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Doctoraat rond lichamelijkheidsbeleving
van vrouwen met een ruggenmergletsel

•
•
•

Hoe vrij voelen zij zich om zich seksueel uit te drukken en hun lichaam te verkennen?
Is het lichaam een lijst van mankementen, “te anders”, of bron van plezier, ontdekking,
creatie?
Wat betekent een lichaam voor de persoon die erin leeft en wat betekent het voor de
buitenwereld?
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Waarom is dit belangrijk?
•

Voldoeninggevende seksuele activiteiten en intimiteit
•
•
•
•

= belangrijk onderdeel van gezondheid,
= mensenrecht,
= fundamentele manier om in connectie te treden met jezelf en met anderen.
= pijnstiller voor zowel fysieke als emotionele pijn.

•

Toch: taboe, schaamte, te afwezig in maatschappelijk beleid en debat

•

Media & onderwijs:
•
•
•

•

afwezigheid van diverse rolmodellen
focus op technische aspecten van seksualiteit ipv relaties, communicatie, plezier, verlangen, diversiteit in vormen van
lichamen en vormen van seksuele activiteiten
seks enkel als vanzelfsprekende behoefte voor jong, hetero, blank, sterk, strak lichaam enz.

Zorgverlening:
•

•

Weinig prioriteit, schaamte/ongemak om erover te praten, gebrek aan kennis over seks (problemen én alternatieven),
weinig aandacht voor lichaam als bron van plezier, constant doorgeschoven naar andere collega’s in het team

Onderzoek:
•

Technische, Westerse focus è geen alternatieven voor seksuele expressie en seksueel plezier daar waar de
mogelijkheden van medische interventies stoppen

Inge Blockmans – REVA – 25 April 2019

Het beleefde seksuele lichaam - scripts
•

De ervaringen van leven met een neurologisch geblokkeerd lichaam zijn grotendeels
gekleurd door context, een context die misschien nog doorslaggevender kan zijn voor
seksueel plezier dan fysieke beperking.

•
•

Onze beleving van de wereld en onszelf = gevormd en beïnvloedt door sociale interactie
è seksuele/relationele scripts van wat normale seksualiteit is`/wat plezier is/wat een
goede partner is etc.
Sociaal-structurele dimensie: invloed op wat mensen kunnen DOEN (architectuur, beleid)
Relationele, psycho-emotionele dimensie: invloed op wie/wat mensen kunnen ZIJN

•
•
•

•

< Mythes/stereotiepen rond seks en beperking è beperking van mogelijke rollen in seks- en
relatiescripts, taboe, seksuele marginalisering, sociale isolering etc.

è sociaalculturele factoren die bijdragen tot een gevoel van “niet vrij zijn” in het beleven
van seksualiteit en het lichaam als bron van plezier
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Wirwar van kuisheidsgordels
•
•
•
•
•

Doctoraat:
10 vrouwen met een ruggenmergletsel
(1) hoe vrij voelden zij zich om zich seksueel uit te drukken?
(2) hoe beleefden zij hun lichaam? Lijst van mankementen of als bron van plezier en
creatie?
Context: individuele interviews, interviews samen met een goede vriendin, gesprekken
tijdens de lunch of shoppen voor nieuwe kleren net buiten hun comfortzone of tijdens een
fotoshoot, en een groepsinterview met vier van de tien vrouwen.
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R: Ik heb een kuisheidsgordel aan hé. Ik vind dat. Weet je wat dat is, een kuisheidsgordel?

Kuisheidsgordels

V: Is dat zoals de nonnekes vroeger een slot droegen?

R: Ja, ergens iets dat het onmogelijk maakt om alleszins iets met die vrouwen aan te vangen.
Wel ja, ik vind dat ik dat aan heb. Dat is misschien wel een treffende uitspraak, om te weten in welke
mate dat ik seksueel ben of vrouw ben. Want euh, pff, echt waar, een jeans, je moet dat eens
beginnen afsleuren van iemand die verlamd is.
Weet je dat ik eigenlijk al zeven jaar lang, van de zwangerschap tot nu, een verblijfssonde heb via
mijn plasgaatje? Dat ik denk: shit jong. Dat is een kabeltje dat daar zit, als ik in bed lig hé. Dat moet
geleid worden, naar een zakje, naast het bed. Dus als mijn man …mij wilde draaien hem toe – hij
moet mij draaien hé. Dat is ook al zoiets. Ik kan mij niet draaien naar hem toe, als ik eens wil.
Vroeger wel. Vroeger was dat zo van, ik zal eens lekker dicht zitten. Of ik zal eens gewoon voor
de leute geen kleren aandoen en als mijn man dan komt slapen: “Moh, heb jij nu geen kleren aan?”.
((Lachen))
R: Je weet wel, die spontane dingen die je gewoon maar eens doet als je jezelf bent… dat is bij
mij geen optie hé. Als ik… Ik heb het nog niet zien zitten om aan de verpleging ’s avonds te
zeggen, als ze mij in bed komen steken: “Weet je wat, dat slaapkleedje, laat dat maar, ik ga het eens
niet aandoen”. Ik weet niet, ik kan dat echt niet over mij krijgen. … Op zich denk ik als iemand dat
aan mij zou vragen,
ja dat
zou moeten
kunnen…
Wirwar van
kuisheidsgordels:
Over
kreukelige lijven – Inge Blockmans – 7/12/2018

