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Korte voorstelling

• An-Sofie De Boi
• Erkend klinisch psycholoog en seksuoloog
• Aangesloten bij VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen)
• Tewerkgesteld in AZ Sint-Jan Brugge en privé praktijk Sint-Andries: Connect

• Marjoke Van Coillie
• Erkend Seksuoloog en relatietherapeut
• Aangesloten bij VVS (Vlaamse Vereniging voor Seksuologie)
• Tewerkgesteld in AZ Sint-Lucas Brugge en privé praktijk Sint-Andries: Connect



Inhoud
• Wat is seksualiteit

• Hoe gaan wij als seksuoloog aan de slag?
• Wat is een seksuoloog ?
• Waar kan een seksuoloog bij helpen ? 
• Waarom kan de stap naar een seksuoloog belangrijk zijn?
• Hoe werkt een seksuoloog?
• Waar vind ik een seksuoloog? Hoe kom ik bij een seksuoloog terecht?
• Wat kost een seksuoloog?

• Voorbeeldtraject



Wat is seksualiteit

• Seksualiteit



Hoe gaan we als seksuoloog aan de slag?

• Wat is een seksuoloog?



Hoe gaan we als seksuoloog aan de slag?

• Waar kan een seksuoloog bij helpen?

• Verschillende problemen/moeilijkheden:
• Minder zin in seks, pijn bij het vrijen, heropbouwen seksuele beleving na langdurig ziek zijn, 

partnerrelatieproblemen

• Seksuele problemen bij prostaatkanker?
• Afhankelijk verschillende factoren
• Aanpassings- en verwerkingsproces



Hoe gaan we als seksuoloog aan de slag?

• Waarom kan de stap naar een seksuoloog belangrijk zijn?

• Seks = belangrijk deel van leven en relatie
• Intimiteit, vertrouwen, steun

• Gevolgen van onbehandelde seksuele problemen kunnen groot zijn
• Negatieve spiraal

• Problemen met seks kunnen invloed hebben op relatie



Hoe gaan we als seksuoloog aan de slag?

• Hoe werkt een seksuoloog?

• Intakegesprek
• Seksueel functioneren
• Klacht
• Verandering? 
• Partner?

• Vervolggesprekken
• Nieuwe vaardigheden, info, persoonlijk functioneren, partner, aanvaarding…
• Oefeningen/opdrachten

• Afrondingsgesprek

• Samenwerking andere hulpverleners/beroepsgeheim



Hoe gaan we als seksuoloog aan de slag?

• Waar vind ik een seksuoloog? Hoe kom ik bij een seksuoloog terecht?

• Op doorverwijzing

• Eigen zoektocht
• www.vindeenpsycholoog.be
• www.vindeentherapeut.be
• www.seksuologen-vlaanderen.be

http://www.vindeenpsycholoog.be/
http://www.vindeentherapeut.be/
http://www.seksuologen-vlaanderen.be/


Hoe gaan we als seksuoloog aan de slag?

• Wat kost een seksuoloog?

• Verschillend
• Ziekenhuis
• Privé

• Terugbetaling mutualiteit
• www.vindeentherapeut.be/info/terugbetaling-psychotherapie

http://www.vindeentherapeut.be/info/terugbetaling-psychotherapie


Hoe gaan we als seksuoloog aan de slag?

• Zelf meer info verzamelen?

• www.seksualiteit.nl
• www.kankerhebjemettwee.be

http://www.seksualiteit.nl/
http://www.kankerhebjemettwee.be/


Voorbeeld Traject

• Man, 63 jaar, doorverwijzing uroloog, 
geen stevige erectie, erectie niet aanhouden
erectie stimulerend middel

• Intakegesprek:
• Operatie aan prostaat
• Al langer erectie moeilijkheden
• Verstorende gedachtes
• Communicatie partner



Voorbeeld Traject

• Vervolggesprekken
• Communicatie koppel
• Oefening: negatieve gedachten minder aandacht
• Verschillende houdingen tijdens seks – voldoende stimulatie

• Afrondingsgesprek



Voorbeeld Traject 2

• Vrouw 42 jaar, verlangt minder naar seksualiteit/intimiteit dan man

• Intakegesprek:
• Drukke job met veel stress
• Zorg voor mensen in hun omgeving
• Vakantieperiode lukt beter



Voorbeeld Traject 2

• Vervolggesprekken
• intieme/seksuele/relationele noden
• Aandacht voor thema, opdracht
• Stress, afstemmen werkgever
• Signalen sneller leren herkennen

• Afrondingsgesprek



Vragen?



Contact?

• Via telefoon of e-mail

• An-Sofie: 
050/45.24.70
An-Sofie.deboi@azsintjan.be

• Marjoke:
0472/76.19.17
Marjoke.vancoillie@stlucas.be

mailto:An-Sofie.deboi@azsintjan.be
mailto:Marjoke.vancoillie@stlucas.be


Bedankt voor jullie aandacht


