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Seksuele gezondheid:

RIVM, 2018 
NFK, 2017
Kedde et al., 2013
Rowland et al, 2009
Ussher et al., 2013
Flynn et al., 2012
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Informatiebehoefte

Bij voorkeur

Verpleegkundig specialist/mammacare verpleegkundige

76%

Initiatief = zorgverlener

Ussher et al. 2013 (n=1965)
✓ 2/3 behoefte aan 

informatie
✓ 1/3 kreeg informatie

B-force 2014 (n=628)
✓ 68% geen informatie Ussher et al., 2013

B-Force, 2014
Van Staa et al., 2017



Belemmeringen
✓ Gebrek aan kennis en ervaring 
✓ Beperkte gesprekstijd 
✓ Gebrek aan privacy
✓ Leeftijd van de patiënt 
✓ Aanwezigheid van naaste(n)
✓ Timing
✓ Ongemakkelijk

Smith et al., 2015 
Oskay et al., 2014
Jonsdottir et al., 2016
Vieira et al., 2013
Williams et al., 2017
Quinn et al., 2012
Ussher et al., 2012
Hautamaki et al., 2013
Taylor et al., 2011

Hulpmiddel

✓ Leeftijd > 35 jaar
✓ Meer werkervaring
✓ Masteropleiding

Oskay et al., 2014 
Saunamaki et al., 2009 
Julien et al., 2010

Bevorderend

✓ Signaleringsinstrument
✓ Foldermateriaal

IKNL, 2017
Van Staa et al., 2017
Quinn et al., 2012

Wat is bekend?



Vraagstelling
Wat is de verpleegkundige visie op het belang van het bespreken van 

seksualiteit in het nazorgtraject met de patiënt met borstkanker?

Poliklinisch

Verpleegkundig specialisten

Gespecialiseerd verpleegkundigen

Kliniek
Niet-verpleegkundig

Explorerend cross-sectioneel survey onderzoek
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Meetinstrument, dataverzameling & analyse

Achtergrondvariabelen
Stellingen
Hulpmiddelen
Beoordeling eigen vaardigheden

1. Functie 
2. Leeftijd
3. Type ziekenhuis 





Bij 60,6% heeft deze scholing de manier waarop zij 
seksualiteit bespreken met de patiënt beïnvloed. 

Achtergrondvariabelen



Bespreekt u seksualiteit?
8,7% Altijd
40% Vaak
42% Soms
9,3% Nooit

Bespreken, initiatief en belang

Het initiatief wordt 
meestal door de 
zorgverlener genomen. 
Slechts 7,7% doet dit 
zelden of nooit

Het wordt als belangrijk
tot heel erg belangrijk 
onderwerp beschouwd 
(M 4,13; SD=0,58)



Belemmeringen

Opvallende uitkomsten:
- ≤39 jaar ervaart 25% te weinig kennis
- ≤39 jaar voelen zich minder op hun gemak 
- Geen duidelijke afspraken in zorgpad of aandacht voor seksualiteit in het team
- Gebrek aan tijd geen belemmering
- Initiatief niet vanuit patiënt 
- Betrek de partner
- Aanwezigheid van naaste geen belemmering
- Vertrouwensband niet per definitie bevorderend



Hulpmiddelen



¼ van de respondenten ‘Het 
houdt mij wel eens tegen om 
over seksualiteit te praten, 
omdat ik bij problemen de 
patiënt niet laagdrempelig kan 
doorverwijzen’

Doorverwijzingen



Beoordeling eigen vaardigheden

6,2 (SD=1,51)

Laagst
- ≤39 jaar 5,7 (SD=1,85)
- Periferie 5,8 (SD=1,55)

Hoogst
- TOP-klinisch 6,6 (SD=1,36)

Totale gemiddelde



Conclusie

We vinden het een belangrijk! onderwerp

Onbewuste overschatting van wat verpleegkundig zorgverleners 
daadwerkelijk doen 

Onvoldoende bekwaam om aan behoefte van de patiënt te voldoen

Opvallend
Belemmeringen uit de literatuur
worden niet bevestigd. 

Veelal soms tot vaak

! Oververtegenwoordiging van respondenten 
met affiniteit met het onderwerp



Aanbevelingen

Onderzoek
Observationele studie om de vaardigheden in de praktijk in kaart te brengen.

Praktijk
Meer aandacht voor seksualiteit, scholing van jongere verpleegkundigen en duidelijke 
afspraken in het zorgpad. 

Daarnaast behoort het onderwerp seksualiteit, evenals de communicatietechnieken 
voor het bespreekbaar maken van seksualiteit, een vaste plaats te krijgen in de 
opleiding tot verpleegkundige. 



Laten we 
dit 

voorkomen
…

W. Gianotten, PP Borstkanker, seksualiteit, intimiteit (2017) 




