Mannen onder elkaar
Jan zat op een zelf meegenomen handdoekje tegenover Hennie, die haar tranen
onafgebroken liet rollen vanaf het moment dat ik met ze in gesprek kwam. Jan
kwam mee voor Hennie, want ze was zo emotioneel en dat vond hij overdreven
en lastig. Hij wilde hier helemaal niet zijn. Hennie was radeloos omdat Jan geen
enkele emotie liet zien. Hij had prostaatkanker en door de laatste operatie was
hij incontinent geworden. Ze hadden erg moeten inboeten op hun zo belangrijke
seksleven.

Seks, schaamte en je geen man
meer voelen
In hun veertigjarige huwelijk was seks
een belangrijke factor geweest in hun
intimiteit en verbondenheid. ‘Het is
helemaal niks meer!’ Met een bijna
bulderende stem benadrukte hij, gelardeerd met levendige voorbeelden van
hoe het vroeger was, dat hij er nu niets
meer aan vond. Voor Hennie kon hij allerlei trucjes uit de kast halen zoals in
bad vrijen, de kaarsjes aan en een beetje bij haar ‘friemelen’. Maar zelf had hij
er geen aardigheid meer in en daarover
voelde hij zich boos en gefrustreerd.
Daarbij maakte de incontinentie dat hij
zich schaamde en zich geen ‘man’ meer
voelde. Dit gevoel werd versterkt doordat hij heel moeilijk erecties kreeg.
Mijn rol als vrouwelijke therapeut
De directheid van Jan deed me even
verzitten in mijn stoel. Waren zijn voorbeelden provocerend of was dit zijn
manier van praten over hun seksleven?
En wat zou mijn rol als (vrouwelijke)
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therapeut hierin zijn? Ik besefte dat ik
zelf in mijn privéleven niet gewend was
zo direct en openlijk over seks te praten. Ik dacht dat ik mijn persoonlijke en
professionele grenzen ten aanzien van
seksualiteit goed kende, maar voelde
deze nu enigszins wankelen. Ik besloot
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en hoe voelde het nu voor hen beiden?
Er werd gesproken over vrijen in bad en
op andere plekken dan in bed; het plezier dat ze hadden over het handdoekje
dat steeds van de partij was.

Joyce Vermeer

het volgende gesprek af te wachten en
overwoog het echtpaar door te verwijzen naar een collega: een mannelijke
seksuoloog.
Samen plezier in vrijen
In het tweede gesprek was ik helemaal
voorbereid op de openlijke details en
de directheid van wat er komen ging.
Maar Jan kwam heel anders binnen.
Terwijl hij zijn handdoekje op de stoel
legde, vertelde hij dat het eerste gesprek hem zo goed had gedaan. Alsof
hij weer lucht kreeg. Ze hadden in de afgelopen weken van alles bedacht om
sámen plezier te hebben in het vrijen. Er
ontstond een prettig driegesprek. Wat
hadden ze anders gedaan? Hoe hadden
ze daarover gepraat en het aangepakt

Praten met een mannelijke collega
Ik realiseerde me dat het eerste gesprek
met de directheid van de openlijke details voor Jan nodig was om zijn verlies,
pijn en frustratie onder ogen te kunnen zien. Deze overweging legde ik hem
voor. Jan vertelde dat hij het moeilijk
vond om met een vrouwelijke therapeut
te praten over dit soort dingen. Hij had
dat het liefst met een man gedaan. Mijn
voorstel om met mijn mannelijke collega te praten over zijn seksualiteit nam
hij met beide handen aan. Hij had maar
één gesprek nodig. Zonder Hennie,
mannen onder elkaar! Jan heeft nooit
verteld wat hij heeft besproken in dit gesprek, ook niet aan Hennie.
Onze gesprekken daarna kregen een
heel andere lading. Jan kon zijn gevoelens gemakkelijker verwoorden, zoals
zijn verdriet over de incontinentie die
de kwaliteit van zijn leven zo ondermijnde.
Hennie was ook meer aan het woord.
Ze was blij dat Jan zijn gevoelens zo
had kunnen uiten, want haar overvloed
aan tranen bleken mede de tranen van
Jan te zijn geweest.

