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Het aantal hulpvragen op het gebied van seksverslaving groeit. Seksverslaving is in wetenschappelijk en therapeu-
tisch opzicht een omstreden begrip. Er is een scala aan visies op ontstaan, dynamiek en behandeling. In deze bijdrage 
wordt een manier van kijken beschreven die is ontwikkeld in langdurige ervaring als onderzoeker en hulpverle-
ner op het gebied van seksverslaving of dwangmatige seksualiteit. Bij gebrek aan een goed alternatief wordt in 
dit artikel consequent de term ‘seksverslaving’ gebruikt om een ‘oncontroleerbaar seksueel gedragspatroon met 
negatieve consequenties’ aan te duiden. Als aanvulling op het denken over seksverslaving als letterlijke verslaving 
(conform verslaving aan alcohol, harddrugs, enzovoort) wordt een model gepresenteerd waarin het versterken van 
eigenwaarde en het vermogen voor het eigen welbevinden te kiezen centraal staat. In de therapie dient de aandacht 
minder op de symptomen en de bestrijding daarvan te liggen dan op het versterken van het zelfsturend vermogen. 

Seksverslaving: een 
behandelaanpak gebaseerd 
op het begrip eigenwaarde

Trefwoorden: compulsieve seksualiteit, controleverlies, eigen

waarde, seksverslaving, zelfwaardering

Hoewel het fenomeen seksverslaving natuurlijk niet nieuw 

is (denk aan Casanova of zie de oude Duitse seksuologen als 

Hirschfeld en KrafftEbing), is het thema in de wetenschap

pelijke literatuur vooral gaan leven na 1980. De na de seksuele 

revolutie gegroeide seksuele vrijheid bleek ook onvrije elemen

ten met zich mee te brengen – verslaving – en ongewenste gevol

gen zoals herpes en aids. Carnes (1983) is waarschijnlijk de 

meest actieve pleitbezorger van het seksuele verslavingsmodel, 

waarin hij seksverslaving vergelijkbaar acht met verslavingsziek

ten als alcoholisme en de verslaving aan psychotrope stoffen. Na 

dertig jaar discussie is er geen consensus over de aard en exacte 

definiëring van seksverslaving. Naast de opvatting van seks als 

verslavingsziekte wordt er gedacht aan een teveel aan seksuele 

drive (hyperseksualiteit, overmatig seksueel verlangen), aan 

een vorm van compulsiviteit of impulscontrole, of het concept 

seksverslaving wordt op ideologische gronden becommentari

eerd (Coleman, 2003; Quadland, 1985; Levine & Troiden, 1988). 

Het tijdschrift Sexual Addiction & Compulsivity (Routledge) 

biedt een schat aan informatie over dit onderwerp. Elke manier 

van kijken heeft zijn waarde, al is het maar omdat het gaat om 

zo’n complex en veelvormig geheel aan klachten, achtergronden, 

consequenties en mogelijke therapeutische ingangen. 

Seksverslaving is als restcategorie van de seksuele stoornissen 

genoemd in DSMIII, maar niet in DSMIV; er is discussie of in de 

komende DSMV een hyperseksuele stoornis wordt opgenomen 

(zie website APA: www.dsm5.org). Een vergelijkbare categorie 

bestaat al wel in de ICD10 (excessief seksueel verlangen). Met het 

oog op de bruikbaarheid in de klinische praktijk is de omschrij

ving van Goodman (1998) het meest geschikt: gedrag dat buiten 

de actieve controle valt en negatieve consequenties heeft. Zelf 

gebruik ik een iets uitgebreidere versie hiervan: Seksverslaving is 

het vastzitten in een repeterend gedragspatroon dat betrokkene wel 

wil, maar niet kan veranderen, terwijl het patroon tot overwegend 

negatieve consequenties leidt voor de persoon zelf of de omgeving. 

