
Inspiratiebundel
Hoe besteed jij aandacht aan
intimiteit en seksualiteit in de ouderenzorg?



Uit deze inspiratiebundel kunnen 
zorgorganisaties goede voorbeelden 
en tips halen om intimiteit en 
seksualiteit bespreekbaar te maken 
in de ouderenzorg. 

Deze bundel is samen met 
verschillende zorgorganisaties tot 
stand gekomen.

"Vier de liefde 
en de diversiteit 

hiervan, dat 
maakt dat de 

aandacht voor 
seksualiteit iets 

leuks wordt, 
ook in de zorg"

Ymke Kelders, Rutgers



Themaweek 
Leuke Seks: 
‘Even goed de 
schijnwerpers 
erop’
Irene van Bentem, 
geestelijk verzorger bij Nieuw Unicum

"In een instelling krijgt ‘seks’ 
al snel de betekenis van 
verlies en wat er allemaal 
niet meer kan. Met onze 
activiteiten vragen we juist 
aandacht voor de leuke kant."

Geef seks ook positieve aandacht
Wij zijn een wooninstelling met bewoners die heel 
lang een gewoon leven hadden. Veel mensen met 
NAH en MS, vaak relatief jong nog, zo tussen de 
vijftig en zestig. 
In een instelling krijgt ‘seks’ al snel de betekenis van 
verlies en wat er allemaal niet meer kan. Met onze 
activiteiten vragen we juist aandacht voor de leuke 
kant.

Hoe begonnen jullie?
Begin 2022 hebben we eindelijk een koppelbed 
gekregen. Dat hebben we op Valentijnsdag prominent 
op het centrale plein gezet met daarbij een bordje 
‘Wat is liefde voor jou?’. Op een grote poster van een 
hart konden bewoners post-its in de vorm van hartjes 
plakken met ‘Liefde is voor mij…’

Themaweek Leuke Seks
Na dat opwarmertje kwam in september de 
Themaweek Intimiteit en Leuke Seks ‘Tintels’ met 
een heel divers programma. In de centrale hal 
was een levensgrote boog met hartjes-ballonnen 
geplaatst. Jacqueline Kool opende de week en zette 
aan het denken met de vraag: ‘Hoe waardeer je je niet 
meer perfecte lichaam?’
In de ruimte die normaal als stiltecentrum dient, 
werden nu erotische verhalen verteld. Een volle 
week waren we bezig met het thema, hebben we 
het onderwerp eens vol in de schijnwerpers gezet. 
Bijvoorbeeld met een documentaire die we meerdere 
keren vertoonden, een intern expertpanel en 
informatie over sekszorg.
In aanloop naar de week zorgden we voor 
aankondigingen in de vorm van korte teksten 
en posters. Er was een zachte poster van twee 
liefdevol verstrengelde handen en een hardere, veel 
explicietere: met seksspeeltjes. Dit alles creëerde een 
hoop ‘buzz’ en nieuwsgierigheid.

Op wie richten jullie je?
Vooral op de cliënten zelf en daarnaast op 
mantelzorgers en medewerkers.

Hoeveel tijd heeft de organisatie 
gekost?
Een groepje van drie tot vier medewerkers overlegde 
eens per drie weken van februari tot september. Er 
moest veel gebeuren: van het regelen van sprekers 
tot het maken posters.

Wat hadden jullie verder nodig?
• enthousiasme
• steun vanuit het bestuur, ook in de vorm van 

budget
• besef bij afdelingshoofden dat het belangrijk is 

medewerkers vrij te roosteren
• facilitaire ondersteuning

Wat hebben jullie bereikt?
Voor wie het onderwerp speelt is er nu een opening 
naar een eigenlijk heel gewoon thema. Die opening 
hebben we op deze positieve manier gecreëerd.

Wat was het moeilijkst?
Het bereiken van de medewerkers bleek het lastigst: 
zij zijn al zo druk. We hadden speciaal voor hen een 
seksuoloog uitgenodigd, maar haar programma-
onderdeel werd hierdoor minder goed bezocht.

Tip?
Kijk wat je in huis hebt aan scholing en leergroepen, 
bijvoorbeeld ook zij-instromers. Sluit daarbij aan. Dat 
is een manier om (nieuwe) collega’s te bereiken.



Wat is het?
We hebben Valentijnsdag 2022 aangegrepen voor 
een ludieke actie waarbij we rode rozen met roze 
invulkaartjes hebben uitgedeeld aan bewoners. De 
kaartjes waren A4-tjes, twee maal dubbel gevouwen. 
Daarop stond duidelijk zichtbaar de invultekst: 
‘Intimiteit betekent voor mij…’ Op de puntjes schreven 
bewoners bijvoorbeeld ‘knuffelen’ ‘verzorging’, ‘seks’ 
of ‘goed gesprek’. 

We gingen met de rozen langs de kamers en 
bij de deur ontstonden soms leuke gesprekken. 
Bijvoorbeeld over de mogelijkheid van een duobed. 
Of over privacy: wat vindt het echtpaar met wie je 
aan de praat raakt over het ongevraagd binnenkomen 
van medewerkers? Wij zijn dan op zoek naar hoe 
we rekening kunnen houden met de wensen van 
bewoners en hun naasten.

Daarnaast hadden we een bijeenkomst 
georganiseerd waar enkele mensen op af kwamen. 
Eén van hen sprak heel open over het onderwerp, 
wat ook meer openheid opleverde bij de anderen. Zo 
bleek dat twee mensen in het groepje graag naast 
elkaar wilden zitten en samen wilden knuffelen. Dat 
was tot dan onbekend bij de zorg. Iemand anders gaf 
aan dat gewassen worden door twee medewerkers 
misschien sneller gaat, maar afbreuk doet aan het 
gevoel voor intimiteit en privacy. Verzorgd worden is 
een intiem moment, het gaat verder dan functioneel. 
Een waardevolle opmerking voor zorgmedewerkers.

