
Seks na (prostaat)kanker: zo doen Rudy en Fernand
het. “Gelukkig kan je zonder erectie klaarkomen”

Seks tijdens kanker blij� taboe, blijkt uit onderzoek dat Kom op tegen Kan-
ker vandaag publiceert. Zo weet maar 1 op de 4 patiënten wat het effect op 
hun seksualiteit zal zijn. Rudy en Fernand schrokken: ze overwonnen pros-
taatkanker, maar verloren hun erectie. En de zoektocht naar nieuw genot 
woog zwaar op hun relatie. “Gelukkig blij� de penis gevoelig, stijf of niet. 
Maar ik verloor wel een stuk van mijn mannelijkheid.” Een seksuologe gee� 
nog tips voor fijne seks zonder een erectie.

Bron: David Degelin / Greetje Van Buggenhout



Bijschri�
Rudy (links) en Fernand met zijn vrouw Annemie (rechts).
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“Ik ben zelf dokter, maar ik had geen idee dat je ook zonder erectie kunt klaarkomen.” Het is een van de 
lessen die huisarts Rudy Van Giel leerde van zijn prostaatkanker. Hij kreeg de diagnose in de zomer van 
2019, vlak na zijn pensioen. Chemotherapie of bestraling waren niet nodig, een operatie volstond om de 
tumor weg te halen. Toch kwam het intieme leven van Rudy en zijn partner Daan knarsend tot stilstand.

Rudy: “Ik wist natuurlijk dat een prostaatverwijdering tot urineverlies en erectieproblemen kan leiden. 
Maar ik wist niet dat het zo erg zou zijn. Een jaar lang heb ik een uur per dag bekkenbodemoefeningen 
gedaan. Het bleef er onverminderd uitlopen. Ik hield het niet droog, ook al droeg ik drie pampers boven 
elkaar.”

Meer dan een jaar lang zat Rudy thuis opgesloten. Dat woog heel zwaar, ondanks de steun van zijn part-
ner. “Daan en ik zijn 43 jaar samen. Hij hee� me nooit iets verweten en ik kon mijn verhaal bij hem kwijt, 
maar toch schaamde ik me. Hem in bed vastpakken voor een knuffel, dat zag ik in die periode helemaal 
niet zitten.”

Prik in de pik

Uiteindelijk werd Rudy’s incontinentie verholpen met een kunstmatige blaassluitspier. Dankzij die in-
greep kon hij zijn oude leven weer oppikken. Met één belangrijk verschil.

Rudy: “Zonder medicatie kan ik geen erectie meer krijgen. Ik heb eerst pilletjes geprobeerd. Dat had bij 
mij een eigenaardig effect. In plaats van een halfuurtje later had ik pas ’s morgens bij het opstaan een 
erectie. Daarna heb ik het met een injectie van prostaglandine geprobeerd. Dat medicament zorgt voor 
een verwijding van de bloedvaten, waardoor een erectie kan ontstaan. Zelf een spuitje in de basis van je 
jongeheer zetten is geen leuke gedachte, ook al ben ik een dokter. Maar het werkt wel. Stijf worden en 
klaarkomen voelen hetzelfde als vroeger, tenminste voor mij. Ik hoor van andere prostaatpatiënten dat 
het bij hen wat minder gevoelig geworden is. Het gaat natuurlijk wel om een droog orgasme: de prostaat 
is weg en dus is er geen zaad en ejaculatie.”

(Lees verder onder de foto.)
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Rudy.





Na anderhalf jaar weer een erectie en een orgasme ervaren: het was een aangename herontdekking voor 
Rudy. Die ging gepaard met een nieuwe ontdekking: het orgasme zonder erectie. “Ik wist niet dat dit kon, 
maar zo gek is het eigenlijk niet. De penis blij� gevoelig, stijf of niet. En dus kan je masturberen en klaar-
komen, ook zonder erectie. Dat voelt even prettig aan als voor de operatie.”