Controleverlies en negatieve gevolgen zijn de belangrijkste 

kenmerken om van een seksverslaving te spreken. Merk op 

dat er in deze definitie geen verwijzing wordt gedaan naar de 

grootte van het seksuele verlangen of de frequentie of intensi

teit van het seksuele gedrag. Hoewel in de klinische praktijk de 

frequentie van het gedrag vaak als eerste in het oog springt en 

ook als zodanig door de cliënt wordt gepresenteerd (‘ik mastur

beer veel te veel’), is het belangrijk om niet te vergeten dat in de 

nietklinische populatie voldoende mensen met een hoge seksu

ele activiteit rondlopen die geen enkel negatief effect van hun 

gedrag ervaren (Van Zessen, 1995). Evenzeer zijn er mensen in 

behandeling voor ‘seksverslaving’ die objectief gezien nauwelijks 

seksueel actief zijn in denken of doen, maar wel degelijk lijden 

onder hun seksualiteit op een manier die voldoet aan de gegeven 

definitie (Van Zessen, 2009).

Kenmerkend voor veel seksuele problematiek is dat de relati

onele context medebepalend is of iets een probleem wordt of 

niet. Een erectiestoornis of een voortijdige ejaculatie is pas 

een probleem als betrokkene of partner dat zo ervaren, en het 
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is voor pornogebruik, erotisch chatten, prostitutiebezoek of 

vreemdgaan niet anders. Wat wordt beschouwd als goede, 

gewenste of gezonde seksualiteit, door betrokkenen, maar ook 

door behandelaar of onderzoeker, speelt mee bij de classifica

tie van gedrag als verslaafd of niet. Nederlandse auteurs als Van 

Rijsingen (2008) of Goede (2003) lijken geneigd om bijvoor

beeld vreemdgaan per definitie als symptoom van verslaving te 

zien. Exotische seksuele voorkeuren die we onder de parafilieën 

scharen (sadomasochisme, pedofilie, enzovoort) worden door 

therapeuten ook makkelijk als onderdeel van een verslaving 

gezien (Kafka, 1999). 

Een groot deel van de hulpverlening in Nederland lijkt gebaseerd 

op het seksverslavingalsziektemodel: seksverslaving als 

equivalent van alcoholisme en drugsverslaving, als ziekte met 

een vaak progressief beloop, met de daaruit voortvloeiende 

behandelnadruk op het wegnemen van de seksuele symptomen. 

Op de recente studiedag over seksualiteit en persoonlijkheids

stoornissen, waar dit artikel een neerslag van vormt, meende 

de helft van de aanwezige psychologen en psychiaters dat 

seksverslaving als een verslavingsziekte moet worden behandeld 

(Benecke, 2010). Onderzoek van Briken e.a. (2007) vermeldt dat 

87 procent van de ondervraagde Duitse seksuologen niet gelooft 

in het bestaan van seksverslaving als afzonderlijke, herkenbare 

stoornis. Veel hulpverlening heeft een uitgesproken christe

lijke connotatie of baseert zich op een variant van het eveneens 

religieus geïnspireerde 12stappenmodel van de Alcoholics 

Anonymous. In de therapeutische uitwerking daarvan, individu

eel, partnerrelatietherapie of in de groep, staat het voorkómen 

van de seksuele symptomen naar mijn opvatting te centraal 

(bijvoorbeeld Fokkens, 2009 over de groepsbehandelingen op 

Eleos). Door het verslavingsmodel te gebruiken worden de 

ongewenste seksuele impulsen en hun onderliggende verlangens 

als egodystoon gezien en ligt de nadruk op beheersing en het 

voorkomen van de gevreesde terugval (relapse). Impliciet is de 

afspraak tussen behandelaar en patiënt dat de therapie succesvol 

is zolang de symptomen wegblijven, en dat de therapie stokt als 

ze zich blijven voordoen of terugkomen. De behandelaar loopt 

daarbij kans in dezelfde valkuil terecht te komen als de patiënt 

en diens partner: het geloof dat er een verslavende kracht van 

seks uitgaat die niet of slechts met grote moeite te beheersen is, 

ook niet door de deskundige. 

In mijn ervaring met inmiddels een kleine zeshonderd patiënten 

is dit de grootste vergissing die de therapeut kan maken: te veel 

ingaan op het appèl van het patiëntsysteem om de symptomen 

stop te zetten. Mensen komen veelal in crisis binnen, relaties 

staan op omvallen, er kan ontslag dreigen wegens internetgedrag 

op het werk of er is contact met justitie geweest vanwege kinder

porno of exhibitionisme. Ook als de situatie minder urgent is, 

is de meest voorkomende vraag om het ongewenste gedrag weg 

te nemen, en ik heb gemerkt dat het heel erg lastig is om die 

vraag als behandelaar niet centraal te stellen. De analogie met de 

behandeling van alcohol of drugsmisbruik is hier natuurlijk ook 

dwingend: het stopzetten van de kwalijke inname is daar vanzelf

sprekend prioriteit. 

