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Vragen en opdrachten per hoofdstuk 

In dit document vind je vragen en opdrachten bij de verschillende hoofdstukken 
van Bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit. Aan het eind van elk 
hoofdstuk staat in het boek al een reflectievraag. Deze vragen en opdrachten 
vormen daarop een aanvulling.

1 De seksuele levensloop

1 Omschrijf de uitgangspunten van het levensloopperspectief in je eigen 
woorden.

2 Waarom is het hebben van inzicht in de seksuele ontwikkeling in verschillende 
levensfasen belangrijk voor een professional?

3 Bespreek in twee- of drietallen hoe je zou kunnen reageren op de vragen die in 
de casus aan het begin van het hoofdstuk worden gesteld.

2 Seksuele gezondheid

1 In dit hoofdstuk heb je kunnen lezen dat er veel verschillende factoren zijn die 
samen het seksuele functioneren en de seksuele beleving van mensen bepalen. 
Er wordt ook wel gesproken over het biopsychosociale model. Beschrijf de 
drie perspectieven waarvan dit model uitgaat en benoem per perspectief twee 
kenmerken die van invloed zijn op het seksuele functioneren en/of de seksuele 
beleving. 

2 Het ontbreken van lichamelijke en geestelijke gezondheid kan van invloed 
zijn op het seksuele gedrag. Wat kunnen de consequenties voor de seksuele 
gezondheid van mensen met een psychiatrische aandoening zijn?

3 Vragencarrousel
 Deze opdracht voer je uit met een grotere groep, vanaf ongeveer 8-10 personen. 

a Iedere deelnemer bedenkt drie quizvragen over de stof van dit hoofdstuk. 
b Ga in twee rijen tegenover elkaar staan. 
c Stel elkaar een van de drie zelfbedachte quizvragen en schuif vervolgens 

door. Je schuift drie keer door.
d Bespreek na: welke vragen waren makkelijk, welke moeilijk? 

4 De wandeling
 Deze opdracht voer je uit met een grotere groep, vanaf ongeveer 8-10 personen. 

Een van jullie is de groepsleider (bij voorkeur is dit de docent). Deelnemers 
lopen door elkaar door de ruimte. Op het moment dat de groepsleider een 
nummer noemt , ga je met dat aantal bij elkaar staan. De groepsleider brengt 
een vraag in en met het groepje beantwoord je de vraag. Na het bespreken 
van de vraag loop je opnieuw door elkaar en totdat de groepsleider weer een 
nummer noemt. De volgende vragen kunnen onder andere gesteld worden: 
 ■ Welke kennis over seksuele gezondheid heb je in huis, en welke moet je nog 

bijspijkeren? 
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 ■ Wat vind je moeilijk als een cliënt seksuele problemen met je wil bespreken, 
en hoe ga je om met die moeilijkheden?

 ■ Hoe maak je duidelijk aan cliënten dat zij met jou over hun seksuele gezond-
heid(-sproblemen) kunnen spreken? 

 ■ Wat doe je als je vermoed dat een cliënt onveilige seks heeft? Wat als dat een 
jongere/volwassene/oudere is? 

3 Seksualiteit in de multiculturele samenleving

1 Welke voorbeelden van culturele verschillen ten aanzien van seksualiteit 
worden er in dit hoofdstuk beschreven? Waarom is het als toekomstige 
professional belangrijk op de hoogte te zijn van deze culturele verschillen? 

2 De waardering van maagdelijkheid en de afwijzing van homoseksualiteit 
worden dikwijls in verband gebracht met (niet-westerse) allochtonen. Maar ook 
autochtonen zijn hiermee bekend. In het hoofdstuk is al het een ander verteld 
over het thema homoseksualiteit. Ga na hoe onder autochtonen gedacht wordt 
over seksualiteit buiten het huwelijk en de rol van maagdelijkheid. Betrek 
hierbij ook generatieverschillen: denken alle generaties hetzelfde over dit soort 
issues?

