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Samenvatting/ summary: 

Vandaag de dag bestaat er onder hulpverleners binnen de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg soms weinig 

aandacht voor de seksualiteit van de psychiatrische patiënt. Om deze reden is er een onderzoek uitgevoerd onder 

hulpverleners binnen verschillende afdelingen van Altrecht, Geestelijke Gezondheidszorg in Utrecht en 

omstreken, Nederland. 122 hulpverleners hebben de vragenlijst ingevuld, een relatieve respons van 41%.  

 De vragenlijst is een samenstelling van twee verschillende vragenlijsten vertaald uit het Engels en een 

Nederlandse vragenlijst. Het overkoepelende thema van het onderzoek is de specifieke attitude van de 

hulpverleners over de seksualiteit van de psychiatrische patiënt. Dit thema wordt in verband gebracht met kennis, 

de attitude van de hulpverlener buiten de klinische setting, leeftijd, religie, de seksualiteitscultuur van de 

organisatie en negatieve ervaringen met seksualiteit van psychiatrische patiënten. Pearson’s correlatiecoëfficiënt 

en multiple regressie zijn uitgevoerd om de resultaten te analyseren. 

 Een positieve attitude werd gevonden in de populatie van Altrecht. Kennis heeft een positief significant 

resultaat in relatie tot de specifieke attitude van de hulpverlener. Dit betekent dat meer kennis leidt tot een 

positievere attitude over seksualiteit van psychiatrische patiënten. Dit geldt ook voor de subschaal 

‘verbondenheid’, een onderdeel van de attitude over seksualiteit buiten de klinische setting, en 

seksualiteitscultuur binnen de organisatie. Beide onderdelen laten een positief significante uitkomst zien in 

relatie tot de specifieke attitude over de seksualiteit van de psychiatrische patiënt. Voor de overige items is geen 

significant resultaat gevonden.  

 In het regressiemodel komt naar voren dat zowel seksualiteitscultuur binnen de organisatie als  kennis, 

verbondenheid en toelaatbaarheid de attitude van de hulpverlener over seksualiteit van psychiatrische patiënten 

voorspellen. 

 Bovenstaande resultaten zullen aanbevelingen vormen voor het seksualiteitsbeleid van Altrecht. 

Vervolgonderzoek is noodzakelijk. 

  

Nowadays in the Dutch mental health system there is little attention for the sexuality of the psychiatric patient. 

Therefore a study was carried out concerning the attitude of the social worker throughout different mental health 

clinics of Altrecht, Mental Health Care in the Utrecht area, The Netherlands. 122 Social workers responded, a 

response rate of 41%. The questionnaire contained different parts of two English and one Dutch questionnaire. 

 The main concept of the questionnaire is the attitude of the social workers towards different aspects of 

sexuality. This concept has been associated with knowledge, the attitude towards sexuality outside the mental 

health system, age, religion, beliefs on sexuality in the culture of this mental health organisation and negative 

experiences with sexuality of psychiatric patients. Pearson’s correlation coefficient and a multiple regression 

have been used to perform analyses on the data. 

 A positive attitude was found in the population of Altrecht. Knowledge has a positive significant 

outcome, which means that more knowledge leads to a more positive attitude. This is the same for the subscale 

‘communion’ in the item ‘attitude towards sexuality outside the mental health system’ and sexuality culture of 

the mental health organisation. For both items were positive significant outcomes found. For the other items no 

significant outcomes were found in comparison with attitude towards the sexuality of psychiatric patients.  

 The items sexuality culture, knowledge, communion and permissiveness predict a part of the attitude of 

the social worker towards the sexuality of the psychiatric patient. 
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This results  shall form recommendations for Altrecht. Further research is necessary. 

 

Inleiding: 

Uit een onderzoek van de Planned Parenthood Federation (2003) blijkt dat het hebben van 

seks veel voordelen heeft voor de gezondheid. Deze voordelen zouden vermindering van 

depressieve gevoelens, een toename van zelfvertrouwen, vermindering van stress en 

verbetering van de kwaliteit van leven kunnen opleveren. Dit geldt ook voor de psychiatrische 

patiënt: aandacht voor seksualiteit van de psychiatrische patiënt is van belang voor de 

kwaliteit van leven van die patiënt (Cort, Attenborough & Watson, 2001).  

In de literatuur wordt gesuggereerd dat hulpverleners zowel in de geestelijke 

gezondheidszorg als andere typen zorg weinig aandacht besteden aan de seksualiteit van 

patiënten, terwijl de hulpverlener veelal uitgaat van een holistische aanpak. Seksualiteit maakt 

hier een onderdeel van uit (Cort et al., 2001). Een holistische aanpak omvat de biologische, 

sociale en de psychologische aspecten van het leven. Maar deze visie wordt vaak ondermijnd 

door de focus op de ziekte en de patiëntenzorg (Earle, 2001).  

 Maar niet alleen de focus op ziekte lijkt van belang te zijn. Meerdere factoren zijn 

gevonden die aandacht voor seksualiteit kunnen belemmeren. Deze factoren, kennis, attitude 

over seksualiteit buiten de klinische setting, seksualiteitscultuur in de organisatie, leeftijd, 

religie en negatieve ervaringen zullen een uitgangspunt vormen. Zowel hulpverleneraspecten 

als patiëntaspecten zullen behandeld worden. Bovenstaande factoren zijn gevisualiseerd in 

een model op pagina 6. De relatie met de specifieke attitude, de attitude over seksualiteit van 

de psychiatrische patiënt, wordt hier uitgekristalliseerd. Deze relaties zullen de basis vormen 

voor analyses.  

 Maar om een goed beeld te scheppen wat nodig is in de zorg om de aandacht voor 

seksualiteit aan te scherpen zal eerst een wettelijk kader geschetst worden. Hierop volgend 

wordt een model besproken die een seksualiteitsklimaat kan bevorderen binnen een 

hulpverleningsinstantie. 

 Verschillende wetten zijn van toepassing op de patiënt in de geestelijke 

gezondheidszorg, zoals de grondwet. Hierin staat dat de patiënt recht heeft op privacy en 

zelfbeschikking. Verder zijn er de wet WGBO, die staat voor veiligheid van de patiënt, en de 

Kwaliteitswet die zegt dat de zorgaanbieder verantwoorde en patiëntgerichte zorg moet 

bieden. Deze wetten hebben mede betrekking op seksualiteit. Idealiter zou iedere geestelijke 

gezondheidsinstelling een beleid moeten ontwikkelen dat het onderwerp seksualiteit van de 

patiënt behandelt (Ohlrichs & Wolf, 2003). Een seksualiteitsbeleid is sinds 1996 verplicht 
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gesteld door de overheid. Nog niet iedere instelling voldoet aan deze eisen. Een 

seksualiteitsbeleid kan gemaakt worden aan de hand van het PLISSIT-model. 

 Het PLISSIT-model is een goed model om een seksualiteitsvriendelijk klimaat te 

ontwikkelen en is oorspronkelijk een stepped care-model ontwikkeld door Jack Annon in 

1974 (Cort et al., 2001). Dit model beschrijft de opeenvolgende stappen van steeds 

intensievere hulp bij seksualiteitsvraagstukken van patiënten. De P staat voor Permission, LI 

voor Limited Information, SS voor Specific Suggestion en IT voor Intensive Therapy. Om tot 

een beleid te komen, moet er een visie aanwezig zijn en heldere normen over gewenste en 

ongewenste omgangsvormen (P). Deze dienen te worden gedragen door de directie, evenals 

door de hulpverleners, de patiënten en de verwanten, om een basis te creëren voor verder 

beleid (Ohlrichs & Wolf, 2003). De eerste drie niveaus suggereren basistraining voor de 

professionals, die binnen de geestelijke gezondheidszorg werkzaam zijn. Zo wordt het 

mogelijk gemaakt om de patiënten te voorzien van basale informatie en hulp (Gill & Hough, 

2007), wat het klimaat uiteindelijk zal bevorderen.  

Is het stadium Limited Information voldoende aanwezig binnen een instelling? Limited 

Information betekent dat de hulpverlener kennis en vaardigheden bezit om seksualiteit en 

intimiteit bespreekbaar te maken. Men moet voorlichting kunnen geven en problemen 

signaleren. Maar de hulpverlener moet tevens basisvaardigheden bezitten om normen, 

waarden en attituden over seksualiteit van de patiënt te vertalen naar de rol van professional in 

de zorg. Limited Information wil zeggen, dat er bij de hulpverlener sprake moet zijn van een 

basis aan kennis en vaardigheden om het onderwerp seksualiteit bespreekbaar te maken. Het 

lijkt een negatieve term. Maar de term probeert uit te leggen, dat de hulpverlener al met 

beperkte informatie veel kan bereiken om het onderwerp seksualiteit bespreekbaar te maken 

(Ohlrichs & Wolf, 2003). 