Tenslotte hadden we een woordzoeker gemaakt met 
daarin verstopt woorden als ‘naakt’, ‘omhelzen’ en 
‘contact’. Ook die zat bij de roos. Dit handvat voor een 
gesprek zou bij bewoners misschien nog een tijdje op 
tafel blijven liggen, was onze gedachte.

Voor wie?
In eerste instantie was de actie bedoeld voor 
bewoners, maar indirect raakte hij ook collega’s en 
familieleden. Aan de hand van de roos, het kaartje of 
de woordzoeker kon men met elkaar in gesprek gaan. 
Luchtige handvatten voor meer openheid en minder 
taboe.

Waar, wanneer, hoe lang?
Omdat we dit krap twee weken voor Valentijnsdag 
bedachten, hebben we ons tot één locatie beperkt. 
Misschien kunnen we dit volgend jaar iets vroeger en 
op meerdere locaties oppakken. 

We hebben er een middag aan besteed, van 13 tot 17 
uur. Daaraan voorafgaand hadden we een uitnodiging 
voor de bijeenkomst gemaakt en opgehangen plus 
de kaartjes en woordzoeker gemaakt. En een van ons 
is ’s morgens langs de bloemist gereden.

Wie doet het?
We hebben dit georganiseerd vanuit de 
projectgroep Intimiteit en Seksualiteit, ook een 
praktijkverpleegkundige een GZ-psycholoog en 
een ergotherapeut zijn hierbij aangesloten. En 
activiteitenbegeleiders hielpen ons.

Wat heb je nodig?
Op deze locatie: tachtig rozen. En roze papier voor de 
kaartjes en de woordzoekers, een printer.

Wat kost het?
Door een mooie prijsafspraak met de bloemist, 
konden we de kosten op € 80,00 houden: € 1,00 per 
roos.

Wat viel op?
• De openheid van bewoners over hun behoefte 

aan intimiteit.
• Een publicatie in het Noordhollands Dagblad 

gaf enorm veel positieve reacties van binnen en 
buiten de organisatie.

Hebben jullie nog tips?
• Begin op tijd.
• Neem iedereen goed mee op weg naar de 

activiteit: management, bestuur, communicatie.

Valentijnsdag: 
feest van 
de liefde

 Guinivere Heijn (psycholoog) 
en Micky Las van Bennekom

 (specialist ouderengeneeskunde) 
van de Projectgroep Intimiteit en Seksualiteit 

in het verpleeghuis van Evean Zorg

"Seksualiteit en intimiteit zijn 
persoonlijk, erover praten 
is daarom voor sommige 

mensen lastig."



Consulent 
seksuele 
gezondheid 
kan veel doen
Ines Blitz, consulent seksuele gezondheid 
en geestelijk verzorger bij Attent Zorg en 
behandeling

"Je zou beter al voor de 
intake kunnen bespreken 
hoe iemand zijn privacy ziet. 
Dan zijn mensen nog niet 
gehospitaliseerd."

Je werkt twee dagen per week als 
consulent seksuele gezondheid. 
Wat doe je bijvoorbeeld?
• Ik verzorg consulten voor de bewoners van onze 

elf locaties.
• Als er op een locatie een probleem is – 

bijvoorbeeld met ongewenst gedrag – vragen 
medewerkers of ik wil meedenken met zo’n 
casus.

• Pas geleden heb ik samen met de 
activiteitenbegeleiding groepsgesprekken 
gevoerd. Die gingen van verliefdheid naar seks. 
Bewoners herinnerden zich van vroeger pin-
upgirls op sigarenbandjes! Waar ze zich eerst 
eenzaam voelden, konden ze nu samen dingen 
delen.

• Ik verzorg klinische lessen.
• Ik ben bezig met de afronding van een folder die 

we ruim na de intake willen uitreiken. Daarin is 
specifiek aandacht voor de wensen en behoeften 
op seksueel gebied.

• Privacy is een thema waarmee ik bezig ben: 
zo bespreek ik met bewoners of kloppen wel 
voldoende is of dat ze graag een bordje op de 
deur willen bijvoorbeeld. Of misschien tijden 
willen afspreken waarop ze niet gestoord willen 
worden.

• Ik promoot onze koppelbedden onder collega’s. 
Zij vinden het best lastig die vervolgens onder de 
aandacht van bewoners te brengen.

• Ik doe mijn best het Roze Loper-‘keurmerk’ 
te behalen: laten zien dat we in beleid en 
activiteiten aandacht hebben voor seksuele 
diversiteit. Zo hebben we pas geleden samen 
met een aantal homoseksuele mannen uit de 
buurt een kookworkshop georganiseerd in 
combinatie met een theatervoorstelling over 
‘jezelf zijn’ en ‘je masker afdoen’.

• De Cliëntenraad nodigt me wel eens uit en 
ook overleg ik regelmatig met MT en directie. 
Bijvoorbeeld over de folder en de Roze Loper.

Waarom heet je functie zo?
Consulent seksuele gezondheid is een officiële 
functie na een post-HBO opleiding. Ik volg nu 
supervisie voor mijn registratie bij de Nederlandse 
Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie.
Ik heb het binnen Attent ook expliciet over seksuele 
gezondheid en benoem zowel intimiteit en 
seksualiteit. Ik heb ervoor gestreden om het niet 
alleen over intimiteit te hebben. Seks is niet alleen 
voor jonge, mooie, strakke mensen. Dat beeld 
leeft in de samenleving en ouderen hebben het 
geïnternaliseerd. Ik vind het belangrijk dat ook binnen 
de ouderenzorg gewoon open over seksualiteit 
gepraat kan worden, ook over porno en masturberen. 
Binnen Attent vinden we dat iedereen zichzelf mag 
zijn. Daar hoort seksualiteit bij.

