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A. Omgaan met verzorgers/hulpverleners
Hoe kan ik het beste reageren als ik tijdens de verzorging een erectie krijg?
Dat kan een ongemakkelijke situatie zijn. Ook voor verzorgers. Als je een erectie krijgt tijdens de  
verzorging, probeer er dan gemakkelijk op te reageren. Je kunt er misschien een (van tevoren bedacht) 
grapje over maken, bijvoorbeeld: “Wat gebeurt daar nou? Dat is de verrassing van de dag.” 

Benoem het in elk geval even als je jezelf er ongemakkelijk voelt erbij. 

Als je eigenlijk iets meer wil met die verzorg(st)er 
Flirten, versieren of daten doe je niet terwijl iemand je aan het verzorgen is, want dat geeft verwarrende 
rollen. Probeer met oogcontact of complimentjes te achterhalen hoe iemand reageert. Net zoals je dat bij 
een ander zou doen.
Bedenk wat het gevolg kan zijn voor de zorg taken als je verzorg(st)er je afwijst. Wil je dan nog door hem 
of haar verzorgd worden? Is er iemand die het over kan nemen? Probeer dat te bespreken.

Wat is de beste manier om hulpverleners duidelijk te maken dat ik privacy wil zonder te veel van 
mezelf bloot te geven? Ik heb incontinentiemateriaal om en als ik wil masturberen, kan ik er niet bij 
als dat nog aan is.
Het feit dat je wilt masturberen is heel normaal. Kom voor jezelf op en kijk hoe je dit kunt bespreken en 
voor elkaar kunt krijgen. 

Help me met die hulpverleners!
Oeps!  Een erectie

Privacy

Kies met wie je het erover wil hebben. Heb het er eens over met je zorgverlener. Je kunt overleggen  
hoe je verzorger / de organisatie daarover denkt. Ook voor verzorgers kan het wennen zijn en zal het  
eventueel in een team besproken moeten worden, maar iedereen is het er wel over eens dat het een 
normale behoefte is.
Je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen dat je na het douchen een half uurtje alleen gelaten wil worden. 
Of aangeven dat je op een ander tijdstip op bed gelegd willen worden. 

Kan ik een zorgmedewerker om hulp vragen als het gaat om intimiteit en seks?
Uiteraard kan dat, maar de ervaring is dat niet alle medewerkers goed geïnformeerd zijn of zich niet vrij 
genoeg voelen om dit onderwerp te bespreken. Wat zou kunnen helpen: geef het een keer aan dat je dit 
zou willen bespreken, vraag de medewerker of hij je advies kan geven bij wie je het beste terecht kan. 
Zo geef je even de ruimte en weet je ook of er in de organisatie iemand is die het beste geïnformeerd is.
Ze kunnen je helpen met praktische zaken, zodat je makkelijker kunt masturberen of met een ander seks 
kunt hebben. Ook kunnen zij een seksverzorgende voor je regelen. 
Het is niet de taak van zorgmedewerkers om seksuele handelingen met je te hebben.

Kan ik met mijn zorgpersonen overleggen of ze me op bed leggen met spannende lingerie?
Ja, dat kan. Bedenk goed wat je wilt en wees duidelijk in waar je hulp bij wilt. Het helpt als je weet welke 
verzorgende er werkt op het gewenste moment. Of door het al op een eerder moment te bespreken, dat 
haalt de spanning er wat af. Ook intiemere verzoeken voor hulp zijn mogelijk, zoals “Ik wil mijn schaamhaar 
scheren.” 

