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Seksualiteit en intimiteit bij 
chronische nieraandoeningen

Lust en plezier, ook bij een falende 
nier

Disclosure belangenverstrengeling 

• Geen belangenverstrengeling
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Seksualiteit en ziekte

ziekte

Taboe

Seksualiteit
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>85%	van	de	
mensen	wil	er	over	
praten	maar	heeft	
schroom	en	durft	
het	niet.
Vrouwen	nog	meer	
schroom	dan	
mannen
Hulpverleners	:	
>90%	huiverig	om	
aan	te	kaarten
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Waarom WEL aankaarten?

Het belang van seks:
Herstellen verstoorde intimiteit
Kan ontspannen (ook fysiek)
Kan pijn verminderen (endorfine effect)
Kan troosten (oxytocine effect)
Verhoogt productie testosteron
Kan eigenwaarde als mens verhogen
Verhoogt gevoel van man zijn of vrouw zijn
Kan een manier zijn om met heftige emoties om
te gaan.
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Seks: Wat is er nodig 

1. Voldoende brandstof
2. Intacte erogene zones
3. Adequate stimulatie
4. Leeg hoofd en een vol 

hart
5. Soepel lichaam
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Lijkt	vanzelfsprekend	en	simpel,	
maar	is	het	niet
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Testosteron	(T)	:	
De	seksuele	brandstof	voor	man	en	vrouw

Uit	de	ovaria Uit	de	bijnieren!!

Nodig	voor:					
● seksueel	verlangen,
● de	mogelijkheid							
opgewonden	te	worden	
(op	hersenniveau)	
● assertiviteit
(&	agressiviteit)
● fysieke	kracht
● algemeen	welbevinden

Botmassa>
Spiermassa>
SHBG>
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Min of meer lineair
Spontaan zin

Relatief snel orgasme

Daarna ‘relaxatie’

Hoe werkt seks bij een man?

Zin																		opwinding									orgasme
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Bij	vrouwen:	Spontane	zin	vaak	afwezig,	het	start	met	contact	en	
betrokkenheid.	Vandaar	uit	opwinding;	Vandaar	uit	zin.

zin Opwinding Orgasme………….
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Bij		chronische	ziekte:

Vrouwen	
meer	gericht	op	relatie

Mannen
meer	gericht	op	functie

Zorgen	rond	zin
en		aantrekkelijkheid

Zorgen	rond	erectie
en	orgasme

Slechte	nierfunctie/Dialyse/Transplantatie		of	niet,	maar	je	blijft	
een	man,	je	blijft	een	vrouw….
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Ziekte heeft effect op seksualiteit: 

• Reactie op de diagnose:
– Shock
– Verbijstering
– Confrontatie/vechten
– Terugtrekken/ontkennen

• Reactie op de ziekte zelf
– 35% van de dialyse patiënten heeft kenmerken van een 

depressie
• Reactie op de behandeling
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Met meer dan 500.000 patiënten de moeite 
waard en hard nodig om er over te praten!

Prevalentie seksuele klachten Bij	mannen Bij	vrouwen

Hemodialyse 63% 75%

Peritoneale dialyse 70% 75%

Functionerend nier transplantaat 48% 44%
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Nierfunctie stoornis  en dan..

• Onvoorspelbaar beloop van verlies van
– Gezond lichaam, fitheid, energie, lekker eten, lekker sporten

• Hoe vrij ik met dialyse patiënt
• Andere timing
• Andere rolverdeling
• Andere technieken
• Evt hulpmiddelen

• Andere persoonlijkheid door een chronische aandoening
• “ ik ga vreemd in mijn eigen slaapkamer”
• “ Hij ruikt anders”
• “ Het interesseert hem niets meer”
• Hij of zij is niet meer vooruit te branden
• Zij heeft het alleen nog maar over haar nieren

• Verandering uiterlijk door de medicatie: Prednison
• Impact behandeling.
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TJA…..	WANT	ALS	JE	ER	NIET	OVER	PRAAT…..
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Seksualiteit en intimiteit bespreken

• Hoe begin je erover?
– Juist in het begin, met een 

kleine vraag
• Wanneer vraag je ernaar?

