
De eerste bijeenkomst van Longpunt Waterland in Purmerend vond plaats op 23 januari 2020.  

Het onderwerp was: “Intimiteit bij longproblemen”. 

Het werd gepresenteerd door mevrouw Ada de Visser, seksuoloog. 

 Mevrouw Ada de Visser heeft ongeveer 45 jaar praktijkervaring. De laatste tijd is de 

praktijk gevestigd in Hoorn. Gedurende die jaren heeft Ada de Visser met veel 

mensen gesproken. 

Hoe werkt Ada de Visser? Zij praat met de cliënt. In alledaags taalgebruik, 

gesprekken van een uur. Sommige problemen zijn na één of twee keer opgelost, 

meest al duurt het contact een paar maanden. Met tussenpozen natuurlijk. Een enkele 

cliënt vraagt na jaren om een éénmalig advies. 

Belangrijk is om in gesprek(ken) vast te stellen hoe die individuele cliënt 

verschilt van andere cliënten, vast te stellen wat die cliënt nodig heeft om het 

probleem of de problemen op te lossen. Elke situatie is uniek. Hierdoor kunnen de 

adviezen op maat tot stand komen. 

Doel van het vak is om wegen voor te spiegelen om de ervaren problemen te verminderen. Soms is een gesprek met 

een seksuoloog een eyeopener. 

De cliënten. Het aanbod aan cliënten bestaat uit individuele mannen, individuele vrouwen, maar ook stellen. Deze 

mensen hebben vragen over intimiteit en seksualiteit. De cliënten vallen in de leeftijdscategorie van 16 tot 80 jaar; 

de zorgvraag is dus niet per sé leeftijdsgebonden. 

Vanuit haar professie werkt Ada de Visser intensief samen met huisartsen, specialisten en fysiotherapeuten. Zij is 

één van de medeoprichters van de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie. 

 Als  cliënten zich wenden tot Ada de Visser is het ook van belang om vast te stellen hoe lang zij een relatie hebben 

en in welke situatie zij zich bevinden: hoe kijken zij tegen de problemen aan, ging het altijd al niet zo lekker, is er iets 

gebeurd, wat kan een andere reden zijn. Er is geen pasklare oplossing voorhanden, het is een zoektocht, een puzzel 

en altijd maatwerk, cliëntgericht. 

Ieder mens heeft wel een verlangen naar seks en intimiteit. Oorzaken van problemen op dat gebied kunnen 

bijvoorbeeld zijn dat een cliënt zich afvraagt of de ouders wel blij met hem of haar zijn, ben je als kind niet (genoeg) 

geknuffeld, weet je niet waar je terecht kunt voor troost, heb je te weinig aandacht ontvangen. Het kunnen hele 

simpele dingen uit vroegere tijden zijn die op latere leeftijd hun uitwerking hebben. 

 Voordat aan het probleem gewerkt kan worden is zicht nodig op de achtergrond van de cliënt en op de van huis-uit 

meegekregen ontwikkeling, heb je iets te willen.  Hierbij speelt ook het antwoord op de vraag “hoe ga je als man en 

vrouw met elkaar om, is één van hen dominant of zijn beiden gelijkwaardig”. Wat voelt goed en wat past bij mij? Is in 

de relatie aan de orde gekomen wat je fijn vindt? 

Bijvoorbeeld: een stel is 30 jaar bij elkaar. Hoe is de ontwikkeling van en in de relatie geweest? Verliep alles gladjes 

of zijn er problemen? Sommige mensen hebben diverse crises meegemaakt op het terrein van kinderen, of geld, 

familie of ouder(s). Ook van belang is, welke ziekten hebben een rol gespeeld, is een kind overleden, zijn beide 

partners elk  een andere kant opgegaan. Dan wordt gezocht naar een verbinding, wordt geprobeerd vertrouwen op 

te bouwen zodat beiden (weer) op één spoor komen. Dan komen vragen aan de orde als wat deed je toen je verliefd 

was, gingen jullie samen koffie drinken, was dat buiten, hoe kun je weer verbinding krijgen. 

Ook speelt een rol dat iedereen het ontzettend druk heeft: we vullen de tijd wel in. Dagelijkse, ingeslepen 

gewoonten zijn moeilijk te doorbreken: als de één nog even gauw wat doet, kan de ander reageren om ook nog snel 

iets te doen. Dit is één van de bekende valkuilen. In het weekeinde zijn ook allerlei afspraken: moet je daarin 

schrappen of niet. Zoeken naar het doorbreken van gewoonten is voor mensen het moeilijkste dat er is. 