Wat doe je in klinische lessen?
Ik bied verschillende lessen van anderhalf tot twee 
uur, denk aan:
• basiskennis seksuele levensloop
• gesprekstechniek PLISSIT 
• seksualiteit en dementie
• je eigen normen en waarden als medewerker

Welke klinische les springt eruit?
De les over de eigen normen en waarden is erg 
belangrijk. Stel, een bewoner met dementie is 
seksueel ontremd. Medewerkers schrikken daarvan 
en spreken hem aan op zijn gedrag. ‘Hij doet het 
expres’, hoor ik nu en dan. En de man heeft geen 
idee wat hij fout doet. Een bewoner die vanwege 
dezelfde ziekte zijn sleutels voor de honderdste 
keer kwijt is, helpen ze steeds geduldig zoeken. 
Wat is het verschil? Het zit in de eigen emoties, 
misschien gebaseerd op negatieve ervaringen.                        

Maar bij goede zorg mogen emoties professioneel 
handelen niet in de weg zitten. 

Wat heeft een zorgmedewerker nodig in zo’n situatie?
• educatie
• de erkenning dat zulke situaties inderdaad 

moeilijk zijn, ook van het management
• met elkaar delen wat wel en niet werkt: leren van 

collega’s
• steun van collega’s die je bijvoorbeeld even een 

uurtje aflossen

Noem eens een punt van aandacht?
In de gesprekken met bewoners over privacy merk 
ik dat velen er bijna vanuit gaan dat zij wonen op 
een werkplek in plaats van andersom. Ze houden 
automatisch rekening met de medewerkers die al 
zo vreselijk druk zijn. Als je in die context vraagt wat 
men wil op privacygebied, lukt dat minder goed: ‘Ach, 
ik vind het niet zo erg dat ze hier snel naar binnen 
lopen, ze zijn al zo druk.’ 
Je zou beter al voor de intake kunnen bespreken hoe 
iemand zijn privacy ziet. Dan zijn mensen nog niet 
gehospitaliseerd.

https://www.venvn.nl/media/ljzlzexy/gesprekskaart-vsg.pdf


Wat is het?
In het boek ‘Intimiteit en seksualiteit bij dementie’ 
van ouderenpsycholoog Frans Hoogeveen staat 
op pagina 90 het ‘empathiepopje’.  Bij Atlant gaat 
dit popje als werkvorm dienen om de bewoner, je 
collega én jezelf beter te leren kennen op het gebied 
van intimiteit. Waar liggen iemands behoeften en 
grenzen? Wat is zó belangrijk dat je het mist als het 
er niet meer is?

Hoe werkt het?
In een kleine groep vullen medewerkers het popje 
in. In de lege vlakken schrijven ze zo veel mogelijk 
speciale, liefdevolle kwaliteiten van hun geliefde, 
maximaal tien. Een geliefde kan een partner zijn, 
maar ook een familielid of andere naaste. Vervolgens 
geven ze het blaadje door aan degene links van hen. 
Die streept de helft van deze zo belangrijke, mooie 
eigenschappen door en geeft het blaadje terug. Wat 
gebeurt er met de invuller van het popje? Hoe voelt 
iemand zich bij het terugzien van dat popje? Hoe 
zou het zijn om die doorgestreepte kwaliteiten écht 
te moeten missen bij een geliefde? Dat bespreekt 
het groepje. Deelnemers herkennen zo onderling 
ervaringen en leren van elkaar. Het popje zet je aan 
het denken.

Op deze manier kan meer begrip ontstaan voor 
de ander. Onder de deelnemende collega’s, maar 
indirect ook voor de bewoners. Zij kampen immers 
vaak met verlies van bepaalde eigenschappen of 
mogelijkheden bij hun geliefde met dementie of een 
somatische aandoening. Wat betekent dat voor hen? 
Hoe ga je daar als verzorgende goed mee om? Ook 
met gezonde mensen kun je de oefening doen want 
iedereen heeft immers behoefte aan empathie.

Wat komt er uit zulke gesprekken?
Stel, je hebt je popje de eigenschappen ‘attent’, ‘teder’ 
en ‘zorgzaam’ en ‘geduldig’ toebedeeld. Zo zie jij jouw 
geliefde, dat is wat jij zo fijn vindt aan die persoon. 
Maar je krijgt het popje terug zónder de kwaliteiten 
‘teder’ en ‘geduldig’. Kun je daarmee omgaan? Houd 
je dat op de lange duur vol? Kun jij op jouw beurt die 
ander nog liefde bieden? Of zou je als je eerlijk bent 
het contact uiteindelijk verbreken?

Het empathie-popje confronteert je misschien ook 
wel met je eigen gevoelens en behoeften. En met die 
van de ander.

Met wie doe je deze oefening?
Iedereen moet zich veilig kunnen voelen, dus met 
een klein groepje. Bijvoorbeeld in teamverband, met 
maximaal vier medewerkers. Of een op een met een 
bewoner. 

Hoe veel tijd kost deze werkvorm?
Ongeveer een uur. Ik reken circa twintig minuten 
voor het beschrijven van het popje, vijf minuten voor 
het doorstrepen en een half uur voor het samen 
bespreken.

Wat heb je nodig?
Het uitgeprinte popje en net zoveel pennen als 
deelnemers.