Wirwar van kuisheidsgordels
•

Gevoel van gelimiteerd potentieel voor voldoeninggevende seksualiteitsbeleving door
samenspel van
• Lichaam dat er anders uitziet <> perfecte lichaam
• Lichaam met ruggenmergletsel è verlies van sensatie, mobiliteit, controle
• Lichaam dat werk & time management eist è intimiteit w beredeneerd ipv gevoelsmatig
• Context van medicalisering van het lichaam
• Genderpatronen (vrouw ten dienste van mannelijke partner è genoegen met plezier van
de ander & inslikken van eigen verlangens è stopzetten van exploratie ‘eigen’
plezier/meer plezier samen)
• Pre-ruggenmergletsel web van verwachtingen en definities van ‘seksueel plezier’
// prestatiegerichte seksualiteit, belichaamd in de genitaliën wijdverspreid in Westerse MY
(penetratie, simultaan orgasme, spontaan, wild, twee “onafhankelijke” partners)

•

! Kuisheidsgordel wordt aangespannen door omgeving + de vrouwen zelf, vaak onbewust
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Manoeuvreren in het donker
•

Persoon met ruggenmergletsel en partner(s)
• Routines in vraag gaan stellen
(vb. kledijstijl, in rolstoel blijven zitten vs. dichter bij partner in de zetel, etc.)
• Is dit echt de enige manier van hoe ik mijn lichaam behandel/laat behandelen?
Wat zijn de alternatieven, en welke context heb ik nodig om die te realiseren?
(vb. assistentie, investering in hulpmiddelen, afbakening van tijd, etc.)
• Objecten in dagdagelijkse leven bekijken met oog op faciliteren van genot, inclusief die
objecten met minder expliciete link naar seksualiteit (vb. bed, lingerie, badkamer) maar
wel wereld van verschil kunnen maken in zelfbeeld, interactie met zelf en anderen.
• Waar kan ik NU van genieten?
Waar heb ik zin in, en hoe kan ik dit realiseren?
(en eventueel: hoe gegrond zijn mijn angsten?)
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Manoeuvreren in het donker
•

Hulpverleners:
• Seksualiteit = aspect van menszijn dat thuishoort in alle medische domeinen
• Hoe kan de zorgvrager eigenaarsschap van zijn/haar lichaam behouden, ondanks de
intieme zorg door anderen?
• Hoe kan de functionele context van lichaamsverzorging en assistentie aangenamer
worden?
• Hoe kunnen we “technische” informatie rond seksualiteit met een bepaalde
ziekte/aandoening toegankelijker maken?
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Het lichaam als plezier
en creatie

•

Uitdagingen
• Herontmoeting met lijf los van conditionering
• Wat betekent intimiteit voor mij, voor mijn partner, en in onze relatie? Waarom waren
bepaalde activiteiten belangrijk? Wat is er nu belangrijk en hoe kunnen we dit realiseren?
• Vergroten van “imaginaire manoeuvreerruimte”: de mogelijkheden die we zien om
seksueel plezier en voldoeninggevende intimiteit te beleven
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‣ Disability:
‧ Can we stop approaching people with disabilities as a container of deficits or imperfections that need to be
corrected? Can we stop seeing them as weak, unattractive, undesirable and without desires?
‧ Can we drop this medical/deficit-based approach to people whose bodies/minds deviate from the norm and instead
focus on potential?
‧ Can we start thinking about people with disabilities as having the potential to create and experience life to the
fullest, as sexual beings and parents?
‧ Can we stop seeing disability as abnormal or only affecting a minority group (whereas disability comes with age as
well, and we all age)?
‧ When will women with disabilities become visible as worthy, equal human beings with sexual and/or reproductive
desires and abilities in mass media, healthcare leaflets, etc.?
‣ Sex:
‧ Can we stop seeing sex as only a physical act where the ability to ‘perform’, the ability to penetrate or be
penetrated, and the ability to orgasm is the only determining factor of a successful and fulfilling sexual life?
‧ Sex involves more than the expression of sexual urges. Can we start seeing how sexual wellbeing also involves the
basic needs of being liked and accepted, displaying and receiving affection, exchanging bodily warmth, satisfying skin
hunger, feeling valued and attractive and sharing thoughts and feelings?
‧ Can we stop seeing sex as something taboo, can we stop seeing sex as something to be only explored and
discussed privately?
‧ Can we start from the fact that "to silence or strip sexuality of significance is to damage the very possibility of
human becoming" (Shildrick 2004)? When will sex become a standard topic to discuss in healthcare? When will sex
become a standard topic in the training programme of healthcare professionals so they feel more comfortable bringing
it up?
‧ When will we start creating more opportunities to discuss sexual experiences (both fears and desires) in safe
spaces?
‣ Agency/boss of own body:
‧ When will we start supporting women with disabilities to take back ownership of their bodies, to explore the
potential of their bodies, and to see their dreams and desires as achievable?
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