Minder zin in seks : Verschillende factoren kunnen leiden tot minder zin in seks. Angst om te vrijen kan een rol 

spelen omdat je bang bent het benauwd te krijgen, of te moeten hoesten, angst voor urineverlies of uitgeput raken 



tijdens het vrijen. Ook een minder goede lichamelijke conditie, een negatief lichaamsbeeld, allergieën en 

relatieproblemen kunnen allemaal een rol spelen. 

Ook een rol kunnen spelen of je door je partner gewaardeerd wordt, “ik mag er zijn”. Het is tevens van belang, om 

aan te sluiten bij de emotie van de partner: “ik wil, dus de ander zal ook wel willen”. 

Er zijn verschillende opties om de terughoudendheid, veroorzaakt door de hierboven aangeduide oorzaken, te 

verminderen. 

Zorg bijvoorbeeld voor een goed klimaat in de kamer; als het te koud in de kamer is en het dekbed glijdt van je af, is 

dat niet bevorderlijk. Ook een te warme kamer kan extra benauwdheid geven. Neem ook de tijd voor het vrijen: als 

je COPD  hebt, heb je daar minder last van als je er meer tijd voor neemt en het rustiger aandoet. 

Soms is het ’s morgens lastiger door de COPD of astma en ben je ’s avonds te moe. Probeer dan eens overdag te 

vrijen. Er kunnen zich allerlei alledaagse bezwaren voor doen. Is dat raar? Is dat onfatsoenlijk? Bang dat de telefoon 

gaat? Zet die dan uit, net als de deurbel. Gordijnen dicht doen? Opnieuw gaat het hier dus weer om het doorbreken 

van gewoonten. Hele beeld van gewenning doorbreken! Wat geeft voldoening, is belangrijk! 

Ook kan het helpen om tevoren een snelwerkende luchtverwijder te gebruiken. 

 Als je jezelf door je ziekte je minder aantrekkelijk vindt, is het van belang om opnieuw vertrouwd te raken met je 

lichaam. Tips hiervoor zijn te vinden op www.seksualiteit.nl  Hier vindt u ook informatie over oefeningen. 

Afgelopen week heeft Ada een jong stel, begin 20, op consult gehad. De jonge man masturbeerde voordat hij een 

vriendin had. Nu heeft hij een vriendin en zet het masturberen voort. Dan moet je daar wel over praten; gelukkig kan 

dat. 

Waarom seks? Waarom zou je seks hebben: omdat het zo hoort, om voor nageslacht te zorgen, om de sfeer te 

verbeteren, om wat gedaan te krijgen, saamhorigheid te herstellen, het is al zo lang geleden. Ook: kan het niet wat 

speelser, moet het op deze manier? Experimenteer bijvoorbeeld met vrijen in posities waarbij gewicht op de borst 

van de COP-patiënt wordt verminderd. Zo wordt de ademhaling niet extra belemmerd. Ga zodanig bij elkaar liggen, 

dat de longen vrij zijn. Goede herinneringen peppen ook op. 

Probeer eens met uw partner uit, welke andere manieren van vrijen de klachten verlichten. Probeer eens met z’n 

tweeën een weggetje te maken met stappen die je van elkaar kent om te voorkomen dat je stappen overslaat, 

waardoor je mogelijk het gewenste resultaat niet bereikt. Om seks tot zijn recht te laten komen, is zekerheid en 

vertrouwen in de ander noodzakelijk. Als je je niet kunt openstellen, wordt vertrouwen moeilijk. 

 Geen zin in seks? Op het moment, dat je een chronische ziekte krijgt, betekent dat een ingreep in je eigen bestaan. 

Dan je kop erbij houden, anders ben je voor je het weet overbelast, wat weer kan leiden tot verdriet en/of 

ongenoegen. Dat kan weer leiden tot minder intimiteit, waardoor de relatie op een heel ander plan zou kunnen 

komen. 

 Mannen met COPD kunnen meer moeite hebben om een erectie te krijgen of te houden. Bijvoorbeeld door 

zuurstofgebrek of medicatie. Op sommige bijsluiters staat, dat dat middel problemen kan geven; de fabrikant moet 

zich indekken. Ook psychische factoren kunnen een rol spelen; hierboven is al vermeld de (faal)angst, 

relatieproblemen en een negatief zelfbeeld. 

Hoe je tegenover seks staat is bepalend; dan helpt dat blauwe pilletje ook niet. 

Wat kun je daar zelf aan doen? Zorg op de eerste plaats dat je zoveel mogelijk fit bent. Zorg voor extra stimulatie 

door aanraken, fantaseren, bekijk een erotische film of erotische foto’s. Misschien geeft dat pilletje dan wel dat 

extra. Praat hierover met je partner.  

