemen vanuit het beleid

Door te refereren aan beleid van de afdeling, wordt het gesprek 

over seksualiteit niet te persoonlijk.

• “Op onze afdeling/poli vinden we aandacht voor  

seksualiteit belangrijk. Mag ik u een paar vragen stellen?”

Rapportcijfer geven aan seksleven

Vraag de patiënt een rapportcijfer te geven aan zijn of haar 

seksuele leven. Bij een laag cijfer vraagt u of de patiënt het  

cijfer graag zou willen verbeteren. Zo ja, dan kunt u doorvragen 

om achter de oorzaak van het lage cijfer te komen. Bij een 

voldoende of een hoog cijfer kan het zijn dat de patiënt  

aangeeft er niet over te willen praten.
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Samenvatten

Als zorgverlener kunt u de neiging hebben oplossingen aan te 

dragen, maar vaak is dit niet nodig. Gehoord worden, erkenning 

krijgen, dat helpt al enorm. U kunt samenvatten wat de patiënt 

heeft verteld: “Ik hoor dat u….”

Erkennen van emoties/rouw

Als de seksualiteit en intimiteit niet meer hetzelfde zijn als 

voorheen, betekent dat verlies en afscheid. Het is belangrijk om 

de patiënt serieus te nemen in dit rouwproces en de informatie te 

laten aansluiten op de fase waarin hij/zij zit. Pas als er acceptatie is,

krijgt de patiënt zin om aan de veranderde seksualiteit te werken 

en staat hij/zij open voor ideeën, tips, standjes, etc. Ook de 

partner ervaart verlies, maar de fases kunnen in een geheel 

ander tempo worden doorlopen. Belangrijk is dat de partners 

blijven praten met elkaar, of met een zorgverlener. Niet iedere 

patiënt doorloopt elke fase en het tempo is bij iedereen anders.
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Tips voor soloseks
Seksualiteit en intimiteit zijn óók een thema als iemand alleen is. 

Juist voor iemand zonder vaste partner kan het lastig zijn emoties, 

intimiteit en warmte te delen. Ontken seksualiteit bij singles niet, 

maar ga het gesprek aan. Verwijs ook naar Psoriasispatiënten 

Nederland voor lotgenotencontact; het helpt te weten dat  

anderen met onzekerheden en problemen kunnen kampen.

Rol van de partner 

Betrek de partner vanaf het begin bij het gesprek; hij of zij speelt 

een belangrijke rol bij de beleving van seksualiteit en intimiteit. 

Hoe reageert de partner op de aangedane huid? En wat zijn de 

eigen seksuele behoeften? Partners denken soms ten onrechte 

dat de ander nog niet toe is aan lichamelijk contact en houden 

zich op de achtergrond. Dit kan voor de patiënt juist als een 

afwijzing voelen. De behoeften kunnen verschillen; laat de 

partners op een liefdevolle en respectvolle manier aan elkaar 

vertellen wat de grenzen en wensen zijn. Dit hoeft niet in de 

spreekkamer: u kunt dit ook als tip meegeven voor thuis.

Tips voor partners 
Wat kan een partner doen:

• Vragen stellen en goed luisteren: wat vindt je partner 

prettig en wat niet? Waar heeft je partner behoefte aan?

• Uitspreken wat hij/zij zelf prettig vindt en waar hij/zij 

behoefte aan heeft. Vul het niet in voor elkaar, maar  

luister naar elkaar.

• Geduld hebben, dit is (emotioneel) een ingewikkeld 

onderwerp.

• De psoriasisplekken niet ontkennen, maar samen het 

lichaam verkennen.

• Praten en lachen, humor haalt de scherpe randjes eraf.

• Intimiteit blijven zoeken in de vorm van knuffelen,  

elkaar aanraken, zoenen.

• Eerlijk zeggen dat het als partner ook moeilijk is en  

niet doen alsof het dat niet is.

• Laten merken dat hij/zij op het totaalplaatje gevallen is.

• Geen verwijten maken.

• Niet aandringen op seks.

• Niet verwachten dat alles hetzelfde wordt als voorheen.
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Tips bij veranderende 
seksualiteit

Met erkenning van de veranderingen op het gebied van 

seksualiteit is de patiënt vaak al erg geholpen. Het helpt ook 

te horen dat anderen met dezelfde problemen kampen. Als u 

zich als zorgverlener vrij voelt om dieper op het onderwerp in 

te gaan, kunt u tips meegeven wat de patiënt zelf kan doen. 

Zo nodig kunt u ook doorverwijzen naar een psycholoog of 

seksuoloog.

Met elkaar in gesprek gaan 

Praten over seksualiteit is heel belangrijk, ook als partners denken 

dat ze elkaar goed aanvoelen. Raad hun aan samen te bespreken 

wat ze zouden willen en wat mogelijk is, wat ze wel of niet fijn 

zouden vinden en wat ze zouden willen uitproberen. Het kan 

helpen om seksualiteit op een heel ander moment dan in bed 

te bespreken, zodat er geen druk is. Later kunnen ze dan gaan 

uitproberen wat ze samen hebben besproken. Met een beetje 

humor blijft het onderwerp luchtig. Moedig hen aan om te praten 

en daar niet te lang mee te wachten, want als de seks langere tijd 

achterwege blijft, wordt het steeds moeilijker om dit weer een 

normaal onderdeel van het leven te laten worden.