Noot
Joyce Vermeer is systeemtherapeut bij het Helen Dowling
Instituut en in haar eigen praktijk.
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Seks tijdens maar ook na de behandeling van borstkanker is voor veel vrouwen niet
vanzelfsprekend. Toch is het gesprek over seksualiteit geen standaardonderdeel van de
begeleiding van borstkankerpatiënten. Een psycholoog-onderzoeker, arts-onderzoeker en
journalist vroegen zich af hoe aan de informatiebehoefte van deze vrouwen kan worden voldaan.
Dit heeft geleid tot een podcastreeks over seksualiteit na borstkanker: ‘De herontdekking van
haarzelf’. Vijf vragen over deze podcastserie, die in december 2017 wordt gelanceerd.
Waarom is deze podcastserie nodig?
Hoewel er enkele mooie initiatieven zijn, zoals bijvoorbeeld
de uitgebreide nieuwe website www.kankerenseks.nl, merkten we dat veel (ex-)borstkankerpatiënten behoefte hebben
aan meer voorlichting over, erkenning van en aanknopingspunten voor de gevolgen van hun ziekte en behandeling op
hun seksbeleving. Denk hierbij aan verminderd seksueel verlangen, het zich opnieuw verhouden tot het eigen lichaam en
nieuwe relatiepatronen. We hopen dat de podcastserie herkenning en erkenning biedt aan vrouwen en hun eventuele
partners.
Waarom de keuze voor een podcast?
We zochten een vorm die persoonlijk aanvoelt, laagdrempelig
is en zich direct tot vrouwen kan richten. Podcast is ‘radio on
demand’. Je kunt het gratis downloaden via een podcast-app
of website en op elk moment beluisteren. Luisteren kan zo
vaak als je wilt, eventueel met een koptelefoon. Kortom, een
perfect medium om zoiets intiems als seksualiteit na borstkanker te bespreken.
Wie komen er aan het woord?
Met hulp van Borstkanker Vereniging Nederland hebben we
een diverse groep vrouwen gevonden die zo dapper waren
om hun verhaal te delen. Daarnaast hebben we onder anderen gesproken met GZ-psycholoog en seksuoloog Ellen

Hopelijk helpt de podcastserie vrouwen om een
seksuele herontdekkingstocht aan te gaan
Laan, internist-oncoloog Jacqueline Stouthard, mammachirurg Hester Oldenburg, mindfulnesstrainer Maria van Balen en
haptonoom Inez van Haaften. Zij werken allemaal met (ex-)
borstkankerpatiënten. In de podcast lichten ze veelvoorkomende seksuele klachten na borstkanker(behandeling) toe
en geven ze tips hoe hiermee om te gaan.
Hoe is de serie opgebouwd?
We maken meerdere afleveringen en elke aflevering heeft een
andere focus. De eerste podcast is gericht op een groot publiek met als doel meer aandacht en bewustwording voor dit
onderwerp te creëren. De andere podcasts noemen we ‘luis-
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tertutorials’: deze hebben allemaal een specifiek thema, zoals
hormonale veranderingen, zelfbeeld, en intimiteit en relatie. Deze afleveringen richten zich direct tot vrouwen en hun
eventuele partners.
Wat is de belangrijkste boodschap van de podcastserie?
Wat steeds naar voren kwam, is dat vrouwen na de
borstkanker(behandeling) hun seksualiteit, en het samenspel
daarin met een eventuele partner, moeten herontdekken.
Het lichaam moet opnieuw bekend en weer vertrouwd worden; hoe kun je je fijn voelen in je veranderde lichaam? Wat is
nu nodig om seksueel opgewonden te raken? Op welke manieren kun je intiem zijn met elkaar? Voor vrouwen kan het
langer duren om opgewonden te raken of zin in seks te krijgen, of lukt dat zelfs helemaal niet meer. Hoe kun je omgaan
met deze veranderingen? Welke plek durf je als vrouw voor jezelf in te nemen? We hopen dat de podcastserie vrouwen zal
helpen om de seksuele herontdekkingstocht aan te gaan. De
serie zit vol met belangrijke boodschappen, en is dus zeker
het luisteren waard.

Noot:
•

De eerste aflevering van de podcastserie is in december 2017 online beschikbaar via
www.deherontdekkingvanhaarzelf.nl en de standaard podcast-apps voor Android en
iPhone.

•

Gian van Grunsven is presentator, journalist en maker en doet onderzoek naar seksualiteit. Lisanne Hummel is psycholoog en onderzoeker op het gebied van seksualiteit en kanker. Tessa Steenbruggen is arts-onderzoeker op het gebied van langdurige
overleving van vrouwen met uitgezaaide borstkanker.
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