De rol van eigenwaarde
In mijn promotieonderzoek zijn uitgebreide seksuele anamne

ses afgenomen bij 130 seksueel actieve volwassenen: mensen 

met gemiddeld zeven verschillende sekspartners in de twaalf 

maanden voor het onderzoek (Van Zessen, 1995). Tweederde 

van deze mensen had een huidig seksleven met meer of minder 

verslaafde kenmerken: een onvermogen om veranderingen aan 

te brengen in hun seksuele gedrag, terwijl ze wel negatieve conse

quenties ervoeren (weinig plezier, schuldgevoel, nadelige invloed 

op belangrijke relaties, verlies van positieve tijdsbesteding, 

onveilige seks). Een derde was in staat op een positieve, geïnte

greerde manier met hun seksueel actieve leven om te gaan. Deze 

contactgerichte groep onderscheidde zich op veel fronten van de 

seksueel rusteloze, meer verslaafde groep: in hun hechtingsge

schiedenis, in de positieve dan wel traumatische ervaringen in 

de kindertijd, in de sociale competenties in de tienerjaren, de 

mate waarin vriendschap, delen en groeiende seksualiteit met 

elkaar konden worden geïntegreerd, in het seksuele plezier en 

het vermogen om grenzen te stellen of seksuele wensen kenbaar 

te maken (Van Zessen, 1993). Predisponerend voor een volwas

sen seksverslaving waren in dit onderzoek onder andere: een 

emotioneel koud gezin, een angstige of vermijdende hechting, 

emotionele verwaarlozing of geweld, een sociale en seksuele 

buitenstaanderspositie in de tienertijd, een ‘hoekige’ seksuele 

leercurve (niet geleidelijk aan leren experimenteren met verliefd

heid, zoenen, opwinding, enzovoort, maar plotseling geïniti

eerd worden of langdurig buitenspel staan om op het 19e jaar 

opeens ‘alles tegelijk’ mee te maken). Ergens in het leven raken 

gevoelens van onzekerheid of kleinheid vermengd met seksuali

teit, die als surrogaat gaan werken voor ‘erbij horen’, meetellen, 

aanzien of zelfbevestiging. Als volwassene zijn deze mensen veel 

ambivalenter in seks en seksueel plezier, en zijn zij veel minder 

goed in staat tot corrigerend gedrag: de juiste partners kiezen, 

de keuze om wel of niet met porno of masturbatie aan de slag te 

gaan als er ook andere activiteiten als werk, gezin of hobby op 

het programma staan, binnen seksuele relaties aangeven wat ze 

wel of juist niet prettig vinden, relaties bijsturen als het niet naar 

hun zin gaat. Ze liegen meer en bouwen soms complete geheime 

dubbellevens op. Mensen met een contactgerichte achtergrond 

en seksualiteitsbeleving zijn in menig opzicht competenter en 

assertiever: ze zorgen letterlijk en figuurlijk beter voor zichzelf. 

Het doorslaggevende verschil tussen contactgerichte en ‘seksver

slaafde’ volwassenen is niet dat de laatste groep seksueel actiever 

is of meer of breder geïnteresseerd is in seks. Het grote verschil is 

dat de eerste groep meer eigenwaarde heeft, een steviger hechting 

aan zichzelf en anderen. 

In de klinische praktijk is het gebrek aan eigenwaarde soms 

wel, soms niet direct zichtbaar. Veel patiënten zijn erg schuld

bewust, hun geheim is uitgekomen, en ze realiseren zich wat 

ze hebben aangericht. Er is dan ook vaak opluchting dat het 

patroon is doorbroken, ook al zet dit de relatie op scherp. 

