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Cancer and sexuality

dr. C.M. Segeren1, W.L. Gianotten2 

Kanker en seksualiteit 

SAMENVATTING 
Naarmate de overleving van kankerpatiënten toe-
neemt, is er meer aandacht voor de late gevolgen van 
kanker en de behandeling. Bijna alle soorten kanker 
en bijna alle interventies kunnen negatieve invloed 
hebben op seksualiteit, intimiteit en dus kwaliteit van 
leven van de patiënten en hun partners. Patiënten, 
maar ook oncologische professionals, voelen zich 
vaak ongemakkelijk bij dit thema. De professional 
moet proactief informatie geven over seksuele ge-
zondheid en disfunctie als gevolg van kanker of de 
behandeling ervan. Dit artikel geeft concrete aanbe-
velingen hoe te discussiëren over seksualiteit en inti-
miteit met kankerpatiënten en partners.
(NED TIJDSCHR ONCOL 2018;15:285-9)

SUMMARY
As the survival of cancer patients increases, there is 
more attention to the late effects of cancer and tre-
atment. Almost all types of cancer and almost all 
interventions can negatively influence sexuality, inti-
macy and thus quality of life of the patients and their 
partners. 
Patients, and also oncologic professionals, often 
feel uncomfortable about this theme.
The professional must proactive give information re-
garding sexual health and dysfunction resulting from 
cancer or its treatment. This article gives practical 
recommendations how to discuss sexuality and inti-
macy with cancer patients and their partners.
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INLEIDING
Naarmate bij kanker de overlevingskans toeneemt, wordt 
aandacht voor de gevolgen belangrijker. Bij die gevolgen heb-
ben seksualiteit en intimiteit een aparte plaats. Bijna iedere 
vorm van kanker en bijna iedere oncologische interventie 
kan seksualiteit negatief beïnvloeden. Voor veel patiënten en 
partners leidt dat tot verlies van (seksuele) kwaliteit van le-
ven. Toch begint de patiënt daar slechts zelden over. Dat 
stilzwijgen wordt in stand gehouden door ongemak en han-
delingsverlegenheid van veel professionals. Geen enkele be-
nadering in de oncologische zorg verdient de term holistisch 
als niet ook adequaat aandacht is geschonken aan seksuali-
teit en intimiteit.1 Dit artikel poogt om oncologische profes-
sionals meer inzicht te geven in deze materie.

VAN STILZWIJGEN NAAR ADEQUATE 
AANDACHT
Seksualiteit kan en mag niet meer worden verzwegen in de 
zorg. Dat is deels gebaseerd op rechten en plichten. Seksuele 
gezondheid is internationaal erkend als mensenrecht. Hen-
driks, hoogleraar Gezondheidsrecht in Leiden, stelt dat art-
sen niet alleen de seksuele gezondheid van hun patiënten 
dienen te beschermen, maar zij moeten hun patiënten ook 
faciliteren een goed seksueel leven te hebben.2 Kritisch over 
de huidige vrijblijvendheid stelt hij: ‘Goed informeren, ook 
over de gevolgen van medisch ingrijpen voor het seksuele 
leven, maakt onderdeel uit van de eis van het ‘informed con-
sent’. En daartoe moet een arts vaak eerst vragen naar het 
seksuele leven van een patiënt.’
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Vanuit beroepsverantwoordelijkheid ontwikkelde de Ameri-
can Society for Clinical Oncology ‘Clinical Practice Guideli-
nes.’ ‘It is recommended that there be a discussion with the 
patient, initiated by a member of the health care team, regar-
ding sexual health and dysfunction resulting from cancer or 
its treatment.’3

De professional dient dus proactief de mogelijke seksuele 
consequenties van kanker en behandeling aan de orde te 
stellen, in een later stadium te verifiëren of er door de behan-
deling schade is opgetreden en waar gewenst en nodig te 
begeleiden naar acceptatie of oplossing.
Om dat adequaat te kunnen doen is een mate van kennis 
nodig over seksuele functie en behandelingsgerelateerde 
verstoring daarvan. Daarnaast is kennis nodig over de sek-
suele diversiteit van patiënten en partners en vandaaruit de 
vaardigheid om het eigen referentiekader los te laten. En ui-
teraard is een mate van gespreksvaardigheid nodig.

