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Disclaimer masterproef – COVID-19 academiejaar 

2020-2021 

 

Deze masterproef is (ten dele) tot stand gekomen in de periode dat het hoger onderwijs onderhevig 

was aan een lockdown en beschermende maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van 

het COVID-19 virus. Het proces van opmaak, de verzameling van gegevens, de onderzoeksmethode 

en/of andere wetenschappelijke werkzaamheden die ermee gepaard gaan, zijn niet altijd op 

gebruikelijke wijze kunnen verlopen. De lezer dient met deze context rekening te houden bij het 

lezen van deze masterproef, en eventueel ook indien sommige conclusies zouden worden 

overgenomen.
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Titel van de Masterproef: Seksuele gezondheid implementeren binnen de psychosociale 

hulpverlening: een blik op de visie van hulpverleners 

 

Promotor: Prof. Dr. Dominique Verté 

 

Samenvatting: (300 woorden) 

 

Het doel van deze thesis is om inzicht te krijgen in hoe het spreken over seksuele gezondheid 

geïmplementeerd kan worden in hulpverleningsorganisaties op een manier die toegankelijk is voor 

zowel de psychosociale hulpverlener als de organisatie. Na een blik op hun ervaringen rond 

gesprekken over deze thematiek wordt ingegaan op tools die eventueel gebruikt worden binnen de 

werking, om te komen tot de noden om seksuele gezondheid te implementeren binnen de eigen 

hulpverlening en organisatie.   

 

Bij dit kwalitatieve onderzoek werden er twaalf semigestructureerde individuele interviews 

afgenomen bij psychosociale hulpverleners. Deze respondenten werkten in 

hulpverleningsorganisaties die al dan niet gespecialiseerd waren in de thematiek rond seksuele 

gezondheid.  

  

De resultaten tonen allereerst aan dat psychosociale hulpverleners zowel drempels als faciliterende 

factoren ervaren wanneer ze in gesprek gaan met de doelgroep over seksuele gezondheid. Weinig 

kennis of houvast hebben, is de meest voorkomende barrière. De grootste helpende elementen zijn 

een open houding, het proactief aanbrengen van seksuele gezondheid en het beroep kunnen doen 

op de expertise van externe organisaties.  

Verder dient er rekening gehouden te worden met volgende elementen wanneer de organisatie een 

tool wenst te gebruiken: geen complexe modellen, niet tijdrovend en afwegen of de tool past binnen 

de visie van de organisatie. Gepaste hulpmiddelen gebruiken bevordert echter de dialoog omtrent 

de thematiek.  Bovendien hebben meerdere respondenten nood aan een visie binnen de werking als 

houvast om seksuele gezondheid te kunnen bespreken.  



 

 
 

 

 

V 

Tenslotte blijkt uit het onderzoek dat seksuele gezondheid niet weg te denken is als thema binnen 

de psychosociale hulpverleningssetting, maar heerst er twijfel en onzekerheid over hoe het 

geïmplementeerd kan worden binnen de organisatie en het eigen handelen. 

Verder onderzoek kan exploreren of de drempels effectief verlagen bij een implementering van 

seksuele gezondheid die op maat is van de psychosociale hulpverleners en organisaties.  
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DEEL 1: INLEIDING  

1. Probleemstelling 

Praten over seksuele gezondheid is van belang (van Berlo e.a., 2019; World Association for Sexual 

Health, 2008; World Health Organization, 2006, 2015, 2017). Ook in de hulpverleningscontext is het 

nodig het gesprek hierover te durven opentrekken wanneer de hulpverlener of cliënt hier de nood 

toe voelt (Byers, 2011; Haboubi & Lincoln, 2003; Zhang e.a., 2020). Het is namelijk zo dat seksuele 

gezondheid onlosmakelijk verbonden is met het algemene welzijn van de mens (Buysse e.a., 2013; 

Leusink & Ramakers, 2014; World Health Organization, 2017). Het is meer dan enkel het fysieke 

welzijn, maar het heeft ook invloed op de mentale gezondheid (Leusink & Ramakers, 2014; World 

Health Organization, 2017). Dit maakt dat het onvermijdelijk is om dit thema te includeren in de 

psychosociale hulpverlening. Wanneer hulpverleners proactief het gesprek met hun cliënten voeren 

over seksuele gezondheid, zou dat een positief effect kunnen hebben op het algemene welzijn van 

de mensen (Ghebreyesus & Kanem, 2018; Gott e.a., 2004; Nusbaum e.a., 2002; Zhang e.a., 2020). 