– Steeds weer opnieuw
• Wat vertel je?? Plissit model
• Wat bij taboes?
• Wat bij tegenstrijdige 

belangen?
• Wat bij last  van eigen 

kader?
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15 Zin OrgasmeOpw.

Seksuele	verstoring	
bij	slechte	nierfunctie	bij	de	

man	
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Verstoorde	Zin	
door:

Vermoeidheid

Medicatie

Schaamte

Rouw

Testosteron	
tekort

Verhoogd	
prolactine
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Zin OrgasmeOpw.15-04-18

Verstoorde	Erectie:
Verstoorde	
doorbloeding

Medicatie

Faalangst

Vermoeidheid

Verstoorde	vochtbalans
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Seksuele	verstoring	
bij	slechte	nierfunctie	bij	de	

man	

Zin OrgasmeOpw.15-04-18

Verstoord	
orgasme:

• Onvermogen	te	
ejaculeren

• Minder	ejaculaat

• Retrograde	
ejaculatie

• Pijnlijke	
ejaculatie
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Seksuele	verstoring	
bij	slechte	nierfunctie	bij	de	

man	
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Zin OrgasmeOpwinding

Seksuele	verstoring	van	
“zin”

bij	nierfalen	bij	de	vrouw

Gêne over	haar uiterlijk:
Gewichtstoename door	vocht
Minder	lichaamsbeweging

Spanning	door	frequente mictie
Sociaal door	dieet,	

Thuisdialyse

Depressie
(lastiger leven)

Vermoeidheid

(en	heel	veel	
andere	factoren)	
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Zin OrgasmeOpwinding

Verstoring Opwinding /	lubricatie

Dit	is	zelden	
een	echt	probleem

Atrofie
Slechte	doorbloeding

Dyspareunie
Vermoeidheid/slechte	focus

..
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Seksuele	verstoring	van	
“opwinding”

bij	nierfalen	bij	de	vrouw

Zin OrgasmeOpwinding

Verstoord orgasme

door	onvoldoende stimulatie

door	medicatie

Door	angst	urine	te verliezen
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Seksuele	verstoring	van	
“orgasme”

bij	nierfalen	bij	de	vrouw
Medicatie: Stoppen is geen optie

– Antihypertensiva: Beta
blokkers
• Erectie stoornissen ( 20%)
• duizeligheid

– Diuretica
• Verlangen<
• Erectiestoornissen (20%)
• Ejaculatie stoornissen

– Prednison
• Vermindering vrij testosteron 
• Vaginale schimmelinfecties
• Veranderd uiterlijk

– Antidepressiva: SSRI’s
• Verlangen<
• Erectiestoornissen
• Ejaculatie st.
• anorgasmie

– Slaapmedicatie
• Verlangen<
• Opwinding<
• Orgasme<
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Geen	vrolijk	verhaal

Andere factoren die seks/intimiteit 
verstoren

• Persoonlijkheidsveranderingen
• Verlies aan spierkracht
• Pijn
• Effecten op de relatie
– Angst voor beloop ziekte
– Vermoeidheid/overbelasting van de partner

• Verlies baan, hobby's, sociale contacten
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Plasklachten en urine-incontinentie

– Erectiestoornissen
– Ejaculatiestoornissen
• Retrograde ejaculatie
• Pijnlijke ejaculatie
• Onvermogen tot ejaculeren

– Minder zin in seks
– Verminderde lubricatie
• Pijn bij het vrijen

15-04-18

Veroudering,	metabool	
syndroom,	roken,	
vermindering	hormonale	
functies,	medicatie

Schaamte,	
vermijdingsgedrag,	stress,
depressie,	neg.	zelfbeeld,
verstoorde	nachtrust

Klinkt	
dit	
Seksie??
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Urinestoma