Anderen zijn opstandig, bagatelliseren het verslavende aspect 

en zijn meer boos dat de partner of therapeut hun speeltje 

afpakt. De patiënt is meestal een man, de partner meestal 
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een vrouw, die vrijwel altijd dieper is geraakt door het vaak 

jarenlange bedrog dan door het seksuele gedrag zelf. Naast het 

plegen van een gedegen algemene diagnostiek is het bij deze 

klachten erg belangrijk om de seksuele kant goed en in detail 

uit te vragen. Met name bij nietseksuologisch geschoolde 

hulpverleners is er nogal eens terughoudendheid om door te 

vragen, merk ik in intervisie en opleiding. Er is de angst om 

nieuwe geheimen te ontrafelen waar de partner bijzit, of er is 

de angst dat doorvragen naar het seksuele gedrag nog meer 

schuldgevoel oproept bij de man. Voor vrouwelijke behan

delaars is het exploreren van het vaak weinig geavanceerde 

vrouwbeeld van een pornoverslaafde niet altijd prettig. Het 

gaat echter om mensen met geheimen en het vermogen tot 

(zelf)bedrog. Het hoeft geen kruisverhoor te worden en het 

doel is ook niet de objectieve waarheid boven tafel te krijgen; 

het is wel belangrijk om heel concreet door te vragen, omdat 

er anders geen zicht opstaat op de inhoud en de reikwijdte van 

zijn seksuele beleving. Als de man pornoverslaafd is, vraag 

naar de precieze sites, beelden en emoties die hij zoekt op 

het scherm. Vraag na of hij beelden van minderjarigen zoekt, 

interesse heeft in geweld, niet alleen datingsites bekijkt, maar 

zich ook actief inschrijft. De hulpverlener die dit nalaat, staat 

toe dat er schaamtevolle delen buiten het gesprek blijven. Het 

is mij vaker overkomen dat pas in een later stadium van de 

behandeling blijkt dat er nog een heel ander (bijvoorbeeld 

strafbaar) aspect deel uitmaakt van de seksuele fascinatie van 

de patiënt. Doorvragen in het begin voorkomt dit en maakt 

de patiënt duidelijk dat de ander weet waar hij of zij het over 

heeft. Nietveroordelend zijn ten aanzien van de inhoud van 

het verlangen is vanzelfsprekend noodzakelijk, waarbij men 

overigens best een duidelijke mening mag hebben over het in 

praktijk brengen van het verlangen. Fantaseren over minder

jarigen komt in de algemene bevolking bijvoorbeeld veel voor 

(Van Zessen en Sandfort, 1991), maar het hebben of bekijken 

van kinderporno is strafbaar. Het bekijken van porno komt bij 

tenminste 86 procent van de mannen voor, maar porno kijken 

op het werk met de kans op ontslag, is simpelweg riskant en 

dom gedrag. 

De negatieve consequenties waarover in de definitie wordt 

gesproken, betreffen zowel de persoon zelf als zijn omgeving, 

meestal de partner. Gedrag zoals porno kijken, dat in de ene 

relatie zonder probleem of zelfs met plezier wordt geïntegreerd, 

kan in een andere relatie reden voor scheiding of diepe onzeker

heid bij de partner vormen. Porno kijken wordt door veel 

partners als vreemdgaan ervaren (Van Rijsingen, 2008). Het besef 

dat het geheime gedrag al jaren, soms de gehele relatie door, aan 

de gang is, kan diepe wonden slaan in het (zelf)vertrouwen van 

de partner. Vrouwen die terecht voelen dat er iets aan de hand 

is, worden door hun partner soms jaren als ziekelijk argwanend, 

muggenzifterig of frigide neergezet. Ingewikkeld is ook dat de 

seksverslaving zich vaak niet alleen ontwikkelt als een individu

ele pathologie bij de man, maar dat er duidelijke ontwikkelingen 

in de relatie zijn die begrijpelijk of in elk geval invoelbaar maken 

dat hij weinig constructieve kanten op kon met zijn seksualiteit. 

Menige relatie overleeft de ontdekking van een geheim seksle

ven niet; ook in de therapie is het aantal scheidingen aanzien

lijk (Van Zessen, 2009). In de gevallen waarin er een relatie is 

en het probleem op tafel ligt, is het actief meebehandelen van de 

partner zeer wenselijk. Dat kan in de vorm van een partnerrela

tiesetting, de partner kan een deel van de sessies aanwezig zijn 

en/of een eigen behandelaarster krijgen. 

