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Inspraak

kan iemand ervoor kiezen om zich te laten behan-
delen door een seksuoloog, maar uit onderzoek van 
Bakker2 blijkt dat niet iedereen die last heeft van 
seksuele problemen hulp zoekt bij een hulpverle-
ner. De helft van het aantal mensen met behoefte 
aan seksuele hulpverlening heeft uiteindelijk con-
tact gehad met een hulpverlener. De belangrijkste 
reden geen contact met een hulpverlener aan te 
gaan terwijl er wel behoefte is aan seksuele hulp-
verlening, is het niet goed durven.3 Voor mensen 
met een religieuze achtergrond kan het extra moei-
lijk zijn om bij een reguliere seksuoloog in behan-
deling te gaan. 

Uit onderzoek van Bloomfield4 blijkt bijvoorbeeld 
dat christenen bang waren dat hun geloof niet zou 
worden begrepen door een niet-religieuze seksuo-
loog. Sommigen waren bang dat hun geloof bela-
chelijk gemaakt zou worden. Anderen vreesden dat 

Seksuele en spir i tuele wezens
Religie en seksualiteit zijn op elkaar betrokken. Ze 
beïnvloeden elkaar. Mensen zijn seksuele en spi-
rituele wezens. Om voluit mens te worden is het 
noodzakelijk dat beide aspecten, spiritualiteit en 
seksualiteit, geïntegreerd worden in het leven. 
Het lichamelijke staat niet tegenover het geeste-
lijke, spiritualiteit is niet wezensvreemd aan sek-
sualiteit1. Seksualiteit is een basale drijfveer in de 
levens van mensen en vormt een fundamentele 
factor voor gezondheid en welbevinden. Ook reli-
gie, iemands persoonlijk geloof, is van essentieel 
belang voor het welbevinden. De meeste religies 
bieden een visie op seksualiteit en hebben een spe-
cifieke seksuele moraal.

Seksualiteit kan verbonden zijn met het grootste 
geluk, maar kan ook voor grote problemen zorgen. 
Als er problemen rond seksualiteit ervaren worden 
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die een streng religieuze opvoeding hebben gehad, 
omdat deze behandelsuggesties volgens de streng 
religieuze normen verboden zijn. Het gaat hier om 
het toestaan van seksuele fantasieën, het leren 
genieten van seks, het leren masturberen en tot 
slot het leren om meer zelfzuchtig te zijn en niet 
altijd te denken aan de partner. 

Door de seksuologische therapie kan de seksuele 
moraal van de cliënt veranderen. Dit heeft moge-
lijkerwijze een negatieve invloed op het geestelijk 
welbevinden van de cliënt, omdat de moraal van 
de cliënt in conflict komt met de moraal van de 
geloofsgemeenschap. Ook is het mogelijk dat de 
cliënt met een verandering van visie op seksualiteit 
ook andere religieuze visies wil veranderen. Door 
hoofdzakelijk de nadruk te leggen op de negatieve 
functie van religie is het mogelijk dat het religieuze 
referentiekader zijn relevantie verliest voor de cli-
ent. Cliënten kunnen de religieuze leer gaan nege-
ren of in het geheel hun lidmaatschap van religi-
euze instituties opzeggen. Dat laatste komt helaas 
soms voor. Dit is te betreuren omdat daarbij ook de 
vele positieve aspecten van religie en binding met 
religieuze instituties verloren gaan. Een persoonlijk 
religieus geloof is immers belangrijk voor het gees-
telijk welbevinden. Daarom wordt het aanbevolen 
om tijdens de seksuologische therapie beschikbare 
positieve religieuze bronnen aan te boren, om zo de 
positieve functie van religie als een bron van kracht 
in te zetten. Een cliënt wordt nu eenmaal eerder 
overtuigd door vertrouwd materiaal binnen zijn of 
haar eigen (religieuze) referentiekader.

Ruimte voor gesprek over seksual iteit
In de beroepsstandaard voor de geestelijk verzor-
ger in zorginstellingen staat geformuleerd wat het 
doel van geestelijke zorgverlening is, namelijk ‘het 
geestelijk welbevinden van de patiënt. Dit welbe-
vinden betreft de totaliteit van het mens-zijn’.9 
Seksualiteit vormt een onlosmakelijk deel van ons 
mens-zijn. In zorginstellingen komt een geestelijk 
verzorger vaak mensen tegen die met lichamelijke 

ze door de therapie hun geloof zouden kwijtraken, 
dat het geloof zou worden weggeredeneerd. 