3 Een jongen van 17 jaar met een Syrische achtergrond vertelt aan jou dat hij 
denkt dat hij op jongens valt. Hij durft het niet aan zijn vrienden en ouders 
te vertellen uit angst dat hij er niet meer bij hoort. Hoe zou je met hem het 
gesprek aangaan, wat zijn belangrijke aandachtspunten? Speel het gesprek na. 

4 Een achtjarig meisje uit een familie van Egyptische origine wordt vanaf het 
schoolplein door een man meegenomen in zijn auto. In de auto pleegt de man 
seksuele handelingen met het kind. De ouders van het meisje zijn geschokt 
en werken mee met het onderzoek. Dit verandert als de politie voorstelt om 
de zaak onder de aandacht te brengen van de media. Tot verbazing van de 
zedenpolitie weigeren de ouders plotseling alle medewerking. Deze beslissing 
roept veel vagen op. Waarom zouden de ouders medewerking weigeren? Wat 
zou de politie of hulpverlening kunnen doen om de ouders verder te betrekken? 
Bedenk een plan.

4 Seksueel grensoverschrijdend gedrag

1 Waarom is het belangrijk dat zorg-  of hulpverleningsinstellingen een 
preventief beleid tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben? 

2 Lees de casus van Sanne aan het begin van het hoofdstuk goed door. Schrijf 
een persoonlijke en steunende brief aan Sanne, waarin je haar vertelt hoe zij op 
je overkomt en hoe zij een sterke professional kan worden, die haar negatieve 
ervaringen heeft verwerkt en deze professioneel kan inzetten. Wanneer je zelf 
ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag hebt, vertel je haar hoe 
jij daarmee bent omgegaan en welke rol deze ervaringen in je huidige leven 
spelen. In hoeverre hebben deze ervaringen een rol gespeeld in je studie- of 
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beroepskeuze en hoe integreer je ze in je professionele ontwikkeling? Deze brief 
houdt je voor jezelf. 

 Voor de nabespreking van deze opdracht in de klas schrijf je op hoe je deze 
opdracht hebt ervaren en wat je van deze opdracht hebt geleerd. 

3 Zoek de themacompetentie seksuele ontwikkeling, seksueel risicogedrag en 
seksueel misbruik voor het uitstroomprofiel jeugdzorgwerker op internet op. 
Stel je voor dat je morgen met jongeren gaat werken. Schrijf op welke kennis 
en vaardigheden je al bezit en welke je nog moet leren. Schrijf ook op welke 
competenties je eventueel mist in de themacompetentie.

5 Seksualiteit en de professional 

1 Benoem de vier stappen van het PLISSIT-model. Beschrijf het doel van elke 
stap.  

2 Welke specifieke aandachtspunten, naast algemene gespreksvaardigheden, zijn 
er in dit hoofdstuk genoemd waar je als hulpverlener rekening mee dient te 
houden tijdens het voeren van een gesprek met betrekking tot seksualiteit?

3 Deze opdracht voer je in een klein groepje (maximaal vijf personen) uit. Kies 
eerst individueel tien woorden waar je aan denkt bij het woord seksualiteit. 
Vervolgens vergelijk je de woorden met elkaar. Daarna reflecteer je met elkaar 
met behulp van de volgende vragen:
 ■ Wie had dezelfde woorden, misschien zelfs in dezelfde volgorde?
 ■ Hoe zou dit komen?
 ■ Hoe vond je het om de woorden aan een ander te laten zien?
 ■ Heb je een grens ervaren?
 ■ Heb je alles opgeschreven wat er in je opkwam of heb je censuur toegepast?

Ook voor iedere cliënt is het begrip seksualiteit net even iets anders. Als 
hulpverlener moet je dus duidelijk krijgen wat de cliënt eronder verstaat.
 ■ Wat betekent dat voor de hulpverlening?
 ■ En wat betekent dat voor jou als hulpverlener?

6 Werken met jonge kinderen

1 Noem enkele redenen waarom jeugdhulpverleners soms aarzelen om te 
informeren naar de seksuele ontwikkeling van jonge kinderen. 