Waarom vind je het popje zo 
belangrijk?
Als zorgmedewerkers verplaatsen we ons nog te 
weinig in de bewoner, vaak ook door tijdgebrek. We 
lopen zonder kloppen binnen en vragen ons niet af 
hoe dat voor die ander voelt. En als een bewoner 
eindeloos rondjes loopt op de gang kan het gebeuren 
dat een verzorgende ongeduldig zegt ‘nu is het 
afgelopen’. Maar wat als die bewoner nét een helder 
moment heeft? Hoe voelt het dan dat ze zo weinig 
liefdevol wordt toegesproken? Hoe mooi zou het zijn 
als de medewerker de ander kan blijven zien als een 
persoon met al zijn behoeften?

Empathie-popje 
vergroot 

inlevings-
vermogen 

Jennie Bosch, zij-instromer en 
leerling-verzorgende IG/MZ, Atlant

 "Hoe mooi zou het zijn 
als de medewerker de 

ander kan blijven zien als 
een persoon met al zijn 

behoeften?"



Sekskoffer 
brengt 
gesprek 
op gang
Ell Pronk, ambulant verpleegkundige 
bij Zorggroep Noordwest Veluwe

"Dat woord ‘sekskoffer’ 
prikkelt, het wekt 
nieuwsgierigheid."

Huidhonger
Stel je eens voor dat je ruim vijftig jaar met je partner 
samen bent, met z’n tweeën kinderen hebt gekregen, 
lief en leed hebt gedeeld. En dan word je uit elkaar 
gerukt omdat je in een instelling komt te wonen. 
Juist op een moment dat je het zo nodig hebt dat 
er iemand lief voor je is, zit je in een omgeving 
met vooral negatieve, functionele aandacht voor 
het lichaam. We weten inmiddels allemaal wat 
huidhonger betekent.

In 2019 hield de Zorggroep Noordwest Veluwe 
een symposium ‘Tachtig tinten grijs.’ Vlak daarna 
kwam corona, waar afstand in de plaats kwam 
voor de zo noodzakelijke warme nabijheid. Waar 
wij in onze regio ook mee te maken hebben is de 
christelijke achtergrond van veel van onze bewoners 
en medewerkers. Dat maakt het niet gemakkelijker 
om over intimiteit en seksualiteit te beginnen. 
Medewerkers weten vaak niet goed hoe ze dat 
moeten doen en of het eigenlijk wel mag of kan.

Een koffer met inhoud
Onze werkgroep intimiteit en seksualiteit is in 
het bezit van een heuse 'sekskoffer’ vol tips en 
handvatten om het onderwerp uit de taboesfeer 
te halen en een veilige plek te geven binnen 
de zorginstelling. Het uiteindelijke doel is 
bewustwording. Hoe ga ik deskundig en respectvol 
om met een zorgvraag op dit gebied? Hoe borg je 
het goed in het zorgleefplan? Hopelijk komt er veel 
discussie op gang.
De werkgroepleden geven de sekskoffer onderling 
aan elkaar door. Een keer in de acht weken pakt één 
van de leden er een item uit en licht dit toe in een kort 
artikel op intranet. Leestijd: twee minuten. De stukjes 
zijn bestemd voor zorgprofessionals, de disciplines, 
welzijnsmedewerkers en iedereen met belangstelling 
voor het onderwerp.

Sommige collega’s dachten dat er misschien 
dildo’s en vibrators in onze koffer zaten. Dat woord 
‘sekskoffer’ prikkelt, het wekt nieuwsgierigheid. 
Vooralsnog bevat hij bijvoorbeeld informatie over 
achterliggende ziektebeelden en verschillende 
bijwerkingen van medicatie, herinneringskaartjes als 
handvat om een gesprek te beginnen. De sekskoffer 
is te bestellen bij Archipel.

Goed gelezen en positieve feedback
Collega's zijn nieuwsgierig geworden naar de 
inhoud van de sekskoffer. Hierdoor worden we 
wel eens uitgenodigd voor een werkoverleg. Dan 
stellen collega’s ons vragen en gaan we dieper in op 
casuïstiek. 
De stukjes op intranet worden goed gelezen, we 
krijgen positieve reacties:
• Mooi artikel en zo belangrijk! Succes.
• Fantastisch dat ook dit onderwerp uit de 

taboesfeer wordt gehaald en ‘in the open’ 
aanwezig mag zijn. Heel benieuwd naar de 
inhoud van de koffer. En hoe we dit  onderwerp 
op het hospice kunnen meenemen in onze 
warme zorg. De deurhangers met ‘niet storen’ 
gebruiken we al. En we hebben natuurlijk 
het prachtige koppelbed, wat ook best eens 
uitgeleend kan worden.

• Wat goed. Een niet-alledaags onderwerp maar 
goed om hiermee bezig te zijn.

• Wat super! Ik ben heel nieuwsgierig!

Drie pijlers: doelen voor medewerkers, 
bewoners en organisatie
Wij willen bereiken dat de medewerkers op de 
werkvloer voorbij hun handelingsverlegenheid raken 
en dat bewoners zich veilig en gerespecteerd voelen 
in hun behoeften. 

Het is aan de organisatie een beleid te voeren dat 
medewerkers steunt, ook in uren en middelen zoals 
koppelbedden, niet-storen-bordjes en extra gordijnen 
zodat je niet zomaar een kamer inkijkt. 

Tips om beter om te gaan met 
seksualiteit en intimiteit
• Realiseer je dat een bewoner behoefte kan 

hebben aan intimiteit en seksualiteit.
• Wees voorzichtig met het projecteren van je 

eigen gevoelens op een ander.
• Garandeer de privacy van een bewoner.
• Gebruik een inleidend zinnetje als je over 

dit onderwerp begint en benoem daarbij de 
mogelijke weerstand of onwennigheid ‘Ik begrijp 
dat u het misschien een wat ongemakkelijke 
vraag vindt, maar mag ik vragen…’.

