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Is het lastig om uit de kast te komen als je CP hebt? 
Waarschijnlijk heb je dezelfde worsteling als mensen zonder CP. Als je het tijdens je coming-out ook moei-
lijk hebt met het gegeven dat jij CP hebt, dan kan het extra lastig voor je zijn. Soms voelen mensen zich 
dan dubbel gehandicapt. Soms kunnen mensen op school negatief reageren als ze horen dat je homo 
of lesbienne bent. Er zijn verschillende instellingen en organisaties waar jij je zorgen en ervaringen kunt 
delen. Het COC bijvoorbeeld helpt mensen met allerlei vragen over homoseksualiteit. Ook is er speciale 
hulpverlening voor homoseksuelen. (Zie websites achter in dit boek.)

“Als je ontdekt dat je homoseksueel bent dan is het lastig om uit de kast te komen. Toen ik 14,15 was lag 
ik op een kamer met een jongen met CP en daar had ik al vrij snel seks mee, dus ik was er al vrij snel achter. 
Mijn moeder was christelijk, wat het moeilijker maakte om het haar te vertellen. Ik was 24 toen ik ervoor 
uitkwam. Ik vond het lastig om uit de kast te komen, ook omdat het zo definitief voelt en dat ik niet meer 
terug kan.” 

Ook al ben je zeker over je geaardheid, toch gaat er vaak nog tijd overheen voordat je ervoor uit komt. De 
leeftijd waarop je het anderen vertelt is moeilijk te voorspellen en verschilt voor iedereen. De een zal het 
makkelijker vinden dan de ander. 

Als je voor het eerst uit de kast bent gekomen, ben je nog niet klaar. Een coming-outproces duurt een  
leven lang. Want wie vertel je het wel, wie niet en wanneer? In elke nieuwe sociale situatie beslis je  
opnieuw over een coming-out. 

HomoseksualiteitHomoseksualiteit  
Uit de kast komen

Ben ik wel echt homo? 
Jij bent de enige die daar het antwoord op heeft. Soms hebben mensen seksuele gevoelens voor zowel 
mannen als vrouwen. Dat kan ook. Volg je eigen gevoel, dat is het belangrijkste.

“Iemand vroeg me ooit: ‘Ben je echt homo of doe je maar alsof, omdat je als gehandicapte gemakkelijker 
een man kunt krijgen dan een vriendin?’ Nou, ik heb liever mijn leven lang geen seks dan dat ik seks met 
een vrouw zou moeten hebben.”

Is het moeilijk om als homoseksueel met CP contacten te hebben? 
Het gaat er om wat je wilt: seksueel contact of een relatie? Je zult, net als heteroseksuele mensen, zelf actief 
moeten zijn. Wil je een relatie dan ga je op een andere manier contacten aan dan bij het zoeken van alleen 
seksueel contact. Vaak zul je vanaf het begin duidelijk moeten zijn over wat je verwacht van de ander.

Er zijn verschillende manieren om contact te leggen voor het vinden van een partner of het hebben van 
seks.
 
• Je kunt naar speciale feesten voor homo’s gaan of naar ‘women only’ feesten. Je kunt bijvoorbeeld een  
 darkroom ingaan. De mannen gaan vaak alleen de darkroom in, terwijl de vrouwen eerst op de dans 
 vloer iemand oppikken en dan samen de darkroom opzoeken. 
• Er zijn ook mannen en vrouwen die op zoek naar een relatie gaan in het uitgaanscircuit voor homo’s en  
 lesbiennes. 

Contacten
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• Je kunt ook online daten. Voor homo’s en lesbiennes zijn er speciale datingsites, maar ook op reguliere  
 datingsites kun je vaak aangeven of je op mannen en/ of vrouwen valt. Je kunt ook de Grindr app  
 downloaden op je smartphone. Dit is een dating app voor homoseksuelen.

“Het hele jaar door heb ik wat sekscontacten betreft weinig reden tot klagen. Dat verbaast me wel, want ik 
word ouder en door mijn vorm van spasticiteit heb ik een negatief zelfbeeld. Vooral als het om een eerste 
keer gaat en zelfs na al die jaren dat mannen bij mij over de vloer komen. Maar ik ga het contact niet uit 
de weg. Als ik er zin in heb en die ander heeft er ook zin in, praten we niet uitgebreid over wat hij van mij 
denkt. Al houdt het me wel bezig.” 