Toch worden er drempels ervaren in het actief opnemen van deze thematiek in het brede 

hulpverleningslandschap (Borms & Vermeire, 2020; Liddell, 2019; McCave e.a., 2014). Enkele 

drempels die professionals ervaren wanneer ze seksuele gezondheid ter sprake willen brengen zijn 

een gebrek aan tijd, aan kennis over het onderwerp, schroom die ze voelen om hierover in gesprek 

te gaan, tekort aan educatieve ondersteuning en de verschillen onder de mensen (Decat e.a., 2011; 

Dyer & das Nair, 2013; Gott e.a., 2004; Mengesha e.a., 2018a; Meystre-Agustoni e.a., 2011; van 

Berlo e.a., 2019). Deze drempels houden hulpverleners tegen om gegrond en open over seksuele 

gezondheid te communiceren. Naast drempels, bestaan er ook faciliterende elementen die 

hulpverleners kunnen bijstaan in de gesprekken omtrent seksuele gezondheid (Dyer & das Nair, 

2013; Gott e.a., 2004; Mengesha e.a., 2018b; Scott e.a., 2015). Het Onder Vier Ogen-model dat 

Sensoa vzw heeft ontwikkeld, is een voorbeeld van een helpende methodiek die ingezet kan worden 

om gesprekken rond seksuele gezondheid vlotter te doen verlopen (Borms e.a., 2018; Borms & 

Vermeire, 2020). Deze is reeds getest geweest in de medische praktijk en wordt daar positief 

onthaald. De tool vindt stilaan ook ingang in de psychosociale hulpverlening. (Borms & Vermeire, 

2020).  

 

Rond de drempels en faciliterende elementen die voorkomen bij het spreken over seksuele 

gezondheid, bestaat er veel literatuur en onderzoek in de medische discipline. Echter, in het 

psychosociale veld is hierrond een beperkte wetenschappelijke onderbouw (Byers, 2011; Gielen, 

2021; Liddell, 2019; McCave e.a., 2014; Meystre-Agustoni e.a., 2011; Starrs e.a., 2018; Symposium 

Seksuele Gezondheid, 2019). In de psychosociale hulpverlening is er een andere focus, namelijk 

meer het sociale en emotionele hieromtrent. Er zijn onderzoeken die deze thematiek verkennen, 

maar er is slechts weinig informatie over hoe structureel aanpassingen kunnen gebeuren met de 

wensen van deze hulpverleners in het achterhoofd (Borms & Vermeire, 2020; Liddell, 2019; McCave 

e.a., 2014). Dit ondanks dat de sector een holistische visie tracht te ontwikkelen over het leven van 
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de cliënten, en dat seksuele gezondheid (zoals eerder vermeld) integraal deel uitmaakt van het leven 

(Dyer & das Nair, 2013; Haboubi & Lincoln, 2003; Zhang e.a., 2020).   

 

In dit onderzoek worden psychosociale hulpverleners bevraagd die werken met cliënten in een 

hulpverleningscontext. Hierbij ligt de focus op hoe zij het ervaren om met de cliënten gesprekken 

aan te gaan over seksuele gezondheid, welke hulpmiddelen ze binnen hun praktijk gebruiken om 

rond het topic te werken en hoe dit thema geïmplementeerd zou kunnen worden binnen hun werking. 

Het onderzoek peilt naar de noden die ze hierrond hebben, alsook naar welke ondersteuning ze nodig 

hebben om seksuele gezondheid op te nemen binnen hun praktijk. Op die manier ontstaat er een 

beeld van wat er in de praktijk leeft over dit onderwerp en wat psychosociale hulpverleners als 

wenselijk en zinvol achten om de bestaande drempels te overstijgen. Dit alles heeft tot doel om 

seksuele gezondheid bespreekbaar te maken op een manier die aangenaam is voor de betrokken 

partijen, opdat het algemeen welzijn van de cliënt vooruitgaat.    

 

2. Literatuurstudie 

Het opzet van deze literatuurstudie is om een aantal concepten te bespreken die onderdeel zijn van 

dit onderzoek. Eerst wordt het brede begrip van seksuele gezondheid geduid. Vervolgens ligt de 

focus op de perceptie en ervaringen van het bespreken van seksuele gezondheid in de hulpverlening. 