• Geef iemand informatie over mogelijke gevolgen 
of bijwerkingen van medicatie.

• Leer je eigen grenzen aan te geven.

Doen jullie nog meer?
Mijn collega Marie-Louise Noltee schreef een blog 
over dit onderwerp.



Wat is het?
Intramurale medewerkers van Careyn ZHE 
(Zuid-Hollandse eilanden) zijn bezig met een 
ontwikkeltraject om het taboe op intimiteit en 
seksualiteit te verminderen, om te beginnen als pilot 
binnen drie zorgteams. In teamsessies gaan zij met 
elkaar in gesprek. Dit gebeurt aan de hand van een 
beeldtafel: een grote tablet op poten die horizontaal 
gekanteld kan worden. De medewerkers bekijken en 
bespreken uiteenlopende foto’s en filmpjes over het 
thema.

Hoe gaat het precies?
Zes deelnemers gaan bij de beeldtafel staan. 
Een reeks afwisselende beelden rond intimiteit 
en seksualiteit komt voorbij: twee knuffelende 
bewoners, een seksspeeltje, een niet-storen-bordje, 
twee mannen hand in hand. Bij sommige beelden 
krijgen medewerkers een gevoel van herkenning, 
meer expliciete beelden geven soms verwarring of 
een schrikreactie. Weer andere beelden worden als 
mooi ervaren. De deelnemers bekijken de beelden 
zwijgend. Iedereen kiest zes icoontjes die passen 
bij een beeld dat hen om de een of andere reden 
het meest trof. Misschien omdat het in hun ogen 
weergeeft wat in hun team goed gaat of juist hoog 
nodig moet worden opgepakt. De groep heeft dan in 
totaal zesendertig plaatjes gekozen, soms dubbele.

Dan gaat men met elkaar in gesprek: waarom 
heb jij dat plaatje gekozen, leg eens uit? Hé, wij 
hebben hetzelfde icoontje maar onze redenen zijn 
verschillend. Vervolgens filteren de deelnemers in 
overleg de gekozen plaatjes terug tot wat zij samen 
de zes belangrijkste vinden. 

Al doende ontstaat zo een goed gesprek: ik sta 
niet vaak stil bij iemands behoefte aan intimiteit op 
hogere leeftijd, zelf vind ik over seks praten best 
lastig, ik denk er niet bij na als ik snel even een 

kamer oploop met schone was, ik wist niet eens 
dat mevrouw Aaltink lesbisch was, denk jij dat een 
koppelbed iets is voor die nieuwe meneer? 

De tafel geeft inzicht
De beeldtafel helpt het team inzicht te geven in waar 
men staat, wat men wil behouden en wat er  beter 
kan. Teamleden kunnen actiepunten afspreken 
waarmee ze aan de slag willen en in welke volgorde. 
Ook kunnen ze vastleggen wat ze binnen het team 
juist graag willen vasthouden. Zulke afspraken 
worden geborgd door ze te agenderen op elk 
teamoverleg.

Wie doet mee aan de 
beeldtafelsessies?
Er zijn meerdere beeldtafels per locatie aanwezig, 
uiteindelijk is het de bedoeling dat alle intramurale 
collega’s aan de beurt komen. 

Wij doen het getrapt: eerst een train-de-trainer-
sessie per locatie aan maximaal zes personen 
met affiniteit met het onderwerp, bijvoorbeeld 
kwaliteitsverpleegkundigen of zorgmedewerkers. 
Zo’n sessie duurt circa anderhalf en wordt gegeven 
door een geestelijk verzorger of welzijnsmedewerker, 
allebei lid van de werkgroep Intimiteit en Seksualiteit. 
De hieruit voortkomende trainers op hun beurt bieden 
vervolgens de beeldsessies in de teams aan. Omdat 
teammedewerkers dichter op de zorg zitten en meer 
casuïstiek zullen inbrengen, duren deze sessies rond 
de twee uur.

Wat heb je verder nodig? 
Na de beeldsessies zetten we andere materialen 
in zoals folders, flyers, het stellingenspel, de 
sleutelhanger met herinneringskaartjes, vaak van 
Rutgers. Dit om de aandacht voor het thema vast te 
houden.

Wat vinden de deelnemers van het 
beeldleren? 
Collega’s denken echt dat het een verschil zal geven. 
Ze geloven dat er door de beeldtafel een meer open 
cultuur zal ontstaan en dat teamleden elkaar op dit 
vlak beter gaan aanvoelen.
Ikzelf ben blij met het resultaat: we hebben een mooi 
leermiddel ontwikkeld en rollen het waarschijnlijk 
begin 2023 verder uit.

Sterk: van buiten naar binnen
Wat ik sterk vind aan deze methode? Je werkt met de 
filmpjes en foto’s als het ware van buiten naar binnen. 
Het beeldmateriaal zet jezelf en elkaar eerst open 
aan het denken. Pas daarna vertaal je het naar de 
eigen bewoners en je eigen rol. Als je vanuit het eigen 
team begint te praten over het thema, is dat minder 
open en levert het minder op.

Tips: laat het groeien
Houd het klein. Begin per afdeling. Wanneer je 
merkt dat dit loopt, breng je een collega van een 
andere locatie op de hoogte. Met als doel dat zij ook 
enthousiast worden en het zelf op hun eigen locatie 
gaan toepassen. Hiermee voorkom je dat je zelf 
verzandt in organisatorische zaken.

Via beelden 
met elkaar het 
goede gesprek 

beginnen
Rebecca Hijman, regisseur Welzijn, Careyn

"Je werkt met de filmpjes 
en foto’s als het ware van 

buiten naar binnen. Het 
beeldmateriaal zet jezelf en 

elkaar eerst open aan het 
denken. Pas daarna vertaal je 

het naar de eigen bewoners 
en je eigen rol."



