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Praten	  over	  seks,	  
is	  dat	  de	  taak	  van	  de	  kraamverzorgende?	  



Vakblad	  Kraamzorg 	  	  via	  Facebook:	  
Seks:	  het	  blijD	  toch	  een	  beetje	  een	  taboe-‐onderwerp.	  
Krijg	  jij	  wel	  eens	  vragen	  over	  seks	  of	  anIconcepIe	  in	  
de	  kraamIjd?	  Of	  heb	  je	  de	  indruk	  dat	  ouders	  die	  
vragen	  wel	  hebben,	  maar	  ze	  niet	  durven	  te	  stellen?	  

•  Ik	  bespreek	  het	  al-jd	  en	  ik	  zorg	  dat	  de	  man	  erbij	  is	  
•  Ik	  bespreek	  dit	  onderwerp	  al-jd	  met	  de	  ouders	  op	  
dag	  8.	  Ervaar	  dit	  als	  posi-ef.	  Heel	  soms	  hebben	  
ouders	  al	  eerder	  in	  de	  kraam-jd	  vragen.	  

•  Als	  een	  kraamvrouw	  zelf	  er	  mee	  komt	  wel.	  Komt	  
het	  onderwerp	  niet	  ter	  sprake	  dan	  bespreek	  ik	  
alleen	  an-concep-e.	  



Mijn	  indruk	  

•  Het	  bespreken	  van	  anIconcepIe	  is	  voor	  
kraamverzorgenden	  vanzelfsprekend	  en	  lijkt	  
weinig	  problemen	  op	  te	  leveren	  

•  Seksualiteit	  bespreken	  is	  voor	  sommigen	  net	  
zo	  vanzelfsprekend,	  waar	  dit	  voor	  anderen	  
een	  een	  stuk	  lasIger	  is	  



Wat	  maakt	  praten	  over	  seks	  lasIg?	  



Wat	  maakt	  praten	  over	  seks	  lasIg?	  

•  Weinig	  kennis	  en	  vaardigheden	  
•  Taakverzwaring	  
•  PaIënt	  vraagt	  niets	  
•  PaIënt	  alleenstaand	  
•  LeeDijd	  
•  PaIënt	  komt	  uit	  een	  andere	  cultuur	  
•  Slecht	  contact	  met	  paIënt	  
•  Eigen	  achtergrond	  



Welke	  kennis	  moet	  je	  hebben	  over	  
seks	  na	  de	  partus?	  

•  Wanneer	  mag	  ‘het’	  niet?	  

•  Invloed	  van	  borstvoeding	  op	  seksualiteit	  

•  Invloed	  van	  lichamelijke	  veranderingen	  na	  de	  partus	  

•  Invloed	  van	  psychische	  veranderingen	  na	  de	  partus	  

•  Veel	  voorkomende	  problemen	  
–  Minder	  zin	  in	  seks	  
–  Pijn	  bij	  het	  vrijen	  
–  Orgasme	  problemen	  



Wanneer	  mag	  gemeenschap	  niet?	  

•  Bij	  kans	  op	  infecIes:	  
– Wond	  uterus	  
– HechIngen	  ruptuur/epi	  
– Na	  17	  dagen	  porIo	  weer	  gesloten	  

•  Bij	  psychische	  contra-‐indicaIes:	  	  
– Geen	  zin	  	  
– Angst	  voor	  pijn	  



Seks	  is	  meer	  dan	  gemeenschap	  



Borstvoeding	  en	  seksualiteit	  

•  Ongeveer	  80%	  van	  de	  vrouwen	  geeD	  direct	  na	  
de	  bevalling	  borstvoeding	  

•  Na	  6	  maanden	  is	  dit	  	  
nog	  39%	  

Bron:	  TNO	  



Borstvoeding	  en	  seksualiteit	  

•  Minder	  seksuele	  interesse	  
•  Vermoeidheid	  
•  BehoeDe	  inImiteit	  al	  voldaan	  door	  baby	  
•  Conflict	  seksuele	  gevoelens	  Ijdens	  
borstvoeding	  