Tenslotte wordt het Onder Vier Ogen model van Sensoa vzw toegelicht als mogelijke methodiek die 

hulpverleners in de praktijk kunnen gebruiken om gesprekken rond seksuele gezondheid te initiëren.  

 

2.1. Seksuele gezondheid 

Seksuele gezondheid is een begrip dat vele ladingen dekt (Buysse e.a., 2013; Ghebreyesus & Kanem, 

2018; Leusink & Ramakers, 2014; World Health Organization, 2006, 2015, 2017). Aangezien er in 

dit onderzoek een sterke focus gelegd wordt op de plaats van dit begrip in de hulpverleningssetting, 

is er nood aan een afgebakend kader rond de betekenis hiervan.  

 

2.1.1. Seksuele gezondheid gedefinieerd 

De World Health Organization (WHO) heeft in 2010 onderstaande werkdefinitie van seksuele 

gezondheid gepubliceerd (World Health Organization, 2017, p.3):  

 

“Sexual health is a state of physical, emotional, mental and social well-being in relation to 

 sexuality; it is not merely the absence of disease, dysfunction or infirmity. Sexual health 

 requires a positive and respectful approach to sexuality and sexual relationships, as well as 

 the possibility of having pleasurable and safe sexual experiences, free of coercion, 

 discrimination and violence. For sexual health to be attained and maintained, the sexual 

 rights of all persons must be respected, protected and fulfilled.”  

 

Sensoa vzw, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, hanteert deze begripsbepaling 

van de WHO (Borms & Vermeire, 2020). Wat in de omschrijving onder meer naar boven komt, is het 
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gegeven dat seksuele gezondheid niet alleen gezien hoeft te worden als iets negatiefs, maar dat het 

ook positieve implicaties heeft (Buysse e.a., 2013; Mouthaan & van der Vlugt, 2012; Symposium 

Seksuele Gezondheid, 2019; World Health Organization, 2015, 2017). Seksuele gezondheid is een 

breed begrip dat onder meer de thematiek van genderidentiteit bevat, maar evengoed informatie 

over anticonceptie, het aangaan van relaties, (on)gewenst zwanger zijn, seksueel geweld, 

enzoverder (Buysse e.a., 2013; World Health Organization, 2015, 2017).   

 

Verder omvat seksuele gezondheid ook aspecten van de reproductieve gezondheid (World 

Association for Sexual Health, 2008; World Health Organization, 2015, 2017). Reproductieve 

gezondheid houdt in dat mensen in staat moeten kunnen zijn om zelf beslissingen te nemen over 

voortplanting en dat ze een eigen stem hebben in hun seksueel leven (World Health Organization, 

2006). Om dit te waarborgen wordt er getracht om onder meer informatie te geven over 

anticonceptie, mensen kennis te laten maken met de gevaren van seksueel overdraagbare 

aandoeningen, informatie over beslissingen die gemaakt worden over gezinsplanning en het gegeven 

dat mensen seksuele ervaringen moeten kunnen hebben zonder enige vorm van dwang (World 

Health Organization, 2006, 2015). Volgens de World Association for Sexual Health (2008), gaan 

mensen die zich bewust zijn van de mogelijke gevaren die seksuele contacten met zich meebrengen, 

ook sterker in hun relaties staan. Voor het algemeen welzijn van individuen is het noodzakelijk dat 

de seksuele en reproductieve gezondheid beschermd worden en dat hierrond voldoende informatie 

en kennis beschikbaar is (Ghebreyesus & Kanem, 2018).  

 

Leusink en Ramakers (2014) onderstrepen de integrale bio-psychosociale benadering van seksuele 

gezondheid zoals weergegeven in de werkdefinitie van de WHO. Echter geven de onderzoekers als 

kritiek dat de definitie een te ideale en starre connotatie in zich heeft (Leusink & Ramakers, 2014). 