Door zijn lee�ijd was ‘presteren’ sowieso al wat minder belangrijk geworden dan de intimiteit van kus-
sen, strelen en knuffelen, zegt Rudy. “Toch blij� het een verlies, voor mijn partner en voor mezelf. Ik ben 
een stuk van mijn mannelijkheid kwijt. Dat rouwproces is nog bezig. Praten helpt en ik heb het ook van 
me afgeschreven in het boek ‘Kan keren’. Maar veel mannen vinden het ongelofelijk moeilijk om erover te 
praten. De schaamte en het taboe zijn groot. Dat is jammer. Vrouwen zijn daar opener in, heb ik de 
indruk.”

Fernand had ook prostaatkanker en voelde zich een halve man

Precies tien jaar voor Rudy, in de zomer van 2009, kreeg Fernand Fonteyne dezelfde diagnose te horen. 
Ook bij hem moest de prostaat eruit. Aanvullend onderging hij radiotherapie en een hormonenkuur. Het 
resultaat: hij is genezen, maar bleef zitten met incontinentie en kon nog maar moeilijk een erectie krij-
gen. Dat zorgt voor gemengde gevoelens bij hem en bij zijn vrouw Annemie Vermeulen: dankbaarheid 
dat hij al 13 jaar gezond is, maar ook verdriet over wat ze verloren zijn.

Fernand Fonteyne: “Ik doe elke dag mijn bekkenbodemoefeningen en meestal gaat dat goed. Vrijen is 
een ander verhaal. We hadden een aangenaam, ‘normaal’ seksleven, maar dat is een afgesloten hoofd-
stuk. Naast de operatie onderging ik anti-hormonale therapie. Die laatste gaat de werking van testoste-
ron tegen en remt zo de groei van kankercellen af. Maar het legt ook je libido plat. Dat is nooit meer hele-

(Lees verder onder de foto.)
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Ik ben een stuk van mijn mannelijkheid kwijt. Veel mannen vinden het 
ongelofelijk moeilijk om daarover te praten. De schaamte is groot.
Rudy
Organisatie van de geciteerde





maal goed gekomen. Voor een deel ook omdat je bese�: het kan niet meer. Ik weet wat er op de markt is 
van erectie-bevorderende pillen en injecties. Maar mijn vrouw en ik hebben samen beslist om het zo te 
laten.”

Dat is bij wel meer mannen het geval, hoort Fernand van andere prostaatkankerpatiënten. Hij en zijn 
vrouw Annemie Vermeulen zijn drijvende krachten achter de lotgenotenvereniging Think Blue Vlaande-
ren. De vzw hee� ongeveer 800 leden, waarvan een derde partners van patiënten. “Veel mannen vertel-
len daar hetzelfde verhaal: ze proberen het op te lossen met medicatie, maar stoppen er mee. Het is 
moeilijk om te aanvaarden, want een penis en een erectie zijn natuurlijk belangrijk. ‘Ik voel me maar een 
halve man meer’: die uitspraak valt heel vaak op onze bijeenkomsten.”

“Een man wordt geraakt in zijn mannelijkheid en fierheid. Maar voor een vrouw is het ook heel moeilijk”, 
zegt Annemie. “Zeker de eerste jaren waren voor ons lastig. Maar je staat voor voldongen feiten die je 
moet aanvaarden, anders heb je geen leven meer. Het is natuurlijk voor iedereen anders. Dat merk je tij-
dens de partnergesprekken op de bijeenkomsten van Think Blue Vlaanderen. Sommige vrouwen in de 
menopauze vertellen dat ze sowieso al minder zin hadden in penetratie. Ze kunnen dat hoofdstuk relatief 
gemakkelijk afsluiten. Andere hebben het er wel zeer moeilijk mee. Het kan een breekpunt zijn.”

Knuffelen en strelen

Sommige relaties gaan er zelfs kapot aan, hebben Fernand en Annemie gemerkt. Vooral omdat de part-
ners er niet over kunnen praten, denken ze. Fernand: “Vaak is het de man die dichtklapt en zijn gevoelens 
onderdrukt. Maar er zijn ook vrouwen die het gesprek weigeren, soms omdat ze hun man niet willen 
kwetsen. Annemie en ik hebben er wel veel over gepraat. Ze hee� me fantastisch ondersteund.”