2 Noem enkele redenen waarom juist kinderen die aangewezen zijn op zorg van 
anderen, extra ondersteuning behoeven bij een gezonde en veilige seksuele 
ontwikkeling. Vind jij dat de hulpverlener in de casus aan het begin van het 
hoofdstuk adequaat heeft gehandeld?

3 Maak deze opdrachten eerst voor jezelf en bespreek ze vervolgens in twee- of 
drietallen. 

 Giechelen hoort bij seksuele voorlichting. Stel je voor dat je een groepje van 
vijf vroegrijpe meisjes van ongeveer 10 jaar voorlichting moet geven over 
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menstruatie. De ouders zijn licht verstandelijk beperkt. Ze zijn bij je training 
aanwezig en mogen bij jou afkijken hoe je over seksualiteit in gesprek gaat.

a Hoe bouw je de voorlichting op? Hoe betrek je ouders?
b Bedenk een manier hoe je giechelen een plek kan geven als je met deze 

meiden in gesprek moet gaan. Tip: giechelen mag er zijn. 

7 Werken met pubers en adolescenten

1 Welke factoren op individueel en omgevingsniveau dragen bij aan ongezond of 
risicovol seksueel gedrag en welke factoren dragen bij aan een gezonde seksuele 
ontwikkeling? 

2 Waar zou volgens de auteurs van dit hoofdstuk in de professionele 
begeleiding bij jongeren de focus op moeten liggen? Wat zijn de belangrijkste 
competenties voor professionals die met jongeren werken? Vind jij dat de 
behandelcoördinator in de casus aan het begin van het hoofdstuk adequaat 
heeft gehandeld?

3 In deze opdracht ga je in twee- of drietallen aan de slag. Lees de casussen 
hierna samen door. Een van jullie vertelt hoe hij zou reageren. De anderen 
kunnen vervolgens aangeven of zij ook zouden reageren of dat ze het anders 
zouden aanpakken.
- Een jongen van 17 jaar met een Syrische achtergrond vertelt aan jou dat hij 

denkt dat hij op jongens valt. Hij durft het niet aan zijn vrienden en ouders 
te vertellen uit angst dat hij er niet meer bij hoort. Hoe zou je met hem het 
gesprek aangaan, wat zijn belangrijke aandachtspunten?

- Een meisje van 16 jaar vertelt dat ze denkt dat ze zwanger is omdat ze al vijf 
weken niet ongesteld is geworden. Ze heeft ook opgezette borsten maar durft 
geen zwangerschapstest te doen. Na een feest en veel alcohol, is ze blijven 
slapen bij een vriendje en zijn ze gaan vrijen. Haar ouders keuren dit zeker 
af en mogen dit niet weten. Abortus is vanwege haar geloof eigenlijk niet 
geoorloofd. Wat zou je doen, en hoe denk je haar te kunnen ondersteunen?

- Een meisje van 13 jaar is seksueel rijp en ziet er veel ouder uit. Je merkt dat 
jongens vaak opmerkingen maken en dat ze zelf niet echt overziet wat haar 
uiterlijk met zich meebrengt. Hoe zou je hiermee omgaan?

- Een jongen op de groep maakt voortdurend negatieve opmerkingen 
over homo’s naar een jongen, waarvan bekend is dat hij homoseksueel 
is. Je vermoedt dat hij zelf ook homoseksueel is. Hij is erg gevoelig voor 
groepsdruk en wil er graag bij horen. Wat doe je?

8 Werken met kwetsbare jongeren

1 Waarin onderscheidt de seksuele ontwikkeling van jongeren met een LVB, 
een ASS, een visuele, lichamelijke of auditieve beperking of met psychosociale 
problemen zich van jongeren zonder deze beperkingen? 

2 Waar moet je als professional rekening mee houden in de begeleiding van 
jongeren met een LVB, een ASS, een visuele, lichamelijke of auditieve 
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beperking of met psychosociale problemen als het gaat om het bespreekbaar 
maken van seksualiteit?