 Kennis kan veiligheid voor de patiënt creëren omdat de hulpverlener voorlichting kan 

geven. De onderzoekers Higgins, Barker en Begley (2006) beamen dit. Voorlichting aan 

psychiatrische patiënten kan veel voordelen opleveren. Door patiënten educatie op het gebied 

van seksualiteit te geven werd in onderzoek onder andere het seksuele risicogedrag 

verminderd. Tevens kreeg men meer sociale vaardigheden om een relatie aan te kunnen gaan. 

Daarnaast werd de kennis over anticonceptie verhoogd waardoor er minder kans bestond op 

ongewenste zwangerschappen (Higgins et al., 2006). 

 Veel hulpverleners erkennen, dat seksualiteit een onderwerp is, dat zij moeten 

bespreken met de patiënt (Lewis & Bor, 1994). Ford et al. (2003) geven aan dat kennis over 

seksualiteit belangrijk is ter voorkoming van ongewenste zwangerschap en seksueel 
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overdraagbare aandoeningen. Everett (2007) noemt dat de seksualiteit van patiënten vaak 

onderhevig is aan ontkenning door hulpverleners in de chronische zorg. In menig onderzoek 

is dit terug te vinden. Daarnaast ontstaan er op de werkvloer seksuele mythes. 

Verpleegkundigen zijn terughoudend omdat zij bang zijn angst of decompensatie te 

veroorzaken bij patiënten wanneer zij aandacht aan het onderwerp schenken. Een vaak 

gehoorde uitspraak is dat de patiënt aseksueel zou zijn. Tevens wordt genoemd dat het 

bespreken van seksualiteit promiscuïteit uit zou lokken (McCann, 2003). Ook kan het zijn dat 

men denkt dat de patiënt geen behoefte heeft aan praten over seksualiteit (Cort et al., 2001). 

Als laatste noemen Hoïng en Bender (2005) dat hulpverleners moeite kunnen hebben met het 

hanteren van de eigen normen, waarden en attituden binnen een professionele rol omdat zij dit 

bijvoorbeeld niet geleerd hebben tijdens de opleiding. Maar wanneer de organisatie zich niet 

bewust is van het belang van seksualiteit dan is niemand gelegitimeerd om zich te scholen op 

het gebied van seksualiteit.  

 Bij een attitudemeting onder Vlaamse hulpverleners noemt Vandereyken (1998) dat 

driekwart van de hulpverleners getuige is geweest van seksuele contacten, wat aangeeft dat er 

werkelijk sprake is van seksueel gedrag van en tussen patiënten. Maar ook hier blijkt dat de 

hulpverlener zich onzeker voelt om seksualiteit ter sprake te brengen. Er lijkt een hiaat te 

liggen tussen de opvattingen van de hulpverlener en de zorgbehoefte van de patiënt.  

  De patiënten in het onderzoek van Braakman (2002) geven aan graag over het 

onderwerp te willen praten, maar ze hebben moeite om over seksualiteit te praten met de 

hulpverlener omdat er geen of nauwelijks openheid bestaat over seksualiteit. Dezelfde 

patiënten zeggen dat er wel behoefte is aan seksueel contact en dat er seksuele contacten 

aangegaan worden. Volman en Landeen (2007) benoemen naar aanleiding van interviews met 

schizofrene patiënten dat zij zichzelf zien als seksuele wezens en dat seksualiteit een 

belangrijk onderdeel uitmaakt van hun leven. In de onderzoeken die hier weergegeven staan 

komt herhaaldelijk terug dat er factoren zijn die het hebben van seks of intimiteit moeilijk 

maken. 

 Een dergelijke factor is bijvoorbeeld het gebruik van psychofarmaca, antidepressiva en 

antipsychotica. Zij spelen een rol in de verminderde libido van de patiënt (Gianotten, Bolle & 

Hengeveld, 2004; Braakman, 2002; Cook, 2000). Een andere factor is de 

informatievoorziening voor de patiënt. Ze beschikken over weinig informatie, waardoor de 

patiënt niet weet waar hij over moet praten met de hulpverlener of hoe hij seksualiteit kan 

bedrijven. Ook wordt genoemd, dat de patiënt niet weet wat de oplossing is voor zijn of haar 

problemen en beperkingen. Tevens geeft de patiënt aan dat gebrek aan privacy een probleem 
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vormt omdat men soms met twee personen op een kamer ligt. Bovendien kan de hulpverlener 

ieder moment de kamer binnenkomen. Er is geen speciale ruimte voorhanden waar men zich 

discreet terug kan trekken (Braakman, 2002). 

 Hierboven is gesproken over attitude, maar wat is een attitude eigenlijk? Attitudes 

maken het makkelijker om zich aan te passen aan de omgeving en de omgeving veiliger te 

maken. Ieder mens is geneigd om bepaalde personen, situaties en objecten te evalueren aan de 

hand van attituden. ‘Een attitude is een samenvatting van evaluaties van een bepaald 

psychologisch object’ (p.28) (Ajzen, 2001). Een attitude is in enige mate stabiel maar 

verandert door nieuwe evaluaties aan de hand van situaties in de praktijk (Ajzen, 2001). Het 

wel of niet uitvoeren van wenselijk gedrag wordt volgens Ajzen mede bepaald door de 

attitude en kan beïnvloed worden door kennis en ervaring (Hoïng & Bender, 2005). 

 In het volgende model worden de veronderstelde samenhangen tussen de attitude van 

de hulpverlener over de seksualiteit van de psychiatrische patiënt, kennis, de algemene 

attitude over seksualiteit en contextuele & persoonlijke kenmerken verduidelijkt. 

 

Figuur 1 Model attitude van de hulpverlener 
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overtuiging. Men bouwt tijdens het leven een aantal overtuigingen op over een bepaald 

onderwerp. De tweede dimensie is gemakkelijkheid (in de originele tekst wordt de term 

comfort gebruikt), het zich ongemakkelijk of gemakkelijk voelen bij het omgaan met de 

seksualiteit van patiënten. De derde dimensie is vakinhoudelijke verantwoordelijkheid, de 

vraag of de hulpverlener zich verantwoordelijk voelt en het bij het beroep vindt passen om het 

onderwerp seksualiteit bij patiënten aan te snijden (Reynolds & Magan, 2005).  

 Er wordt een onderscheid gemaakt tussen specifieke en algemene attitude, zoals te 

zien in het bovenstaande model. Specifieke attitude is de belangrijkste variabele. Met 

specifieke attitude worden alle overige variabelen in verband gebracht. Een van deze 

variabelen is de algemene attitude, de attitude van de hulpverlener buiten de klinische setting. 

Beiden zullen nog vaak terugkomen. De overige variabelen waarmee specifieke attitude in 

verband wordt gebracht zijn terug te vinden in figuur 1 en worden hieronder nader toegelicht. 

 In onderzoek wordt kennis vaak genoemd naast attitude (Gamel, Davis & Hengeveld, 

1993; Lewis & Bor, 1994; McKelvey et al., 1999). Kennis over seksualiteit bij patiënten 

wordt verkregen tijdens de studie of tijdens bijscholing in de werksituatie. Verondersteld mag 

worden dat meer kennis samenhangt met een positievere attitude over seksualiteit van 

patiënten. McKelvey et al. (1999) suggereren dat wanneer men een negatieve attitude heeft 

ten opzichte van de seksualiteit van de patiënt, men minder kennis wil vergaren. In zijn 

onderzoek wordt een tegenovergesteld verband getoond.  

 Iets wat niet eerder onderzocht is, maar waar wel een samenhang wordt verondersteld, 

is de samenhang tussen de attitude van hulpverleners over seksualiteit bij patiënten en hun 

algemene attitude over seksualiteit. Hoe staan hulpverleners buiten de klinische setting 

tegenover seksualiteit? Een viertal dimensies van attitude over seksualiteit worden genoemd: 

toelaatbaarheid (permissiveness), hoe denkt men over losse seksuele contacten, 

verantwoordelijkheid voor zwangerschap (birth control), hoe denkt men over 

verantwoordelijkheid nemen. De andere twee dimensies zijn verbondenheid (communion) en 

lichamelijkheid (instrumentality). Verbondenheid is het idealiseren van seksualiteit. Onder 

lichamelijkheid wordt de waarde verstaan die men toekent aan de biologische aard van 

seksualiteit (Hendrick, Hendrick & Reich, 2006).  

 Naast kennis en algemene attitude wordt eveneens samenhang verondersteld tussen 

context en de attitude over seksualiteit van psychiatrische patiënten. Onder context wordt 

onder andere de seksualiteitscultuur binnen de organisatie, waarin de hulpverlener zich 

begeeft, verstaan. Maar ook leeftijd, religie en eerdere negatieve ervaringen vallen binnen de 

context.  
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 Bij seksualiteitscultuur kan men denken aan randvoorwaarden die door de werkgever 

zijn gecreëerd om met het onderwerp om te kunnen gaan, zoals protocollen en bijscholing. 