•  MelkproducIe	  bij	  seksuele	  opwinding	  
•  Jaloezie	  partner	  	  



Borstvoeding	  en	  seksualiteit	  

•  Verlaging	  androgeenlevel:	  	  
	  -‐	  afname	  seksuele	  interesse	  &	  opwinding	  	  	  	  	  

	  
•  Hoog	  prolacInelevel,	  lage	  oestrogeenspiegel:	  	  

-  dunner	  worden	  van	  het	  vaginale	  slijmvlies	  	  
-  eerder	  optreden	  van	  pijn	  bij	  het	  vrijen	  



Borstvoeding	  en	  seksualiteit	  
Rowland,	  Foxland,	  Hopman	  &	  Patel	  

	  
N=316,	  vrijwillige	  deelname	  bij	  eerste	  nacontrole	  
postpartum	  
	  
Verband	  tussen	  borstvoeding	  en	  herva@en	  gemeenschap:	  
	  
Borstvoeding	   	  	  	  	  	  	  Gemeenschap	  niet	  hervat	  N	  (%)	  	  	  	  	  	  	  	  Gemeenschap	  hervat	  N	  (%)	   	   	  TOTAAL	  	  

Geen	  borstvoeding 	  	  	  56	  (41.8)	   	   	  	  	  78	  (58.2)	   	   	  	  	  134	  	  
Borstvoeding	   	   	  111	  (61.3)	   	   	  	  	  70	  (38.7)	   	   	  	  	  181	  	  
TOTAAL	  	   	   	  167	  (53.0)	   	   	  148	  (47.0)	   	   	  	  	  315	  	  
Getallen	  tellen	  niet	  op	  tot	  100%	  door	  missende	  data	  



Tijdelijke	  lichamelijke	  veranderingen	  	  
na	  de	  partus	  	  

•  SpiercontracIes	  zijn	  minder	  heDig	  	  
•  Vagina	  is	  minder	  elasIsch	  	  
•  Vagina	  minder	  seksueel	  gevoelig	  
•  Vaginaal	  epitheel	  kwetsbaar	  



Manier	  van	  bevallen	  en	  hervafen	  seks	  
McDonald	  &	  Brown	  (2013)	  

•  Spontaan	  bevallen	  zonder	  ruptuur	  of	  epi	  is	  
een	  posiIeve	  voorspeller	  voor	  het	  hervafen	  
van	  gemeenschap	  binnen	  6	  weken	  

•  Een	  kunstverlossing	  verhoogt	  de	  kans	  op	  
uitstel	  het	  meest	  



Manier	  van	  bevallen	  en	  hervafen	  seks	  
McDonald	  &	  Brown	  (2013)	  

•  Verhoogde	  kans	  op	  uitstel	  van	  seks	  lijkt	  meer	  
samen	  te	  hangen	  met	  de	  mate	  van	  
perineumschade	  dan	  met	  de	  kunstverlossing	  
an	  sich.	  

•  Dat	  blijkt	  ook	  uit	  het	  uitstel	  van	  seks	  onder	  de	  
groep	  spontaan	  bevallen	  vrouwen	  met	  epi	  of	  
ruptuur.	  



Manier	  van	  bevallen	  en	  hervafen	  seks	  
McDonald	  &	  Brown	  (2013)	  

•  Jonge	  vrouwen	  (<	  25	  jaar)	  hervafen	  seksueel	  
contact	  eerder	  dan	  vrouwen	  die	  ouder	  zijn.	  

•  Verder	  lijken	  vooral	  vermoeidheid	  en	  het	  
geven	  van	  borstvoeding	  bij	  te	  dragen	  aan	  het	  
later	  hervafen	  met	  gemeenschap	  
	  



Manier	  van	  bevallen	  en	  hervafen	  seks	  
McDonald	  &	  Brown	  (2013)	  

•  De	  belangrijkste	  bevinding	  in	  dit	  onderzoek	  is	  de	  
grote	  spreiding	  in	  het	  hervafen	  van	  seksuele	  
acIviteiten.	  