DE SEKSUELE EXPRESSIE
Bij seksuele expressie doorloopt de mens doorgaans drie fa-
sen: seksueel verlangen (zin), seksuele opwinding en orgas-
me. Deze fasen geven de veranderingen weer die optreden 
tijdens erotische gedachten, zelfbevrediging of seksueel 
contact met een partner. Bij de man verloopt dat relatief va-
ker als een lineair proces, terwijl het bij de vrouw relatief 
vaker cyclisch verloopt, minder doelgericht en meer geba-
seerd op interactie. 

ZIN
Voor zin in seks is (zowel bij de man als bij de vrouw) vol-
doende testosteron nodig. Bij de man afkomstig uit de testes 
(±95%) en bijnieren (±5%), bij de vrouw tot de overgang uit 
de ovaria (50%) en bijnieren (50%) en daarna voornamelijk 
uit de bijnieren. Testosteron is ook nodig voor opwinding 
(en geilheid). Voor zin is ook een mate van energie/vitaliteit 
nodig en daarnaast een goede balans in de neurotransmit-
terhuishouding (vooral dopamine vs. serotonine). 

OPWINDING
Opwinding wordt deels gegenereerd vanuit de hersenen en 
deels reflexmatig vanuit genitale stimulatie. Erectie en lubri-
catie zijn uitingen van toegenomen doorbloeding. Daarmee 
hangt de ‘potentie’ af van de conditie van de circulatie en de 
daarvoor benodigde innervatie. 

ORGASME 
Bij mannen is het orgasme doorgaans een eenvormig en een-
malig proces met daarna een refractaire periode. Voor veel 
mannen zijn orgasme en ejaculatie hetzelfde. 
Vrouwen kennen meerdere vormen van orgasme en hebben 

minder dat fenomeen van refractaire periode. Voor veel 
vrouwen lijkt een orgasme niet altijd echt nodig. Mannen 
daarentegen hechten veel waarde aan het orgasme van hem-
zelf, maar ook van de partner. Noodzakelijke voorwaarden 
voor orgasme zijn voldoende intacte innervatie en een goede 
balans in de neurotransmitters. 
Deze fasen kunnen onafhankelijk van elkaar optreden en 
ook verstoord raken. Zo kan een deel van de mannen met 
androgeendeprivatie ook zonder verlangen een erectie krij-
gen, en na erectieverlies kan een deel van de mannen nog 
een orgasme krijgen.

OORZAKEN VAN VERSTORINGEN IN DE 
ONCOLOGISCHE CONTEXT
VERSTORING VAN DE SEKSUELE FASEN 
Verstoorde zin door:
•  testosterontekort (castratie, chemotherapie (CT), radio-

therapie (RT) in pelvisgebied, corticosteroïden, opioïden);
•  energieverlies (o.a. door bloed-lymfemaligniteiten, recon-

valescentie, CT/RT, cachexie);
•  Selectieve serotonine-heropnameremmer (SSRI)/serotoni-

ne-noradrenaline-heropnameremmer (SNRI).
Verstoorde opwinding door:
•  schade aan circulatie bij radicale operaties (30% van kan-

ker zoals gynaecologische tumoren, rectumcarcinoom, 
prostaat- en blaascarcinoom begint in het kleine bekken);

• schade aan innervatie voor deze circulatie;
• SSRI/SNRI. 
Verstoord orgasme door:
•  schade aan innervatie (o.a. na retroperitoneale lymfa-

denectomie);
• SSRI/SNRI.

