
Het ontbreken van beleid omtrent seksualiteit 
heeft als gevolg dat bijvoorbeeld professionals 
en beleidsmakers in de gehandicaptenzorg niet 
weten hoe ze dit onderwerp adequaat moeten 
benaderen en het dus graag met stilzwijgen 
omringen, tenzij de ander er nadrukkelijk naar 
vraagt. Ook binnen de belangenbehartigingsbe-
weging zie je dat seksualiteit weinig aandacht 
krijgt en andere onderwerpen - zoals arbeid en 
toegankelijkheid - voorrang hebben. Wie ‘seksu-
aliteit’ intypt in de zoekbalk op de website van 
Ieder(in) krijgt nul hits.

In het dagelijks leven betekent dit dat mensen 
met beperkingen minder of geen toegang heb-
ben tot allerlei aspecten die met seks te maken 
hebben. Ze zijn regelmatig minder goed geïnfor-
meerd, krijgen minder educatie, het ontbreekt 
hun niet zelden aan privacy en faciliteiten om 
hun seksualiteit te ontdekken, en het vinden 
van een positieve seksuele identiteit is vaak een 
eenzame zoektocht. 
Wanneer een handicap je verhindert om te 
masturberen, als je nauwelijks participeert in 
de samenleving en weinig potentiele liefdespart-
ners ontmoet, als bordeelbezoek onbetaalbaar 

is omdat je nu eenmaal meer tijd nodig hebt 
voor aan- en uitkleden, of als de SOA-poli niet 
toegankelijk is, moet je dan maar accepteren 
dat seks een luxe is die je je niet kunt veroor-
loven? Maar hoe zit het dan met het basale 
burgerrecht op ‘fysiek, emotioneel, mentaal en 
sociaal welzijn in relatie tot seksualiteit’, zoals 
de Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat 
in 2015 formuleerde? De WHO richt zich niet 
alleen op kwetsbaarheid en bescherming rond 
seksualiteit, maar evengoed op de ontwikkeling 
van positieve sekservaringen.

Seks en VN-Verdrag 
Het VN-Verdrag Handicap noemt - dankzij 
de lobby van enkele behoudende landen - het 
recht op positieve seksuele ervaringen niet 
expliciet, maar legt wel een link met seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten. De 
standaardregels die het Verdrag ondersteunen 
noemen het recht op seksuele expressie wèl 
expliciet. Voor de WHO en de VN zijn seksuele 
rechten uitdrukkelijk zowel iets van de persoon 
als een maatschappelijke en sociale zaak.
In 2016 ratificeerde Nederland het VN-Verdrag 
en in datzelfde jaar nam de Tweede Kamer de 
Motie Bergkamp aan. Daarin wordt de regering 
aangespoord om het taboe rond seksualiteit en 
beperking te doorbreken en seksualiteit expli-
ciet mee te nemen in de implementatie van het 
Verdrag.

Daarna bleek het thema too hot to handle en be-
gon het doorschuiven van de spreekwoordelijke 
hete aardappel. De werkgroep van het ministe-
rie van VWS die in het leven was geroepen om 
zich te buigen over het VN-Verdrag, wist er geen 
raad mee en legde het bij de kwartiermakers die 
de uitvoering van het Verdrag moesten voorbe-
reiden. De kwartiermakers gaven aan er ook 
geen kijk op te hebben en legden het onofficieel 
bij maatschappelijke partners neer. Koepels van 

De combinatie handicap en seksualiteit lijkt anno 2019 nog altijd een 
taboe-onderwerp. Dit uit zich in het ontbreken van beleid dat seksuali-
teit van mensen met beperkingen serieus neemt. Afgelopen april kwamen 
Nederlandse belangenbehartigers en professionals bijeen om daar verande-
ring in te brengen. Twee van de organisatoren, schrijfster Jacqueline Kool 
en wetenschapper Julia Bahner, leggen uit waarom dat hoognodig is. 
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patiënten- en gehandicaptenorganisaties haak-
ten af omdat men seksualiteit geen prioriteit 
kon geven. Daarop ging een werkgroepje van 
belangenbehartigers, revalidatieseksuologen, 
Disability Studies en Rutgers (kenniscentrum 
rond seksualiteit) plannen maken en kreeg ver-
volgens nooit meer reactie van de kwartierma-
kers of VWS. Toen AparticipatieTV in 2017 de 
toenmalige staatssecretaris van VWS Van Rijn 
vroeg naar zijn visie op handicap en seksuali-
teit, werd duidelijk dat de overheid seksualiteit 
ziet als een privé-aangelegenheid, waar beleid 
vooral vanaf moet blijven. 