Het is volgens hen namelijk geen pasklare definitie die zo toegepast kan worden op het leven. Het 

dynamische dat in seksuele gezondheid aanwezig is, zou volgens Leusink en Ramakers (2014) niet 

erkend worden in de definitie die de WHO voorlegt. Dit gebrek aan dynamiek en adaptatie wordt 

geïllustreerd aan de hand van de doelgroep ‘jongeren’. Volgens de definitie van de WHO zouden 

jongeren niet seksueel gezond kunnen zijn, gezien ze nog in volle ontwikkeling zitten. Leusink en 

Ramakers omschrijven het begrip eerder als volgt (2014, p.4): “seksuele gezondheid is het vermogen 

zich seksueel aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en 

sociale uitdagingen van het leven”. Wat in deze definitie naar voren komt zijn de individuele wensen 

en grenzen van een persoon. Seksuele gezondheid wordt op die manier beoordeeld via de context 

waar de persoon zich op dat ogenblik in bevindt (Leusink & Ramakers, 2014). De Guttmacher-Lancet 

commissie, die zich buigt over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, sluit zich ook aan 

bij de visie van Leusink en Ramakers dat seksuele gezondheid iets is wat elke persoon voor zichzelf 

moet kunnen beslissen. Dit naast de algemene definitie van de WHO (Loeber, 2018; Starrs e.a., 

2018).  

 

2.1.2. Belang van seksuele gezondheid 

Zoals eerder aangehaald, is seksuele gezondheid onlosmakelijk verbonden met het algemene welzijn 

en heeft het een invloed op zowel de mentale als fysieke gezondheid van mensen (Buysse e.a., 2013; 
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Leusink & Ramakers, 2014; van Berlo e.a., 2019; World Health Organization, 2017).  Wanneer er 

dus problemen met seksualiteit ontstaan, kan dit een aanleiding geven tot het ontwikkelen van 

psychologische klachten. Deze klachten zijn divers van aard en voor iedereen verschillend. Zo kan 

het bijvoorbeeld zijn dat de persoon in kwestie angsten ontwikkelt, worstelt met een depressie, 

relatieproblemen krijgt of een laag zelfbeeld ontwikkelt (van Berlo e.a., 2019). Seksuele problemen 

kunnen niet alleen de aanleiding geven tot psychische klachten, ze kunnen bestaande klachten ook 

doen toenemen.  

 

Op basis van onder meer voorgaande informatie, kan gesteld worden dat het van belang is dat er 

voldoende aandacht gegeven wordt aan het beschermen van seksuele gezondheid (World Health 

Organization, 2015). De bescherming van de gezondheid van mensen wordt beschouwd als een 

fundamenteel mensenrecht (World Health Organization, 2015). Om de seksuele gezondheid van 

mensen te kunnen waarborgen, is een toegang tot informatie over seks en seksualiteit van belang 

(World Health Organization, 2006, 2015, 2017). Onder deze informatie kan bijvoorbeeld de kennis 

rond anticonceptie en de risico’s van onbeschermde seksuele activiteiten gezien worden. Iedere 

bevolkingsgroep zou toegang moeten hebben tot seksuele gezondheidszorg. Dit kan slechts ontstaan 

in een klimaat dat dit bevordert en bevestigt (World Health Organization, 2006, 2015, 2017). De 

overheid heeft een niet te miskennen rol in de invloed die ze heeft op de beeldvorming van seksuele 

gezondheid in de maatschappij (Loeber, 2018). Dit onder meer via maatregelen en wetten. Meestal 

heerst er in de samenleving al gedurende lange tijd een vernieuwde visie rond seksuele gezondheid, 

maar moet de betreffende wetgeving zich daar nog aan aanpassen. Aangezien de aanpassing enige 

tijd kan duren, gaat de meerderheid van de bevolking vaak al innovatief op zoek naar andere 

manieren hoe er met deze vernieuwing omgegaan kan worden (Loeber, 2018).    

 

2.2. Seksuele gezondheid binnen de psychosociale hulpverlening 

Aangezien seksuele ervaringen en expressie deel uitmaken van het alledaagse leven van individuen, 

is het onvermijdelijk dat deze thematiek aan bod komt in de psychosociale hulpverlening (Byers, 

2011; Gielen, 2021). Echter, de wetenschappelijke literatuur naar hoe het brede thema van seksuele 

gezondheid zich positioneert in de praktijk van de psychosociale hulpverlening, is beperkt (Byers, 

2011; Gielen, 2021; Liddell, 2019; McCave e.a., 2014; Symposium Seksuele Gezondheid, 2019). Dit 

terwijl de bespreekbaarheid van de menselijke seksualiteit iets is waar ook psychosociale 

hulpverleners een belangrijke rol in kunnen spelen (Borms & Vermeire, 2020; Gielen, 2021; Liddell, 

2019; McCave e.a., 2014). In wat volgt zal dus een blik geworpen worden op de seksuele gezondheid 

in de brede hulpverleningssetting met insteken vanuit de psychosociale hulpverleningspraktijk.  