Bewustwording 
via meer 
sporen
Kristy Hermans, 
psycholoog bij Sevagram

"Wees blij met de 
bewustwording die je hebt 
bereikt. Dat is een positieve 
kracht. Besef dat mensen aan 
het denken zijn gezet."

Negatief of helemaal niet
Intimiteit en seksualiteit worden te vaak alleen van de 
negatieve kant bekeken, als probleem. Of helemaal 
niet: in onze beleidsstukken vind ik het onderwerp 
alleen terug onder de incontinentieprotocollen. En op 
intakeformulieren staat vaak ‘n.v.t.’, ook omdat het 
dan nóg niet besproken is. 
Intimiteit en seksualiteit horen bij het leven. 
Sevagram heeft de bewustwording breed aangepakt.

Vanuit de praktijk
De aandacht voor intimiteit en seksualiteit ontstond 
in de praktijk. We hebben alles wat we nu doen vanuit 
enthousiasme op de werkvloer opgebouwd, van 
onderop. De Cliëntenraad betrekken we ook.

Hoe zijn jullie begonnen?
Als projectgroep Intimiteit en seksualiteit begonnen 
we met het verspreiden van enquêtes onder 
zorgmedewerkers. Dat leidde tot wat schrik en 
ongemakkelijke, soms lacherige reacties. Maar op 
de stelling ‘Ik vind dat het thema “Seksualiteit en 
Intimiteit” binnen Sevagram meer aandacht verdient’ 
zei 97% van de collega’s ‘ja’: ‘Daar lopen we inderdaad 
tegenaan, daar moeten we iets mee.’ Sommigen 
hadden behoefte aan scholing. 
De enquêtes boden ons een opening, een 
onderbouwing van de rest van onze aanpak. 

Naar Raad van Bestuur
We hielden een presentatie bij de Commissie 
Kwaliteit en Veiligheid, waar onze Raad van Bestuur 
onderdeel van uitmaakt. Dat deden we aan de hand 
van cijfers, het spel Inteam, de gespreksmethodiek 
Tachtig Tinten, de piramide van Maslow, folders 
en ander visueel materiaal. De Raad van Bestuur 
stond positief tegenover het idee om het onderwerp 
ook binnen Sevagram serieus op te pakken.                  

Onze ideeën vielen duidelijk in goede aarde, men had 
er al over nagedacht. Vervolgens schreven we een 
visie.

Aandachtsfunctionarissen en 
informatiepunt
Onze projectgroepleden vonden op hun eigen 
afdeling enthousiaste aandachtsfunctionarissen, die 
samen een focusgroep vormden. Via hen willen we 
aan meer bewustwording werken en erachter komen 
wat de collega’s op de afdelingen precies nodig 
hadden. 
Ook hebben we een laagdrempelig informatiepunt 
ingericht, eigenlijk niet meer dan een centraal email-
adres.

Vervolg op intake
Maatschappelijk werk kijkt welke rol zij kunnen 
spelen na de intake. Hoe kunnen zij de behoeften 
van nieuwe bewoners rond intimiteit en seksualiteit 
preventief in kaart brengen? Misschien het begrip 
verruimen naar ‘liefde en intimiteit’, ook om mensen 
niet af te schrikken met het woordje ‘seksualiteit’?

Aandacht vasthouden tegenover 
tijdgebrek: uitdaging!
We hebben nu veel aandacht voor het onderwerp, 
maar hoe houden we die vast? Scholing kost tijd en 
die is schaars. We denken aan e-learnings en filmpjes 
en daar dan later gezamenlijk op terugkomen.

Tips:
• Begin klein. Te hoge doelen of te grote dromen 

zijn lastig in grote organisaties.
• Laat het organisch groeien: wat komt er op je 

pad, wat past bij de organisatie? Sluit daarop 
aan. Zo breidt het onderwerp zich uit als een 
sneeuwbal.

• Neem contact op met andere organisaties, 
bijvoorbeeld in de gehandicaptenzorg.

• Wees blij met de bewustwording die je hebt 
bereikt. Dat is een positieve kracht. Besef dat 
mensen aan het denken zijn gezet. 

samen...

sterker

weten we meer

kunnen we meer

bouwen

spelen

werken

yes!



Schrijnend
Waar onze zorgcollega’s eerst dachten dat de 
behoefte aan intimiteit en seksualiteit bij hun cliënten 
uit het ‘nuchtere Salland’ niet zo groot was, raken 
we er steeds meer van doordrongen dat die er wel 
degelijk is. 
Misschien geeft een bewoner die niet zo snel uit 
zichzelf aan, dat klopt. Veel van onze bewoners willen 
niet te veel tot last zijn en zijn al gauw tevreden. Maar 
ik herinner een mevrouw die aangaf dat ze graag 
meer privacy had gehad om simpelweg met haar - 
inmiddels overleden – echtgenoot te knuffelen op de 
bank. Dat hadden ze sinds hun verhuizing naar het 
verpleegtehuis nauwelijks meer gedaan. Dat vind ik 
schrijnend.

Wat doen jullie precies?
Vanuit onze werkgroep ‘Intimiteit en seksualiteit 
in de ouderenzorg’ vraagt een aandachtsvelder 
zingeving een kwartier aandacht voor dit thema in 
de maandelijkse teammeetings. Zo besprak men 
een paar keer een van de stellingen uit de SIVIL-
materialen of bekeek een filmpje rondom dit thema. 
Door elke maand even stil te staan bij het thema 
wordt het zichtbaarder en bespreekbaarder. Het 
gesprek erover werd normaler.