Ook een stimulerend beleid, een ondersteunende visie en een duidelijke taakomschrijving ten 

aanzien van de hulpverlening bij seksualiteit vallen hieronder (Gill & Hough, 2007, Hoïng & 

Bender, 2005). Het eerdergenoemde PLISSIT-model heeft hier betrekking op. 

  Maar ook het contact met collega’s is belangrijk en hoe zij denken over seksualiteit 

van de patiënt. Welke mening hanteren de collega’s over het onderwerp, wordt er veel over 

gesproken, hoe wordt erover gesproken, welke prioriteit heeft het onderwerp (Gill & Hough, 

2007)? Als men in een omgeving werkt waar men vaak over seksualiteit spreekt en dit gebeurt 

op een positieve, open manier. Of wanneer men in een omgeving werkt waar men de 

seksualiteit van de patiënt erkent als belangrijk onderdeel van het leven van de patiënt en hier 

een hoge prioriteit aangeeft, dan kan men zich voorstellen dat dit een positieve relatie heeft 

met de attitude over seksualiteit van de psychiatrische patiënt. Een negatieve 

seksualiteitscultuur binnen de organisatie zal vermoedelijk leiden tot negatieve attituden bij 

hulpverleners. 

 Andere contextuele kenmerken, die een rol kunnen spelen bij het vormen van een 

attitude zijn leeftijd en religie. Uit een Frans onderzoek naar de invloed van leeftijd en religie 

op de attitude over seksualiteit blijkt dat mensen die religieuzer zijn en van een hogere leeftijd 

negatievere attitudes hebben over seksualiteit (Le Gall, Mullet & Rivière Shafighi, 2002). 

Maar religiositeit alleen is niet altijd een voorwaarde voor een negatieve attitude. Vaak 

wanneer men actief deelneemt aan het geloof, zoals regelmatig naar de kerk gaan, heeft dit 

een hoge correlatie met een negatieve attitude (Visser, Smith, Richters & Rissel, 2007). 

 Bij de contextuele kenmerken horen ook de eerdere ervaringen met de seksualiteit van 

psychiatrische patiënten. Het is voor te stellen dat wanneer een hulpverlener op een negatieve 

manier in aanraking is gekomen met de seksualiteit van een patiënt, bijvoorbeeld door 

seksuele aanrakingen of seksueel getinte opmerkingen, de attitude vaker negatief gekleurd zal 

zijn. Ajzen (2001) noemt dat negatieve ervaringen vaak sterker van invloed zijn op de attitude 

dan positieve. 

 Nogmaals, de aandacht voor de seksualiteit van de psychiatrische patiënt kan worden 

belemmerd door de attitude van de hulpverlener over seksualiteit van de psychiatrische 

patiënt. De specifieke attitude kan een verband hebben met kennis. De aanwezige kennis over 

seksualiteit lijkt relatief beperkt en is niet toegesneden op de specifieke situatie van de 

Nederlandse psychiatrie. Daarnaast kunnen de attitude over seksualiteit buiten de klinische 

setting, de seksualiteitscultuur binnen een organisatie, leeftijd, religie en negatieve ervaringen 
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een samenhang tonen met de specifieke attitude. Onderzoek over deze onderwerpen komen 

voornamelijk uit Amerika. De intentie is dat de resultaten van dit onderzoek breder getrokken 

kunnen worden. 

 Daarom zijn er enkele vragen opgesteld, waarvan de belangrijkste is: ‘Wat is de 

attitude van hulpverleners over de seksualiteit van psychiatrische patiënten en welke 

samenhang bestaat er met hun kennis over seksualiteit, hun algemene attitude over seksualiteit 

en contextuele kenmerken? De voornaamste uitkomstvariabele is de specifieke attitude. De 

vragen die hieruit voortgekomen zijn, zijn op te vragen bij de onderzoeker. Er zal een 

onderscheid gemaakt worden in de analyses van de onderzoeksvragen. Enkelen zijn 

beschrijvend, enkelen proberen de verbanden tussen de verschillende variabelen aan te tonen. 

De laatste is van multivariabele aard. 

 De ‘attitude van de hulpverlener’ over het onderwerp seksualiteit van psychiatrische 

patiënten vormt het kader waarbinnen aanbevelingen gedaan worden met als doel de kwaliteit 

van leven van de patiënten te verhogen. Er wordt op een positieve manier aandacht 

geschonken aan seksualiteit. Hulpverleners worden geschoold in seksualiteit en het bespreken 

hiervan. Ook kunnen er alternatieven geboden worden aan patiënten om met seksualiteit en 

intimiteit om te gaan. Met de resultaten kan nieuw onderzoek geïnitieerd worden om een en 

ander verder duidelijk te maken. De uitkomsten van dit onderzoek zullen een aanbeveling 

vormen voor het seksualiteitsbeleid van Altrecht (dat nochtans op enkele afdelingen vorm en 

inhoud heeft gekregen). 

 

Onderzoeksprocedure: 

Om toestemming te krijgen voor dit onderzoek is een verplichte procedure afgelegd. In eerste 

instantie moest het onderzoeksplan voorgelegd worden aan de Commissie Wetenschappelijk 

Onderzoek van Altrecht, die heeft beoordeeld of het plan geschikt bevonden werd om uit te 

voeren. Een poweranalyse is uitgevoerd om te bepalen hoeveel respondenten er minimaal 

nodig zijn om een betrouwbare steekproef te krijgen. Ook is voor deze methode gekozen om 

de organisatie inzicht te geven hoeveel vragenlijsten uitgedeeld moesten worden om de 

productiekosten te kunnen verantwoorden. 

 Een poweranalyse per onderzoeksvraag levert een totaal van 35 tot 98 respondenten 

op. Gekozen wordt voor een aantal van 98 respondenten om op een zo betrouwbaar mogelijke 

manier een uitspraak te doen over de resultaten. De waarden (α = .05, r = .30, power = .80, f = 

.25, f 
2 

= .15) waarmee de poweranalyses zijn uitgevoerd zijn tot stand gekomen door middel 

van conventies (Cohen, 1977). Er is voornamelijk gekozen voor medium waarden, omdat de 
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nadruk door Cohen wordt gelegd op de Type 1-fout. Er is geen basis in de theorie en de 

literatuur gevonden voor een zelfgekozen kritische effectsize en power. Er is gekozen voor α 

= .05, omdat dit een gangbaar significantieniveau is, dat vaak gebruikt wordt in sociaal 

wetenschappelijk onderzoek.   

 Een interne begeleider werd gekozen om het traject te begeleiden binnen Altrecht. Ook 

werd dit onderzoek begeleid door een docent van de Universiteit Utrecht. De Medische 

Ethische Toetsingscommissie van het UMC Utrecht heeft het onderzoeksplan beoordeeld op 

ethische toelaatbaarheid. Een externe seksuoloog heeft de inhoud beoordeeld op waarheid van 

de gebruikte seksuologische theorieën. 

 Vervolgens is toestemming gevraagd aan de divisiedirecteuren van de divisies Curatief 

Specialistische Zorg, Ortho- en Forensische Psychiatrie en Willem Arntsz, waarna de 

afdelingen binnen deze divisies om deelname aan het onderzoek is gevraagd. De managers 

van de deelnemende afdelingen
1
 hebben hun toestemming gegeven. Een korte beschrijving 

van de afdelingen is op te vragen bij de onderzoeker.  

 Hierop volgend is overleg geweest met de teamleiders over het te volgen traject binnen 

de afdeling. Afgesproken werd om zoveel mogelijk een introductie te geven binnen de 

deelnemende teams tijdens het werkoverleg. In enkele gevallen is dit niet gelukt, omdat het 

eerstvolgende werkoverleg niet binnen het tijdsbestek paste of het werkoverleg was 

opgeschort wegens langdurige onderbezetting. In deze gevallen hebben alle hulpverleners, in 

overleg met de teamleiders, een mail gekregen met daarin dezelfde introductie als mondeling 

werd gegeven in het werkoverleg. Men kreeg drie weken de tijd om de vragenlijsten in te 

vullen, waarna ze zoveel mogelijk door de onderzoeker zelf werden opgehaald. Volledige 

anonimiteit werd gegarandeerd. De vragenlijsten konden in een gesloten antwoordenvelop 

worden geretourneerd. Op de laatste pagina van de vragenlijst kon men persoonlijke 

opmerkingen kwijt. 