3 In deze opdracht ga je samen met een medestudent het geschetste gesprek uit 
de derde casus aan het begin van het hoofdstuk voeren. Een van jullie neemt 
de rol van professional op zich, de ander de rol van de cliënt Sara. Doel van het 
gesprek is om:
- Sara bewust te maken van de mogelijke risico’s die zij met haar gedrag loopt;
- Sara handvatten te geven om veiliger om te gaan met internet;
- Sara meer inzicht te geven in wanneer seksueel gedrag/seks oké is en 

wanneer niet.

Bedenk van te voren hoe je het gesprek wilt gaan aanpakken. Houdt hierbij 
rekening met je antwoorden bij vraag 2 en neem je overwegingen van vraag 1 
ook mee. Na het gesprek draai je de rollen om. Bespreek vervolgens met elkaar 
na. Hoe was het om de rol van professional op je te nemen?

9 Werken met jeugdigen die zedendelicten hebben gepleegd 

1 Er worden verschillende verklaringen gegeven voor jeugdigen die seksueel 
grensoverschrijdend gedrag vertonen. Benoem de drie verklaringsmodellen en 
geef bij elk model een voorbeeld hoe dit model een verklaring kan bieden voor 
seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jeugdigen. 

2 Waarom is het van belang ouders/opvoeders zoveel mogelijk te betrekken 
bij de behandeling van jeugdigen die seksueel grensoverschrijdend gedrag 
vertonen?

10 Werken met jeugdige slachtoffers van seksueel misbruik

1 Wat zijn belangrijke aandachtspunten waar je als professional rekening mee 
moet houden wanneer je een gesprek aangaat met een slachtoffer over seksueel 
misbruik?

2 De lijn
 Deze opdracht voer je uit in een groepje. Het eerste deel voer je individueel uit 

en het tweede deel gezamenlijk. 
 Individueel: Trek een lange horizontale lijn op papier en zet aan het ene 

uiteinde van de lijn (links) erg en aan het andere uiteinde (rechts) ergst. 
Vervolgens plaats je de volgende vormen van seksueel misbruik op de lijn 
van ‘erg’ tot ‘ergst’. Je kunt de cijfers gebruiken om de vormen van seksueel 
misbruik op de lijn te plaatsen.

De vormen zijn:
1 aanranding
2 verkrachting
3 incest
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4 gluurder
5 telefoonhijger
6 exhibitionist (potloodventer)
7 aangestaard worden
8 tegen je wil gezoend worden
9 tik op de billen
10 seksueel getinte opmerkingen over lekkere billen of borsten

Gezamenlijk: wanneer iedereen de vormen van seksueel misbruik op een lijn 
van erg tot ergst heeft geplaatst, kom je bij elkaar. Pak een groot vel of bord en 
trek een lange horizontale lijn en zet aan het ene uiteinde (links) erg en aan het 
andere uiteinde (rechts) ergst. Bespreek met elkaar waar jullie de afzonderlijke 
vormen hebben geplaatst en teken dat op de lijn van het bord.

Stel elkaar de volgende vragen:
 h Wat betekent het dat er verschillende ideeën bestaan over de invulling op de 

lijn?
 h Wat heb je gedaan met het verdelen over de lijn?
 h Mag een hulpverlener voor het slachtoffer bepalen hoe erg iets is?
 h Zijn de beoordelingen van vrouwen en mannen (sterk) verschillend?

Tijdens de nabespreking kunnen de volgende zaken aan bod komen die de ernst 
van seksueel misbruik over het algemeen zouden kunnen beïnvloeden:
 ■ relatie slachtoffer/pleger
 ■ persoonlijke geschiedenis van het slachtoffer
 ■ frequentie
 ■ situatie
 ■ de lading die erachter zit, de mate van dwang
 ■ leeftijd van het slachtoffer; hoe jonger des te meer impact
 ■ hoe het slachtoffer door bijvoorbeeld moeder is opgevangen
 ■ sociale steun
 ■ mate van opgelegde geheimhouding
 ■ een of meerdere plegers
 ■ culturele achtergronden

Dit betekent voor de hulpverlening dat invullen van ernst niet gewenst is. Wees 
bij kinderen voorzichtig met labelen over hoe erg het is, anders kan dat meer 
traumatiserend werken.

