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Samenvatting 

Aanleiding: het onderwerp seksualiteit wordt binnen de huidige zorgverlening aan mannen 

met urogenitale kanker beperkt besproken door arts en verpleegkundige. Patiënten geven 

aan behoefte hebben aan informatie over seksualiteit, deze informatie verminderd zorgen en 

verbeterd de kwaliteit van leven. Verpleegkundigen kunnen hier een rol bij spelen. 

Momenteel is er geen verpleegkundige interventie beschikbaar om seksualiteit te bespreken 

met mannen met urogenitale kanker. 

Doel: het uitbrengen van een advies over de haalbaarheid van een experimentele studie 

naar het effect van twee geplande gesprekken over seksualiteit door een verpleegkundige 

met mannen met urogenitale kanker. Om dit te kunnen doen worden in deze pilotstudie twee 

vragen beantwoord: 1) hoe evalueren mannelijke patiënten die een operatie ondergaan voor 

urogenitale kanker twee geplande gesprekken met een verpleegkundige over seksualiteit;   

2) wat is de invloed van deze gesprekken op het seksueel functioneren en het zorgen maken 

over seksueel functioneren? 

Methode: een beschrijvende pilotstudie met one-group pretest-posttest design uitgevoerd in 

een Nederlands UMC. Seksueel functioneren werd gemeten met de International Index of 

Erectile Function (IIEF), zorgen maken over seksueel functioneren met de sexual bother 

questionnaire (SBQ), en evaluatie van de gesprekken met de gespreksevaluatievragenlijst 

(GEI). De twee geplande gesprekken over seksualiteit werden gegeven door één 

oncologieverpleegkundige aan mannelijke patiënten met urogenitale kanker.  

Resultaten: de gesprekken werden positief geëvalueerd door de dertien deelnemers. Het 

seksueel functioneren verslechterd na de operatie, maar de deelnemers maken zich niet 

meer zorgen over het seksueel functioneren na de operatie. Er is geen verband gevonden 

tussen de evaluatie van de gesprekken en de overige variabelen. 

Conclusie: de positief geëvalueerde gesprekken kunnen in een toekomstig experimenteel 

onderzoek in de huidige vorm gehandhaafd blijven. Een RCT is noodzakelijk om een 

uitspraak te doen over het effect van de geplande gesprekken. Dankzij deze pilotstudie is 

aangetoond dat voor een toekomstig RCT enkele methodische aanpassingen nodig zijn.  
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Planned Interviews about Sexuality  

as part of Routine Care to Men with  

Urogenitale Cancer. A Pilot study 

 

Abstract 

Background:  Within the existing health care to men with urogenitale cancer sexuality is 

limited discussed by doctors and nurses. Patients experienced information needs about 

sexuality, this information reduces bother and will improve the quality of life. Nurses should 

intervene in this information need. Currently there is no nursing intervention available to 

discuss sexuality with men with urogenitale cancer. 

Aim: to give an advice about the feasibility of an experimental study on the impact of two 

planned interviews on sexuality by a nurse with men with urogenitale cancer. To be able to 

give this advice, two questions are answered in this pilot study: 1) how do male patients who  

had surgery for urogenitale cancer assess two scheduled interviews with a nurse about 

sexuality, 2) what is the impact of these interviews on sexual function and sexual bother? 

Method: a descriptive pilot study with a one-group pretest-posttest design conducted in a 

Dutch UMC. Sexual function was assessed using the International Index of Erectile Function 

(IIEF), sexual bother with Sexual Bother Questionnaire (SBQ), and evaluation of the 

interviews with the Interview Evaluation Questionnaire (GEI). The two planned interviews 

about sexuality were given by an oncology nurse to male patients with urogenitale cancer 

Results: the interviews were evaluated positive by all thirteen participants. The sexual 

function deteriorated after surgery, but the participants do not experience more sexual bother 

after surgery. There is no correlation found between the evaluation of the interviews and the 

other variables. 

Conclusion and recommendation: since the interviews have been positively evaluated, the 

present form can be kept in a future experimental research. An RCT is necessary to 

determine the impact of the planned interview. This pilot study has shown that for a future 

RCT some methodological adjustments are necessary. 

 

Keywords: urogenitale neoplasm’s, sex counseling, sexual bother, nursing, male 
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Achtergrond 

De incidentie in Nederland van een vorm van urogenitale kanker, waaronder blaas-, 

prostaat-, penis- of zaadbalkanker, lag in 2006 op 12.000 per jaar1. Urogenitale tumoren 

worden veelvuldig behandeld middels chirurgie, wat in meer of mindere mate kan leiden tot 

een verstoring van het seksueel functioneren (SF)2.  

Seksueel functioneren verwijst naar het lichamelijk seksueel reageren binnen de seksuele 

responscyclus en het naar wens verlopen hiervan3. De seksuele respons cyclus bestaat uit 

de fasen verlangen, opwinding, plateau, orgasme en herstel4. De prevalentie van verstoord 

SF bij patiënten die een chirurgische behandeling voor urogenitale kanker ondergaan, 

varieert van 20% tot 90%, afhankelijk van de locatie van de tumor en de toegepaste 

chirurgische behandeling5-11.  

Seksueel functioneren is een onderdeel van seksualiteit. Seksualiteit is een 

mulitdimensionaal begrip, dat te maken heeft met psychische en belevingsaspecten, 

fysiologische en biologische aspecten en met gedrag en cultuur3. Deze benadering van 

seksualiteit wordt het biopsychosociale model genoemd3, 12. Seksueel functioneren heeft 

enkel betrekking op de fysiologische en biologische aspecten. Naast de fysiologische en 

biologische veranderingen kunnen er bij de ziekte kanker psychische en sociale 

veranderingen optreden, bijvoorbeeld een veranderd zelfbeeld, angst en rolconflicten, welke 

van invloed kunnen zijn op de andere aspecten van seksualiteit5, 12. Van verstoorde 

seksualiteit is pas sprake als een patiënt dit zelf als zodanig ervaart13. 

Patiënten met prostaat- en zaadbalkanker ervaren de informatievoorziening betreffende 

seksualiteit als onvoldoende6, 14. Onderzoek bij prostaatkankerpatiënten wijst uit dat de 

informatie over seksualiteit zich vooral richt op de erectiele functie, een onderdeel van SF10. 

Schover et al. geven in deze studie aan dat de informatievoorziening zich meer moet richten 

op seksualiteit in het geheel10. Dit wordt bevestigd door onderzoek van Lintz et al waar 

Amerikaanse prostaatkankerpatiënten aangeven behoefte te hebben aan ondersteuning en 

informatie over de onderwerpen ‘veranderde gevoelens van mannelijkheid’, ‘veranderingen 

in seksuele gevoelens’ en ‘veranderingen in seksuele relaties’15. Dit zijn onderwerpen die 

onder de psychische, belevings-, gedrags- en culturele aspecten van seksualiteit vallen.  