 Uiteindelijk zijn er in totaal 298 vragenlijsten uitgedeeld. Hiervan zijn er 122 ingevuld 

geretourneerd (respons van 41%). Drie vragenlijsten zijn niet ingevuld en in een gesloten 

antwoordenvelop teruggestuurd, waarvan twee voorzien van het commentaar dat de 

vragenlijst te persoonlijk was. Zes respondenten hebben het laatste deel van de vragenlijsten 

niet ingevuld met wederom de persoonlijke noot dat dit deel te persoonlijk was om in te 

vullen. Veel respondenten hebben op de laatste pagina een opmerking geplaatst, waarover in 

de discussie meer.  

                                                 
1
 Roosenburg, Barentsz, Wier, Eikenboom, Rintveld Eetstoornissen, RPC Woerden, SPB Utrecht (Clarenburg & 

Bleyenburg), Reynvaan, Meiboom & Mariënburg. 
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Respondenten: 

De steekproef van respondenten is erg gevarieerd. Er zijn alleen vragenlijsten uitgedeeld aan 

hulpverleners die binnen de 24-uurs zorg werken op een klinische afdeling. De ambulante 

afdelingen zijn buiten beschouwing gelaten. De leeftijd van de respondenten reikt van 17 tot 

60 jaar. De gemiddelde leeftijd is 38,3 jaar, SD= 10,6. Van de respondenten zijn er 71 vrouw 

(58,2%) en 51 man (41,8%).  

 Op de vraag of men zichzelf religieus vindt, hebben 34 respondenten (27,9%) ja 

aangegeven en 87 (71,3%) nee. In Tabel 1 staat een overzicht van de religies die genoemd 

zijn.  

Tabel 1: Soorten religie & frequenties 

 

 Frequentie Percentage 

Geen         81 66,4% 

Katholiek 13 10.7% 

Protestants 10 8,2 % 

Gereformeerd 1 0,8% 

Hervormd 5 1,6% 

Moslim 2 4,1% 

anders 10 8,2% 

Totaal 122 100% 

 

Door enkelen die aangaven niet religieus te zijn werd toch een antwoord ingevuld bij ´anders`. 

Men verstaat onder ´anders`: vrijzinnig, humanist, christen, religieus in gedachte, boeddhisme 

spreekt me erg aan & spiritueel geïnteresseerd. Van de 41 respondenten die een religie hebben 

ingevuld, geeft 7,4% aan actief deel te nemen (hier wordt onder andere de kerkgang onder 

verstaan) en 26,2% niet actief deel te nemen aan een vorm van geloofsbelijdenis. In de 

analyse worden de categorieën protestants, hervormd en gereformeerd samengenomen onder 

de noemer protestants. Dit is gebeurd naar aanleiding van enkele aanwijzingen in de 

ingevulde vragenlijsten. Respondenten hebben hier opmerkingen over geplaatst. Daarom is 

bovenstaande nagevraagd aan en geverifieerd door een voorganger van de kerk. 
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Tabel 2: Op welke afdeling werkt de respondent? 

 

 Frequentie Percentage Relatieve respons 

Wier 34 27,9% 61% 

Roosenburg 19 15,6% 33% 

Barentsz 18 14,8% 60% 

Meyboom 12 9,8% 60% 

Rintveld 9 7,4% 35% 

Marienburg 7 5,7% 35% 

Reynvaan 7 5,7% 35% 

Bleyenburg 4 3,3% 28% 

Eikenboom 4 3,3% 36% 

RPC Woerden 4 3,3% 20% 

Clarenburg 2 1,6% 14% 

Niet ingevuld 2 1,6%  

Totaal 122 100%  

 

In tabel 2 is een verdeling weergegeven van de deelnemende afdelingen. Wat is de inbreng 

van de afdelingen berekend per afdeling en wat is het uiteindelijke percentage van deelname 

van de afdelingen in dit onderzoek? In de laatste kolom staat het responspercentage op 

verzoek van de afdelingen.  

 De steekproef bestaat uit 76 verpleegkundigen (62,3%), 17 sociotherapeuten (13,9%), 

15 begeleiders (12,3%) en 13 respondenten (10,7%) hebben ´anders` ingevuld. Onder ´anders` 

verstaat men leerling-verpleegkundigen, stagiaires, vaste nachtdienst, SPH’er en teamleider 

zorginhoudelijk. 85,2% heeft aangegeven Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige te zijn 

tegen 13,9%, die dit niet is. Gemiddeld heeft men 11,1 jaar werkervaring, waarvan de helft 

van de steekproef 7 jaar of minder. Op de vraag of men tijdens de opleiding scholing heeft 

gehad in het onderwerp seksualiteit antwoordde 61,5% ja en 38,5% nee. 29,5% heeft 

bijscholing gehad over seksualiteit en 68,9% niet.  

 Ook zijn er twee vragen gesteld over de gang van zaken betreffende het onderwerp 

seksualiteit op de afdeling. Op de vraag of men in de laatste vier weken getuige is geweest 

van seksualiteit van of tussen patiënten geeft 64,8% van de respondenten nooit getuige 

geweest van seksualiteit op de afdeling. 34,4% zegt 1 tot 12 keer getuige te zijn geweest. 

0,8% heeft deze vraag niet ingevuld. Op de vraag of men ooit op een negatieve manier 

getuige is geweest van seksualiteit, zegt 22,1% ´wel eens` op een negatieve manier getuige te 
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zijn geweest van seksualiteit op de afdeling, 75,4% is nooit op een negatieve manier getuige 

geweest. Driemaal is deze vraag niet ingevuld. 

 De respondenten is gevraagd enkele vragen in te vullen over contacten met anderen 

over het onderwerp seksualiteit. In onderstaande tabel staan de percentages waarin men 

contact heeft gehad onder andere met patiënten, de eigen discipline en andere disciplines, 

zoals behandelaren en seksuologen.  

 

Tabel 3: Percentages contact over seksualiteit met anderen/ subschaal seksualiteitscultuur binnen de 

organisatie 

 

 Ja Nee Niet ingevuld 

Hebt u vragen van 

patiënten gehad? 

36,9% (1-12 keer) 61,5% 1,6% 

Hebt u zelf een vraag 

gesteld aan patiënten? 

45,9% (1-16 keer) 53,3% 0,8% 

Hebt u een patiënt 

doorverwezen naar een 

andere discipline? 

20,5% (1-20 keer) 77,9% 1,6% 

Hebt u met uw eigen 

discipline gesproken over 

seksualiteit? 

65,6% (1-10 keer) 33,6% 0,8% 

Hebt u met een andere 

discipline over seksualiteit 

gepraat? 

34,5% (1-5 keer) 63,9% 1,6% 

Zijn er voldoende 

mogelijkheden om 

seksualiteit te bespreken op 

de afdeling? 

86% 11,4% 2,6% 

 

  

Instrumenten: 

De vragenlijst, die aan de verschillende afdelingen is voorgelegd, bestaat uit vier delen. Deel I 

is een inventarisatie van algemene gegevens, waaronder leeftijd en religie. Daarnaast is naar 

de seksualiteitscultuur binnen de organisatie en eerdere ervaringen met seksualiteit van 

psychiatrische patiënten gevraagd. Deel II bevat een aantal vragen om de kennis te meten. 

Deel III is een vertaling van de Sexual Attitudes and Beliefs Survey (Reynolds & Magnan, 

2005) en meet de attitude van hulpverleners over de seksualiteit van de patiënt. De vragenlijst 

is niet specifiek ontworpen voor de psychiatrie, maar kan gezien de aard van de vragen, wel 

voor dit doeleinde worden gebruikt. Vraag 12 spreekt over verpleegkundige. Dit is vervangen 

door hulpverlener, zodat de sociotherapeut, de ziekenverzorger en de begeleider deze vraag 

ook in kunnen vullen. Deel IV is een vertaling van de Brief Sexual Attitude Scale over de 

algemene attitude over seksualiteit (Hendrick & Hendrick, 1987).  
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 Zowel de Sexual Attitudes and Beliefs Survey (Vragenlijst Seksuele Opvattingen en 

Overtuigingen, VSOO), als de Brief Sexual Attitude Scale (Verkorte Seksuele Opvattingen 

Schaal, VSOS) zijn volgens de crossculturele methode onafhankelijk en blind vertaald naar 

het Nederlands en terugvertaald naar het Engels. Waar er een duidelijk verschil zat in de 

terugvertalingen is gekozen voor de vertaling die het dichts bij de oorspronkelijke tekst lag. 

De betrouwbaarheid van de vragenlijsten is terug te vinden bij de verhandeling over de 

individuele vragenlijsten. 