Persoonlijk is politiek
Het was in deze mist, dat onderzoekster Julia 
Bahner (Universiteit van Leeds) in 2017 het 
Nederlandse toneel betrad. Ze deed langlopend 
onderzoek naar het VN-Verdrag en de vraag wat 
‘seksueel burgerschap’ betekent voor mensen 
met beperkingen in Zweden, Engeland, Neder-
land en New South Wales in Australië. Ze vroeg 
aan diverse stakeholders hoe beleid en professi-
onele praktijken mensen met fysieke beperkin-
gen kunnen faciliteren om een seksueel leven te 
leiden dat past bij hun aard en wensen. 
Haar onderzoek toont dat seksualiteitsbeleid 
cultuurspecifiek is en dus nogal verschilt per 
land. De wijze waarop de overheid beleid voert 
(of niet) bepaalt de mate van support voor men-
sen met beperkingen om hun seksualiteit te 
kunnen exploreren en uiten. Daarnaast hebben 
belangenorganisaties invloed, door het onder-
werp zelf al dan niet op de agenda te zetten. 
Volgt men het gangbare overheidsbeleid, zeker 
in tijden van bezuinigingen, dan verdwijnt seks 
naar de achtergrond. De aloude feministische 
leus dat het persoonlijke politiek is, wordt hier 
bevestigd: de twee raken elkaar voortdurend.

Zo blijkt in het onderzoek van Bahner dat stil-
zwijgen iedere vooruitgang op het punt van er-
kenning van het seksuele burgerschap van men-
sen met beperkingen tegenhoudt. Waar minder 
over seks wordt gesproken, is de dienstverlening 
minder ontwikkeld. Gelukkig blijkt ook het 
omgekeerde in haar onderzoek. Waar in beleid 
seksuele rechten worden erkend, daar wordt on-
dersteuning bij seksualiteit een duidelijke ver-
antwoordelijkheid van dienstverleners en wordt 
het aanbieden van training gangbaar, waardoor 
meer mensen met een beperking de kans krijgen 
hun seksuele wensen te realiseren.
New South Wales blijkt daarin een goede for-
mule te hebben. Bahners advies aan Nederland 
is dan ook: breng alle stakeholders samen aan 

tafel om te zorgen dat dienstverlening alle 
vormen van support en wensen tegemoet kan 
komen, zowel op wettelijk, ethisch als professi-
oneel niveau.

Samen aan tafel
Dit advies hebben wij ter harte genomen. Na 
een eerste verkennende bijeenkomst met Bah-
ner in 2017, kwam in april 2019 een groep 
van lokale en landelijke belangenbehartigers, 
revalidatieseksuologen, onderzoekers, docenten, 
studenten en mensen werkzaam in de seksuele 
dienstverlening samen. Ze deelden hun ideeën, 
zorgen en wensen over de Nederlandse situatie 
en smeedden plannen voor een mogelijk net-
werk of platform om seksuele rechten van men-
sen met beperkingen beter op de kaart te zetten. 
Thema’s die men in Nederland wil adresseren 
zijn divers en doen recht aan de complexiteit 
van het seksuele domein. Zo wil men meer 
aandacht voor representatie en uitsluiting van 
mensen met beperkingen en voor de werking 
van ableïsm (het uitgaan van een standaard-
norm van de ‘gezonde, valide burger’). Ook 
meer educatie is gewenst: van beleidsmakers, 
professionals en reguliere sekswerkers alsook 
van mensen met beperkingen. 
Om de Nederlandse overheid wakker te krijgen, 
beogen we dat seksualiteit een thema wordt 
in de schaduwrapportage aan de VN over de 
implementatie van het Verdrag. Tenslotte werd 
geconstateerd dat we seks en handicap niet 
per definitie als ‘speciaal’ of ‘zorg-elijk’ (vanuit 
zorg-perspectief) moeten benaderen: het gaat 
immers om basale levenservaringen waarin 
mensen met en zonder beperking meer met el-
kaar delen dan van elkaar verschillen. 

Jacqueline Kool en Julia Bahner

Wil je betrokken zijn bij  
de ontwikkelingen?  
Stuur dan een e-mail aan 
jkool@xs4all.nl.

Wat houdt facilitering  
van seksualiteit in?
• Verstrekken van toegankelijke informatie
• Omgeving creëren die privacy toestaat
• Erkennen van de behoefte aan en het aanbieden van privacy
• Sociale interactie aanmoedigen en mogelijk maken
• Mogelijkheid om erotische producten te kopen
• Faciliteren van seksuele gedragingen, alleen of met anderen: 

uitkleden, hulpmiddelen hanteren, hygiëne en iemand in juiste 
houding helpen

• Regelen van (betaalde) seksuele diensten
Illustratie: Gerd Altmann, Pixabay. 
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