Bokhour et al. benoemt in een kwalitatieve studie dat onderwerpen als intimiteit, relatie met 

de partner, seksuele fantasieën en het mannelijk zelfbeeld tot zorgen leiden bij Amerikaanse 

prostaatkankerpatiënten16. Eveneens blijkt uit onderzoek onder prostaat- en 



Geplande gesprekken over seksualiteit  
Susanne Maassen 3165302 

Definitieve versie 18 september 2009 

 

 

 

5

blaaskankerpatiënten dat seksualiteit een onderwerp is dat tot veel zorgen leidt en de 

kwaliteit van leven beïnvloedt10, 14, 16, 17 

Onderzoek onder Nederlandse urologen toont aan dat alleen het seksueel functioneren 

besproken wordt in de spreekkamer. De overige aspecten van seksualiteit komen nauwelijks 

aan bod18. Nederlandse urologische patiënten geven aan behoefte te hebben aan minder 

medisch-technische informatie maar meer taboedoorbrekende informatie over de 

aandoeningen en aan informatie gericht op het omgaan met de aandoening en de 

bijbehorende bijwerkingen in het dagelijks leven. Patiënten wensen deze informatie te 

ontvangen van hun arts of verpleegkundige19. De huidige informatievoorziening door de 

urologen in een universitair medisch centrum (UMC) in Nederland is voornamelijk gericht op 

informatie over SF en specifiek de fasen opwinding, plateau en orgasme. De overige 

aspecten van seksualiteit komen nauwelijks aan bod, terwijl patiënten hier wel behoefte aan 

hebben15, 19. Seksualiteit valt in Nederland onder het verpleegkundig beroepsdomein20. De 

urologen in het betreffende UMC beschouwen het bespreken van seksualiteit dan ook als 

een verpleegkundige taak. In de huidige praktijk wordt het bespreken van seksualiteit door 

de verpleegkundigen niet gestructureerd opgepakt. Uit onderzoek van Gamel et al blijkt dat 

het bespreken van seksualiteit met kankerpatiënten door verpleegkundigen als moeilijk wordt 

ervaren20. Omdat seksualiteit bij patiënten met urogenitale kanker tot zorgen leidt en de 

kwaliteit van leven beïnvloedt is het wenselijk dat de verpleegkundige haar taak oppakt.  

In de afgelopen jaren zijn enkele verpleegkundige interventies ontwikkeld en onderzocht, die 

toepasbaar zijn gebleken om seksualiteit te bespreken21-23. De studies waren allen RCT’s en 

de populaties betroffen Amerikaanse prostaatkankerpatiënten. De interventies varieerden 

wat betreft vorm (telefonisch versus face-to-face; individueel versus groepsverband) en 

aantal contactmomenten (6 tot 8). De contactmomenten vonden allen plaats na de operatie. 

Niet bekend is of seksualiteit in zijn geheel werd besproken of enkel SF en evenmin of er 

gebruik werd gemaakt van een achterliggend model om seksualiteit te bespreken. Naast 

seksualiteit kwamen in deze interventies ook andere bijwerkingen, waaronder incontinentie, 

darmproblematiek en verwerkingsprocessen, aan bod. Het doel van de interventies was 

verschillend. Eenmaal was het doel vooral informeren over bijwerkingen van de 

behandeling22, bij de volgende studie was het uitgangspunt de kwaliteit van leven te 

verbeteren21. Bij de laatste was het verminderen van onzekerheid aangaande de ziekte het 
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doel. Specifiek op seksualiteit werden de uitkomsten ‘SF’21-23, ‘zorgen maken over 

seksualiteit’21, 22, ‘tevredenheid met SF’23 en ‘seksuele rolbeperking’21 gemeten. Doordat de 

uitkomsten verschillen en ze gemeten werden met verschillende meetinstrumenten zijn de 

onderzoeken moeilijk vergelijkbaar. Wel bleek uit alle drie de studies dat de interventies geen 

invloed hadden op SF. Op de overige uitkomsten (‘zorgen maken over seksualiteit’, 

‘tevredenheid met SF’, ‘seksuele rolbeperking’) was er wel sprake van een effect, in het 

voordeel van de interventiegroepen. Patiënten maakten zich minder zorgen wanneer er 

aandacht aan seksualiteit werd besteed. Moeilijk hierbij blijft dat seksualiteit enkel een 

onderdeel was van de interventies. De overige onderdelen (waaronder incontinentie, 

darmproblematiek en verwerkingsprocessen) wegen mogelijk ook mee in het oordeel van 

patiënten. 

Naast deze interventies voor prostaatkankerpatiënten is internationaal niets bekend over 

soortgelijke interventies bij overige vormen van urogenitale kanker bij mannen. Voor vrouwen 

met gynaecologische kanker is er wel een Nederlandse studie beschikbaar24. Hier is een 

interventie ontworpen en getest waarbij ‘sexual teaching’ werd toegepast door  

oncologieverpleegkundigen. Onder sexual teaching wordt hier verstaan het geven van 

informatie en steun. Tijdens een gesprek volgend op de behandeling, wordt informatie over 

te verwachte situaties rond SF en de relatie met de partner besproken. Tevens wordt steun 

geboden op gebied van seksualiteit, de patiënt wordt aangespoord haar eigen ervaringen 

omtrent seksualiteit te onderzoeken, en vervolgens worden alternatieve suggesties voor 

mogelijke problemen met seksualiteit gegeven. Zowel de patiënten als de verpleegkundigen 

die de interventie gaven, evalueerden de inhoud en uitvoerbaarheid van de interventie 

positief in kwalitatieve interviews24.  

Probleemstelling 

Momenteel wordt gedurende het behandeltraject voor mannelijke patiënten met urogenitale 

kanker in een UMC in Nederland, alleen over seksualiteit gesproken door de uroloog. Deze 

gesprekken gaan voornamelijk over SF, de psychisch, belevings-, gedrags- en culturele 

aspecten van seksualiteit komen zelden aan bod. Het bespreken van seksualiteit is een 

verpleegkundige taak die in het betreffende UMC nu niet wordt opgepakt. Seksualiteit blijkt 

zowel voor patiënten als verpleegkundigen een moeilijk bespreekbaar begrip19. Patiënten 

ervaren schaamte over het onderwerp en beginnen er daardoor niet snel zelf over. Het 
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initiatief dient daarom bij de verpleegkundige te liggen13. Uit eerdere internationale 

onderzoeken is gebleken dat er effectieve verpleegkundige interventies  bestaan om 

seksualiteit bespreekbaar te maken met urogenitale kankerpatiënten. Geen van deze 

interventies is getest bij Nederlandse mannelijke patiënten met urogenitale kanker. 