 Deel II van de vragenlijst is een subschaal van de KCAASS (Knowledge Comfort 

Approach and Attitude towards Sexuality Scale). Deze vragenlijst is al eerder vertaald in het 

Nederlands door een revalidatieonderzoeksgroep (Höing & Bender, 2005). De overige 

subschalen worden weggelaten omdat deze te specifiek gericht zijn op revalidatie. De 

vragenlijst ‘Kennis’ bestaat uit 14 vragen, van ‘hier weet ik niets vanaf ’ tot ‘mijn kennis op 

dit gebied is uitstekend’. Er wordt gemeten op een vierpunts Likertschaal in hoeverre men 

kennis denkt te hebben over verschillende onderwerpen, van seksuele anatomie tot seksueel 

gedrag van patiënten (Kendall et al., 2003). De originele subschaal Knowledge heeft een 

Cronbach’s alpha van .92, de item-subschaal-correlaties gaan van .60 tot .90. In de 

Nederlandse vertaling is de Cronbach’s alpha .89. Men kan op deze vragenlijst een score 

halen van 14 tot 56 punten. Wanneer men hoger scoort, denkt men meer te weten over 

seksualiteit. Na controle vertonen de scores een normale verdeling. Er zijn geen uitbijters 

vastgesteld. 

 Deel III van de vragenlijst is de Vragenlijst Seksuele Opvattingen en Overtuigingen 

(VSOO). Deze vragenlijst is de belangrijkste uitkomstvariabele. De vragenlijst bestaat uit 12 

vragen. De antwoorden op de vragen van de VSOO bestaan uit een zespunts Likert-schaal en 

reiken van ‘volledig mee oneens’ tot ‘volledig mee eens’. Hoe conservatief of liberaal staat 

men tegenover de seksualiteit van patiënten? Scores variëren van 12 tot 72. Lagere scores 

wijzen op meer barrières om diagnostiek en counseling van seksualiteit van patiënten op te 

nemen in de uitvoer van het verpleegkundige vak.  

 De originele versie van de Sexual Attitudes and Beliefs Survey is gecorreleerd met 

subschalen van de Sexual Knowledge and Attitude Scale en heeft een constructvaliditeit van 

ongeveer .75. De Cronbach’s alpha is gemiddeld .75 en de test-hertestbetrouwbaarheid is .85 

(Reynolds & Magnan, 2005). Vijf vragen worden hergecodeerd, respectievelijk de vragen 3, 

5, 7, 9 en 11. De Cronbach’s alpha van de Nederlandse versie is .70. De uitkomsten zijn 

gecontroleerd op skewness, kurtosis en uitbijters. De uitkomsten op de vragenlijst vertonen 

een normale verdeling.  
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 In het model op pagina 6 wordt een onderverdeling van de specifieke attitude gemaakt 

in de onderwerpen overtuigingen, gemakkelijkheid en vakinhoudelijke verantwoordelijkheid. 

Deze termen zijn niet zozeer als subschalen te beschouwen, maar geven aan welke 

onderwerpen eventueel in de toekomst exacter getoetst kunnen worden. Om de subschalen op 

dit moment te gebruiken is een te lage betrouwbaarheid per subschaal vastgesteld in de 

Nederlandse versie. 

 Algemene attitude, de attitude over seksualiteit buiten de klinische setting, wordt 

gemeten door de Verkorte Seksuele Opvattingen Schaal (VSOS). In deze vragenlijst worden 

vier dimensies van attitude over seksualiteit genoemd, toelaatbaarheid (permissiveness), 

verantwoordelijkheid voor zwangerschap (birth control), verbondenheid (communion) en 

lichamelijkheid (instrumentality). De vragenlijst is een verkorte versie van de Sexual Attitudes 

Scale van Hendrick & Hendrick uit 1987 en bevat 23 vragen. De originele verkorte vragenlijst 

heeft op de subschalen een betrouwbaarheid tussen .70 en .95. Ook heeft de vragenlijst hoge 

factorladingen, die lopen van .49 tot .89 (Hendrick et al., 2006). Van de subschalen van de 

Nederlandse versie is de volgende betrouwbaarheid gevonden: Cronbach’s alpha 

toelaatbaarheid = .77; Cronbach’s alpha verantwoordelijkheid voor zwangerschap = .74; 

Cronbach’s alpha verbondenheid = .67; Cronbach’s alpha lichamelijkheid = .72.  

 De vragenlijst heeft een vijfpunts Likert-format, waarbij de antwoorden reiken van 

‘volledig oneens met de uitspraak’ tot ‘volledig eens met de uitspraak’. Op alle vier de 

dimensies wordt apart gescoord en hoe hoger men scoort, hoe meer affiniteit men heeft met 

het onderwerp van de subschaal. De subschalen toelaatbaarheid en lichamelijkheid worden 

negatief geïnterpreteerd. Ze roepen een negatieve associatie op.  

 Omdat de vragen per subschaal achter elkaar zijn gesteld in plaats van door elkaar is 

de spreiding onderzocht. Toelaatbaarheid heeft een goede spreiding (xgem = 27,53, SD = 6,71). 

De verdeling is normaal, de curve toont een licht negatief scheve verdeling zien. De spreiding 

van verantwoordelijkheid voor zwangerschap is goed (xgem = 13,10, SD = 2,67). De scores 

zijn negatief scheef verdeeld, omdat een grote groep respondenten positief heeft geantwoord 

op de vragen, die bij deze subschaal horen. Daarom is het moeilijk om met deze schaal 

betrouwbare analyses te doen, zoals later zal blijken uit de resultaten. Verbondenheid toont 

ook een goede spreiding (xgem = 19,45, SD = 3,37). De scores laten een normale verdeling 

zien, al is deze licht negatief scheef verdeeld. De scores op de laatste subschaal, 

lichamelijkheid, laten zien, dat 1 standaarddeviatie net niet binnen de grens valt van 68% aan 

de rechterzijde van de normaalverdeling (xgem = 11,56, SD = 3,69). Desondanks is de 
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betrouwbaarheid .72. De verdeling laat een licht positief scheve curve zien die er op het eerste 

gezicht normaal verdeeld uitziet. 

 Seksualiteitscultuur binnen de organisatie wordt samengesteld door vragen uit het 

algemene deel van de vragenlijst. De schaal is door de onderzoeker samengesteld. De 

betrouwbaarheid van deze schaal is vastgesteld op .63. 

 

Analyses: 

In totaal zijn er 12 onderzoeksvragen opgesteld. De analyse van de eerste zes 

onderzoeksvragen in SPSS 14.0 zal voornamelijk bestaan uit beschrijvende statistiek, 

frequenties, gemiddelden en standaarddeviaties. De analyse van vragen 7 tot en met 11 zal 

door middel van de Pearson’s product-momentcorrelatiecoëfficiënt (pcm) gebeuren. Een 

uitzondering hierop is vraag 10b, waarvoor een T-toets voor een onafhankelijke steekproef 

gebruikt zal worden. Vraag 12 zal geanalyseerd worden door middel van multipele regressie. 

De scores zullen worden onderzocht op normale verdeling, uitbijters, skewness en kurtosis 

om te zien of ze voldoen aan de assumpties van de geplande statistische analyses. De scores 

van de multipele regressie worden tevens gecontroleerd op multicollineariteit, uitbijters en 

onafhankelijkheid van residuen door middel van Mahalanobis’ afstand en Cook’s afstand, 

normaliteit en lineariteit. 

 

Resultaten: 

De belangrijkste vraag die in dit onderzoek gesteld wordt, is de vraag hoe de attitude over 

seksualiteit van psychiatrische patiënten in de huidige steekpoef er uit ziet. Daarnaast werden 

vragen gesteld over het kennisniveau van de hulpverlener en hoe de samenhang is met de 

specifieke attitude. Ook werden vragen gesteld over de samenhang met seksualiteitscultuur 

binnen de organisatie, algemene attitude en de contextuele kenmerken. De antwoorden op de 

vragen zullen hieronder een voor een behandeld worden. 

 De attitude over seksualiteit van de psychiatrische patiënt, die als belangrijkste 

uitkomstvariabele wordt gebruikt in dit onderzoek, ligt met een score van 48,69 (SD = 6,61) 

boven het gemiddelde. Het hoogst wat men kan scoren op deze schaal is 72. Hoe lager men 

scoort op de schaal, hoe meer barrières men heeft om het onderwerp seksualiteit toe te passen 

in het vakgebied. Anders gezegd staat men conservatiever tegenover het onderwerp 

seksualiteit wanneer men lager scoort. Men staat, gezien de score, liberaal tegenover het 

onderwerp seksualiteit. De respondent heeft weinig barrières om het onderwerp seksualiteit 

bespreekbaar te maken. 
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 Op het gebied van kennis over seksualiteit denkt de respondent net boven het 

gemiddelde aan kennis te beschikken (xgem=38,69; SD = 6,40) op een range van 14 tot 56. 