“En hij mij”, zegt Annemie. “We hebben samen gezocht naar andere wegen om intiem te zijn. Vrijen is 
meer dan alleen erectie en penetratie, hé. In plaats van hardnekkig naar een orgasme te zoeken, kan je 
knuffelen en strelen. Er zijn veel manieren om elkaar te beminnen en graag te zien, als je er wat tijd voor 
maakt. We zijn allebei positieve en humoristisch ingestelde mensen, dat helpt ook.”

(Lees verder onder de foto.)



De eerste jaren waren voor ons lastig. Maar je staat voor voldongen feiten die 
je moet aanvaarden, anders heb je geen leven meer.
Annemie
Organisatie van de geciteerde





Met de tijd, na een jaar of drie, begon de grootste pijn wat te slijten, vindt het koppel. Af toe steekt er nog 
eens verdriet of frustratie de kop op, maar ze trekken zich op aan de gedachte dat ze samen en gezond 
zijn. “Voor hetzelfde geld was ik hem kwijt”, zegt Annemie. “Het is ook een soort van verrijking geweest 
voor onze relatie, een bevestiging van de sterke band die we al hadden.” Fernand: “We zijn er sterker uit-
gekomen en waarderen elkaar nog meer.”

Bron: Getty Images
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Seksuoloog gee� advies: “Zet de massageolie klaar en experimenteer met alterna-
tieven, zoals seksspeeltjes”

In het KISS-team (Kliniek voor Intimiteit en Seksuele Stoornissen) van AZ Sint-Lucas Brugge werken uro-
logen en gynaecologen samen met seksuoloog Marjoke Van Coillie. Ze begeleiden mensen met vragen 
over seksualiteit en intimiteit, bijvoorbeeld na een prostaatverwijdering.

(Lees verder onder de foto.)

on: x





Ontluisterende cijfers van Kom op tegen Kanker

jschri�
eksuoloog Marjoke Van Coillie.

Hebben alle mannen daarna erectieproblemen?

Marjoke Van Coillie: “Veel wel. Het hangt ervan af hoe goed de zenuwen gespaard kunnen worden. Het 
probleem is trouwens niet alleen fysiek. Mannen hebben ook minder zin in seks, door de ziekte, de be-
handeling of gewoon omdat ze zich slecht voelen. De impact op het zelfvertrouwen en gevoel van man-
nelijkheid is groot.”

Wat kan je eraan doen?

“Soms lukt een erectie met pillen of een injectie. Dat maakt seks wel planmatiger en technischer. Als dat 
niet vlot loopt, hoe� het voor veel mensen niet meer.”

Wat dan?

“Dan kan je op zoek gaan naar een manier om het fysiek contact weer op te bouwen, los van die erectie. 
Bij oudere koppels was de focus soms al verschoven naar knuffelen en strelen — penetratie is vaak niet 
het fijnste aspect van vrijen na de menopauze. Massages zijn ook heel aangenaam. Het komt erop aan 
om er het hele lichaam bij te betrekken.”

Wat vinden koppels van die boodschap?

“Veel mensen zitten nog vast in het vooroordeel: seks is penetratie en klaarkomen. Ik stel hen gerust en 
vertel dat vrijen veel breder gaat. Ga na wat jij verwacht en wat je partner verwacht, en zoek naar een 
combinatie waar beiden zich goed bij voelen. Verwacht ook niet dat het vanzelf komt. Je moet er tijd 
voor vrijmaken en een goede sfeer creëren. Verwarm de kamer, leg de massageolie klaar, haal de seks-
speeltjes boven…”

Raad je die aan?

“Zeker! Mensen hebben vaak behoe�e aan stevigere stimulatie als ze wat ouder of minder gevoelig wor-
den. Met de hand of de mond kan dat lastig zijn, een vibrator kan dan een goed hulpmiddel zijn.”

Wat is de grootste hinderpaal?

“Gebrek aan communicatie. Soms is dat goedbedoeld: de partners zwijgen om elkaar te sparen, want 
‘het is zo al erg genoeg’. Maar als je een nieuw evenwicht wil vinden, moet je er echt over praten en het 
samen aanpakken. En professionele hulp durven zoeken als je er niet uitkomt.”