Doel van het onderzoek 

Het doel van deze studie is het uitbrengen van een advies over de haalbaarheid van een 

experimentele studie naar het effect van twee geplande gesprekken over seksualiteit door 

één verpleegkundige met mannen met urogenitale kanker. Het advies richt zich enerzijds op 

de vraag hoe mannen met urogenitale kanker twee geplande gesprekken evalueren. 

Anderzijds op het vaststellen of het gekozen design, de selectieprocedures van de 

deelnemers, de meetmomenten en de uitkomstmaten geschikt zijn voor experimenteel 

onderzoek. 

Deze studie is te beschouwen als een pilotstudie. De volgende onderzoeksvragen zijn 

geformuleerd: 

1. Hoe evalueren mannelijke patiënten die een in opzet curatieve operatie ondergaan 

voor een vorm van urogenitale kanker, twee geplande gesprekken met één 

verpleegkundige over seksualiteit? 

2. Welke invloed hebben deze geplande gesprekken op het seksueel functioneren van 

mannen met urogenitale kanker en op de mate waarin deze mannen zich zorgen 

maken over hun seksueel functioneren na één in opzet curatieve operatie bij 

urogenitale kanker?  

Methode 

Design 

In deze beschrijvende pilotstudie werd middels een kwantitatieve methode twee geplande 

gesprekken door een verpleegkundige over seksualiteit met mannelijke urogenitale 

kankerpatiënten geëvalueerd. De pilotstudie werd uitgevoerd middels een quasi-

experimentele opzet met een one-group pretest-posttest design25. 

 

Interventie 

Voor deze pilotstudie werd een verpleegkundige interventie ontwikkeld  bestaande uit twee 

geplande gesprekken over seksualiteit, één voor en één zes tot acht weken na de operatie. 
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Boonzaier et al. geeft in zijn literatuurstudie vier cruciale momenten aan in het 

behandeltraject voor kanker wanneer patiënten meer behoefte hebben aan informatie en 

ondersteuning en te maken hebben met meer stress26. Deze momenten zijn: 1) voor de 

behandeling wanneer men weet niet wat er te gebeuren staat, 2) tijdens de behandeling 

wanneer er acute vragen zijn, 3) bij het beëindigen van de behandelperiode wanneer men 

onzeker kan zijn over de toekomst en worstelt met de bijwerkingen en 4) een langere periode 

na de behandeling wanneer er sprake kan zijn van angst voor terugkeer van de ziekte.  

Voor de huidige interventie werd ervoor gekozen om het eerste gesprek te plannen op het 

eerste cruciale moment, omdat een patiënt dan goed geïnformeerd de operatieve periode 

ingaat en daardoor minder angstig zal zijn27, 28. Dit gesprek vond aansluitend aan de 

verpleegkundige anamnese plaats op het preoperatief verpleegkundig spreekuur.                                     

Het tweede gesprek werd gepland op het derde cruciale moment. Op dit moment bezoekt de 

patiënt de arts en wordt de behandelperiode afgesloten. Omdat deze studie zich focust op 

een van de bijwerkingen van de behandeling is dit het meest geschikte moment. Tijdens het 

tweede gesprek werd eveneens gesproken over ervaren problemen met betrekking tot 

incontinentie en stomaverzorging. Net als tijdens het eerste gesprek werd een duidelijk 

onderscheid gemaakt tussen de onderwerpen behorende bij het onderdeel seksualiteit en de 

overige onderwerpen.  

Beide gesprekken bestonden uit een persoonlijk gesprek. De inhoud van de gesprekken is 

gebaseerd op de interventie zoals toegepast in een eerdere Nederlandse interventie studie24. 

De volgende onderwerpen kwamen aan bod: SF en de mogelijke veranderingen hierin na 

een operatie voor urogenitale kanker, ervaringen van de patiënt met seksualiteit, hoe gaat de 

patient om met veranderingen in seksuele gevoelens, gevoelens van mannelijkheid en in de 

seksuele relatie, en welke onzekerheden en fabels en fantasieën er leven bij patiënten over 

SF en seksualiteit. De gesprekken duurden respectievelijk gemiddeld 15 en 20 minuten.  

Om de gesprekken vorm te geven werd gebruik gemaakt van het PLISSIT- model van 

Annon29.  Dit model gaat uit van een proactieve aanpak en bestaat uit vier fasen; permission 

(1), limited information (2), specific suggestions (3), intensive therapy (4). De eerste drie 

fasen mogen uitgevoerd worden door een verpleegkundige30. Tijdens fase 1 wordt 

toestemming gegeven om een gesprek aan te gaan over seksualiteit. Luisteren naar het 

verhaal van de patiënt is belangrijk in deze fase. De tweede fase is het geven van beperkte 

informatie over de gevolgen van de ziekte en de behandeling op seksualiteit. Het uit de 

wereld helpen van misverstanden, onduidelijkheden en mythes is onderdeel van deze fase. 
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Al deze informatie wordt op een heldere en feitelijke en voor de patiënt begrijpelijke manier 

verstrekt. Te gedetailleerde informatie is niet nodig in deze fase. Tijdens de derde fase wordt 

overgegaan op het inwinnen van informatie over het specifieke probleem van de patiënt. 

Vervolgens kan er advies worden gegeven. Het gaat hierbij vooral om aspecten van 

seksualiteit en seksuele gezondheid en niet specifiek seksueel gedrag, dat is voorbehouden 

aan fase 429. Tijdens het eerste gesprek werden fasen 1 en 2 doorlopen. Fase 3 wordt hier 

achterwege gelaten omdat wordt veronderstelt dat voor een behandeling nog geen behoefte 

is aan concrete adviezen. Het tweede gesprek behandeld wederom de fasen 1, 2 en 

daarnaast ook fase  3.  

De beiden gesprekken werden gevoerd door dezelfde oncologieverpleegkundige welke 

getraind is in het voeren van gesprekken over seksualiteit. 

 

Steekproef,  werving en informed consent 

De doelpopulatie van deze studie bestond uit Nederlandse mannen met urogenitale kanker 

die een (in opzet) curatieve chirurgische behandeling ondergingen in een UMC in Nederland 

in de periode februari tot juni 2009. Omdat gestreefd werd naar een zo groot mogelijk 

deelnemersaantal werd gebruik gemaakt van een gelegenheidssteekproef. Inclusie van 

deelnemers vond plaats als ze voldeden aan de volgende criteria: een vorm van urogenitale 

kanker aan blaas, prostaat, testis of penis, 18 jaar of ouder, ondergaan van een operatieve 

behandeling en Nederlands kunnen spreken, lezen en schrijven. Exclusiecriteria waren: een 

spoedopname of het aanwezig zijn van een instabiele fase van schizofrenie, dissociatieve of 

bipolaire stoornis of een vorm van dementie. Ook werd een patiënt geëxludeerd als hij al een 

eerdere operatie had ondergaan waarbij een verstoord SF is opgetreden. Omdat het doel 

van een pilotstudie is op kleine schaal te onderzoeken of een interventie vooruitgang belooft, 

is een grote steekproef niet vereist25.  