Deze kennis bestaat voornamelijk uit kennis over seksuele vraagstukken waar men mee te 

maken kan krijgen op de werkvloer. Ook heeft men in het algemene deel enkele vragen 

beantwoord over kennis over gespreksvaardigheden en het herkennen van seksuele problemen 

bij psychiatrische patiënten. Het overgrote deel (66,9%) denkt over voldoende kennis te 

beschikken. 29,7% denkt te weinig of beslist te weinig kennis te bezitten over beide 

onderwerpen. 

 Wanneer de samenhang berekend wordt tussen kennis en de specifieke attitude vindt 

men een significant verband tussen beide factoren (r = .242; p = .017; α =5%). Het is 

weliswaar een klein verband, maar met een N van 111 (exclusief de missing values) kan men 

wel enige waarde toekennen aan de significantie van het verband. De conclusie die men hier 

uit kan trekken is dat wanneer men meer kennis bezit over het onderwerp seksualiteit, men 

een positievere attitude heeft over de seksualiteit van de psychiatrische patiënt. 

 Algemene attitude is een veelomvattend begrip dat bij onderzoek vier subschalen 

nodig zijn gebleken om het begrip enigszins in beeld te krijgen. Dit heeft de beoordeling van 

de uitkomsten niet eenvoudig gemaakt. De gemiddelden voor de subschalen staan in tabel 4.  

Tabel 4: Scores op de subschalen VSOS 

 

  

 

 

 

 

 

 Bovenstaande tabel betekent concreet dat men niet zo hoog scoort op toelaatbaarheid. 

Men kent geen hoge waarde toe aan het vrij zijn binnen de seksuele grenzen. Toelaatbaarheid 

heeft geen significante relatie met de specifieke attitude. Dit geldt ook voor lichamelijkheid. 

Deze subschaal gaat voornamelijk over het hebben van seks zonder dat daar liefde bij komt 

kijken. Dus seks om de seks. Ook hier scoort men niet hoog op.  

 Maar de respondent scoort wel erg hoog op verantwoordelijkheid voor zwangerschap. 

Men is het ermee eens dat zowel vrouwen als mannen verantwoordelijk zijn voor de juiste 

anticonceptie. Dit verklaart tevens de scheve verdeling. Daarom is het moeilijk om een 

Subschaal Gemiddelde  SD Laagste en hoogste score 

toelaatbaarheid 27,59 6,69 10 tot 50 

lichamelijkheid 11,86 3,64 5 tot 25 

verantwoordelijkheid voor zwangerschap 13,53 2,40 3 tot 15 

verbondenheid 19,54 3,34 5 tot 25 
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analyse te maken van deze subschaal en een betekenisvolle uitspraak te doen van de 

samenhang met specifieke attitude.  

 De laatste subschaal, verbondenheid, geeft het tegenovergestelde van lichamelijkheid 

weer. In deze subschaal wordt seksualiteit beschouwd als een liefdevolle interactie tussen 

twee mensen. Tevens wordt het voorgesteld als een belangrijke uiting van een relatie tussen 

twee partners. Ook op deze schaal scoort men hoog. Men lijkt meer waarde toe te kennen aan 

seksualiteit die gepaard gaat met liefde dan met lust. Dit sluit natuurlijk niet uit dat in een 

relatie geen lust voor kan komen. Voor verbondenheid is wel een significante correlatie 

gevonden (r = .218; p = .03; α =5%). Dit is wederom een lage correlatie, dus moeilijk om een 

uitspraak over te doen. Wel durft de onderzoeker te stellen dat dit resultaat van belang is. 

Volgens haar kan dit betekenen dat, wanneer men seksualiteit meer met liefde verbindt, de 

attitude naar het positieve verschuift. Misschien is de notie dat seks thuishoort in een 

liefdesrelatie gangbaar? Maar omdat er geen significante correlatie is gevonden met 

lichamelijkheid, de tegenhanger, blijft de samenhang vrij vaag. 

 Het volgende begrip dat is onderzocht, is de seksualiteitscultuur binnen de organisatie. 

In de algemene vragenlijst is om aantallen gevraagd. Hoe vaak heeft de respondent contact 

met verschillende personen op de werkvloer over het onderwerp seksualiteit, waaronder de 

patiënten zelf en andere disciplines, zoals de behandelaar. Er is een positieve correlatie 

gevonden met specifieke attitude (r = .50; p = .000; α = 1%). Dit is de grootste tot nu toe, 

maar wederom laag. Wel wordt het wat makkelijker om een uitspraak over deze samenhang te 

doen, want ook hier is er een grote N. Waarschijnlijk zegt deze samenhang dat hoe vaker de 

respondent contactmomenten heeft over seksualiteit, hoe meer de attitude verschuift naar de 

positieve kant. 

 Vervolgens zijn de contextuele kenmerken geanalyseerd, leeftijd, religie en eerdere 

negatieve ervaringen. Voor leeftijd in jaren is een minimale, niet significante correlatie met de 

specifieke attitude gevonden, terwijl in eerder onderzoek is aangetoond, dat leeftijd wel een 

samenhang met attitude over seksualiteit zou hebben (Le Gall, et al., 2002). 

 Dezelfde situatie geldt eveneens voor religie. Er is geen significant verschil gevonden 

tussen de gemiddelden van beide onafhankelijke steekproeven religieus- niet-religieus. Nu is 

in deze steekproef het aantal respondenten dat ingevuld heeft religieus te zijn klein. Binnen 

deze groep zijn veel verschillende religies verenigd, zoals te zien is in tabel 1. Van enkele 

groepen is maar een enkeling actief belijdend. Daarom is het erg moeilijk om over deze 

uitkomst een uitspraak te doen. 
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 Het laatste contextuele kenmerk, dat is getoetst op samenhang, is de eerdere negatieve 

ervaringen met seksualiteit van psychiatrische patiënten. Ook hier is een lage, maar niet 

significante correlatie gevonden. Er is geen samenhang tussen deze factor en de specifieke 

attitude. Echter 75,4% van de respondenten heeft aangegeven nog nooit op een negatieve 

manier getuige te zijn geweest van seksualiteit van of tussen patiënten. Dit vraagt nadere 

verkenning en zal besproken worden in de discussie. 

 De laatste vraag die besproken moet worden is welke variabele nu het beste de 

specifieke attitude voorspelt. Een multipele regressie is uitgevoerd met de Enter Stepwise 

methode. Uit de regressieanalyse komt na stap 4 een statistisch significant model naar voren 

(F(4,81) = 11,98; p = .000).  

 

Tabel 5: Resultaten multipele regressie van specifieke attitude na toevoeging van seksualiteitscultuur, 

kennis, verbondenheid en toelaatbaarheid 

 
Voorspellers B SE B β R R² ∆R 

       

Stap 1       .487*    .237*  .237* 

Constante    45,142* .890     

 Seksualiteitscultuur     .394* .077      .487*    

       

 

Stap 2 

    

.551* 

 

.303* 

 

 .066* 

Constante 35,278* 3,612     

 Seksualiteitscultuur     .370* .075 .457*    

 Kennis     .260* .093 .259*    

       

 

Stap 3 

    

.584** 

 

.316** 

 

 .037** 

Constante 27,878* 4,931     

 Seksualiteitscultuur     .333* .075 .411*    

 Kennis     .267* .091 .266*    

 Verbondenheid 

 

    .381** .177 .198**    

 

Stap 4 

    

.610** 

 

.372** 

 

 .031** 

Constante 33,028* 5,479     

 Seksualiteitscultuur     .364* .075 .450*    

 Kennis     .255* .089 .254*    

 Verbondenheid     .373** .174 .194**    

 Toelaatbaarheid   -.174** .087 -.181**    

 
Noot: * p < .01; ** p < .05 

 

 

Na controle op de assumpties blijkt dat 37,2% van de specifieke attitude voor deze steekproef 

wordt voorspeld door seksualiteitscultuur, kennis, verbondenheid en toelaatbaarheid. De ß van 

seksualiteitscultuur is .45. Seksualiteitscultuur binnen de organisatie heeft een aandeel van 

45% in het model welke specifieke attitude voorspelt. Kennis neemt in dit geval 25% voor 
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zijn rekening. Hoewel verbondenheid en toelaatbaarheid een additionele waarde hebben van 

3% wanneer ze toegevoegd worden in stap 3 en 4 (R²change= .031, F(1,81)= 4,037, p< .05) en 

toelaatbaarheid in eerste instantie niet significant is bevonden, hebben ook zij een percentage 

van ongeveer 20%.  

 In deze analyse is een N van 86 gebruikt. Uit de poweranalyse is gebleken dat voor de 

analyse van deze vraag een N van 98 nodig was. Daarom moet bovenstaande conclusie, 

ondanks een minimaal verschil van 12 respondenten, enigszins gerelativeerd worden. Maar 

ondanks deze lichte tegenslag kan er samenvattend geconcludeerd worden dat zowel 

seksualiteitscultuur als kennis, verbondenheid en toelaatbaarheid de attitude over de 

seksualiteit van de psychiatrische patiënt voorspellen. 

