
het gevoel van samen

Seksualiteit en 
intimiteit

Vragen of problemen op 
het gebied van seksuali-
teit en intimiteit als gevolg 
van ziekte, handicap en 
ouderdom.



Voor wie is deze folder bedoeld?
Deze folder is bedoeld voor 
iedereen (cliënt én partner) die te 
maken heeft met vragen of proble-
men op het gebied van seksualiteit 
en intimiteit als gevolg van ziekte, 
handicap of ouderdom en behoef-
te heeft aan behandeling, onder-
steuning of advies.

Welke problemen kunnen er 
ontstaan?
Wanneer er sprake is van hulpbe-
hoevendheid vanwege een licha-
melijke, psychische of sociale 
beperking, kan het zijn dat mensen 
niet meer de regie over hun eigen 
seksualiteit of intimiteit kunnen 
voeren.

Wellicht herkent u één van de 
volgende punten:

•	Door	schaamte	vanwege	licha-
melijk beperkingen kunnen er 
problemen ontstaan over hoe 
iemand zijn eigen lichaam ervaart.

•	De	nieuwe	situatie	geeft	proble-
men op het gebied van lichaams-
beleving en een veranderende rol 
in de intieme relatie.

•	Door	de	veranderende	rol	van	de	
partner, als verzorger, kan er een 
verandering ontstaan binnen de 
relatie.

•	Door	het	gebruik	van	medicatie	
kunnen er veranderingen optreden 
in de beleving van seksualiteit.
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Door ziekte, handicap en ouderdom kunnen er vragen 
en problemen ontstaan op het gebied van seksualiteit. 
Bij Archipel is er deskundigheid opgebouwd op het 
gebied van seksualiteit waar u met uw vragen of 
problemen terecht kunt. Wij vinden het belangrijk dat er 
ruimte is voor iedereen om op een passende wijze 
seksualiteit en intimiteit te beleven. 

Seksualiteit



Welke mogelijke vragen heeft u?
Seksuele problemen uiten zich bij 
iedereen anders. Toch herkent u 
misschien één van de volgende 
vragen:
•	Vindt	mijn	partner	me	minder	
aantrekkelijk?
•	Hoe	kan	ik	toch	plezier	beleven	
aan seksualiteit ondanks dat mijn 
partner halfzijdig verlamd is?
•	Ik	ben	gehandicapt,	zou	ik	
gebruik kunnen maken van een 
escortbureau?
•	Kan	ik	na	een	CVA	nog	een	
orgasme krijgen of krijg ik dan een 
nieuwe	CVA?
•	Sinds	de	overgang	heb	ik	last	
van pijn bij het vrijen, wat kan ik 
hieraan doen?

Wat kan Archipel voor u beteke-
nen?
Archipel	beschikt	over	deskundige	
behandelaars op het gebied van 
seksualiteit.	Hierbij	kunt	u	als	
cliënt of mantelzorger terecht voor 
onder andere:
•	Vragen	over	seksualiteit;
•	Informatie	over	hoe	om	te	gaan	
met	seksualiteit;
•	Behandeling	van	uzelf	(of	met	uw	
partner) in het veranderen van uw 
seksuele	leven;
•	Vragen	rondom	seksuele	hulp-
middelen.

Door middel van een eenmalig 
consult kan onze seksuoloog 
informatie verstrekken in relatie 
tot uw ziektebeeld of handicap en 
seksualiteit. Tevens kan er geko-
zen worden voor een behandeltra-
ject, waar mogelijk ook uw partner 
bij betrokken wordt. Dit alles kan 
poliklinisch plaats vinden, maar 
kan eventueel ook in uw eigen 
vertrouwde omgeving.

Vergoeding
De kosten van het consult worden 
vergoed	vanuit	de	AWBZ.	Dit	
betekent dat er voor u persoonlijk 
geen extra kosten aan verbonden 
zijn.
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Archipel	biedt	een	combinatie	van	zorg,	

welzijn en wonen die onze cliënten in staat 

stelt hun leven zo lang mogelijk in te richten 

op de manier die zij kiezen. We hebben een 

breed aanbod aan zorgvormen en zijn 

specialisten in de zorg voor bijzondere 

doelgroepen.	Cliënten	en	hun	familie	kunnen	

door de zorg van onze medewerkers en 

vrijwilligers zoveel mogelijk op zichzelf 

vertrouwen, maar zijn nooit op zichzelf 

aangewezen. Dat is het gevoel van samen.

het gevoel van samen

Archipel Servicepunt 

Karel	de	Grotelaan	415 

5654	NN	EINDHOVEN 

t	040	264	64	64 

servicepunt@archipelzorggroep.nl 

www.archipelzorggroep.nl 
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Meer informatie
Heeft	u	na	het	lezen	van	deze	
folder nog vragen over de moge-
lijkheden	binnen	Archipel	op	het	
gebied	van	seksualiteit?	Neem	dan	
contact op met het secretariaat 
dienst	behandeling:	040	261	01	02	
of	met	het	Archipel	Servicepunt:	
040	264	64	64