De werving van de deelnemers zou in eerste instantie plaatsvinden via de urologen. Toen 

bleek dat dit moeizaam verliep, werd de studie geïntroduceerd tijdens het telefoongesprek 

waarin de operatiedatum werd medegedeeld. Vervolgens kregen de mogelijke deelnemers 

een patiënteninformatieformulier (PIF) en toestemmingsformulier opgestuurd. In de PIF werd 

beschreven: de achtergrond van het onderzoek, de doelstelling, de methode van 

gegevensverzameling en de procedure.  
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De gegevens van de deelnemers werden anoniem behandeld. Voor het onderzoeksprotocol 

werd een verklaring van geen bezwaar afgegeven door de Medisch Ethische Toetsing 

Commissie (METC). 

Gegevensverzameling 

Over drie variabelen werden gegevens verzameld: ‘evaluatie van de gesprekken’, ‘seksueel 

functioneren’ en ‘zorgen maken over seksueel functioneren’. Deze variabelen werden op 

twee meetmomenten, gekoppeld aan de gespreken, gemeten door gebruik te maken van 

vragenlijsten. Het eerste meetmoment lag een week voor de operatie. Hierbij werden de 

variabelen ‘SF’ en ‘zorgen maken over SF’ voor het eerste gesprek gemeten en ‘evaluatie 

van het gesprek’ na het eerste gesprek. Het tweede meetmoment vond zes tot acht weken 

na de operatie plaats, waarbij de variabelen op dezelfde manier werden gemeten. 

Voorafgaand aan het eerste gesprek werden van alle deelnemers enkele demografische 

gegevens verzameld om de steekproef te kunnen beschrijven, te weten: leeftijd, het hebben 

van een seksuele partner, ziektebeeld, soort operatie. Ten tijde van het tweede gesprek 

werd hier de PA-uitslag aan toegevoegd.  

 

Meetinstrumenten 

Om de variabele ‘SF’ te meten, werd gebruik gemaakt van de International Index of Erectile 

Function (IIEF)31. Een internationaal veelgebruikte en geaccepteerde schaal in studies over 

SF32, 33. De IIEF bestaat uit 15 vragen verdeeld over 5 domeinen; erectiele functie, 

functioneren van orgasmen, seksueel verlangen, tevredenheid met seksuele gemeenschap 

en algehele tevredenheid. De vragen hebben 5 of 6 antwoordmogelijkheden, variërend van 

geen activiteit tot altijd. De minimale score is 5 punten, de maximale score is 75 punten, 

waarbij geldt: hoe hoger de score des te beter de erectiele functie. De IIEF heeft een sterke 

interne consistentie met cijfers variërend van 0.91 tot 0.96. De test-hertest scoort hoog met 

0.82, ook de construct validiteit is goed31. De vragenlijst is vertaald in het Nederlands. De 

validiteit van de Nederlandse versie is niet bekend. Het invullen van de IIEF duurt ongeveer 

10 minuten. 

Voor de variabele ‘evaluatie van de gesprekken’ werd een nieuw meetinstrument ontwikkeld: 

het gespreks-evaluatie-instrument (GEI). Dit inhoud van de GEI is gebaseerd op een 

meetinstrument dat werd gebruikt door Schreurs et al. om een verpleegkundige interventie te 

evalueren34. De GEI bestaat uit 20 items verdeeld over 5 domeinen: vorm, inhoud, impact op 
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de afhankelijke variabelen, houding van de verpleegkundige en totale waardering. De items 

zijn weergegeven in de vorm van stellingen, welke beantwoord worden op een vierpunts 

Likert schaal, met de antwoordmogelijkheden; ‘helemaal niet mee eens (1)’, ‘niet mee eens 

(2)’, ‘mee eens (3)’ en ‘helemaal mee eens (4)’. Er is gekozen voor een vierpuntschaal 

omdat respondenten dan gedwongen worden een mening uit te spreken25. Een start werd 

gemaakt met de validering door het bepalen van de inhoudsvaliditeit volgens de methode 

van Lynn35. Uit de beoordeling van de inhoudsvaliditeit bleek dat 20 items relevant bevonden 

werden. Deze vormden samen het uiteindelijke meetinstrument.  

De GEI werd twee keer ingevuld, er bestaan twee versies. In de eerste versie is het domein 

‘impact’ niet aanwezig. Dit omdat een patiënt dan nog niet geopereerd is en nog geen tijd 

heeft gehad om tot inzicht over de impact van de gesprekken te komen. De vragenlijst had 

betrekking op de periode van de afgelopen vier weken. Onderaan de vragenlijst werd vrije 

ruimte gelaten voor overige opmerkingen, dit omdat het een nieuwe vragenlijst betrof. 

Mogelijk werden er nog andere aspecten benoemd. Het invullen nam ongeveer 5 minuten in 

beslag.  

 

De vragenlijst om de variabele ‘zorgen maken over SF’ te meten is eveneens een nieuw 

instrument: sexual bother questionnaire (SBQ). In eerdere studies werd de variabele ‘zorgen 

maken over SF’ gemeten middels de UCLA Prostaat Cancer Index21, 22. Dit veelomvattende 

instrument heeft slechts één item over deze variabele36. Omdat in deze pilotstudie ‘zorgen 

maken over SF’ een belangrijke variabele is, werd gekozen voor een gedetailleerder 

meetinstrument, met als doel specifiekere uitspraken te kunnen doen. De inhoud van de 

zeven items werd afgeleid van de items en domeinen van de IIEF. Een item over het 

zelfbeeld werd toegevoegd, omdat uit literatuur blijkt dat een verstoord SF van invloed kan 

zijn op het zelfbeeld van patiënten12, 13, 37. Alle items zijn gesteld in de vorm: “heeft u zich de 

afgelopen vier weken zorgen gemaakt over uw seksueel verlangen?” De 

antwoordmogelijkheden zijn gegeven op een vierpunt Likertschaal (1 =ja ik maak me heel 

erg ongerust; tot 4 = nee, ik maak me hier helemaal niet ongerust over). De score is 

minimaal 7 en maximaal 28 punten, waarbij een hoge score correspondeerde met minder 

zorgen. Het invullen van deze vragenlijst nam 3 minuten in beslag. Ook hier werd een start 

gemaakt met de validering van de inhoud via de methode van Lynn35. Alle items werden door 

de experts als relevant beschouwd.. 
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Data analyse 

Op alle gegevens werd beschrijvende statistiek toegepast. Voor de IIEF waren dit in lijn met 

eerder onderzoek gemiddelde en standaarddeviatie31-33. Bij de overige meetinstrumenten 

werd in verband met het ordinale meetniveau gebruik gemaakt van de mediaan en spreiding. 