 Uiteindelijk kan figuur 1op pagina 6 omgezet worden in het volgende model. 

 

Figuur 2 Herzien model attitude van de hulpverlener 
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Discussie: 

Ondanks dat er lage correlaties uit de berekeningen zijn gekomen, kunnen er vanwege een N 

van 122 toch significante conclusies getrokken worden. De attitude over seksualiteit van 

psychiatrische patiënten, de specifieke attitude, is positief. Dit is in overeenstemming met het 

onderzoek van Lewis en Bor (1994), waarin hulpverleners erkennen dat zij met patiënten over 

seksualiteit moeten praten. En Braakman (2002) stelt in haar onderzoek dat patiënten graag 

over seksualiteit willen praten.  
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 Twee derde van de hulpverleners geeft aan over voldoende kennis te beschikken over 

het onderwerp seksualiteit. Een derde van de respondenten geeft aan te weinig of beslist te 

weinig kennis te bezitten over seksualiteit. Als men kijkt naar de kennisvragenlijst, komt 

objectief gezien de kennis net boven het gemiddelde uit. Er is een samenhang gevonden 

tussen kennis en de attitude over seksualiteit van de patiënt. Een enkeling die heeft 

aangegeven seksualiteit in de opleiding besproken te hebben geeft aan dat dit vrij summier 

was. 

 Als we kijken naar de attitude, die de hulpverlener heeft, buiten de klinische setting, 

springt er één kenmerk in het oog. Er is een significante samenhang gevonden tussen 

verbondenheid en een positievere attitude over seksualiteit van de psychiatrische patiënt. 

Liefde wordt in verband gebracht met seks. Dit is in overeenstemming met Volman en 

Landeen (2007). De auteurs benoemen naar aanleiding van interviews met schizofrene 

patiënten dat de patiënten zichzelf zien als seksuele wezens en dat seksualiteit een belangrijk 

onderdeel uitmaakt van het leven van de patiënten. Blijkt hier dat men seks verbindt met een 

liefdesrelatie, ook al wordt deze niet als zodanig onderzocht in dit onderzoek.  

 Een van de belangrijkste conclusies die getrokken kan worden is dat de 

seksualiteitscultuur binnen de organisatie van groot belang is. Uit de resultaten blijkt, dat er 

een significante samenhang is met de attitude van de hulpverlener over de seksualiteit van de 

psychiatrische patiënt. Bijna de helft van de samenhang met een positieve attitude wordt 

voorspeld door de seksualiteitscultuur. De gevonden samenhang is positief. Hoe meer de 

hulpverlener praat met andere hulpverleners of patiënten over seksualiteit, hoe positiever de 

attitude over seksualiteit van de psychiatrische patiënt. De samenhang blijft nog enigszins 

onduidelijk. Is men veelvuldig in het contact, omdat men een positieve attitude heeft? Of is de 

seksualiteitscultuur binnen de organisatie zodanig dat praten over seksualiteit vaker gebeurt? 

Absoluut gezien is de seksualiteitscultuur binnen de organisatie vaker negatief (zie tabel 3). 

 Dit zou verbeterd kunnen worden. Als we nog eens het PLISSIT-model bekijken, lijkt 

dit model een goede aanzet tot verbeteringen. De eerste fase betreft het vormen van een visie. 

Een discussie over deze visie vormt de basis voor verder beleid. Het strekt tot de aanbeveling 

om dit model als uitgangspunt te nemen voor een seksualiteitsbeleid. In dit beleid zal 

communicatie een belangrijk onderdeel vormen. De communicatie wordt bevorderd door op 

beleid- en visieniveau  een start te maken en het belang hiervan vast te leggen. 

 Tegen de verwachting in zijn er voor enkele variabelen geen significante resultaten 

gevonden. Dit geldt voor leeftijd, religie en eerdere negatieve ervaringen. In de 

literatuurbespreking (het onderzoek uit 2002 van Le Gall, Mullet & Rivière Shafighi) is 
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gesteld dat leeftijd en religie wel degelijk een samenhang vertonen met de attitude. Voor 

leeftijd geldt dat deze gevarieerde steekproef geen samenhang vertoont. Dit speelt 

waarschijnlijk een ondergeschikte rol binnen de Geestelijke Gezondheidszorg. Hoewel in de 

praktijk andere signalen doorklinken, zoals een andere opvoedingsstijl van de oudere 

generatie waarin niet over seks werd gepraat, is in dit onderzoek niet duidelijk geworden 

waarom leeftijd geen rol speelt.  

 LeGall et al. (2002) stellen dat een hogere leeftijd samen gaat met een conservatievere 

houding. Echter in hun onderzoek wordt een andere attitude gemeten vergelijkbaar met de 

attitude buiten de klinische setting in dit onderzoek. Deze factor is alleen niet de focus van dit 

onderzoek, maar gebruikt om te achterhalen of het een samenhang zou kunnen vertonen met 

de attitude over de seksualiteit van de psychiatrische patiënt. 

 Om een samenhang te kunnen vinden tussen religie en attitude is het aantal religieuze 

hulpverleners in deze steekproef te klein. Daarnaast is de actieve belijdenis van het geloof in 

dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Het is jammer dat er in totaal maar twee 

respondenten hebben aangegeven moslim te zijn. Dit is namelijk een grote groep 

hulpverleners binnen de Geestelijke Gezondheidszorg. Maar exacte cijfers missen om te 

bepalen hoe groot deze groep in werkelijkheid is. Onduidelijk is waarom er zo weinig 

respondenten hebben aangegeven moslim te zijn. Het zou zeer interessant zijn meer over deze 

groep te weten te komen. 

 Negatieve ervaringen van respondenten met seksualiteit van patiënten zijn in dit 

onderzoek nauwelijks gemeten. Wel wordt dit als een belangrijke factor beschouwd. Ajzen 

(2001) noemt dat negatieve ervaringen vaak sterker van invloed zijn op de attitude dan 

positieve. Dit onderwerp moet in toekomstig onderzoek zeker uitgediept worden. De kans 

bestaat dat de vraag ‘Bent u op een negatieve manier getuige geweest van seksualiteit van 

patiënten?’ in dit onderzoek te weinig is uitgewerkt, terwijl er naar aanleiding van gesprekken 

met respondenten wel aangegeven wordt dat men ooit getuige is geweest van seksualiteit van 

patiënten.  

 Ook in het onderzoek van Vandereyken (1998) wordt genoemd dat er driekwart van de 

hulpverleners getuige is geweest van seksualiteit van of tussen psychiatrische patiënten. Het 

wordt niet duidelijk hoe dit wordt ervaren door de hulpverlener. Echter geeft dit wel aan dat 

het voorkomt. Braakman (2002) en Volman en Landeen (2007) spreken van seksuele 

contacten tussen patiënten. Daarom is het uitzonderlijk dat de driekwart van de respondenten 

heeft aangegeven nooit op een negatieve manier getuige te zijn geweest van seksualiteit van 

of tussen patiënten. Niet veel minder is überhaupt nog nooit getuige geweest van seksualiteit 



 23

op de afdeling. De kans bestaat dat de vraag ‘Bent u op een negatieve manier getuige geweest 

van seksualiteit van patiënten?’ in de vragenlijst te weinig is uitgewerkt, terwijl er naar 

aanleiding van gesprekken met respondenten wel aangegeven wordt dat men ooit getuige is 

geweest van seksualiteit van patiënten.  

 Ajzen (2001) zegt dat negatieve ervaringen meer invloed hebben op de attitude dan 

positieve. Negatieve ervaringen kunnen in dit onderzoek onder andere worden opgevat als 

seksueel getinte opmerkingen of handtastelijkheden richting de hulpverlener. Maar ook 

seksuele contacten tussen patiënten kunnen als negatief ervaren worden. Uit uitspraken van 

respondenten is gebleken dat deze contacten in de dagelijkse praktijk voorkomen, maar dat 

men niet goed weet hoe met deze situaties om te gaan. Vaak wordt een negatief advies geuit 

over deze contacten. Daarom is het verbazingwekkend dat er een schijnbaar groot hiaat ligt 

tussen de praktijk en de resultaten. 

 In het hele proces van het uitvoeren van dit onderzoek zijn een aantal kritische punten 

te noemen. De Vragenlijst Seksuele Opvattingen en Overtuigingen is niet specifiek ontworpen 

voor de psychiatrie, waarbij vraag 12 spreekt over verpleegkundige. Dit is vervangen door 

hulpverlener. Toch zou, gezien de aard van de vragen, de VSOO wel voor dit doeleinde 

gebruikt kunnen worden. Maar getuige de bijschriften en opmerkingen bij de vragenlijst 

hebben bepaalde vragen tot verwarring geleid bij de respondent. 