SSRI/SNRI-antidepressiva berokkenen veel seksuele schade 
aan alle drie fasen.4 In absolute zin lijdt het orgasme daar het 
minst onder. Waar zin en opwinding echter relatief gemakke-
lijk zijn te vermeerderen, is het orgasme een ‘wel-of-niet’-feno-
meen. Het orgasme is bovendien in veel relaties zowel eind-
punt als ijkpunt en hier lijkt de antidepressivaschade dan ook 
het grootst met >50% van mannen en vrouwen die bij de 
meest gebruikte antidepressiva niet meer kunnen klaarkomen.

SEKSUELE IDENTITEIT EN RELATIE
Seksualiteit bestaat uit meer dan enkel seksuele functie. 
Ook de ‘seksuele identiteit’ en de seksuele relatie kunnen 
beschadigd raken door kanker en de behandeling.5

Seksuele identiteit is het gevoel man/vrouw, aantrekkelijk en 
een erotisch iemand te zijn. Mastectomie, kaalheid, een sto-
ma, verstoorde fertiliteit of verloren erectie kan dat ernstig 
verstoren. De mannelijke identiteit kan zeer onder druk ko-
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men te staan bij androgeendeprivatie met niet alleen verlies 
van zin en vaak erectie, maar ook met ‘verschijnselen van 
vrouwelijkheid’ zoals opvliegers, huilbuien, stemmingswis-
selingen en gynaecomastie. 
De seksuele relatie verandert soms ten positieve, maar kan 
sterk onder druk komen te staan en teloorgaan door verlies 
van de bindende kracht van seksuele uitwisseling en door de 
last van mantelzorg. Tussen 7% en 22% van de relaties komen 
hierdoor ten einde, met vooral schade als de vrouw patiënt is 
en de man mantelzorger.6 Dat lijkt aan te geven dat zowel 
aandacht nodig is voor de zorgrelatie als voor seksualiteit. 

HET SEKSUELE SPEL 
Een andere lijn van verstoring loopt via verlies van erogene 
zones en ontregeling van het seksuele spel.
•  Borsten, tepels en penis zijn belangrijke erogene zones 

die bij amputatie deels of helemaal kunnen verdwijnen.
•  Tong en lippen zijn belangrijk bij kussen en orale seks. Bij 

de behandeling van hoofd-halstumoren kunnen die ge-
mutileerd of gevoelloos worden. 

•  Speeksel, belangrijk bij kussen, vermindert of verdwijnt 
vaak na radiotherapie in dat gebied.

•  De huid is het grootste erogene orgaan. Littekens van ra-
diotherapie of chirurgie, maar ook overmatige transpira-
tie of een vette huid kunnen de attractiviteit en het spel-
plezier onderuithalen. 

•  Perifere polyneuropathie door chemotherapie kan het 
vrijen ernstig belasten. 

HET BELANG VAN SEKSUALITEIT
Mensen vrijen om veel verschillende redenen. Naast de trias 
liefde, lust en voortplanting zijn er nog vele andere aspecten 
van seksuele expressie die de kwaliteit van leven en relatie 
vergroten. Naast aspecten als troost en verbinding kan vrijen 
ook fysieke voordelen opleveren. Seksuele stimulatie en klaar-
komen verminderen de spierspanning en geven een stijging 
in de oxytocinespiegel, waardoor het onderlinge vertrouwen 
toeneemt. Daarnaast werkt oxytocine als slaapmiddel en 
anxiolyticum. Seks kan ook afleiden van pijn en bij vrouwen 
stijgt door genitale stimulatie bovendien de endorfinespiegel, 
waardoor de pijndrempel daadwerkelijk omhoog gaat. Seksu-
ele expressie kan daarmee een zinvolle ondersteuning zijn bij 
pijn, afhankelijk van de mate waarin mensen seksuele ex-
pressie belangrijk vinden, en van de vaardigheid van de be-
handelaar om die informatie goed over te brengen.