Bespreek het (desgewenst) met de praktijkondersteuner, de longverpleegkundige of de huisarts. Jaren geleden was 

er geen ruimte om dit te bespreken met bijvoorbeeld de longverpleegkundige. Dat leidde in een aantal situaties tot 

frustratie. Inmiddels wordt er meer besproken met een arts, maar naar de mening van Ada, nog te weinig. 

Meer informatie en oefeningen: www.seksualiteit.nl of de brochure “Erectiestoornis”. 



 

 Een orgasme zonder erectie is mogelijk door stimulatie. Dat is een duidelijk punt van overleg met elkaar. 

Als een orgasme geen doel meer is, kan vrijen uit liefde en saamhorigheid een uitweg bieden. Geen penetratie kan 

soms meer voldoening geven. 

Soms moet je dan ook drempels overgaan. Soms ook masturberen in contact met de partner. 

Iedereen zou over de eigen seksualiteit moeten nadenken, over praten en zelf inrichten. Ook humor is prima als 

beide partners dat willen. 

Reacties uit de zaal 

Wat je uit je jeugd hebt meegekregen, kan de relatie moeizaam maken. Dat kwam duidelijk naar voren in de 

presentatie. Je kunt soms zin hebben in een knuffel; als de ander dat afwijst levert dat frustratie op. Een klassiek 

voorbeeld is de situatie waarin de man na de werkdag thuiskomt en zijn vrouw is met de maaltijd bezig. Zij wijst hem 

af “ik ben bezig”. Een dergelijke reactie voorspelt hoe de rest van de avond kan verlopen. Het is uiterst moeilijk om 

hiermee om te gaan. 

 Het maakt een groot verschil hoe je je huwelijk opbouwt. Jongelui springen vaak meteen met elkaar in bed, je 

bouwt dan geen relatie op. 

 Uit de zaal kwam ook de reactie “leuk verteld, maar dat is niets meer voor mensen van onze leeftijd”. Seks blijft 

echter een deel van het menszijn, je kunt altijd seksuele gevoelens hebben. Ada ontmoet in haar consulten ook 

alleenstaanden. Samen zoeken ze dan uit, langs welke weg voldoening kan worden verkregen. 

Vaak komt bij chronische COPD angst voor. Angst om het benauwd te krijgen. Gevolg is dan dat er geen seks 

plaatsvindt. Die angst komt het meest voor in de ochtend en in de avond. Maar je kunt ook ’s middags douchen. Je 

kunt je ook voorstellen om een andere houding aan te nemen, achter elkaar. Spreekster vindt het ook niet 

gemakkelijk om daarover te praten, met jongeren iets makkelijker dan met ouderen. Hoe ga je zelf om met ziek zijn. 

Denk je dat je het niet meer waard bent, laat mij maar. Het is egoïstisch om de ander niet meer toe te laten als die je 

aanraakt, je koestert en de aanwezigheid laat zien; heeft ook met vertrouwen te maken. 

Het verleden draag je mee in je adulthood. In de praktijk komen soms jongeren tussen 16 en 20 jaar met klachten als 

erectieproblemen, geen orgasme. Bij sommige jongens is het heel gewoon om na de kroeg iemand mee te nemen 

voor een one-night-stand. Meisjes komen soms met pijnklachten na met een onbekende naar bed te zijn geweest: 

vrijen doet zeer. Op de vraag waarom zij dan is meegegaan, is dan het antwoord dat iedereen het doet, dat je een 

probleem hebt als je niet meegaat met de rest. Maar er zijn stromingen in de samenleving die daar anders over 

denken. 

 Consulten bij een seksuoloog worden niet vanuit de basisverzekering vergoed. Soms wordt uit de aanvullende  

verzekering maximaal vier consulten à maximaal € 60,- vergoed. Maar zowel het aantal als het bedrag is te laag, 

vergeleken met de kosten. 

De prijs die Ada voor een consult rekent is inkomensafhankelijk. 

 Sommige mensen denken dan: vier consulten voor de man en vier consulten voor de vrouw. Maar Ada vindt dat een 

vorm van oplichting, waar ze niet vóór is. Verwijzing door een arts is niet per sé noodzakelijk. 

De praktijk van Ada bevindt zich in Hoorn, in de Kersenboogerd. 

https://www.seksuolooghoornalkmaar.nl/ 

De brochure “Astma of COPD en seksualiteit” is te downloaden of te bestellen bij de Rutgerstichting 

https://www.rutgers.nl/producten/astma-copd-en-seksualiteit 

Ten slotte 

Vandaag werd een onderwerp gepresenteerd waarop toch in enige mate nog een taboe rust. Maar het was 

inhoudelijk leerzaam en het was ook leerzaam om te ervaren hoe op een normale manier het onderwerp 

gepresenteerd werd. 