Een behandelmodel op basis van eigenwaarde 
Op basis van het beschreven onderzoek naar seksueel actieve 

volwassenen en van klinische ervaring is een behandelmodel 

ontwikkeld dat het versterken van eigenwaarde als belangrijk

ste werkzaam element aanwijst (Van Zessen, 2009). De aanpak 

wordt hier toegelicht aan de hand van internetpornoverslaving 

bij mannen, omdat dit de hoogstwaarschijnlijk grootste groep 

hulpvragers betreft. De aanpak zelf is niet anders bij andere 

vormen van seksverslaving bij hetero of homoseksuele mannen 

en vrouwen. 

Mannen die zich bij mij aanmelden hebben het label seksversla

ving al op zichzelf betrokken, of hun partner heeft dat gedaan. Er 

is in het cliëntsysteem vaak behoefte om deze zelfdiagnose offici

eel bevestigd te krijgen; dat het kwetsende gedrag voortkomt uit 

een aandoening of ziekte is troostrijker dan de gedachte dat het 

mede in vrije keuze is ontstaan.

Mensen die zich aanmelden voor klinische behandeling van 

een seksverslaving zijn zelden echt ontremd. In de eerste en de 

tweede lijn zien we vooral mensen met wie het verder min of 

meer redelijk gaat, die geen extreme comorbiditeit laten zien 

buiten angst en depressieve klachten, die niet of op onderde

len voldoen aan de criteria van de persoonlijkheidsstoornis

sen. Seks op internet is makkelijk toegankelijk, vrijwel alles is 

anoniem en gratis te vinden, en seksuitbeelding is aantrekkelijk 

voor de meeste mensen. Bij de hulpvragers is de beheersing van 

het kijkgedrag ergens ontspoord. Porno kijken is ambivalent 

en geheim geworden, ze gaan zich afzonderen, de leugentjes 

worden leugens, en naarmate er meer tijd aan de porno wordt 

besteed, komen positief bekrachtigende ervaringen (gezin, vrijen 

met de partner, hobby’s, sport) in het gedrang. De eigenwaarde 

daalt, het belang van de verslaving groeit, tot het probleem naar 

buiten komt en de man goede voornemens maakt, zich verzet 

tegen zijn gedrag, beterschap belooft, wel of niet terugvalt en wel 

of niet hulp zoekt. 

Zo snel als mogelijk probeer ik de patiënt duidelijk te maken 

dat het probleem niet is dat hij porno aantrekkelijk vindt (dat 

zijn er velen, bijna 90 procent van de Nederlandse mannen kijkt 

porno) en ik probeer ook met hem uit de zoektocht naar het 

oorspronkelijke waarom te blijven. Dikwijls komen patiënten 

met een complete zelfanalyse over vroege jeugdfactoren of ze 

zien vergelijkbaar gedrag bij vader of moeder en vragen zich 

af of verslaving erfelijk is. Het in de beginfase exploratief en 

uitgebreid ingaan op deze vragen levert in mijn ervaring zelden 

verklaringen op en heeft weinig of geen effect op het symptoom

gedrag zelf. Wat wel snel effect heeft op zowel het welbevinden 

als het controlegevoel, is het direct en structureel gaan oefenen 
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met eigenwaardeversterkende activiteiten. Patiënten kennen 

heel goed het gevoel van controleverlies, het gevoel dat ze tegen 

wil en dank wegzakken in het destructieve, zinloze seksuele 

gedrag. Gedrag dat, zo blijkt bij goed navragen, misschien wel 

spanning, maar weinig plezier en bevrediging oplevert, en wel 

elke keer leidt tot een dalend gevoel van eigenwaarde. Hen laten 

oefenen met kleine, haalbare activiteiten die lukken, levert ze 

een sensatie van zelfoverwinning op die ze vaak al heel lang niet 

meer hebben ervaren. 

De beste egoversterkende activiteiten zijn klein, alledaags, 

nietspectaculair en bovenal haalbaar. Het idee is oplettend en 

aandachtig te zijn, een paar keer per dag, op situaties, handelin

gen of waarnemingen die plezierig en vervullend zijn. Voorrang 

geven aan iemand die daar geen recht op heeft is een goed 

voorbeeld. Een slepend taakje oppakken en afronden. Stilstaan 

bij het weldadige gevoel van warm water op de huid tijdens het 

douchen. Eten aandachtig bereiden of proeven. Niet routinema

tig voor de tv gaan hangen, maar een klein klusje in huis doen. 