 

2.2.1. Bespreekbaarheid seksuele gezondheid in de psychosociale hulpverlening 

Sociaal werkers spelen een belangrijke rol in het aangaan van gesprekken over seksualiteit met hun 

cliënten. Ze ontvangen onder meer mensen met een brede zorgvraag waarbij vragen of problemen 

rond seksualiteit niet uitzonderlijk zijn (Rueda e.a., 2017). Doordat ze een brede blik hebben op een 

reeks factoren in het leven van cliënten, worden ze gezien als een interessante schakel om het 

gesprek rond seksuele gezondheid te voeren (Borms & Vermeire, 2020).  Hierbij is het van belang 
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om er als hulpverlener op te reageren en iets mee te doen (Byers, 2011). Onderzoek van Byers 

(2011) toont aan dat vragen rond seksuele gezondheid waarmee cliënten bij hun hulpverlener komen 

aankloppen, uiteenlopend zijn. Het kan gaan over vragen zoals relaties in het algemeen, 

gendervraagstukken, seksuele voorlichting, anticonceptie, gezinsplanning en seksueel geweld 

(Byers, 2011). Vaak ervaren cliënten het eerder als een drempel om met hun seksuele vragen naar 

een hulpverlener toe te stappen. Dit maakt dat de hulpverleners op hun beurt niet snel de behoefte 

voelen om vragen te stellen over de seksuele gezondheid van de cliënt (Byers, 2011; van Berlo e.a., 

2019; Zhang e.a., 2020). Uit onderzoek blijkt echter dat wanneer de hulpverlener zelf het initiatief 

neemt om met cliënten over seksuele gezondheid te spreken, dat het positief onthaald wordt (Gott 

e.a., 2004; van Berlo e.a., 2019; Zhang e.a., 2020). Het zou mee deel kunnen uitmaken van de 

holistische aanpak die de sociaal werker hanteert (Dyer & das Nair, 2013; Haboubi & Lincoln, 2003; 

Zhang e.a., 2020). De noden en behoeften van de hulpverleners en cliënten komen niet altijd overeen 

(Zhang e.a., 2020). Uit voorgaande bevindingen blijkt dat er inspanningen dienen te gebeuren om 

gesprekken rond seksuele gezondheid tussen de hulpverlener en cliënt te laten plaatsvinden (Rueda 

e.a., 2017; Zhang e.a., 2020).  

 

2.2.2. Drempels van hulpverleners bij gesprekken over seksuele gezondheid  

Aangezien er weinig specifiek onderzoek bestaat over psychosociale hulpverleners bij het bespreken 

van seksuele gezondheid met cliënten, zijn onderstaande drempels een beschrijving van hoe het is 

voor de brede groep aan hulpverleners in het veld. Dus voor zowel de medische, als therapeutische, 

als in sommige gevallen psychosociale hulpverleners.   

 

Om te weten te komen wat voor de hulpverleners kan helpen bij het aangaan van gesprekken rond 

seksuele gezondheid, is het eerst van belang om de drempels van naderbij toe te lichten. Een eerste 

drempel die in de literatuur hierrond naar voren komt, is een gebrek aan tijd om met de cliënt te 

spreken over seksuele gezondheid (Decat e.a., 2011; Dyer & das Nair, 2013; Gott e.a., 2004; 

Meystre-Agustoni e.a., 2011). Gott e.a. (2004) benoemt dit als “opening a can of worms” (p. 531). 

Hiermee bedoelen ze dat wanneer een hulpverlener een gesprek rond seksuele gezondheid initieert, 

dat er dan een schrik heerst dat de cliënt erover gaat blijven doorpraten. Hierdoor maken bepaalde 

hulpverleners de beslissing om dat blik dicht te laten en er niet over te beginnen, aangezien ze er 

geen tijd voor hebben (Gott e.a., 2004). Tijd beperkt in bepaalde gevallen de mogelijkheid om een 

goed en open gesprek te voeren over seksualiteit. Wanneer hulpverleners aanvoelen dat er sprake 

is van een tijdsdruk, willen ze dit soort gesprekken liever niet voeren (Dyer & das Nair, 2013; Gott 

e.a., 2004). Ze werken bij voorkeur op maat van de cliënt, zonder hen het gevoel te geven dat ze 

slechts de volgende in de rij zijn (Decat e.a., 2011). 