Seks bespreken
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We hebben allebei CP en hulp nodig bij uitkleden en hulp om van zoenen naar vrijen te gaan. Hoe 
pakken we dat aan?
Hierbij heb je beiden wat organisatietalent en vrijheid nodig. Je zou samen kunnen bekijken bij wie je  
dit aankaart en bespreekt hoe dat het beste aan te pakken is. Je kunt aangeven dat je samen seks wilt 
hebben en afspreken om één persoon een paar keer te bellen om jullie te helpen bij de volgende stap als 
je daaraan toe bent. Of je vraagt om samen (bijna) bloot op bed gelegd te worden en zorgt dat je alles wat 
je verder nodig hebt binnen handbereik hebt.
Het belangrijkste is om over je eigen gêne en ongemak heen te stappen, er samen de lol en spanning van 
in te zien. Kies een verzorger uit bij wie jullie je goed voelen, met wie jullie dit kunnen bespreken en die 
jullie kunnen betrekken in jullie wensen.

B. Seksuele dienstverlening 

Ik kan mezelf niet bevredigen. Kan ik hulp vragen?
Ja, dat kan. Een seksverzorgende kan hierbij hulp bieden door jou óf te bevredigen óf jou te leren hoe je 
kunt masturberen. Voor sekszorg moet je wel betalen.
Dit is iets dat jouw verzorgende niet mag doen.

Is het niet onpersoonlijk, plat en zonder intimiteit, om met een seksverzorgende seks te hebben? 
Met als enige doel zo snel mogelijk een hoogtepunt krijgen?
Het doel van een afspraak met een seksverzorgende is op een breed gebied van intimiteit en seksualiteit 

Hulp vragen

Hulp bij masturberen

in te vullen. Seksverzorgenden gaan er juist vanuit dat intimiteit belangrijk is. Een afspraak hoeft ook niet 
te leiden tot een orgasme. Het kan ook bij strelen blijven of samen liggen, zoenen of douchen. Het hangt 
af wat je daarover afspreekt.

Maakt het uit wie of wat voor iemand mij bevredigt?
Je kunt vooraf aangeven wat je wensen zijn. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de kleur 
haar, leeftijd en dergelijke van een seksverzorgende. Je bespreekt tevens wat je wilt met dit seksuele 
contact. Seksverzorgenden hebben echter allemaal ervaring om het iemand naar de zin te maken en het 
aangename ervaring te laten zijn.

Ik wil meer ontdekken dan masturbatie. Het gaat mij meer om intimiteit en gezien worden. Kan 
seksuele dienstverlening daarbij helpen? 
Voor veel mensen die nog geen of weinig ervaring met seks hebben kan een organisatie voor seksuele 
dienstverlening een uitkomst zijn. Juist dan kun je in alle rust en veiligheid ervaring opdoen en ervaren wat 
je prettig of minder prettig vindt. Als je dan iemand tegenkomt, ben je al meer bekend met je eigen lijf.

Waar kan ik terecht voor seksuele hulpverlening?
Je kunt hierbij denken aan FleksZorg of de Stichting Alternatieve Relatiebemiddeling. Ook Interact-service 
biedt mogelijkheden voor mensen met een lichamelijke beperking. Zie ook de websites achter in dit boek. 
Je kunt zelf zoeken op internet of een erotische massage boeken om te ontdekken wat jij prettig vindt. 

Organisaties
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Ik kan niet masturberen. Kan ik vergoeding krijgen om een prostituee te bezoeken of een escort te 
laten komen? 
Met de nieuwe regelgeving zou je deze vraag eerst moeten stellen bij een zorgteam vanuit de gemeente. 
De ervaring leert dat die weg erg omslachtig en onbekend is. De stichting SAR heeft een voorbeeldformu-
lier voor een aanvraag voor financiële ondersteuning. Zie  ... 

Als ik masturbeer kom ik door de schokken van het klaarkomen vaak anders en ongemakkelijk te 
liggen. De hulpverlening komt ’s nachts echter alleen in uiterste nood. Wat kan ik doen?
Vervelend! Voor de hulpverlening zou de reden waarom je anders of ongemakkelijk ligt niet van belang 
mogen zijn. Bovendien is masturberen heel gewoon. Het wordt normaal gesproken niet door iemand  
beoordeeld. Bespreek je verlangen en je gezonde behoefte, vraag je hulpverlener mee te denken en 
je niet af te keuren. Je kunt ook afspreken om eerder of juist op een ander moment van de dag op bed 
gelegd te worden.