Vergelijkende analyse tussen de twee meetmomenten werd gedaan met een Wilcoxon toets 

voor gepaarde steekproeven. Om na te gaan of er een verband is tussen de drie variabelen 

werd een Spearman’s rangcorrelatie verricht. Niet-parametrische toetsen werden gebruikt in 

verband met de kleine steekproef en het ordinale meetniveau. Gemiste data werden niet 

meegenomen in de analyses. Een verschil werd statistisch significant beschouwd indien de 

p-waarde kleiner was dan 0,05. De verzamelde data werd geanalyseerd met SPSS 15.0 

(Statistical Package for Social Science). 

Resultaten 

Onderzoekspopulatie en respons 

In de dataverzamelingsperiode voldeden 35 patiënten aan de inclusiecriteria. Hiervan 

werden dertien patiënten niet benaderd, zeven op basis van een van de exclusiecriteria en 

zes in verband met omstandigheden waardoor het uitreiken van de PIF onmogelijk was (zie 

figuur 1). Van de 22 patiënten die een PIF ontvingen, gaven twee geen informed consent 

door onvoorziene omstandigheden en zeven patiënten weigerden deelname.  

In de periode van dataverzameling speelde er een aantal factoren die van invloed waren op 

de werving, bijvoorbeeld afwezigheid van de urologen. Hierdoor was het aanbod te opereren 

patiënten minder in vergelijking met voorgaande jaren.  

>>Figuuur 1<< 

Steekproef 

Dertien patiënten gaven toestemming voor deelname en rondden beide gesprekken af. De 

gemiddelde leeftijd was 56 jaar en de meerderheid had een partner (zie tabel 1). Het 

grootste deel van de deelnemers onderging een behandeling voor een prostaatcarcinoom.  

>> Tabel 1<< 

Evaluatie van de gesprekken. 

Dertien patiënten vulden twee keer de GEI in. De GEI had in deze studie een cronbach’s 

alpha van 0,82. De alpha van de afzonderlijke domeinen lag eveneens boven de 0,8. Geen 

enkel item bleek de alpha negatief te beïnvloeden. 

Beide gesprekken werden positief geëvalueerd op alle domeinen (zie tabel 2). De 
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vergelijkende analyse toonde geen significante verschillen in de totale evaluatie en op 

domeinniveau. Op itemniveau bleek er één significant verschil (P = 0,03): was de besproken 

informatie begrijpelijk? Hier was het voor het eerste gesprek meer mee eens dan tijdens het 

tweede gesprek. In beide gevallen vond men de informatie echter wel begrijpelijk.  

<< tabel 2>> 

Het domein impact werd eenmaal gemeten, vergelijkende analyse was niet mogelijk. Het 

domein scoort positief, de meerderheid van de deelnemers was het eens met de stellingen, 

Wel is er een grote spreiding zichtbaar op de stellingen: “het gesprek heeft vertrouwen 

gegeven in de mogelijkheid tot SF”, “door het gesprek ben ik gaan nadenken over SF”, “door 

het gesprek ben ik me minder zorgen gaan maken over SF” en “ik heb het gevoel dat er een 

last van mijn schouders valt nu ik met een professional heb kunnen praten over seksualiteit”. 

Een deelnemer maakt hier een opmerking over in de vrije ruimte: “het gesprek heeft mij 

eerder dan vertrouwen, inzicht gegeven in de mogelijkheden. In de periode voorafgaand aan 

het gesprek heb ik veel over deze materie nagedacht”. 

Een ander item met een afwijkende spreiding was ‘het gekozen tijdstip voor het gesprek is 

juist’. Niet alle deelnemers vonden het gekozen tijdstip van de gesprekken juist. Een 

deelnemer maakte hier een opmerking over in de open ruimte; “het tweede gesprek is veel te 

vroeg gepland, het is zinvoller dit later te plannen”. 

Overige aanvullende opmerkingen waren: ‘de vragen zijn soms afhankelijk van je partner”, 

“wij hebben de gesprekken als heel prettig ervaren”.  

Seksueel functioneren 

Alle dertien deelnemers vulden twee keer de IIEF in. Er werd een cronbach’s alpha gemeten 

van 0,98. 

Voorafgaand aan de operatie is de gemiddelde score op de IIEF 41,7. Na de operatie is dit 

26,5. Het SF voor en na de operatie verschilt significant (0,02). Op alle domeinen met 

uitzondering van het domein ‘algehele tevredenheid’ was sprake van een significante 

verslechtering na de operatie(zie tabel 3).  

>>Tabel 3<< 

Zorgen maken over seksueel functioneren 

De SBQ werd tijdens de voormeting door één patiënt vergeten in te vullen, daardoor werd de 

analyse gedaan met twaalf deelnemers. De cronbach’s alpha was 0,93. Geen item 

beïnvloedde de alpha negatief.  

Voorafgaand aan de operatie is de mediane score 23, na de operatie is dit 21,5. De 
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vergelijkende analyse toont zowel in zijn geheel als op itemniveau geen significant verschil 

aan (zie tabel 4). Figuren 2 en 3 laten zien dat er op het moment van het tweede gesprek wel 

een toename is in het zorgen maken ten opzichte van het eerste gesprek, met uitzondering 

van het item ‘zorgen maken over het seksueel verlangen’.  

>>Tabel 4<< 

>> figuur 2 & 3<< 

Verband seksueel functioneren, zorgen maken over seksueel functioneren en evaluatie van 

de gesprekken 

Een Spearman’s rangcorrelatie laat zien dat er sprake is van een positief verband bij een 

95% betrouwbaarheidsinterval tussen de variabelen ‘SF’ en ‘zorgen maken over SF’ met een 

correlatiecoëfficiënt van 0,43 en een p-waarde van 0,03. Dit betekent dat naarmate het SF 

beter is, men zich minder zorgen maakt over het SF. Er is geen lineair verband gevonden 

tussen de overige variabelen. 

 

Discussie  

Het doel van deze studie was het uitbrengen van een advies over de haalbaarheid van een 

experimentele studie naar het effect van twee geplande gesprekken over seksualiteit door 

één verpleegkundige met mannen met urogenitale kanker. Om dit advies te kunnen geven 

wordt eerst de gebruikte interventie ‘de geplande gesprekken’ besproken en wordt 

vervolgens ingegaan op het gebruikte design, steekproef en werving, gegevensverzameling, 

meetinstrumenten en data-analyse. 

 

De geplande gesprekken 

De resultaten van deze pilotstudie laten een positieve evaluatie van de twee geplande 

gesprekken over seksualiteit door één verpleegkundige zien. De twee geplande gesprekken 

over seksualiteit lijken te voorzien in de behoefte aan informatie over seksualiteit die in 

eerder internationaal onderzoek is aangetoond6, 10, 14, 15.  