3 De goede vader
 Deze opdracht kan zowel in een groep als individueel worden uitgevoerd. 

Schrijf in het midden van een bord of een vel het woord VADER.  Schrijf 
daarna samen (minimaal 15 woorden) of individueel (minimaal 10 woorden) 
dingen op die in je opkomen als je denkt aan een goede vader. 

 Verander nu het woord VADER in het woord DADER door van de V een 
D te maken. Zet een streep door de woorden waar die goede vader niet aan 



Vragen en opdrachten per hoofdstuk bij Bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit

9 van 12

voldoet als hij een dader is van seksueel misbruik. Klopt het dat die begrippen 
wegvallen? Wat blijft er van die goede vader over wanneer hij dader is van 
seksueel misbruik? Wat weet je over loyaliteit? In hoeverre speelt dit een rol 
wanneer een van je ouders dader is van seksueel misbruik?

11 Seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking

1 Waarin verschilt de seksuele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke 
beperking op het gebied van lichamelijke, cognitieve, sociale en emotionele 
ontwikkeling van mensen zonder een verstandelijke beperking? 

2 Lees de casus aan het begin van dit hoofdstuk nog eens door. Op welke 
gebieden zie je een bepaalde afwijking in de seksuele ontwikkeling van 
Deborah?

3 Welke vormen van ondersteuning op het gebied van seksualiteit en relaties 
bij mensen met een verstandelijke beperking worden onderscheiden in dit 
hoofdstuk? 

4 Werk in tweetallen. Eén student heeft de rol van cliënt, de ander van 
begeleider. De cliënt stelt een van de vragen hierna, de begeleider geeft het 
antwoord. De cliënt is pas tevreden als er een echt antwoord is gegeven. Na drie 
vragen wisselen jullie van rol. 

 Na allebei drie vragen te hebben gesteld en beantwoord, bespreken jullie het 
rollenspel na. Hoe vonden jullie het om deze vragen te beantwoorden? Wat 
lukte goed en waarin heb je nog iets te leren? Ben je dit soort vragen al eerder 
tegengekomen op je stage of werk? Wat vind je daarvan?

Vragen: 
 h Vrouw, 21 jaar, LVG: Waarom doet seks eigenlijk pijn?
 h Man, 56 jaar, MVB: Hoe weet je waar het gaatje is als je op een vrouw ligt?
 h Jongen, 17 jaar, LVB: Hoe moet je tongzoenen? 
 h Vrouw, 16 jaar, MVB: Ik wil wel verkering maar geen seks, kan dat ook?
 h Man, 22 jaar, MVB: Ik wil graag leren trekken, kan je me vertellen, hoe dat 

moet?
 h Vrouw, 32 jaar, LVB: Kan een vrouw ook klaarkomen? Hoe moet dat dan?
 h Meisje, 12 jaar, LVB: Ik wil geen kinderen, dat doet pijn of niet soms? 
 h Jongen, 10 jaar, MVB: Ik wil met jou verkering, juf. Is dat goed?
 h Vrouw, 51 jaar, LVB: Ik wil helemaal geen seks maar wel knuffelen, hoe 

moet dat eigenlijk? 
 h Man, 86 jaar, MVB: Ik heb altijd seks gehad met wie ik maar wilde, goed he? 
 h Meisje, 15 jaar, LVB: Ik wilde eigenlijk alleen film kijken, maar hij begon te 

kussen, wat moet ik dan doen?
 h Man, 44 jaar, MVB: Eigenlijk houd ik meer van mannen, is dat normaal?  
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12 Seksualiteit en intimiteit bij mensen met ernstige psychische 
aandoeningen

1 Mensen met EPA hebben vaker problemen op het gebied van seksualiteit 
en intimiteit dan mensen zonder EPA. Welke verklaringen worden hiervoor 
gegeven? In hoeverre was je je hiervan bewust? Lees de casus aan het begin van 
dit hoofdstuk nog eens door. Op welke gebieden zie je een bepaalde afwijking of 
problemen in de seksuele ontwikkeling bij de personen uit de casus?