Seksuologische hulpverlening: liberale moraal
In Nederland is de reguliere hulp- en zorgverlening, 
waaronder de seksuologische hulpverlening, geba-
seerd op de humanistisch liberale moraal en indi-
viduele vrijheid. In de hulpverlening is de liberale 
individuele vrijheid terug te vinden in het ideaal 
van keuzevrijheid van het individu (autonomie)5. 
Voor de seksuologische hulpverlening betekent dit 
dat er uitgegaan wordt van een sociale zelfregule-
ring van seksualiteit, op grond van positieve waar-
deringen, egaliteit, respect en zelfsturing. Volgens 
Boedjarath6 kan dit getypeerd worden als huma-
nistisch, omdat deze uitgangspunten losstaan van 
een godsdienstige visie en omdat het uitgangspunt 
de eigen ervaring van het individu is. Voor mensen 
met een (streng) religieuze achtergrond kunnen de 
godsdienstige normen en waarden de basis vor-
men om het leven en daarmee ook de seksualiteit 
vorm te geven. Er kan dus sprake zijn van verschil-
lende referentiekaders. 

Rel igieuze vis ies op seksual iteit
Voor de seksuologische hulpverlening is het rele-
vant welke religieuze visies op seksualiteit de cli-
ent heeft. In de seksuologische literatuur wordt bij-
voorbeeld regelmatig een verband gelegd tussen 
seksueel disfunctioneren en een strikte religieuze 
moraal. Een streng religieuze achtergrond kan vol-
gens Simpson et al.7 ook een oorzaak zijn dat de 
cliënt niet optimaal gebruik maakt van de seksuo-
logische therapie. De aangeboden therapie om de 
seksuele problematiek te verhelpen kan in conflict 
komen met de religieuze achtergrond van de cli-
ent. Er kan sprake zijn van weerstand tegen de the-
rapie. 

De seksuoloog Gianotten8 geeft een opsomming 
van een aantal normale onderdelen van de seksu-
ologische behandeling bij seksueel disfunctioneren 
die volgens hem amper effect hebben op mensen 
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Aandacht voor zowel spirituele als seksuele aspec-
ten van het mens-zijn kan een relevante en posi-
tieve bijdrage hebben voor het welbevinden van de 
mens. 
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en psychische problemen te kampen hebben. Deze 
problematiek kan van invloed zijn op de beleving 
van seksualiteit. Het zou goed zijn als er binnen de 
begeleiding vanuit de geestelijke verzorging ruimte 
wordt geboden om over seksualiteit te spreken.
Een gesprek over seksualiteit kan soms moeizaam 
verlopen. De gesprekspartner kan helemaal dicht-
slaan als de geestelijk verzorger vraagt of zijn of 
haar problemen soms iets te maken hebben met 
zijn of haar beleving van seksualiteit. Maar ook 
kan een geestelijk verzorger het moeilijk vinden 
het onderwerp seksualiteit aan de orde te stellen 
en te betrekken in het gesprek. Gezien het belang 
van de beleving van seksualiteit in ieders leven en 
hoe problematisch het kan zijn om de eigen seksu-
aliteit in positieve zin vorm te geven, is het aan te 
bevelen om in de begeleidende contacten ruimte te 
scheppen voor het gesprek over seksualiteit.10 Bij 
ernstige seksuele problematiek dient een geestelijk 
verzorger op de mogelijkheid van seksuologische 
hulpverlening te wijzen. 

Als seksuologische behandeling wordt gestart blijft 
de begeleiding van belang om de nieuwe inzichten 
die vanuit de seksuologische behandeling worden 
aangeboden te bespreken. Welke invloed hebben 
deze nieuwe inzichten op het geloof en het gees-
telijk welzijn? Hoe wordt er vanuit de religieuze 
bronnen over seksualiteit gesproken? Als de res-
trictieve religieuze visies op seksualiteit spelen is 
het aan te bevelen vanuit het religieus perspectief 
van de cliënt positievere visies of interpretaties aan 
te bieden. 