De inhoud van de twee gesprekken werd positief geëvalueerd: patiënten vonden de 

informatie toepasbaar in hun eigen situatie en door het gesprek zegt men te weten wat te 

verwachten in de komende periode aangaande seksualiteit. De punten waar 

prostaatkankerpatiënten behoefte aan hebben15, 16: ‘veranderde gevoelens van 

mannelijkheid/mannelijk zelfbeeld’, ‘veranderingen in seksuele gevoelens’, ‘veranderingen in 

seksuele relaties/relatie met de partner’, ‘intimiteit’ en ‘seksuele fantasieën’ zijn tijdens de 
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gesprekken aan bod gekomen.  

Het domein ‘vorm’ werd positief geëvalueerd. Enkel het item over het tijdstip week af door 

een grotere spreiding dan de overige items. Het tijdstip van de twee gesprekken werd 

gebaseerd op de door Boonzaier et al benoemde vier cruciale momenten van 

informatievoorziening in een behandeltraject voor kanker26. Het eerste gesprek vond plaats 

na de verpleegkundige anamnese één week voor de operatie. Op één na vonden alle 

deelnemers dit moment geschikt voor de informatie over seksualiteit. De deelnemer die zich 

niet kon vinden in het tijdstip werd door patiëntgebonden omstandigheden in plaats van een 

week voorafgaand aan de operatie, slechts een dag voor de operatie voorgelicht.  

Uit een review van Knight en Latini blijkt dat informatie over seksuele gevolgen door 

prostaatkankerpatiënten voorafgaand aan het moment van behandelingkeuze gewenst 

wordt38.  De prostaatkankerpatiënten in deze studie konden zich echter allemaal vinden in 

het tijdstip van het eerste gesprek, de bevindingen van Knight en Latini worden hier niet 

bevestigd.  

Ook enkel één deelnemer gaf aan het tweede gesprek (zes tot acht weken na de operatie) 

slecht getimed te vinden. In zijn geval was er sprake van een uitgezaaide ziekte en slechte 

prognose. Drie andere deelnemers met uitgezaaide ziekte hadden geen moeite met het 

tijdstip van het tweede gesprek. Mensen kunnen hun seksuele leven anders gaan 

beoordelen ten gevolge van een ernstige ziekte39. Dit verklaart de mening van deze 

deelnemer. Maar soms kan er sprake zijn van een positief effect: men waardeert wat men 

nog kan waarderen39. Dit is mogelijk het geval bij de drie andere deelnemers. 

In eerdere internationale interventie studies vinden gesprekken ook plaats op een termijn van 

vier tot achten weken na de operatie21-23. De keuze voor het tijdstip van beide gesprekken 

wordt zodoende als geschikt beschouwd, zeker in het geval van curatief behandelde 

patiënten. Bij patiënten met een uitgezaaide ziekte lijkt het verstandig eerst de plaats van 

seksualiteit in hun leven te bepalen. 

De beide gesprekken werden door dezelfde verpleegkundige gevoerd. De houding van deze 

verpleegkundige werd positief geëvalueerd. Het opbouwen van een vertrouwensband is 

belangrijk bij gesprekken over seksualiteit. Patiënten moeten zich veilig en gerespecteerd 

voelen om vrijelijk over seksualiteit te praten40. De verpleegkundige in deze studie wist dit 

gevoel van veiligheid te creëren.  

Op het domein ‘impact’ is een grotere spreiding zichtbaar. Een deelnemer gaf aan dat het 

gesprek hem inzicht had gegeven in de mogelijkheden na het optreden van een verstoord 
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SF. In de GEI zat geen vraag opgenomen die hiernaar vroeg. Voor vervolgonderzoek is dit 

wel aan te bevelen. Een tweede mogelijke verklaring voor de grotere spreiding is dat 

Nederlandse patiënten bijwerkingen van behandelingen accepteren en zich eraan 

aanpassen41. Een derde verklaring is de formulering van de stellingen behorende bij het 

domein ‘impact’ in de GEI. Drie stellingen vragen naar het SF. De gesprekken gingen over 

seksualiteit als geheel. Mogelijk dat wanneer gevraagd was naar seksualiteit was er een 

andere score op het domein impact geweest. 

De GEI is in deze studie een praktisch meetinstrument gebleken. De GEI is geschikt voor 

gebruik bij het ontwikkelen van interventies gericht op kankerpatiënten. Wel zijn er een 

aantal aanpassingen noodzakelijk. Ten eerste dient er een specificatie te komen bij de 

antwoordmogelijkheden 1 (‘helemaal niet mee eens’) en 2 (‘niet mee eens’) waar men deze 

keuze toe kan lichten. Dit verbetert de mogelijkheid tot analyse. Als tweede dient een item 

toegevoegd te worden bij het domein ‘impact’, wat vraagt naar het verkregen inzicht in 

mogelijkheden. Tenslotte is verdere validering aan te bevelen. 

In deze pilotstudie is de interventie van twee geplande gesprekken over seksualiteit door één 

verpleegkundige met mannen met urogenitale kanker haalbaar gebleken. In de toekomst kan 

deze interventie in de huidige vorm en met dezelfde inhoud, gegeven door één 

verpleegkundige gehandhaafd worden. 

  

De pilotstudie 

Deze pilotstudie werd uitgevoerd met oog op een toekomstig experimenteel onderzoek.  

Voor de pilotstudie werd gekozen voor een one-group pretest-posttest design. Door het 

ontbreken van een controlegroep kon er geen uitspraak worden gedaan over het effect van 

de gesprekken op de uitkomsten ‘SF’ en ‘zorgen maken over SF’.  Met een randomised 

controled trail (RCT) en een op een poweranalyse gebaseerde steekproef wordt dit wel 

mogelijk25.  

De werving van deelnemers verliep moeizaam, de helft van de benaderde deelnemers 

weigerden toestemming. Het woord seksualiteit heeft voor iedereen een andere lading42. Dit 

geldt zowel voor hulpverleners als voor patiënten. Bij onderzoek over seksualiteit is een 

duidelijke voorlichting over het doel en de methode, zowel mondeling als schriftelijk, 

belangrijk om uitval van patiënten te voorkomen. Ondanks dat recent onderzoek heeft 

aangetoond dat blaaskankerpatiënten behoefte hebben aan informatie aangaande 

seksualiteit, is in figuur 1 zichtbaar dat juist deze patiënten aangeven geen behoefte aan 
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informatie te hebben43. 

De gegevensverzameling werd in deze pilotstudie uitgevoerd door de persoon die ook de 

twee gesprekken met de patiënten voerde. Dit kan gezorgd hebben voor bias. In 

vervolgonderzoek is dit niet aan te raden. 