Hoe werken die stellingen?
De aandachtsvelder bereidt aan de hand van de 
handleiding de stellingen voor. Bijvoorbeeld ‘Een 
relatie tussen twee bewoners is niet acceptabel’. 
Eerst geeft iedereen uit het team zijn mening: eens of 
oneens. Vervolgens krijgen de aanwezigen de kans 
dat standpunt toe te lichten, zonder dat de anderen 
daarover oordelen. 
Uiteindelijk ontstaat een gesprek waarin de 
medewerkers zich afvragen in hoeverre dit speelt of 
zou kunnen spelen en hoe ze daarmee samen om 
zouden willen gaan als team.

Wie doet er mee aan deze 
maandelijkse teammeetings?
We richten ons op zorgmedewerkers die in één team 
samenwerken en regelmatig samenkomen. Wanneer 
andere disciplines aan een meeting deelnemen, 
kunnen zij ook aansluiten bij het kwartier dat we aan 
dit onderwerp besteden. 

Hoeveel tijd kost het en wat heb je 
nodig?
Het kost de deelnemers een kwartier per maand. Het 
werkgroeplid heeft tien minuten voorbereidingstijd 
nodig om de stelling uit te kiezen en de 
bespreekinstructie door te lezen.
Materialen die je kunt gebruiken: de set met 
stellingen die hoort bij de SIVIL-materialen en de 
handleiding voor het gebruik ervan.

Wanneer kun je dit gebruiken?
Bijvoorbeeld tijdens teambijeenkomsten met 
zorgmedewerkers, waarbij men ook zelf thema’s 
voor de agenda kan aandragen. De aandachtsvelder 
zingeving zet het onderwerp op de agenda. De 
bijeenkomsten kunnen zowel fysiek als online 
plaatsvinden.

Herhaalde aandacht geeft 
bewustwording
We zijn erg enthousiast over de herhaalde aandacht 
die je op deze manier voor dit thema kunt vragen. 
Zo komt er druppelsgewijs bewustwording op gang. 
Collega’s krijgen meer oog voor het onderwerp. 
Een beetje zoals je overal kinderwagens ziet als je 
zwanger bent.

Voedingsbodem voor verdere scholing
Er komt scholing aan op dit gebied. Het is de 
bedoeling dat per locatie vier medewerkers een train-
de-trainer gaan volgen, ook deels gebaseerd op SIVIL-
materialen. Zij gaan behalve zorgmedewerkers ook 
collega’s van de facilitaire dienst en de dagbesteding 
scholen. 
Met onze meetings hebben we hiervoor alvast een 
voedingsbodem gecreëerd.

Wat was lastig?
De aanloop was het moeilijkst. 

Heb je nog een tip?
Neem de tijd.

Maandelijkse 
teammeetings 

brengen 
bewustwording 

op gang
Renée Tanis,

 geestelijk verzorger bij Zorggroep Raalte

"We zijn erg enthousiast 
over de herhaalde aandacht 

die je op deze manier voor 
dit thema kunt vragen. Zo 

komt er druppelsgewijs 
bewustwording op gang."



TIPS 1. Organiseer bijeenkomsten: thema-uurtje, 
middag, met iedereen of per locatie. Kijk hoe 
dit binnen jullie organisatie past. Ook qua 
frequentie. Vergeet ook niet de Raad van Bestuur, 
raad van toezicht en cliëntenraad uit te nodigen. 

2. Tijdschrift van zorgorganisatie met 
themanummer over Intimiteit en seksualiteit. 
Dit is geweldig, maar kost natuurlijk veel tijd. Dit 
is iets om met de afdeling communicatie op te 
pakken. Misschien maken jullie al wel vaker een 
tijdschrift, en dan is dit misschien wel een mooi 
thema.

3. Zoek aanleidingen om de liefde te vieren: 
Valentijnsdag, coming out day, dag van de 
mantelzorg, alzheimer dag, elke dag!

4. Casusbespreking: organiseer die!

5. Slingers: hang af en toe hartjes slingers op, zet 
een rode roos op tafel. Hartjes chocolaatjes 
uitdelen.

6. Start een rubriek: Lieve Lola, in jullie eigen 
communicatiekanaal, bulletin o.i.d.

7. Theater voorstelling intimiteit & seksualiteit: 
maak jezelf een voorstelling? Hebben jullie 
theatermakers in huis? Je kunt ook externen 
inhuren? Dit vraagt wel het een en ander. Als het 
past binnen je organisatie, doen!

8. Organiseer een familieavond over het thema. 
Voorbeeld:
Nodig medewerkers, familie en mantelzorgers 
uit. Start om 17.30 met een stamppottenbuffet.
Start met een korte presentatie/uitleg over 
het thema. Kijk wie binnen de organisatie 

dit zou kunnen doen. Maak gebruik van de 
inspiratiesessie, klinische les en alle andere 
materialen op seks in de praktijk en zorg voor 
beter. Zorg dat de medewerkers, en familie door 
elkaar zitten. Leg een aantal stellingen op tafel. 
Gebruik de stellingenkaartjes of maak eigen 
stellingen. Geef in groepen de gelegenheid om 
met elkaar hierover in gesprek te gaan.
Laat iedereen dit terugkoppelen centraal en 
luister naar alle verhalen. Er is geen goed of fout, 
en laat iedereen in zijn waarde. Waardeer de 
openheid en het delen.

9. In het ECD staat het kopje seksualiteit wel eens 
uit! Overleg met de afdeling automatisering of 
wie verantwoordelijk is voor het ECD om dit weer 
aan te zetten. Hiermee verlaag je de drempel om 
erover te beginnen.