Op verkenning
Het kost soms tijd en aandacht om vertrouwd te raken met  

het eigen lichaam. Raad aan om thuis met of zonder partner in  

de spiegel te kijken en voor zichzelf te benoemen wat hij of zij 

mooi vindt.

Folder seksualiteit en intimiteit bij psoriasis
In de folder ‘Seksualiteit en intimiteit bij psoriasis’ wordt dieper 

ingegaan op de impact van psoriasis op seksualiteit en intimiteit. 

Ook staan in de folder praktische tips. 

De folder is voor patiënten verkrijgbaar via Psoriasispatiënten 

Nederland. Als zorgverlener kunt u deze folder voor in de 

spreekkamer bestellen bij Janssen. De contactgegevens van 

Janssen vindt u op de laatste pagina van deze white paper. 
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Ontspanningsoefeningen  

Soms kunnen ontspanningsoefeningen helpen om het lichaam te 

ontspannen en er misschien ook weer waardering voor te krijgen. 

Ontspanningsoefeningen kunnen ook het vertrouwen in het 

lichaam helpen herstellen. Naar muziek luisteren – alleen of met 

de partner – kan ook een vorm van ontspanning zijn.

Seksuele prikkels stimuleren
Zin in seks komt niet vanzelf, maar is het gevolg van seksuele 

prikkels. Als gevolg van psoriasis kan het meer moeite kosten om 

seksueel geprikkeld te raken. Een paar tips:

• Fantaseren over seks; denken aan iemand anders mag ook 

als dat prikkelend werkt voor seks met de eigen partner; 

denken en doen zijn twee werelden.

• Erotische verhalen (voor)lezen of samen (vrouwvriendelijke) 

porno kijken.

• Bewust terugdenken aan een moment dat er fijn seksueel 

contact was.

• Meer tijd besteden aan ander intiem lichamelijk contact, 

zoals strelen. Soms moet de huid op een speciale manier 

aangeraakt worden om als prettig ervaren te worden.

• Elkaar een erotische massage geven.

• Elkaar stimuleren met de hand, de mond, met een vibrator.

• De seks inplannen, zodat het voor beiden een moment 

wordt om naar uit te kijken.

Op een andere manier vrijen
Zin in seks komt niet vanzelf, maar is het gevolg van seksuele 

prikkels. Als gevolg van psoriasis kan het meer moeite kosten  

om seksueel geprikkeld te raken. Een paar tips:

• Tijd en aandacht om elkaar opnieuw te ontdekken.

• Loslaten hoe ‘seks hoort te zijn’ en op zoek gaan naar  

hoe het voor beiden fijn kan zijn.

• Een houding zoeken die voor allebei prettig is.

• Een afspraakje maken en samen op date gaan.
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Hulpmiddelen inzetten
Een (zachte) vibrator en andere speeltjes kunnen helpen bij 

de seksuele herontdekkingsreis, maar ook om humor in de seks 

te brengen of om gemakkelijker een orgasme te krijgen. Als de 

vagina minder snel nat wordt (lubricatie) of als het moeite kost 

een erectie te krijgen, helpt het vaak om meer tijd en aandacht 

te nemen om opgewonden te raken. Soms kan een glijmiddel 

helpen. Een glijmiddel geleidt ook de prikkelingen van een 

vibrator.

Emoties bespreken
Bij het vrijen kunnen heftige emoties loskomen. Dat 

kunnen positieve emoties zijn, zoals een enorm gevoel van 

verbondenheid of geborgenheid. Maar ook de verwerking van 

de ziektelast van psoriasis kan loskomen. U kunt als zorgverlener 

toelichten dat emoties soms niets met de (seksuele) setting te 

maken hebben. Adviseer deze emoties later, op een geschikt 

moment te benoemen, zodat partners van elkaar weten wat er 

in hen omgaat.

Kinderwens
Sommige psoriasisbehandelingen hebben een negatieve invloed 

op de zwangerschap. Bespreek een eventuele kinderwens met de 

patiënt om dit aan te kunnen kaarten.
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Meer weten?

seksindepraktijk.nl
Zorgprofessionals vinden op deze website informatie en 
praktische handvatten om seksualiteit als onderwerp mee 
te nemen in de hulpverlening.

www.seksualiteit.nl

Deze website is van Rutgers, kenniscentrum seksualiteit. 

Je vindt er informatie, tips en oefeningen die kunnen 

helpen bij vragen rond seksualiteit. 

www.sickandsex.nl
Op deze site vind je informatie over seksualiteit en 
intimiteit ten tijde van ziekte.

www.psoriasispatientennederland.nl
Psoriasispatiënten Nederland (PN) is de vereniging voor 
patiënten met psoriasis in Nederland. Het doel van de PN is
het voorzien van informatie, het behartigen van de belangen 
van patiënten en het stimuleren van lotgenotencontact. 

.
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Meer informatie?
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