In de twee geplande gesprekken kwamen alle aspecten van seksualiteit aan bod. De 

gebruikte uitkomsten ‘seksueel functioneren’ en ‘zorgen maken over seksueel functioneren’ 

zijn een onderdeel van seksualiteit en hebben geen betrekking op het geheel aan besproken 

aspecten. Een operatie voor urogenitale kanker heeft regelmatig een verstoring van het SF 

tot gevolg2, 5. Een gespreksinterventie kan hier niets aan veranderen. Dit wetende was in 

deze studie vooraf al bekend dat op de uitkomst SF een verslechtering zichtbaar zou zijn. 

Om de invloed van een verpleegkundige gespreksinterventie te meten is het aan te raden in 

vervolgonderzoek te kiezen voor de uitkomsten: ‘seksualiteit’ en ‘zorgen maken over 

seksualiteit’.   

De gebruikte meetinstrumenten in deze pilotstudie pasten bij de uitkomsten ‘SF’ en ‘zorgen 

maken over SF’. De IIEF meet het SF van mannen. Beck et al benoemt in haar review dat 

veel onderzoeken naar seksualiteit bij prostaatkankerpatiënten enkel SF meten maar 

pretenderen seksualiteit als geheel te meten44. Dit is het geval bij de IIEF, de domeinen en 

daarbij behorende vragen richten zich allen op het SF. Omdat de IIEF internationaal veel 

gebruikt wordt is het in een vervolgonderzoek toch aan te raden deze vragenlijst te 

gebruiken, in verband met de vergelijkbaarheid met andere studies.  Wel is het 

aanbevelingswaardig om naast de IIEF een meetinstrument te gebruiken die de overige 

aspecten van seksualiteit meet.   

De voor deze studie ontwikkelde SBQ bleek intern consistent en valide. De vragen pasten bij 

de uitkomst ‘zorgen maken over SF’. Wanneer in een vervolgstudie de uitkomst veranderd in 

‘zorgen maken over seksualiteit’ dan dient de SBQ aangevuld  te worden met vragen die op 

de overige aspecten van seksualiteit betrekking hebben. Vervolgens is verdere validering 

aan te bevelen. 

In de data-analyse is gebruik gemaakt van niet-parametrische methoden in verband met de 

kleine steekproef en ordinaal meetniveau. Parametrische methoden verdienen de voorkeur. 

Deze kunnen worden toegepast wanneer de steekproef normaal verdeeld is25. Hiervoor dient 

een poweranalyse te worden utgevoerd.  
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Conclusie 

Het doel van deze studie was het uitbrengen van een advies over de haalbaarheid van een 

experimentele studie naar het effect van geplande gesprekken over seksualiteit door een 

verpleegkundige met mannen die een operatie ondergaan voor urogenitale kanker. Om dit 

advies uit te brengen werd eerst de volgende onderzoeksvraag beantwoord: hoe evalueren 

mannen met urogenitale kanker twee geplande gesprekken over seksualiteit door één 

verpleegkundige? Uit de pilotstudie is gebleken dat mannen met urogenitale kanker de twee 

geplande gesprekken op vorm, inhoud en houding van de verpleegkundige, positief 

evalueren. Het gebrek aan informatie dat uit eerder onderzoek naar voren komt, wordt door 

de twee geplande gesprekken verholpen. In een toekomstig experimenteel onderzoek kan 

men deze gesprekken onveranderd toepassen.  

De tweede onderzoeksvraag luidde: welke invloed hebben deze geplande gesprekken op het 

SF van mannen met urogenitale kanker en op de mate waarin deze mannen zich zorgen 

maken over hun SF na een in opzet curatieve operatie bij urogenitale kanker? Om op deze 

onderzoeksvraag antwoord te geven is een RCT nodig. Deze pilotstudie heeft aangetoond 

dat een RCT haalbaar kan zijn mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Ten 

eerste dient een poweranalyse te worden verricht zodat de juiste steekproefgrootte kan 

worden vastgesteld. Op de tweede plaats dient de werving in een RCT op  eenduidige  wijze 

te worden uitgevoerd. Medewerking van alle betrokkenen is dan vereist. De derde 

voorwaarde is dat meerdere verpleegkundige in staat zijn de gesprekken uit te voeren dit in 

verband met de praktische haalbaarheid van een RCT. Wel is het van belang dat het eerste 

en twee gesprek bij één deelnemer door dezelfde verpleegkundige wordt gevoerd. 

Daarnaast dient degene die de gegevens verzameld niet een van de uitvoerende 

verpleegkundigen te zijn. De vierde voorwaarde is dat de uitkomsten veranderd worden in 

‘seksualiteit’ en ‘zorgen maken over seksualiteit’. Alleen op die manier kan een effect worden 

aangetoond van een verpleegkundige gespreksinterventie. Ook dekken deze uitkomsten de 

inhoud van de gesprekken beter. Deze voorwaarde impliceert vervolgens de laatste 

voorwaarde. Om deze uitkomsten te meten dienen de meetinstrumenten aangevuld te 

worden met instrumenten die de complete lading van de uitkomsten dekken. 

 

Dit onderzoek is de eerste studie naar een verpleegkundige gespreksinterventie onder 

Nederlandse mannelijke patiënten met urogenitale kanker. De resultaten zijn van belang 

voor patiënten en voor de verpleegkundige beroepsgroep in Nederland. Om de 
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verpleegkundige zorgverlening te voorzien van een wetenschappelijke basis blijft onderzoek 

naar het effect van interventies noodzakelijk. Om die reden is een vervolg op deze pilot in de 

vorm van een RCT gewenst. De uitvoering van deze pilotstudie heeft aangetoond aan welke 

voorwaarden een RCT zou moeten voldoen, maar ook dat een goede voorbereiding op een 

experimenteel onderzoek van belang is.  
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Figuur 1: Werving  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 Demografische gegevens 

Patiënten:   13 
Met partner: 
Leeftijd: gem(SD) 
Soort kanker: 
   Blaas:  
   Penis: 
   Prostaat: 
   Zaadbal: 
Restweefsel 
aantoonbaar na OK: 

12 
55,9(13,6) 
 
4 
1 
6 
2 
 
4 

 

 

        N = 35 
Aanbod geopereerde 
pat. feb t/m mei 2009, 
die voldeden aan 
inclusiecriteria: 
- Man 
- Urogenitale kanker 

 

N = 13  
niet benaderd 
7: ivm exclusiecriteria (2: taalbarrière; 3: 2de operatie na 
penisamputatie 2: 2de maligniteit). 
6: ivm omstandigheden (2: nuchtere opnames; 2: MRSA 
+ patiënten; 2: afwezigheid onderzoeker) 

 