Wat wordt gezocht met deze kleine acties, is de sensatie van 

accomplishment: een klein gevoel van trots en welbevinden. Wat 

de persoon zodoende leert, is in de eerste plaats het geven van 

concrete aandacht aan het eigen welbevinden. Voor mensen die 

gewend zijn geraakt aan falen en moeten liegen, is dit vaak nieuw 

en opluchtend. 

In de tweede plaats leert de patiënt dat hij de brug kan leggen 

tussen voornemen en uitvoering; veel mensen die gevoelig zijn 

voor seksverslaving, zijn uitstellerig en vermijdend van aard. 

Door kleine doelen te realiseren, wordt de eigenwaarde op dit 

punt versterkt. In de derde plaats gaat hij op termijn anders 

kijken naar de destructieve patronen in zijn eigen gedrag. Door 

de aandacht te richten op wat goed gaat en dit gevoel te verster

ken door dagelijkse aandacht en acties, heeft de patiënt na 

verloop van tijd (dagen, weken) simpelweg minder zin om weer 

achter het scherm te kruipen. Zonder dat er gericht op vermin

dering van porno kijken wordt gestuurd, merken mensen die een 

week lang positieve taakjes doen en zichzelf daarvoor compli

menteren, tot hun eigen verbazing dat ze in staat zijn om korter 

te kijken of dat ze voor andere bezigheden kunnen kiezen. Niet 

vanuit wilskracht of bewuste onderdrukking van hun verlan

gens, maar omdat ze meer contrast voelen tussen taken die de 

eigenwaarde versterken of juist aantasten.

Zodra het lukt om kleine individuele egoversterkende taken uit 

te voeren, kan de omgeving worden betrokken: extra aandacht 

voor de partner, voor lichamelijkheid, bloemen, compliment

jes, het openen van een gesprek; extra aandacht voor kinderen, 

vrienden, hobby, collega’s, huisdier. Steeds is het advies om de 

taken klein en haalbaar te maken: een gemeende hand op een 

arm is beter (want haalbaarder) dan een liefdesbrief van zeven 

kantjes. 

Merk op dat de kleine acties in aanvang geen relatie hebben met 

het seksuele probleemgedrag. ‘Niet naar porno kijken’ is in dit 

verband geen relevante opdracht. Als de situatie het toelaat, 

laat ik als behandelaar het symptoomgedrag zelfs geheel los: de 

man mag zelf beslissen of en hoelang hij kijkt. Het gedrag wordt 

beschouwd als eigenwaardeverlagend en in die specifieke zin als 

onwenselijk. De persoon is er vaak al jaren mee bezig en zijn 

eigen pogingen om te stoppen hebben gefaald. Uiteindelijk is het 

los kunnen laten van het gedrag wel positief, maar de aandacht 

en het eigenlijke doel van de therapie leg ik consequent bij een 

vergrote eigenwaarde, een sterker zelf, een sterker besef stuur

man op eigen schip te zijn. 

Door zich te gaan gedragen en ervaren als iemand met een hogere 

eigenwaarde (een eigenwaarde die van oorsprong misschien al 

niet zo hoog was en door de seksverslaving zeker niet groter is 

geworden), blijkt iemand na verloop van tijd ook meer actieve 

sturing aan te kunnen brengen in zijn seksuele patronen. Waar 

in het leven van een typische verslaafde elke negatieve emotie 

wordt omgezet in of wordt beloond met een seksuele prikkel, 

leert iemand weer positieve keuzes te maken. 

Als iemand erg is gehecht aan zijn symptoomgedrag, is het soms 

nuttig het symptoom voor te schrijven – expliciet afspreken 

hoeveel uur per dag hij naar porno moet kijken bijvoorbeeld. 

Deze paradoxale opdracht zet het verslaafde verlangen als het 

ware buitenspel: de persoon kijkt niet omdat hij zijn drang niet 

de baas is, hij kijkt omdat het is afgesproken met de therapeut. 