Uit een rondvraag van Kom op tegen Kanker bij 436 (ex-)kankerpatiënten en partners blijkt dat de zorg 
rond seksualiteit tijdens of na kanker ondermaats is. Maar één op de vier patiënten (of twee op de drie bij 
prostaatkanker) krijgt informatie over de seksuele gevolgen van de kanker(behandeling). En maar de 
hel� van de patiënten en partners kon intieme vragen en problemen bespreken met de zorgverlener of 
arts. Terwijl 72,5 procent van de patiënten wél zo’n gesprek wilde hebben, en heel wat kankerpatiënten 
seksuele klachten ondervinden, zoals erectieproblemen, pijn bij het vrijen door een droge vagina of min-
der lust en opwinding.

“Seks is sinds mijn behandeling erg pijnlijk, omdat ik heel droog ben door de menopauze en hormoonpil-
len”, getuigde een patiënte. “Het gesprek daarover met de arts duurde niet lang. ‘Ja, het is bekend dat 
veel vrouwen daar last van hebben’, zei ze alleen maar, en ze schreef een glijmiddel voor. Bij de volgende 
afspraak begon ze er niet meer over en durfde ik niet meer.” 

Kom op tegen Kanker hoopt met hun onderzoek zorgverleners te engageren om zélf de mogelijke impact 
van  kanker op seksualiteit ter sprake te brengen en te blijven bevragen. “Positieve seksuele ervaringen 
kunnen bijdragen tot het herstel van de (ex-)patiënt”, zegt Hans Neefs, expert kankerzorg bij Kom op te-
gen Kanker. “Daarom is het zo belangrijk dat zorgverleners dit met hun patiënten bespreken.” Het moet 
ook een onderdeel worden van hun basisopleiding en in elk oncologisch zorgprogramma moet een sek-
suoloog beschikbaar zijn voor de patiënt, vindt de organisatie.

Lees hier het volledige rapport van Kom op tegen Kanker. (https://www.komoptegenkanker.be/hoe-be-
spreekbaar-is-seks-bij-kanker-in-de-zorg) Wie nog zijn verhaal wilt doen, kan terecht bij de Kankerlijn 
via kankerlijn.be (https://www.komoptegenkanker.be/kankerlijn) of 0800 35 445.   

Extra info 

De patiëntenverenigingen voor mensen met prostaatkanker: www.thinkbluevlaanderen.be 
(https://think-blue-vlaanderen1.webnode.nl/), www.kankerhebjemettwee.be (http://www.kankerhebje-
mettwee.be/), www.wijook.be (https://wijook.be/). 

Lees ook:

Kom op tegen Kanker wil seksualiteit bij kanker uit de taboesfeer halen: bijna drie kwart van patiënten 
wil gesprek (https://www.hln.be/binnenland/kom-op-tegen-kanker-wil-seksualiteit-bij-kanker-uit-de-
taboesfeer-halen-bijna-drie-kwart-van-patienten-wil-gesprek~add61a97/)

“Een pamper werkt niet bepaald uitnodigend.” Rudy en Kaat getuigen over de impact van kanker op hun 
intieme leven, oncopsychologe gee� duiding (https://www.hln.be/seks-en-liefde/een-pamper-werkt-
niet-bepaald-uitnodigend-rudy-en-kaat-getuigen-over-de-impact-van-kanker-op-hun-intieme-leven-on-
copsychologe-gee�-duiding~a5cf950f/) (+)

“Ik mag haar niet meer aanraken.” Sinds Vera kanker kreeg, wil ze geen seks meer. Seksuoloog gee� ad-
vies (https://www.hln.be/seks-en-liefde/ik-mag-haar-niet-meer-aanraken-sinds-vera-kanker-kreeg-wil-
ze-geen-seks-meer-seksuoloog-gee�-advies~a5463e07/) (+)



‘Veel vrouwen hebben daar last van’, zei ze, en ze schreef een glijmiddel voor. 
Bij de volgende afspraak begon ze er niet meer over en durfde ik niet meer.
Een kankerpatiënte in het onderzoek van Kom op tegen Kanker
Organisatie van de geciteerde
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