• Psychologische crisis met grote impact op 
seksualiteit;

• Na herstel operatie, vaak herstel van verlangen
• Gevoelszenuwen intact
• Autonome zenuwen beschadigd.
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Blaaskanker,	neurogeen	
blaaslijden,	interstitiële	
cystitis

Ja….	dus	bespreek	de	
seks,	kom	met	
laagdrempelige	tips	
en	ideetjes,	vraag	het	
ook	aan	de	mensen	
zelf

1000/jr
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Wat kun je als hulpverlener doen

• Luisteren
• Bieden van veiligheid
• Correcte uitleg
• Warmte en genegenheid
• Gezien en gehoord worden.
• They don’t care how much you know unless

they know how much you care
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Hm..	Makkelijker	
gezegd	dan	
gedaan	want	ik	
word	wel	
afgerekend	op	
wat	ik	NIET	
weet….
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Hoe pakken we dat allemaal aan….

• Behandelingen urineweginfecties
• BB fysiotherapie, 
• Mannen: mictietraining, Fosfodiesterase

remmers, testosteron suppletie, zelfinjectie 
papaverine, 

• Vrouwen: oestrogenen gel, 
• En ook…..
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Bespreek	de	seks,	
kom	met	tips	en	
ideetjes,
vraag	het	ook	aan	de	
mensen	zelf
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Casus 1: Fatima

• 47 jaar
• 5 kinderen
• Nierfunctie is 

verslechterd ( 25%)
• Nu alleen (streng) dieet
• Vraag aan u allen:
– Wat komt er bij u op?

• Moslima
– Invloed religie op voeding

• Taken huishouden?
• Energie?
• Menopauze?
• Cultuur?
• Co morbiditeit?
• Was er seks? Zoja hoe 

was het?
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Praktische tips

• Begin met een 
compliment en een open 
vraag, bijv.  tijdens tensie 
meten

• Durf onhandig te zijn
• Verontschuldig je 

wanneer de vraag niet 
gepast is maar stel hem 
toch en begin over 
intimiteit, seks en vrijen

• Normaliseer;
• Toon een kwetsbaar 

stukje van jezelf
• Vraag naar de houding 

van haar man
• Vraag naar ideeën die 

Fatima zelf heeft voor 
een oplossing
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Casus 2: Marianne

• 54 jaar
• Sportdocente
• Secretaresse
• Regeltante
• Geen kinderen
• Recidiverende nierstenen
• Recidiverende urine weg infecties
• 2017: Nierfunctie 20%
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Wat	zou	u	
willen	
vragen
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Praktische tips

• Benader holistisch: Hoe 
gaat het met sporten? 
Vraag naar details, zoals 
prestaties, pr enz, zo peil 
je de grootte vh verlies

• Normaliseer: Na sporten 
vaak te moe voor seks, 
zeker met een nierfunctie 
van 20%.....

• Vraag naar:
– Belang seksualiteit
– betekenis van seks en 

seksualiteit voor haar
– Wat mist ze, wat verlangt 

ze?

• Partner?
• 5 minuten benoemen lucht 

op, ook al lost het niks op.
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Vochtbalans	versus	
endorfines

Getroost worden: Lost vaak niets op 
maar lucht op.
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Casus 3: Ricardo

• 61 jaar
• Thuis dialyse
• Partner is 

verpleegkundige komt 
mee

• Recidiverende infecties
• Overgewicht
• Lusteloos en hondsmoe

• Wat zijn de valkuilen?
• Andere timing
• Andere rolverdeling
• Andere technieken
• Evt hulpmiddelen
• Waar staat de dialyse
• Hoe was de seks hiervoor
• Enz
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Casus 4: Jan Willem

• Arts, 48 jaar
• Gescheiden, 3kk
• Periton. Dialyse
• Klachten:
– Vermoeidheid
– Misselijkheid
– Restless legs
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Roept	u	maar….Wat	
komt	er	in	u	op


