


Webinar: ‘Jongeren met een beperking: 
ook seksueel beperkt?’
door Karen De Wilde - Sensoa



Jongeren met een beperking… 



… ook seksueel beperkt?

» Wat denk je bij dit filmpje?

□ oh help, hoe praat ik hem dat uit het hoofd?

□ oh help, hoe krijg ik dat georganiseerd?



Programma

» Seksuele ontwikkeling

» Seksuele rechten

» Tips voor aanpak

» Vragen



Poll: Wie kijkt er mee?
• Ouder van een jongere met beperking
• Professional in de zorg voor jongeren met beperking
• Leerkracht van jongeren met een beperking
• Student
• Andere



Een beperking

» Wat houdt dat in?
» Waar gaat jouw interesse naar uit?

– Verstandelijke beperking
– Lichamelijke beperking
– Autisme
– Visuele/auditieve beperkingen
– Meervoudige beperkingen
– Andere



Houvast

» Kader seksuele ontwikkeling

» Kader seksuele rechten



Seksuele ontwikkeling

Hoe het vroeger was: taboe en vermijden



seksuele
ontwikkeling?



Domeinen
» Lichaam en grenzen

» Sekse en gender

» Relaties en intimiteit



Lichaam en grenzen



Lichaam en grenzen

» Leren kennen van je 
lichaam

» Leren genieten

» Interesse in het lichaam van 
anderen

» Eigen grenzen leren voelen

» Grenzen van de andere
leren (er)kennen



Sekse en gender



Sekse en gender

» Biologische geslacht = sekse

» Je jongen of meisje voelen = gendergevoel

» Rollen leren

» Seksuele oriëntatie ontwikkelen



Relaties en intimiteit



Relaties en intimiteit

» Hechting

» Leren omgaan met anderen

» Verliefdheid

» Relaties

» Gezinsvormen

» Instelling



Stapsgewijs



Een leven lang



Een leerproces



Dagelijkse kost

» Boodschappen dag in dag uit

» Wat leren we onze kinderen ECHT?



Puberteit en beperking

» Een uitdaging

» Een hernieuwde
confrontatie met de 
beperking

» Veel vragen, weinig
houvast



Wat gaat goed?



Uitdagingen?



Uitdagingen 

» Verstoord lichaamsgevoel

– Opnames, behandelingen en pijn

– Functionele aanrakingen

– Onteigening van het lichaam

» Weinig grensbesef

» Onvoldoende weerbaar



Uitdagingen 

» Lichamelijke ontwikkeling meestal “doorsnee”

» Disharmonisch profiel: verschillend niveau

– Kalenderleeftijd

– Verstandelijke ontwikkeling

– Emotionele ontwikkeling

» Onvoldoende inzicht in verschil ♂♀

» Onduidelijke genderidentiteit

» Vragen rond seksuele oriëntatie



Uitdagingen 

» Onvoldoende empathie

» Onrealistische verwachtingen

» Beperkt netwerk

» Veel toezicht

» Weinig privacy en experimenteerruimte

» (over)beschermende omgeving

» Opgroeien in leefgroep



Uitdaging

» Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

– Hoe ernstig is het?

– Wat vertelt het over de betrokkene?

– Wat moet hij/zij leren?



Samengevat: Impact beperking

• Verminderd 
grensgevoel

• Sekse/gender?

• Disharmonisch 
ontwikkelingsprofiel

• Verhoogd 
toezicht



• Nieuwsgierigheid

• Verlangen naar relatie

• Seksuele verlangens

• Seksuele oriëntatie

Geen impact op



Aanpak

Impact  verminderen
Rechten respecteren



Impact verminderen

» De bril van ontwikkeling opzetten

– Verstandelijke leeftijd

– Emotioneel ontwikkelingsniveau

» Leeftijd mee in acht nemen!



Impact verminderen

» Let op voor onbewuste boodschappen! Wat 
leren we de jongeren ECHT? 

– Privacy!

– Experimenteerruimte geven

– Weerbaarheid



(Seksuele) rechten respecteren





Recht op informatie
Recht op privacy
Recht op bescherming
Recht op autonomie
….



Rechten respecteren

» Accepteer de seksuele ontwikkeling van je 
kind 

» Hou rekening met het disharmonisch
ontwikkelingsprofiel

» Elke ontwikkelingsfase kent zijn seksualiteit
═►ook bij jonge ontwikkelingsleeftijd!



Rechten respecteren

» Maak het onderwerp zelf bespreekbaar

» Ga in op vragen

» Geef info op maat

– Heel concreet

– Visueel materiaal

» Zorg voor voldoende privacy en
experimenteerruimte



Belangrijke principes 



Belangrijke principes 



Samen sterk

» Zoek steun bij andere ouders

» Vraag raad en hulp aan professionals



Ondersteuning nodig?

» Vormingen voor mensen met een beperking
en hun ondersteuners over relaties en seks: 
KONEKT vzw

» Voor advies over seksualiteit en handicap en
voor sekszorg op maat: ADITI vzw







Meer weten?

» Mond vol tanden te
koop via Konekt.be



Meer weten?

» Brochure te downloaden
via shop.Rutgers.nl   
(kijken bij doelgroep
ouders) 



Meer weten?



Dit webinar is een samenwerking van…



» Bedankt voor je deelname.  

» Meer weten over VCOK vzw? Like ons op Facebook: 
https://www.facebook.com/VCOKvzw

» Meer weten over Sensoa? Surf dan snel naar 
https://www.sensoa.be/

https://www.facebook.com/VCOKvzw
https://www.sensoa.be/