10. Rapporteren: Hoe rapporteer je over iemands 
behoefte aan intimiteit en seksualiteit? Wees 
zorgvuldig. Overleg met familie hoe zij het willen 
hebben. Bij somatiek is het zeker niet altijd 
nodig om te rapporteren, maar zoek een balans 
tussen de privacy van de bewoner en wat voor je 
collega’s belangrijk is om te weten!

11. Open een speciaal e-mailadres voor de 
organisatie waardoor je collega’s, maar ook 
familie en mantelzorgers een makkelijke 
manier biedt om vragen te stellen. Zorg dat je 
met een aantal toegang hebt tot deze mailbox 
(de projectgroepleden bijvoorbeeld) zodat de 
continuïteit geborgd is bij afwezigheid.

12. Wanneer je een projectgroep inricht met als 
aandachtsgebied de behoefte aan intimiteit 
en seksualiteit bij bewoners denk dan aan 
de volgende functies: beleid, innovatie, 
manager, maatschappelijk werk, psycholoog, 

verpleegkundigen, verzorgenden, geestelijk 
verzorger, vertegenwoordiging cliëntenraad. 
Grootte en welke functies er lid zijn hangt 
helemaal af van jullie organisatie.

13. Op welke manieren kan je de behoeften aan 
kennis van je collega’s ophalen? Enquête onder 
personeel over behoeften rondom kennis/leren 
I&S, je kunt daar ook de zelfscan voor gebruiken 
of vraag ernaar tijdens een teamvergadering 
(vraag hier tijd voor, en plan het in de vergadering 
in) of een aparte focusgroep. Vaak is een 
bepaalde situatie de aanleiding om hierover in 
gesprek te gaan. Gebruik die!

14. Observatielijst: maak gebruik van een 
observatielijst (met rood-oranje-groen) wanneer 
er bijvoorbeeld twee verliefde bewoners zijn. 
Hiermee kun je in de gaten houden of het voor 
beiden nog oké is. 

15. Infographics en posters ophangen over het 
onderwerp (die van dit project), maak hierbij 
gebruik van de bijbehorende handleiding.

16. Informatie folder bij de intake voor familie + 
bewoner, 1 A4 daarvan is seksualiteit/intimiteit: 
een basisfolder is te vinden op: zorg voor beter 
en seks in de praktijk.

17. Communicatie: Maandelijkse update op het 
intranet (ook om aandachtsvelders bekend 
te maken).Je kunt hierbij gebruik maken 
van de stellingen, om de discussie aan te 
zwengelen. En je kunt ook een voorbeeld delen 
(geanonimiseerd) of een stukje kennis delen 
(maak gebruik van zorg voor beter en seks in de 
praktijk).

Yes! Laten we dit samen blijven doen!



"Intimiteit en 
seksualiteit zijn 

de lakmoesproef 
van persoons-
gerichte zorg"

Noëlle Sant, Vilans

18. Scholing: maak gebruik van de scholingsmap + 
bruggetje hoe begin je erover)

19. Zorg dat intimiteit en seksualiteit een plek 
krijgt in het kwaliteitsplan. Stem dit af met de 
verpleegkundige adviesraad.

20. Symposium organiseren over intimiteit/
seksualiteit voor alle behandelaars en misschien 
wel alle medewerkers om bewustwording op 
gang te brengen, kennis te delen, en met elkaar 
het gesprek te voeren hierover.

21. Gesprekstips: Bespreekbaar maken | 
Kennisplein Zorg voor Beter

22. Wees je bewust: ook ouderen maken deel uit 
van de LHBTIQA+ groep, denk aan de roze loper, 
maar heb altijd oog voor diversiteit.

23. Start een lerend netwerk! Leer van elkaar en van 
andere organisaties.

24. Aandacht voor intimiteit en seksualiteit heeft een 
lange adem nodig, maak kleine stapjes!

25. Normaliseer de aandacht voor intimiteit en 
seksualiteit zoveel mogelijk.

26. Maak gebruik van de richtlijn veranderde 
seksuele gezondheid: Richtlijn Veranderde 
seksuele gezondheid | V&VN (venvn.nl)

27. Neem eens een kijkje op deze leeromgeving: 
www.intimegesprekken.nl

28. Deel de visie van je organisatie op Linkedin

29. Zet de e-learning in de leeromgeving: Free-
Learning | Intimiteit en Seksualiteit in het 
Verpleeghuis | start

Tip 30:
Activiteiten die je met bewoners kunt doen:

1. Een maandelijks liefdes koffiecafé. 1 x per 
maand drinken we koffie met hartjeskoekjes en 
hebben we het erover.

2. Leg een aantal tijdschriften of foto’s neer op tafel 
met een paar bewoners, die iets laten zien van 
aandacht, en liefde en geborgenheid. Begin er 
een gesprek over.

3. Workshop huidhonger
4. Complementaire zorg: handmassage, 

aromatherapie, reiki
5. Snoezelruimte
6. Stel bijvoorbeeld de volgende vragen aan een 

client of bewoner:
• Waar wordt u warm van?
• Waar houdt u van?
• Laat iemand zijn wensen op een hartje schrijven

https://www.zorgvoorbeter.nl/seksualiteit/bespreekbaar-maken-ouderen
https://www.zorgvoorbeter.nl/seksualiteit/bespreekbaar-maken-ouderen
https://www.venvn.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn-veranderde-seksuele-gezondheid/
https://www.venvn.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn-veranderde-seksuele-gezondheid/
http://www.intimegesprekken.nl
https://free-learning.nl/modules/intimiteit-en-seksualiteit-in-het-verpleeghuis/start.html
https://free-learning.nl/modules/intimiteit-en-seksualiteit-in-het-verpleeghuis/start.html
https://free-learning.nl/modules/intimiteit-en-seksualiteit-in-het-verpleeghuis/start.html
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