
Seksuoloog Jim Bender

Als je reuma hebt, kan het aangaan of
onderhouden van intieme (seksuele) relaties
een uitdaging zijn. ReumaMagazine vroeg
seksuoloog Jim Bender om advies. Bender
is gespecialiseerd in het begeleiden van
mensen met een chronische ziekte of
lichamelijke beperking op het gebied van
seksualiteit, intimiteit en relaties.

'GA IN GESPREK,
OOK MET JEZELF!'
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Seksualiteit en intimiteit zijn belangrijke fac-

toren in elke liefdesrelatie. Voor mensen met

een chronische ziekte als reuma is dat niet

anders. Maar het hebben van reuma kan

een relatie wel onder druk zetten en hoe

kun je daar het beste mee omgaan? "Een

ziekte als reuma verandert je lichaam", zegt

seksuoloog [irn Bender. "Pijn, stijfheid, ver-

moeidheid en actieve ontstekingen kunnen

flinke spelbrekers zijn voor het hebben van

seks. Je krijgt als het ware een nieuwe ge-

bruiksaanwijzing. Dat kan ook gelden voor

je partner. Deze kan erg voorzichtig wor-

den of zelfs seksuele problemen krijgen uit

angst dat hij je pijn doet. Mijn advies is

praat erover en neem de moeite om te on-

derzoeken wat voor jullie het beste werkt."

Ook psychosociale aspecten kunnen een

rol spelen. Bender: "De manier waarop je

in je vel zit, kan invloed hebben op de

manier waarop je jezelf ziet. Mensen kun-

nen zich door hun reuma minder aantrek-

kelijk gaan voelen en een negatief zelf-

beeld ontwikkelen Het verwerkingsproces

van het hebben van een chronische aan-

doening kan gepaard gaan met gevoelens

van rouw, angst en depressie. Die gevoe-

lens hebben invloed op je relatie. Een chro-

nische ziekte kan partners dichter bij elkaar

brengen of juist meer afstand tussen hen

scheppen. Ook als je geen relatie hebt,

kan reuma invloed hebben. Mensen kun-

nen zich bijvoorbeeld terughoudend opstel-

len als zij iemand ontmoeten, uit onzeker-

OVER JIM BENDER

heid dat een toekomstige partner hun ziekte

niet accepteert."

Minder spontaan is ook oké
De seksuoloog ziet vaak dat de rolverde-

ling tussen partners verandert als een van

hen chronisch ziek wordt of lichamelijk

beperkt raakt. Bender: "Je partner kan een

meer verzorgende rol gaan aannemen. De

gelijkwaardigheid kan verstoord raken, ook

op het gebied van seks. Vaak functioneert

een van de twee als motor. Maar als jij

altijd de initiatiefnemer bent geweest en

daar door je ziekte geen energie meer

voor hebt, is het belangrijk voor jullie seksu-

ele relatie dat je hierin meer samenwerkt.

Mensen vinden vaak dat seks spontaan

moet gaan, maar dat verandert dikwijls als

je chronisch ziek wordt. Daar moet je mee

leren omgaan. Accepteer dat minder spon-

taan ook oké is."

Er zijn praktische manieren om seksuele

problemen op te lossen. Denk aan andere

standjes, het verhogen van de intimiteit

door eerst samen een warme douche te

nemen of elkaar te masseren. Bender:

"Wat ook bevorderlijk kan zijn, is het door-

breken van oude patronen. Accepteer dat

voorkeuren uit het verleden nu misschien

niet meer werken. Als het niet kan zoals het

moet, moet het maar zoals het kan. Dus,

als je 's avonds te moe bent voor seks,

zoek dan een tijdstip dat het beter uitkomt.

Als gemeenschap minder prettig is, probeer

Seksuoloog fim Bender helpt mensen die problemen hebben
met seksualiteit, intimiteit en relaties. Hij werkt voor Basalt
Revalidatie in Den Haag en heeft daar ook een eigen praktijk.

dan andere vormen van seks uit of experi-

menteer met hulpmiddelen. Stel je welwil-

lend op om nieuwe mogelijkheden te ver-

kennen. Iets anders doen dan je gewend

bent, kan worden ervaren als een verlies,

maar je kunt er ook voor kiezen om het als

een uitdaging te zien."

Verlate ontdekkingstocht
Op jonge leeftijd reuma krijgen, kan de

ontwikkeling van seksualiteit beïnvloeden.

Bender: "Als je in de pubertijd ziek bent,

vaak thuis moet blijven en regelmatig het

ziekenhuis bezoekt, kan het lastig zijn om

seksuele ervaring op te doen. En seks en

intimiteit of het aangaan van relaties, zijn

zaken die je je eigen moet maken. Je leert

het door het te doen. Op latere leeftijd

kunnen jongeren onzeker worden vanwege

dat gebrek aan ervaring. Ze moeten meer

moeite doen om een relatie aan te gaan en

te ontdekken wat zij zelf belangrijk vinden

op het gebied van intimiteit en seksualiteit.

Het wordt soms een verlate ontdekkings-

tocht en stappen ondernemen is belangrijk

om hierin verder te komen."

Praten helpt, volgens Bender. Gesprekken

met leeftijdsgenoten, lotgenoten, vrienden

of de reumaconsulent kunnen helpen om

het taboe op seks en intimiteit op te heffen.

"Het is goed om te beseffen dat je niet de

enige bent die hiermee rondloopt. Ga hel

gesprek aan, ook met jezelf. Denk erover

na wat jij belangrijk vindt op het gebied

van intimiteit en seksualiteit. Mensen vinden

het nog vaak lastig om er met anderen over

te praten. Ze hebben moeite met het vinden

van de juiste woorden om hun problemen

aan te kaarten. Maar praten is een belang-

rijk gereedschap om echt contact te maken

en elkaar te leren begrijpen."
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