SEKSUELE GEVOLGEN VAN KANKER EN DE BE-
HANDELSTRATEGIEËN
De diagnose kanker leidt bij veel patiënten en hun partners 
tot onzekerheid, angst en depressie. Bij een ruim deel van de 

mensen neemt dan de belangstelling voor genitale seks af en 
bij een klein deel ook de intimiteit. Terwijl bij velen de focus 
dan ligt op overleven, reageert een klein deel van patiënten 
en partners juist met grote lijfelijke en seksuele behoefte op 
die rollercoaster van emoties. Daarbovenop komt de seksue-
le schade van de oncologische behandelstrategieën.

CHIRURGIE
Veel oncologische chirurgie benadeelt seksualiteit. Vooral 
bij radicale operaties in het kleine bekken kunnen relevante 
zenuwbanen, bloed- en lymfevaten beschadigd raken. Hoe-
wel in mindere mate gebeurt dat ook bij zenuwsparende in-
grepen. Of ‘robot-assisted’ en laparoscopische chirurgie 
minder nadelige gevolgen heeft dan open radicale chirurgie 
is niet geheel duidelijk.7 Ook uiterlijke aantrekkelijkheid en 
seksuele identiteit kunnen worden aangetast, zoals door lit-
tekens, mastectomie, stoma’s voor ontlasting en urine-af-
voer of tracheostoma. Die kunnen aversie oproepen, maar 
ook de praktische aspecten van het vrijen verstoren.

RADIOTHERAPIE 
De directe seksuele effecten van radiotherapie gaan voorbij, 
maar dan ontwikkelt zich geleidelijk seksuele schade. Radio-
therapie in het kleine bekken kan vaten en zenuwbanen be-
schadigen, waardoor aantasting van erectie en lubricatie. Ook 
de hormoonaanmaak in ovaria, testes en bijnieren kan bescha-
digd raken. Bij vaginale radiotherapie kan verlies van elasticiteit 
en vernauwing tot dyspareunie leiden. In het hoofd-halsgebied 
kan radiotherapie leiden tot stoppen van de speekselaanmaak, 
met daardoor verstoring van zoenen en orale seks.

CHEMOTHERAPIE 
De directe seksuele effecten van CT, zoals vermoeidheid, aftose 
en misselijkheid, verdwijnen relatief snel. Belangrijker is de la-
tere schade aan gonaden en bijnieren, waardoor hypogonadis-
me met bij de vrouw vervroegde overgang, vaginale schraalheid 
en dyspareunie, en bij man en vrouw lage testosteronspiegels, 
waardoor minder zin en opwinding. Als er geen contra-indica-
ties zijn (zoals bij de behandeling van bloed-lymfekanker) is 
hormonale substitutie niet alleen mogelijk, maar ook nodig.
Bij chemotherapie kunnen vaginale infecties ontstaan, zoals 
schimmelinfecties, en een oude herpes genitalis kan weer 
opvlammen. 
De perifere zenuwschade van sommige cytostatica (zoals 
cisplatine, vincristine, oxaliplatine en de taxanen paclitaxel 
en docetaxel) kan het seksuele spel zeer verstoren. 

ANTI-HORMONALE THERAPIE
Chirurgische/chemische castratie bij prostaatkanker geeft 
naast minder assertiviteit, opvliegers, vermoeidheid, stem-
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mingswisselingen en afgenomen assertiviteit ook minder 
seksuele zin, minder opwinding en afname van de erectie, 
dus verlies van seksuele functie en van seksuele identiteit.
De behandeling bij hormoongevoelige borstkanker verstoort 
het oestrogene evenwicht en leidt vaak tot vaginale droog-
heid, pijn bij gemeenschap en afgenomen zin in vrijen.
Bij prostaatkanker geeft chirurgische/chemische castratie af-
name van energie, seksuele zin, erectie en opwinding, maar 
het tast ook de mannelijke identiteit aan (met afgenomen as-
sertiviteit, opvliegers, huilbuien, stemmingswisselingen en 
gynaecomastie). Bij hormoongevoelige borstkanker verstoort 
de behandeling het oestrogene evenwicht met daardoor vagi-
nale droogheid, dyspareunie en afgenomen zin in vrijen.

