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Ik verlies vaak wat druppeltjes urine. Daar schaam ik me voor als ik seks wil. Is daar wat aan te doen?
Ongewild urineverlies of het verlies van ontlasting is zeer vervelend en is gênant als je seks hebt. Urine- 
verlies tijdens het vrijen is vaak het gevolg van volledige ontspanning, bijvoorbeeld tijdens of na een 
orgasme. Deze ontspanning is normaal. In een gezond functionerende bekkenbodem is er voldoende 
tegendruk van het interne weefsel en van de bekkenbodem zelf om dit verlies tegen te gaan. Bij een  
spastische bekkenbodem kun je je voorstellen dat deze net te laat reageert als urineverlies dreigt. 

Je moet misschien wel een drempel over om het hier met je partner over te hebben. Maar hoe gemakke-
lijker je hierover spreekt - het is nou eenmaal zo, des te makkelijker is het om het er samen over te hebben. 
Het is goed om rekening te houden met incontinentie voordat je seks wilt hebben. Denk aan de volgende 
tips:

• Drink niets waardoor je sneller moet plassen, zoals koffie, koolzuurhoudende dranken of jus d’orange.
•  Eet geen asperges (dan krijg je geen scherpe urinegeur) en eet geen rode bietjes (zo krijg je geen 

rode urine).
•  Gebruik je plastabletten, dan weet je meestal wel hoe lang na het innemen van de tablet de urinepro-

ductie het hoogst of laagst is. 
• Plas van tevoren goed uit. 
•  Leg als het nodig is een matje onder je en laat de urine gaan. Daarna maak je alles schoon en kijk je 

of je het vrijen weer kunt oppakken. 
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Tips

• Er is voor vrouwen een vaginaal plugje in de handel. Deze zogenoemde foam tampon duwt de  
plasbuis dicht, waardoor er geen urine kan ontsnappen. Let er wel op dat het bij het gebruik hiervan 
om seks zonder penetratie gaat.

• Mannen met licht urineverlies kunnen de plasbuis vanaf het perineum leeg masseren en een stevig 
condoom gebruiken bij seksueel contact.

• Een cockring die om de basis van een stijve penis wordt aangebracht kan een alternatief zijn om de 
plasbuis dicht te houden

• Je kunt ook vrijen onder de douche, in bad of buiten. Dan is het minder vervelend als je last krijgt van 
urineverlies.

• Voor fecale incontinentie kun je denken aan anaalpluggen. Ga voor het vrijen eerst even naar het 
toilet.

• Of misschien doe je toch liever een luier aan als je ongelukjes verwacht?

Voor sommige mensen met lichte incontinentie is training met een wiebelkussen een oplossing.
Het wiebelkussen is een leuk hulpmiddel voor therapie, maar moet wel goed ingezet worden. Met behulp 
van een kussen kun je je beter bewust worden van het aanspannen en ontspannen van je bekkenbodem-
spieren. Als je het kussen gebruikt moet je wel weten waarvoor en waarom. Zomaar erop gaan zitten kan 
namelijk het tegenovergestelde effect hebben. De spanning kan dan in je bekkenbodem schieten en dat 
werkt averechts. Heb je al ervaring met een wiebelkussen en vind je het erg ontspannend, dan kan het 
geen kwaad. Bewustwording van wat er met je bekkenbodem gebeurt blijft het belangrijkste.

Training



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.
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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/