2 Maak drietallen, waarbij iemand observeert, iemand hulpverlener speelt en 
de derde persoon iemand met EPA speelt. Kies voor de rol van de cliënt een 
van de twee casussen aan het begin van dit hoofdstuk om uit te beelden.

 De cliënt klopt aan bij de hulpverlener. De hulpverlener probeert het gesprek 
over seksualiteit en intimiteit vorm te geven aan de hand van het BETTER-
model. De hulpverlener mag zich even voorbereiden. De observator checkt of 
de stappen van het model gevolgd worden. 

 Wissel van rol totdat iedereen een keer met alle rollen heeft geoefend. 
3 Denk terug aan een periode waarin het minder goed met je ging. Misschien 

na een relatiebreuk, een periode waarin je je erg onzeker voelde of waarin je 
iemand bent verloren. Ga bij jezelf na hoe jouw gemoedstoestand invloed heeft 
gehad op je behoefte aan seksualiteit en intimiteit.

4 Ga na wat jij nodig hebt van een hulpverlener om jouw seksuele problemen 
bespreekbaar te maken. Noteer ten minste drie voorwaarden.

13 Ouderen en seksualiteit

1 Hoe kan je als professional aan ouderen laten zien dat er over seksualiteit 
gesproken mag worden? 

2 Met welke aandachtspunten dien je als professional rekening te houden in 
het bespreekbaar maken van seksualiteit bij ouderen? Hoe vind je dat de 
hulpverlener in de casus aan het begin van dit hoofdstuk met de ontstane 
situatie omgaat?

3 Mevrouw van D. is eerste contactpersoon voor haar tante Pien, een ernstig 
demente en dus wilsonbekwame vrouw van 96 jaar. Pien woont op een PG-
afdeling. Mevrouw van D. is gevraagd om na het bezoek aan haar tante bij de 
eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV-er) langs te komen. De EVV-er vertelt 
met enige moeite dat tante Pien vrijwel elke nacht masturbeert en dat ze met 
haar wil bespreken welke maatregelen ze kunnen treffen om haar hierin af te 
remmen. Mevrouw van D. heeft een heel andere visie: zij is erg blij dat haar 
tante, die verder nauwelijks nog plezierige momenten ervaart, zichzelf door te 
masturberen wel een prettig gevoel kan geven. De EVV-er werpt als bezwaar 
op dat de tante ook geluid maakt wanneer ze masturbeert. Dit lijkt mevrouw 
van D. geen serieus bezwaar. Er zijn in de zorgsituatie veel geluiden te horen 
die mensen liever privé zouden houden. Mevrouw van D. zegt dan ook op geen 
enkele manier in te stemmen met het beperken van de bewegingsvrijheid van 
haar tante op dit gebied.
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 Wat is jouw visie op het gedrag van bewoonster Pien?
 Stel, jij bent de EVV-er. Hoe zou je deze situatie verder aanpakken?

14 Intimiteit en seksualiteit in het ziekenhuis en de revalidatie 

1 Het NeoTheoretical Framework of Sexuality (Cleary & Hegarty, 2011) 
benadrukt dat ziekte op drie aspecten van seksualiteit invloed heeft. Benoem 
de drie aspecten en beschrijf bij ieder aspect een voorbeeld hoe het hebben of 
hebben gehad van een ziekte van invloed kan zijn op dit aspect. 

2 In dit hoofdstuk wordt beschreven dat zorgverleners meerdere barrières 
ervaren om intimiteit en seksualiteit te bespreken. Welke barrières worden er 
genoemd? Lees de casus aan het  begin van het hoofdstuk nog eens door. Hoe 
zou jij het gesprek met Joost aanpakken? 

3 Bij het bespreken van intimiteit en seksualiteit met patiënten en partners is het 
van belang dat je als zorgverlener kunt reflecteren op je eigen visie ten aanzien 
van deze onderwerpen. Wat zijn voor jou (als persoon) belangrijke normen en 
waarden met betrekking tot intimiteit en seksualiteit?