•  ImplicaIe	  voor	  de	  prakIjk:	  vrouwen	  &	  partners	  
voorlichten	  door	  mythen	  over	  wat	  ‘normaal’	  is	  te	  
ontkrachten	  en	  te	  benadrukken	  dat	  vrouwen	  zich	  
niet	  schuldig	  of	  angsIg	  hoeven	  te	  voelen	  als	  ze	  6	  
weken	  postpartum	  nog	  niet	  toe	  zijn	  aan	  
gemeenschap.	  



Bron:	  BriIsh	  Journal	  of	  Obstetrics	  and	  Gynaecology	  



TransiIon	  to	  parenthood	  



Psychische	  veranderingen	  

•  Ouderschap	  en	  partnerschap	  diffuus	  
•  Vrouw	  kan	  doorgaans	  deze	  twee	  moeilijker	  los	  
van	  elkaar	  zien	  dan	  man	  

•  Vrouw	  heeD	  gemiddeld	  een	  jaar	  nodig	  om	  
weer	  in	  balans	  te	  komen	  

•  Bij	  man	  speelt	  ook	  vermoeidheid	  en	  soms	  
partus	  traumaIsch	  	  



Veel	  voorkomende	  problemen	  
•  Minder	  zin	  in	  seks	  	  
•  Pijn	  bij	  het	  vrijen	  
•  Orgasme	  problemen	  

	  60%	  !!	  
	  3	  mnd	  pp	  



angst	  	  

opwinding	  	  

(herinnering	  aan	  &	  
anIcipaIe	  op)	  	  

pijn	  

lubricaIe	  	  

spierspanning	  

huidirritaIe	  

Pijn	  bij	  het	  vrijen	  

wrijving	  

toenadering	  penis	  

Glijmiddel	  is	  NIET	  	  
de	  oplossing!!	  



Kraamverzorgende	  kan	  helpen	  
voorkómen	  van	  problemen!	  



Hoe	  te	  bespreken	  
•  Agenderen	  
•  Aansluiten	  bij	  vragen	  over	  lichamelijke	  /	  
psychische	  condiIe	  

•  Met	  een	  korte	  introducIe:	  	  
Veel	  mensen	  vragen	  zich	  af	  hoe	  zit	  met	  seks	  na	  
de	  bevalling.	  Speelt	  die	  vraag	  ook	  bij	  jullie?	  

•  Met	  een	  beetje	  humor:	  	  
Seks	  is	  nu	  misschien	  niet	  het	  eerste	  waar	  je	  
behoeDe	  aan	  hebt	  maar	  het	  zou	  kunnen	  dat	  dat	  
op	  een	  gegeven	  moment	  wel	  weer	  komt.	  Hebben	  
jullie	  al	  nagedacht	  over	  anIconcepIe?	  



Take	  homemessages	  
•  Bespreek	  de	  veranderingen	  op	  seksualiteit	  
•  Liefst	  in	  bijzijn	  van	  de	  partner!	  
•  Seks	  is	  meer	  dan	  gemeenschap	  
•  Indien	  geen	  vergroofe	  kans	  op	  infecIe,	  én	  de	  
behoeDe	  aanwezig,	  is	  gemeenschap	  mogelijk	  

•  Bij	  pijnlijke	  bevalling,	  met	  name	  kunstverlossing,	  
ruptuur	  of	  episiotomie	  kan	  het	  wat	  langer	  duren	  
voor	  vrouwen	  weer	  toe	  zijn	  aan	  seks	  

•  VoorzichIg	  bij	  pijn	  
•  Glijmiddel	  is	  dus	  niet	  de	  oplossing!	  



Bedankt	  voor	  uw	  aandacht	  

•  Voor	  contact:	  MdeBoer@flevoziekenhuis.nl	  

•  Voor	  doorverwijzen	  naar	  een	  seksuoloog:	  
www.nvvs.info	  	  