“Het komt wel eens voor dat iemand voor de deur staat, mij ziet en denkt: ‘Dat is wel een hele rare man, 
daar ga ik niets mee doen. ’Ik vind dat niet zo’n probleem. Ook ik wijs mensen af als ik ze niet zie zitten. 
Dat is in de homoscene ook gebruikelijk. Je maakt een afspraak en je denkt: ‘Dit wordt wel wat’ of ‘Een 
volgende keer beter’.” 

Online



Als je CP hebt is er soms moed voor nodig om je weg te vinden in seks. 
Je hebt immers seks met je lichaam, dus kom je jezelf en hoe jij omgaat 
met je lijf (weer) tegen. De eerste keer zoenen, strelen, vrijen, geslachts-
gemeenschap. 

Heerlijk om over te dromen… 
Spannend om te bedenken hoe dat kan met jouw beperkingen… 
Hoe zal dat voor de ander zijn…?

Veel vragen, een gebrek aan specifieke kennis of beperkte informatie 
zorgen er misschien voor dat je terughoudend bent om stappen te  
zetten. De drempel om met iemand een seksuele relatie aan te gaan 
kan best hoog zijn. Weet je niet zo goed naar wie je met je vragen toe  
moet of hoe je een gesprek hierover moet beginnen? Of wanneer? Wees 
gerust: veel ouders en de meeste docenten, therapeuten en artsen  
durven eigenlijk ook niet of nauwelijks over het onderwerp te spreken.
Het is dus handig zijn als je zelf de antwoorden op je vragen kunt vinden. 

Daarom zijn we op zoek gegaan naar vragen en antwoorden. Binnen  
korte tijd hadden we meer dan 100 vragen over seksualiteit verzameld 
van mensen met CP! Vervolgens zijn we op pad gegaan om de antwoor-
den te vinden. Hiervoor hebben we gesprekken gevoerd met ervarings-
deskundigen (jongvolwassenen met CP) en professionals. En dit is het 
resultaat!

Dit boekje laat goed zien dat je ook met het hebben van een aandoening 
seksueel gezond kunt zijn. 
We hopen dat het je helpt om op onderzoek uit te gaan dat je met jouw 
lijf je weg vindt in seks. En dat je vooral op jouw manier kunt genieten 
van vrijen.

Over de auteurs
Dr. Diana Wiegerink is klinisch psycholoog, kinder- en jeugdspecialist. 
Ze heeft ruim 20 jaar in de kinderrevalidatie gewerkt en werkt nu in een  
algemeen ziekenhuis. Uit haar promotieonderzoek  Romantic relationships 
and sexual experiences of adolescents and young adults with cerebral 
palsy kwam naar voren dat jongeren met CP veel vragen hebben over 
seks en CP, maar dat bijna niemand (jongeren, ouders, professionals) 
dit bespreekt. Dat was de aanleiding om samen met CP Nederland op 
zoek te gaan naar de vragen en de antwoorden, zodat jongeren met CP 
zelf over de antwoorden beschikken en hiervoor niet afhankelijk zijn van  
anderen.

Johannes Verheijden werkte als beleidscoördinator bij CP Nederland. 
Cerebrale parese heeft zijn speciale aandacht. “Seksualiteit is een  
belangrijk onderwerp in ieders leven en van grote invloed op het  
zelfbeeld van mensen. Het is hoog tijd dat het taboe, wat seksualiteit bij 
mensen met een beperking nog altijd is, wordt doorbroken. Zowel bij 
professionals als bij jongeren, volwassenen én bij ouders. Hierbij dan ook 
de hoop uitgesproken dat dit boekje daaraan een bijdrage levert.”

Dit was een klein deel uit het boekje ‘Kun je seks hebben met 
CP’. Wil je het complete boekje lezen? Klik dan op deze link, 
dan kun je het bestellen via de webshop van CP Nederland: 

https://cpnederland.nl/product/kun-je-seks-hebben-met-cp-
-121-antwoorden-over-seks-en-cp/