Cleary, V. & Hegarty, J. (2011). Understanding sexuality in women with 
gynaecological cancer. Eur J Oncol Nurs, 15(1), 38-45. doi:10.1016/j.
ejon.2010.05.008

15 Werken met volwassen slachtoffers van seksueel geweld

Vragen en opdrachten
1 Wat zijn voor jou als hulpverlener overwegingen om vermoedens van riskant 

seksueel gedrag wel of niet bespreekbaar te maken?
3 In dit hoofdstuk is aangegeven dat de gevolgen van seksueel geweld 

doorwerken op het leven van alledag, met inbegrip van hulpverleningssituaties 
zonder specifieke focus op seksueel geweld. Stel, je werkt als 
schuldhulpverlener. Met behulp van welke basishouding zou jij er in de 
schuldhulpverlening rekening mee kunnen houden dat jouw cliënten last 
hebben van de gevolgen van seksueel geweld?

4 Op welke wijze zou je het sociale netwerk van je cliënt kunnen versterken, als 
zij/hij last heeft van PTSS in reactie op seksueel geweld in de jeugd?

5 Wat zou jij kunnen doen om het risico op secundaire traumatisering bij jezelf te 
verkleinen?

16 Werken met volwassenen in een justitieel kader 

1 Waarom is het belangrijk om bij reclassanten niet alleen tijdens de 
onderzoeksfase, maar ook in latere fasen van de begeleiding het onderwerp 
seksualiteit te bespreken? Hoe vind jij dat de hulpverlener in de casus aan het 
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begin van het hoofdstuk om is gegaan met de zaak rondom Johan?
2 In veel tbs-klinieken ontbreekt seksualiteitsbeleid. Ontwerp in twee- of 

drietallen regels en richtlijnen rondom seksualiteit en omgaan met seksueel 
gedrag voor een forensisch psychiatrisch centrum (tbs-kliniek). 

3 Stel je voor dat je psychiatrisch verpleegkundige medische dienst bent in de 
gevangenis. Een gedetineerde vraagt om Viagra. Wat wil jij als verpleegkundige 
weten om een goed advies en eventuele doorverwijzing naar de Psychiatrisch 
Medische Dienst te kunnen geven?

17 Werken met sekswerkers 

1 In Nederland is prostitutie een legaal beroep. Sinds 2000 is het bordeelverbod 
opgeheven. Wat hoopte men met deze wetswijziging te bereiken? Zijn deze 
doelen volgens jou ook behaald? 

2 Welke soorten hulp voor prostituees worden er in dit hoofdstuk onderscheiden? 
Wat vind je van deze hulpverlening? Wat sluit er aan volgens jou aan bij de 
behoeften van sekswerkers zelf en waarom?

3 In deze opdracht ga je in twee- of drietallen aan de slag. Lees de casus aan het 
begin van het hoofdstuk nog eens door. Laat één iemand vertellen hoe hij/zij 
zou reageren als een van je vrienden of vriendinnen meedeelt dat hij/zij als 
erotisch masseur/masseuse werkt. De anderen kunnen vervolgens aangeven 
hoe zij zouden reageren.

4 Zoals te lezen was in dit hoofdstuk rust er nog altijd een stigma op prostituees. 
Dit heeft voor prostituees gevolgen voor hun sociale leven. Bespreek met 
een groepje medestudenten hoe jullie de sociale positie van prostituees zien. 
Is je zienswijze veranderd door het lezen van dit hoofdstuk? Zo ja, op welke 
aspecten?

5 Internet en social media zijn heel belangrijk voor sekswerkers om klanten 
te bereiken. Dit betekent ook dat hulpverleners op deze manier sekswerkers 
kunnen bereiken. Bedenk een plan om een onderdeel van het aanbod van een 
instelling voor prostitutie maatschappelijk werk bij de doelgroep onder de 
aandacht te brengen. Let daarbij op gender en op randvoorwaarden zoals taal.