        N = 22  
Voldeden aan alle 
criteria. PIF ontvangen 

N = 7  
Informed consent niet gekregen van patiënt 
1: 25j, testisca, RPLKD, partner +. Geen behoefte  
2: 36j, testisca, RPLKD, partner - . Wel eerste gesprek 
maar wil geen vragenlijsten invullen  
3: 69j, blaasca, cystectomie, partner +. Geen behoefte 
4: 70j, blaasca, TUR-B, partner +. Toestemming niet 
kunnen krijgen door werkdruk . Gaf later aan geen 
behoefte te hebben aan gesprekken. 
5: 65j, blaasca, TUR-B, partner ? Geen behoefte. 
6: 82j, blaasca, TUR-B, partner ?. Toestemming niet 
kunnen krijgen door werkdruk. Gaf later aan geen 
behoefte te hebben aan gesprekken door leeftijd.. 
7: 74j, prostaatca, rad. prostatectomie, partner +. Geen 
behoefte 

 

N = 2 
Informed consent niet gekregen door 
onvoorziene omstandigheden. 
1: 57j, blaasca, TUR-B, partner ? Eerder met spoed 
opgenomen en geopereerd. 
2: 78j, blaasca, TUR-B, partner +. OK programma 
gewijzigd patiënt was daardoor al op operatiekamer op 
moment van afspraak. 

N = 13 
Gaven informed 
consent.  
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 Tabel 2 Evaluatie van de gesprekken 

GEI 
N=13 

1ste gesprek 
Mediaan 
(Spreiding) 

2de gesprek 
Mediaan 
(Spreiding) 

Significantie 
     
P     

Totaal (Cronbach’s α: 0,82)                                                              3 3 0,56 
Vorm ( Cronbach’s α: 0.87) 
  Gekozen tijdstip is juist 
  Een persoonlijk gesprek is geschikt 
  Duur v/h gesprek is voldoende 
  Gesprek in dialoog is geschikt 
Inhoud (Cronbach’s α: 0,95) 
  Gegeven info is toepasbaar 
  Weet nu wat te verwachten komende periode 
  Heb gevoelens over seksualiteit kunnen bespreken 
  De besproken info is begrijpelijk 
  Heb alle vragen kunnen stellen 
  Weet bij wie ik terecht kan bij problemen over seksualiteit 
Houding verpleegkundige (Cronbach’s α: 0,96) 
   Vpk was voldoende deskundig 
   Vpk gaat respectvol om met vertrouwelijke informatie 
   Vpk zorgde ervoor dat ik me op mijn gemak en veilig voelde 
Totale waardering (Cronbach’s α: 0,81) 
    Gesprek voldeed aan verwachtingen 
    Zou andere patiënten dit gesprek aanraden 
Impact (Cronbach’s α: 0,87) 
  Gesprek heeft vertrouwen gegeven in mogelijkheid tot SF 
  Gesprek zorgde voor praten met partner over gevolgen ziekte 
op seksuele leven 
   Door gesprek ben ik gaan nadenken over SF 
   Door gesprek maak ik mij minder zorgen over SF 
   Ik heb het gevoel dat een last van mijn schouders valt nu ik 
met een professional heb kunnen praten over seksualiteit. 

3 

3 (2-4) 
3 (3-4) 
3 (3-4)* 
3 (3-4) 
3 
3 (3-4) 
3 (3-4)** 
3 (3-4) 
4 (3-4) 
3,5 (3-4)** 
3,5 (3-4)** 
3 
3 (3-4) 
3 (3-4) 
3 (3-4) 
3 
3 (3-4) 
3 (3-4) 

3 
3 (1-4) 
3 (3-4)** 
3 (3-4)** 
3 (3-4) 
3 
3 (3-4) 
3 (3-4 
3 (3-4) 
3 (3-4)** 
3 (3-4) 
3 (3-4) 
3 
3 (3-4) 
3 (3-4) 
3 (3-4) 
3 
3 (3-4) 
3 (3-4) 
3 
3 (2-4) 
3 (3-4) 
 
3 (2-4) 
3 (2-4) 
3 (1-4) 
 
 

0,58 
0,68 
0,56 
0,56 
0,32 
0,10 
0,56 
0,16 
0,32 
0,03       
0,08 
0,08 
0,66 
0,66 
0,66 
0.66 
0,57 
1,00 
0,32 
 

* N=11 
** N=12 
1= helemaal niet mee eens, 2= niet mee eens, 3= mee eens, 4= helemaal mee eens. 

 

Tabel 3: Seksueel functioneren 

IIEF 
N=13 

Voor operatie 
Gem (SD) 

Na operatie 
Gem (SD) 

Significantie  
 P 

Totaal* (Cronbach’s α: 0,98) 41,7 (26,5) 26,5 (22,3) 0,02 

Erectiele functie 
Functie orgasme 
Seksueel verlangen 
Tevredenheid seks. gemeenschap 
Algehele tevredenheid 

16,4 (12,9) 
6,2 (4,5) 
6,2 (2,3) 
6,5 (5,7) 
6,0 (3,1) 

9,6 (11,6) 
2,2 (3,3) 
4,5 (2,5) 
3,7 (5,2) 
4,8 (3,1) 

0,03 
0,01 
0,05 
0,04 
0,16 

*: minimale score: 5 punten, maximale score: 75 punten 
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Tabel 4: Zorgen over seksueel functioneren 

SBQ 
N=12 

Voor operatie 
Mediaan(spreiding)       

Na operatie 
Mediaan (spreiding)        

Significantie 
P  

Totaal* (Cronbach’s α: 0,93)  23 (14-28)          21,5 (7-28)           0,11 
Verlangen 
Opwinding 
Erectie 
Orgasme 
Relatie seksuele partner 
Seksleven algemeen 
Gevoelens & identiteit man 

3(1-4)              
4 (2-4)  
3 (1-4)                
3 (2-4)               
3,5 (1-4)                   
3,5 (1-4)               
3,5 (2-4)             

4 (1-4)                
3 (1-4)                 
3 (1-4)                  
3 (1-4)                
3 (1-4)                  
3 (1-4)    
3 (1-4)                  

1,00 
0,06 
0,41 
0,25 
0,10 
0,10 
0,16 

 
*:  minmale score: 7 punten, maximale score: 28 punten 
1= helemaal niet mee eens, 2= niet mee eens, 3= mee eens, 4= helemaal niet mee eens. 
 
 
Figuur 2: Zorgen om seksueel functioneren tijdens het 1ste gesprek 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

ZSV ZOP ZE ZOR ZRP ZSA ZGM

nooit

soms

regelmatig

altijd

 

Figuur 3: Zorgen om seksueel functioneren tijdens het 2de gesprek  
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ZSV: zorgen om seksueel verlangen 
ZOP: zorgen om seksuele opwinding 
ZE: zorgen om erectie 
ZOR: Zorgen om orgasme 
ZRP: Zorgen om seksuele relatie met partner 
ZSA: Zorgen om seksleven algemeen 
ZGM: Zorgen om gevoelens als man. 
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