Doorgaans worden bestaande ambivalenties ten aanzien van het 

gedrag snel zichtbaar en probeert de vermeend seksverslaafde 

zich onder de afspraken uit te wurmen. Ook in situaties waarin 

het stopzetten van het symptoomgedrag echt noodzakelijk 

wordt gevonden – iemand kijkt porno op het werk, de vrouw 

eist dat het gedrag stopt, er is sprake van kinderporno of onvei

lig seksueel gedrag – is het zaak om als therapeut niet in de rol 

van rechter of bestraffer terecht te komen. De risico’s kunnen 

nog eens worden benoemd, de behandelaar mag expliciet zijn 

over grenzen, maar de verantwoordelijkheid ligt bij de patiënt. 

Mededogen met de persoon die (nog) niet voldoende eigen

waarde heeft om stappen te zetten is ook op zijn plaats. 

Gaande de behandeling is het gewenste effect dat de eigen

waarde groeit en de persoon steeds meer gaat experimenteren 

met egoversterkende actie. De kleine acties in het begin worden 

vervangen door grotere initiatieven: andere activiteiten met de 

partner, meer aandacht voor de kinderen, oude hobby’s die 

opgepakt worden, soms zelf verandering van werk of opleiding. 

Hoe sterker de eigenwaarde, hoe makkelijker de persoon zich 

losmaakt van de oude zuigkracht van de seksualiteit. Patiënten 

die een paar weken aan de slag zijn met hun kleine acties, 

rapporteren soms verbaasd dat ze al dagen hun computer niet 

aangehad hebben. De therapeut reageert dan steunend, maar 

niet overdreven verheugd. Als er sprake is van terugval in oud 

gedrag, en dat is er in mijn ervaring vrijwel altijd, dan wordt 

dat voor kennisgeving aangenomen. Relevant is niet zozeer hoe 

de terugval heeft kunnen gebeuren, relevant is welk gevoel het 

oplevert: een versterking of een aantasting van de eigenwaarde? 

Al doende leert de patiënt, idealiter, het verschil te herkennen 

tussen een egoversterkende, en een egoaantastende activiteit. 

Hij wordt daarbij steeds gemotiveerd om te kiezen voor de eerste 

optie. 

W E T E N S C H A P
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Het doel van al deze aandacht is niet om terugval te voorko

men; het doel is om de persoon zodanig te versterken en van 

zelfvertrouwen en concrete gedragsopties te voorzien, zodat hij 

niet meer bang hoeft te zijn voor terugval. Een vergroting van 

de eigenwaarde betekent ook dat de persoon zich als partner 

steviger en competenter kan opstellen. Het terugwinnen van het 

vertrouwen bij de partner is een complex en vaak ook tijdrovend 

proces, dat nader wordt beschreven in Van Zessen (2009), maar 

buiten het bestek van deze bijdrage valt. 

Er is bij aanmelding vaker wel dan niet sprake van angstige en 

depressieve symptomen, die zowel oorzaak als gevolg van de 

seksuele problematiek kunnen zijn. Ik heb goede ervaringen 

met een tijdelijke toediening van de SSRI citalopram, die zowel 

de stemming versterkt (en daardoor de toegankelijkheid voor 

kleine nieuwe activiteiten) als de nuttige bijwerking heeft dat de 

eerste maanden de gevoeligheid voor seksuele prikkels afneemt. 

Gaande de behandeling verschuift de aandacht steeds meer 

naar het verankeren van het nieuwe zelfgevoel en de nieuwe 

inzichten in het eigen gedrag. De gehechtheid aan het oude, 

uit minder eigenwaarde bestaande of beschadigde Zelf is groot 

en mensen voelen, vaak op moeilijke momenten een onbere

deneerd verlangen naar het troostende seksuele patroon dat ze 

juist proberen los te laten. Bij pornoverslaafden kan een goede 

behandeluitkomst zijn dat er nog steeds porno wordt gekeken, 

maar in openheid naar de partner en zonder het gevoel van 

controleverlies. Anderen kiezen ervoor zich verre van pornogra

fie te houden en alle seksuele aandacht op hun partner te richten. 