 Een voorbeeld hierin is de vraag hoe gemakkelijk men zich voelt om over seksualiteit 

te praten ten opzichte van collega’s. In eerste instantie geeft de respondent aan dat men het 

met deze vraag oneens is. Maar uit de opmerkingen op de laatste pagina van de vragenlijst is 

op te maken, dat men niet goed weet hoe deze vraag te interpreteren of dat zij niet weten hoe 

collega’s zich voelen. In het eerste geval zou de vraag aangepast moeten worden voor verder 

onderzoek. In het tweede geval zou het kunnen betekenen dat men onderling niet praat over 

het aangaan van het gesprek met patiënten. 

 De VSOO is volgens figuur 1 op pagina 6 ingedeeld in drie subschalen, overtuigingen, 

gemakkelijkheid en vakinhoudelijke verantwoordelijkheid. Gezien de lage betrouwbaarheid 

van de individuele subschalen was het niet mogelijk om bepaalde uitspraken te genereren over 

de afzonderlijke schalen. In toekomstig onderzoek zouden de subschalen van belang kunnen 

zijn, omdat zij gedetailleerder en makkelijker antwoord kunnen geven op bepaalde 

onderzoeksvragen dan wanneer de antwoorden apart van elkaar worden berekend. Een 

onderzoek naar de validiteit van de betreffende constructen lijkt op zijn plaats.  

 Ook gaf men aan met enkele vragen in het deel over kennis moeite te hebben. Deze 

vragen gingen over methoden van counseling over seksualiteit en professionele vraagstukken 
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met betrekking tot seksuele revalidatie. Nu is dit begrijpelijk want deze onderwerpen zijn op 

het gebied van seksualiteit nog niet helemaal ingebed in de praktijk. Methoden van counseling 

kunnen in meerdere lagen van de organisatie uitgevoerd worden. Normaliter zou deze door de 

behandelaar gebruikt worden, maar sommige methoden van counseling kunnen op een ander 

niveau ingebed worden in de behandeling. In de toekomst zou dit een taak kunnen zijn van de 

Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige of de Persoonlijk Begeleider. Voorwaarde hiervoor 

is dat men hier in geschoold wordt. 

 Het herkennen van bepaalde problematiek gaat belangrijker worden naarmate men 

meer te maken gaat krijgen met het onderwerp seksualiteit. Het is voorstelbaar dat men op 

deze punten moeite heeft gehad met het invullen van deze vragen. Tevens speelt mee dat de 

vragenlijst over kennis oorspronkelijk werd gebruikt door enkele revalidatieklinieken, waar 

men op een ander niveau te maken krijgt met seksuele problematiek. 

 Verbondenheid, een subschaal van de Verkorte Seksuele Opvattingen Schaal, is een 

belangrijke factor die niet eerder is geïdentificeerd. Er is geen onderlinge samenhang 

gevonden met lichamelijkheid, een andere subschaal van VSOS, hoewel deze qua 

vraagstelling het tegenovergestelde is van verbondenheid. Dit is erg jammer, omdat nu de 

samenhang tussen verbondenheid en de attitude over de seksualiteit van de psychiatrische 

patiënt vaag blijft. Eventueel had hier een vergelijking gemaakt kunnen worden tussen 

mannen en vrouwen. Vaak wordt gesteld dat mannen op een andere manier naar seksualiteit 

kijken dan vrouwen. Vrouwen brengen seksualiteit meer in verband met liefde. Dit zou verder 

uitgewerkt kunnen worden in vervolgonderzoek. Misschien dat dan wat meer duidelijkheid 

komt over het begrip verbondenheid.  

 Het persoonlijke aspect wat in de vragenlijst besloten ligt heeft een aantal 

respondenten doen besluiten een deel of het geheel van de vragenlijst niet in te vullen. Tijdens 

de bijeenkomsten voorafgaande aan de vragenlijst bleek men al moeite te hebben met het 

persoonlijke aspect. Ondanks dat er verzekerd is dat alleen de onderzoeker toegang heeft tot 

de ruwe gegevens en dat absolute anonimiteit gegarandeerd is, heeft dit toch tot non-respons 

geleid. Drie vragenlijsten zijn niet ingevuld en in een gesloten antwoordenvelop 

teruggestuurd. Zes respondenten hebben het laatste deel van de vragenlijsten niet ingevuld. 

Een aantal respondenten heeft op de laatste pagina een opmerking geplaatst met allen 

hetzelfde commentaar ‘De vragenlijst is te persoonlijk om in te vullen’. Bovenstaande zou 

kunnen betekenen dat het onderwerp seksualiteit veel schroom oproept.  

 Over de generaliseerbaarheid van dit onderzoek zijn ook nog een aantal punten te 

noemen. Ondanks dat de steekproef uit 122 respondenten bestaat, zijn de significante 
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resultaten aan de lage kant. Tevens is de betrouwbaarheid van de vragenlijsten niet altijd 

hoog. Dit is anders voor de validiteit van de oorspronkelijke vragenlijsten. Maar desondanks 

is het moeilijk om de resultaten te generaliseren. De uitspraken zullen beperkt blijven tot de 

huidige steekproef, terwijl in eerste instantie beoogd was om de resultaten door te trekken 

naar een grotere groep hulpverleners. De diversiteit binnen deze steekproef zou kunnen 

voldoen aan een grotere populatie, maar ook dit is geen garantie om te kunnen generaliseren. 

De hoop is nu dat in toekomstig onderzoek een grotere generaliseerbaarheid wordt bereikt. 

 Een aanzienlijk deel van de specifieke attitude wordt voorspeld. Maar dit resultaat 

nodigt uit tot verdere inspectie van de variabelen die nu niet significant blijken te zijn. Tevens 

zouden er andere variabelen een rol kunnen spelen die tijdens de zoektocht naar informatie 

niet naar voren zijn gekomen.  

 Juist omdat deze steekproef moeilijk te generaliseren blijkt, is het van belang dat de 

verschillende aspecten die hier benoemd zijn, terugkomen in vervolgonderzoek. Op deze 

manier kan er structureel gekozen worden voor verbeteringen. Verbreding van kennis is hier 

een voorbeeld van. In deze steekproef bezit men een bovengemiddeld niveau aan kennis. Dit 

wil niet zeggen dat dit in een andere groep respondenten ook zo is. Zeker wanneer men denkt 

aan onderzoek buiten Altrecht of afdelingen van een andere aard. Een aanbeveling die uit dit 

verslag zal voortkomen, is het verbreden en op peil houden van de kennis. Dit geldt in grotere 

mate voor de hulpverlener die in de toekomst vaker met het onderwerp seksualiteit in 

aanraking zal komen. 

 Ondanks de kritische punten zijn er een aantal gunstige toekomstperspectieven te 

noemen. Uit opmerkingen van de respondenten blijkt niet alleen dat ze het vervelend vonden 

om de vragenlijst in te vullen: vele positieve geluiden werden waargenomen. Men juicht het 

toe en vindt het belangrijk dat het onderwerp seksualiteit onder de aandacht wordt gebracht. 

Een deel herkent en erkent de problematiek die gepaard kan gaan met een psychiatrische 

stoornis, en maakt zich daarom ook zorgen dat er soms weinig aandacht wordt besteed aan 

seksualiteit. Dit geldt niet alleen voor problemen maar ook voor bijvoorbeeld het aangaan van 

een relatie. Nu staat in dit onderzoek voornamelijk het problematische aspect ter discussie. 

Maar dit sluit niet uit dat daarom de positieve kanten van seksualiteit en intimiteit buiten spel 

komen te staan. 

 De huidige resultaten vormen een aanzet tot verbetering van de positie van de 

psychiatrische patiënt op het gebied van seksualiteit samen met de onderzoeken die al gedaan 

zijn. Duidelijk is geworden dat er een kwaliteitsslag gemaakt moet worden op het gebied van 

scholing en communicatie over seksualiteit onder hulpverleners en tussen hulpverleners en 
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patiënten. Deze zullen dan ook zeker meegenomen worden in de aanbevelingen die uit dit 

rapport zullen volgen. De hoop is nu dat de praktijk in de toekomst uit zal wijzen of deze 

kwaliteitsslag inderdaad gemaakt is. Er is nog veel te doen. Niet alleen in de praktijk, maar 

zoals eerder gebleken zeker ook in de vorm van toekomstig onderzoek. Ondanks 

bovenstaande resultaten zal er nog verdieping van de huidige resultaten nodig zijn om een 

compleet beeld te kunnen schetsen van de seksualiteit van de psychiatrische patiënt in de 

Nederlandse Geestelijke Gezondheidszorg. 
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