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Lust en plezier, ook bij een 
falende nier

Seksualiteit en intimiteit bij 
chronische nieraandoeningen

(potentiële)	belangenverstrengeling Geen	/	Zie	hieronder

Voor	bijeenkomst	mogelijk	relevante	
relaties	met	bedrijven Bedrijfsnamen

• Sponsoring	of	onderzoeksgeld
• Honorarium	of	andere	(financiële)	

vergoeding
• Aandeelhouder
• Andere	relatie,	namelijk	…

•
•

•
•

Disclosure	belangen	spreker

>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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Seksualiteit ziekte 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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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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TJA…..	WANT	ALS	JE	ER	NIET	OVER	PRAAT…..
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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………….

12-04-19
10

Bij		chronische	ziekte	:

Vrouwen	
meer	gericht	op	interaktie

Mannen
meer	gericht	op	functioneren	

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….

12-04-19

Iedere 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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Nierziektes en intimiteit: 
Belemmeringen

• Medicijnen en bijwerkingen
• Ziek voelen,
• Nare lichaamsgeur bijv. bij Cystinose ( erfelijke stapelingsziekte)
• Afname hoeveelheid testosteron
• Te weinig energie psycho, sociale gevolgen

– Opbouwen nieuwe relatie is lastig
– Vermoeidheid, vroeg naar bed.
– Slechter functioneren ( werk!)
– stress

• Volle weekagenda, oa door haemodialyse
• Schaamte, taboe,

– Bv bij one night stand
• Isolement door angst voor infecties
• machine die geluid maakt op de slaapkamer
• Verblijfskatheter…
• …..
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13 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.12-04-19

Verstoorde	Erectie:
Verstoorde	
doorbloeding

Medicatie

Faalangst

Vermoeidheid

Verstoorde	vochtbalans

15

Seksuele	verstoring	
bij	slechte	nierfunctie	bij	de	

man	

Zin OrgasmeOpw.12-04-19

Verstoord	
orgasme:

• Onvermogen	te	
ejaculeren

• Minder	ejaculaat

• Retrograde	
ejaculatie

• Pijnlijke	
ejaculatie
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Seksuele	verstoring	
bij	slechte	nierfunctie	bij	de	

man	

Zin OrgasmeOpwinding

Seksuele	verstoring	van	
“zin”

bij	nierfalen	bij	de	vrouw

Gêne over	haar uiterlijk:
• Gewichtstoename:

• Vocht
• Minder	lichaamsbeweging

Spanning	door	
• frequente mictie

• dieet,	
• Lichaamsgeur
• Thuisdialyse
• Depressie
Vermoeidheid
• Enz.
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Zin OrgasmeOpwinding

Verstoring Opwinding /	lubricatie
veranderde	hormonen,	minder	

vochtig
Atrofie

Slechte	doorbloeding
Dyspareunie

Vermoeidheid/slechte	focus
Bijwerking	medicatie

..
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Seksuele	verstoring	van	
“opwinding”

bij	nierfalen	bij	de	vrouw
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Zin OrgasmeOpwinding

Verstoord orgasme
Door:

onvoldoende stimulatie
medicatie

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

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

Klinkt	
dit	
Seksie??
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Seksualiteit en intimiteit bespreken

• Hoe begin je erover?
– Ik ga je wat vragen over 

seksualiteit
– Hou het klein, simpel, 

• Wanneer vraag je ernaar?
– Steeds weer opnieuw

• Wat vertel je?? 
– Niet te veel, niet te snel
– Info “ op maat”
– Hou rekening met taboe’s, vraag er 

naar
• Tegenstrijdige belangen?
• Last  van eigen kader?

– Eigen cultuur, religie, situatie
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Bespreken, ook met de partner

• Betrokkenheid creëert meer begrip
• Begrip verlicht het lijden: er niet alleen voorstaan
• Begrip verhoogt flexibel en creatief denken:
– Andere momenten
– Andere technieken
– Ander repertoire
– Andere betekenisgeving;
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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 MDO:  Bespreken met collega’s: urologie 

aanpassing medicatie? Psychiatrie?, endocrinoloog? 
• En…. De inbreng van de mensen zelf

12-04-19

Bespreek	de	seks,	
kom	met	tips	en	
ideetjes,
vraag	het	ook	aan	de	
mensen	zelf
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Getroost worden: Lost vaak niets op 
maar lucht op.
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Nog wat handige sites voor info

• Seksualiteit.nl
– Brochure over seksualiteit en nierziekten

• Nieren.nl
• Nierpatiënten Vereniging Nederland NVN:
– Nvn.nl
– Luistertelefoon: 08000226667

• Nierwijzer.nl
• Stomavereniging.nl (you tube lezingen Henk Elzevier Sick and Seks)

• Rutgers.nl
• Seksualiteit.nl
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Casus 1: Saida

• 57 jaar
• 5 kinderen
• Moet starten met dialyse
• Nu alleen (streng) dieet
• Vraag aan u allen:
– Wat komt er bij u op?

• Moslima
– Invloed religie op voeding
– Rol seks tussen man en vrouw

• Taken huishouden?
– Wie doet wat? Belasting?

• Energie?
• Cultuur?
• Co morbiditeit?
• Was er seks? Zoja hoe was 

het?

12-04-19
28

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 voor Marian

• Benader holistisch: 
– Hoe gaat het met sporten? 

Vraag naar details, zoals 
prestaties, pr enz, zo peil je de 
grootte vh verlies

– Relatie?
– Werk?
– anders

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

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

seksualiteit 
– 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
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Casus 3: Joel

• 61 jaar
• Thuis dialyse
• Antilliaanse achtergrond
• Recidiverende infecties
• Overgewicht
• Lusteloos en hondsmoe

• Waar aan denken?
• Schaamte
• Schuld
• Taboe
• Verzet
• Eetgewoontes
• Betekenis seks, 
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