Door eigenwaarde en het vermogen tot concreet kiezen centraal 

te stellen, wijkt de hier beschreven benadering af van de behan

deling van seksverslaving als ziekte, waar de behandeluitkomst 

toch nadrukkelijker wordt gezien als de afwezigheid van sympto

men (al wordt het inzicht dat de persoonlijkheid moet worden 

versterkt daar wel degelijk gedeeld). 

Bespreking
Het fenomeen seksverslaving is lastig te definiëren. De centrale 

kenmerken (ervaren controleverlies en voortzetting van het 

gedrag ondanks negatieve consequenties voor persoon of 

omgeving) maken dat identiek gedrag in de ene context niet, in 

een andere wel als verslavingsprobleem zal tellen. Mannen die 

porno kijken en daar zelf weinig negatieve gevolgen van ervaren, 

worden in de hulpverlening als seksverslaafde aangemeld omdat 

hun partner last heeft van zijn gedrag. Aan de andere kant zijn er 

mensen wier leven daadwerkelijk ondraaglijk wordt door een uit 

de hand gelopen seksueel gedragspatroon. Er wordt in de litera

tuur veel gediscussieerd over het beste model om het probleem 

en de functie ervan te begrijpen. De klinische ervaring is dat 

het probleem soms de dynamiek van een letterlijke verslaving 

zoals alcoholisme aanneemt (maar dan zonder de onthoudings

verschijnselen), er soms trekken van een obsessiefcompulsieve 

stoornis zijn (met name als er heel duidelijk negatieve emoties 

worden gereguleerd via het seksuele gedrag), maar het gedrag 

meestal te begrijpen is als een vormgevingsprobleem. In die 

laatste visie is er geen sprake van een ziekelijke verslaving en ligt 

de oorzaak niet in de specifieke omgang met seksualiteit, maar 

hebben we te maken met iemand die heeft verzuimd goed voor 

zichzelf te zorgen. 

Net zoals bij andere verslavingen zijn er bij seksverslaving facto

ren aan te wijzen die mensen gevoeliger maken voor afhanke

lijkheid. Een slechte hechting aan anderen en zichzelf, moeite 

met grenzen stellen, een vermijdend karakter. Mensen die 

adequaat en effectief met veel seksuele activiteit omgaan staan 

steviger in hun schoenen en zijn veel beter in staat om de keuzes 

(in de seksualiteit, relaties en daarbuiten) zodanig te maken  

dat ze hun eigenwaarde intact houden of versterken. Mannen 

met veel eigenwaarde kijken ook porno – het verschil is dat zij 

wel in staat zijn om te stoppen met dat gedrag als ze dat nodig 

vinden. De aanpak die hier wordt beschreven, beoogt patiën

ten te helpen bij het ontwikkelen van dit positieve keuzegedrag, 

waarbij de therapeutische aandacht wordt verlegd van wat er 

allemaal misgaat en niet lukt, naar constructieve zelfzorg. Het 

doel van de behandeling is de ervaren eigenwaarde te verster

ken, om op basis daarvan meer zelfsturing te kunnen plegen. De 

aanpak is nog niet systematisch op effecten onderzocht. Analyse 

van eigen dossiers laat zien dat de behandelduur voor enkel

voudige verslavingen zonder ernstige comorbiditeit in de loop 

der jaren is gedaald naar ongeveer vijf sessies, waar ik tien jaar 

geleden, toen ik psychodynamischer werkte, zelden onder de 

tien tot vijftien zittingen bleef. De behandelduur lijkt niet met 

de objectieve ernst van de verslaving te fluctueren (twintig jaar 

frequent prostitutiebezoek, of een paar uur porno per week). 

Een hoger aantal zittingen lijkt vooral samen te hangen met 

zwaardere comorbiditeit, met name in de persoonlijkheidssfeer. 

Ook de combinatie van seksuele verslaving en middelengebruik, 

met name harddrugs, is hardnekkig. Dat ligt dan vooral aan de 

middelen en niet aan de seks – ondanks de overeenkomsten is 

de ‘verslaving aan seks’ geen feitelijke verslaving en moet hij ook 

niet als zodanig worden behandeld. n

Dit is een bewerking van een bijdrage op de studiedag ‘Seksualiteit; 

normaliteit, stoornissen en psychopathologie’. Amstelveen: Benecke, 

9 november 2010.
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