ANDERE MEDICATIE
Ook de additionele medicatie uit de oncologische praktijk 
kent seksuele bijwerkingen. 
Antidepressiva, vooral die uit de SSRI- en SNRI-groep, kun-
nen alle drie fasen van de seksuele functie verstoren. Zo kan 
ruim de helft van de gebruikers van paroxetine, cipramil of 
venlafaxine niet meer klaarkomen. Langdurig opioïdenge-
bruik kan hypogonadisme veroorzaken met lage testos-
teronspiegels, geen zin, vermoeidheid en meer depressie. 
Ook langdurig corticosteroïdengebruik geeft hypogonadis-
me, met daarnaast gewichtstoename (met effecten op seksu-
ele identiteit en aantrekkelijkheid).

PRAKTISCHE ADVIEZEN ROND HET OM-
GAAN MET SEKSUALITEIT EN DE BEHAN-
DELING VAN SEKSUELE VERSTORING
•  Stel het onderwerp intimiteit en seksualiteit in een vroeg 

stadium van de behandeling aan de orde. 
•  Spreek open over seksuele zaken, maar accepteer ook als 

de patiënt het daar (nog) niet over wil hebben. Als dit 
nog niet het goede moment blijkt, is in ieder geval duide-
lijk dat er aandacht is voor seksualiteit en intimiteit.

•  Betrek de partner bij het gesprek, ook bij een lesbische of 
homorelatie. 

•  Informeer eerlijk over mogelijke seksuele bijwerkingen 
van de behandeling (en maak duidelijk dat daar meestal 
oplossingen voor zijn). 

•  Kom ook later terug op eventuele seksuele verstoring 
door de behandeling. 

•  Als daarmee een seksueel probleem boven water komt, 
kan ook de niet-seksuologische professional al een deel 
van de vragen beantwoorden en verstoringen verhelpen 
door goed te luisteren en informatie te geven richting 
pragmatisch oplossingen.

•  Erkennen van een seksuele verstoring (en uitleggen hoe 
dat komt) blijkt soms al voldoende rust te geven.

•  Als een seksueel probleem niet zelf kan worden verhol-
pen, overleg dan met of verwijs naar een seksuoloog. 

•  Deskundige seksuologen zijn te vinden via www.nvvs.info 
of door te zoeken naar ‘sexual medicine professionals’ 
(met FECSM achter hun naam).

•  Bij verstoorde erectie: daarvoor hebben huisarts, andro-
loog/uroloog en seksuoloog diverse behandelmogelijkhe-
den zoals erectiepillen, vacuümmethode of intracaver-
neuze injecties.

•  Bij verstoorde zin: overweeg altijd of er geen sprake is van 
androgeentekort. 

CONCLUSIE
Kanker als ziekte en de behandeling verstoren vaak het sek-
suele leven. Het getuigt niet van goede zorg als daarover niet 
met de patiënt en partner is gesproken. Omdat de beleving 
van seksualiteit en intimiteit belangrijk is voor veel patiënten 
en hun partners, geeft dit artikel daaraan uitgebreid aan-
dacht. Dat lijkt extra hard nodig, omdat zowel patiënten als 
professionals het thema seksualiteit ongemakkelijk vinden. 
Deels vanuit de gêne om over zoiets intiems te praten, deels 
vanuit het idee dat seks eigenlijk hoort bij jong, mooi en ge-

AANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK

1 Nu de overleving van kankerpatiënten toeneemt, wordt het belangrijk om aandacht te besteden aan de 
gevolgen van kanker en de oncologische interventies. 

2 Bijna iedere vorm van kanker en interventies hebben gevolgen voor de seksuele kwaliteit van leven.

3 Zowel de professional als de patiënt vinden het thema seksualiteit en intimiteit ongemakkelijk om te 
bepreken.

4 De professional dient dit thema proactief te bespreken zowel voor, tijdens als na de behandeling.
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zond. Omdat de patiënt er bijna nooit zelf over begint, dient 
het thema proactief te worden opgepakt! Ook zonder seksuo-
loog te zijn kan de oncologische professional veel betekenen.
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