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Omschrijving
De invloed van de behandeling op intimiteit en seksualiteit is voor iedereen anders. Zowel lichamelijke als emotionele 
gevolgen van de ziekte of operatie en behandeling kunnen gevolgen hebben op uw seksuele behoefte en seksleven.

Het is mogelijk dat u uw seksleven door andere zorgen nu minder belangrijk vindt. Misschien moeten u en 
uw partner nog wennen aan de eventuele uiterlijke veranderingen door de behandeling, zoals haarverlies, 
gewichtstoename of vermagering, en hebt u meer behoefte aan begrip, warmte en intimiteit.

Voor anderen kan seksualiteit net heel veel betekenen in deze periode. Dit is heel persoonlijk.

Vrouwen kunnen last krijgen van vaginale droogte, de menstruatie kan voor korte of langere tijd stoppen en er 
kunnen menopauzale klachten optreden zoals opvliegers of stemmingswisselingen.

Mannen kunnen, vaak tijdelijk en afhankelijk van de behandeling, last hebben van erectiestoornissen of 
ejaculatieproblemen.

Wat kan u zelf doen?
• Spreek erover met elkaar en probeer elkaars gevoelens en verwachtingen onder woorden te brengen.
• Knuffelen of het geven van een zoen vormt geen probleem.
• Voor sommige lichamelijke klachten bestaan er oplossingen zoals bv. het wekelijks gebruiken van een vaginale 

bevochtiger of glijmiddel bij seksueel contact. De meeste van deze producten zijn zonder voorschrift te 
verkrijgen.

• Tijdens uw behandeling en tot enkele maanden nadien is het belangrijk om voorbehoedsmiddelen (condoom) 
te gebruiken. Een mogelijke zwangerschap moet nu immers vermeden worden omdat de therapie schadelijk kan 
zijn voor een baby.

• Ook indien een zwangerschap niet meer mogelijk is, is het raadzaam om de eerste 7 dagen na de toediening van 
de chemotherapie voorzichtig te zijn en een condoom te gebruiken. Restanten van het geneesmiddel kunnen tot 
dan ook in sperma of vaginaal vocht zitten.

Waar kan je terecht?
• U kan hierover steeds in gesprek gaan met uw arts. Bespreek een kinderwens ook zeker met uw arts.
• Als u moeilijkheden ondervindt om dit bespreekbaar te maken met uw partner en/of bij vragen kan u terecht bij 

onze onco-psychologen Katrien Leyssen en Lief Hoedemakers. Zij zijn bereikbaar via het algemeen nummer van 
het ziekenhuis, tel. 012 39 61 11.