Kunnen we als aanstaande ouders met CP ook ondersteuning en vergoedingen krijgen bij de verzor-
ging van ons kindje? Zo ja, waar vinden we de juiste informatie en waar vragen we het aan? 
Voor wat betreft kraamzorg: verzeker je goed en meld het snel aan je zorgverzekering, zodat je verzekerd 
bent van kraamzorg en eventueel langer kraamzorg kunt krijgen. 
Neem contact op met je huisarts om te kijken wat je allemaal nodig hebt na de bevalling en als de  
kraamhulp weer weg is om de verzorging van je kind zo goed mogelijk te laten verlopen. Het is slim om 
samen met je huisarts of ergotherapeut een plan op te stellen hoe je een en ander gaat aanpakken. Als 

Regelingen
Vergoeding

Informatie

je hulpmiddelen nodig hebt voor de verzorging van je kind dan worden die vanuit de gemeente vergoed. 

Heb je personele ondersteuning nodig, omdat je niet zelf je kind kunt verzorgen dan kun je kijken of je  
een en ander via een PGB kunt inhuren. Dit geldt echter niet 24/7. Het is dan ook goed om een team om  
je heen te formeren waar je mee kunt werken. Een organisatie die je daarbij zou kunnen inschakelen is 
Buurtzorg. Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkun-
digen en wijkziekenverzorgenden zorg aan huis levert. Het gaat hierbij om verpleging en persoonlijke 
verzorging. Zij zitten door heel Nederland.
Met de veranderde regelgeving is het verstandig contact te leggen met een sociaal wijkteam. Zij kunnen 
met je meedenken en zoeken wat nodig is en waar die zorg geleverd wordt. 

Als je het via een PGB wilt regelen kun je altijd aankloppen bij Per Saldo; zij informeren over de rechten. 
Als je in de Wlz (Wet langdurige zorg) zit, wordt in principe alle hulp vanuit de Wlz betaald. Ook kun je 
informatie inwinnen bij Juridisch Steunpunt Regelrecht van Ieder (In).

Gelden deze regelingen ook voor partners waarvan maar één ouder een fysieke beperking heeft? 
Hierbij geldt eveneens het advies om met het sociaal wijkteam van de gemeente contact te leggen.  
Per gemeente hebben die teams andere namen, bijvoorbeeld “zorgteam” of “sociaal team”. Je ziekte-
kostenverzekering kan je hierbij ook informatie geven.

Regelingen
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Waar vind ik hulp voor… 
De dagelijkse verzorging doet al zo’n fysieke pijn dat ik niet echt fan ben van knuffelen of andere vormen 
van intimiteit. Kan ik ondersteuning krijgen bij dit onaangename gevoel en de angst voor aanraking? En 
waar kan ik kan het beste naar toe gaan qua hulpverlening?

Als angst het grootste probleem is, dan kun je terecht bij een psycholoog. Je kunt leren om anders om 
te gaan met gedachtes en gevoelens die angst oproepen. Ook als negatieve ervaringen een rol spelen 
bij die angst, kan een psycholoog daarbij helpen. Vervolgens kun je bespreken hoe je stap voor stap  
kunt leren welke aanrakingen (door wie en op welk moment) voor jou prettig zijn of welke alternatieven 
er zijn. Een ergotherapeut kan je helpen op welke manier je het minste last hebt van pijn bij de dagelijkse 
verzorging en hoe je dit ook bij intieme contacten toe kunt passen.
Als je wilt uitzoeken hoe je binnen een intieme relatie of seksueel contact je gevoelens en verlangens vorm 
kunt geven, dan kan een seksuoloog je ook helpen.

Hulpverlening



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/