 

Een volgende drempel waar hulpverleners op botsen, is het gebrek aan (specifieke) kennis omtrent 

het onderwerp (Dyer & das Nair, 2013; Haboubi & Lincoln, 2003; Mengesha e.a., 2018b; van Berlo 

e.a., 2019). Hulpverleners halen aan dat ze soms over onvoldoende inhoudelijke kennis beschikken 

om de seksuele problemen van de cliënten aan te pakken (Mengesha e.a., 2018b). Ze voelen zich 

niet zeker genoeg om het onderwerp op tafel te leggen. Het brede spectrum dat seksuele gezondheid 

omvat is dynamisch. Over de vernieuwingen die zich voordoen in het veld voelen hulpverleners zich 
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vaak niet sterk genoeg om in dialoog te gaan (Dyer & das Nair, 2013). Zo toont recent onderzoek 

van Mckellar & Sillence (2020) rond seksuele voorlichting, aan dat vragen rond ‘sexting’ zijn 

toegenomen binnen de hulpverlening. Het zou voor professionals nuttig zijn om daar bijvoorbeeld 

een vorming rond te krijgen zodat ze een houvast hebben hoe hiermee omgegaan kan worden binnen 

de context waarin ze werken (Mckellar & Sillence, 2020).     

 

Wat aansluit bij het voorgaande, is dat professionelen soms het gevoel hebben dat ze niet voldoende 

opgeleid zijn om seksuele problemen op tafel te leggen (Dyer & das Nair, 2013; Haboubi & Lincoln, 

2003). Hulpverleners hebben weinig kennis van tools om te spreken over seksuele gezondheid met 

hun cliënten. Ze ervaren een gebrek aan training omtrent dit onderwerp (Dyer & das Nair, 2013; 

Haboubi & Lincoln, 2003; Mengesha e.a., 2018b). Onzekerheid over het gebrek aan kennis rond 

seksuele gezondheid en onzekerheid rond het voeren van een dialoog hierover, leiden bij 

hulpverleners tot onzekerheid in hun handelen (Dyer & das Nair, 2013; Haboubi & Lincoln, 2003; 

Mengesha e.a., 2018b).  

 

Verder zien psychosociale en medische hulpverleners het soms niet als hun taak of 

verantwoordelijkheid om seksuele gezondheid op te nemen in de hulpverlening die ze aanbieden aan 

cliënten. Dit wijst op nog een drempel die maakt dat het voor bepaalde professionals een terrein is 

waar ze liever niet al te veel over spreken met hun cliënt (Dyer & das Nair, 2013; Gielen, 2021).  

 

Een volgende drempel die de hulpverlener kan ervaren, is een taalbarrière. Wanneer de professional 

dit tracht te omzeilen door bijvoorbeeld een tolk in te zetten, kan dit zelfs als een grotere drempel 

aanvoelen. Dit aangezien er onder meer een risico is dat de tolk iemand is vanuit de gemeenschap, 

of omdat de cliënt zich niet comfortabel genoeg voelt bij deze tussenpersoon/ persoon van het andere 

geslacht om over intiemere zaken te praten (De Wilde e.a., 2018; Mengesha e.a., 2018b). 

 

Tenslotte is er nog de drempel van de schroom die hulpverleners ervaren wanneer ze al dan niet 

spreken over seksuele gezondheid met hun cliënten (Byers, 2011; Dyer & das Nair, 2013; Gott e.a., 

2004). Rond deze thematiek heerst er vaak een taboe en verlegenheid om het erover te hebben. 

Bepaalde hulpverleners voelen zich niet comfortabel om dit onderwerp te bespreken. Dit kan 

bijvoorbeeld zijn door de cliënt die ze voor zich hebben (Byers, 2011; Dyer & das Nair, 2013; Gott 

e.a., 2004). Voor de hulpverleners kan het ongemakkelijk aanvoelen om met de ene cliënt te praten 

over seksuele gezondheid, maar met de andere lukt het dan misschien wel goed. Dit kan te maken 

hebben met verschillende factoren zoals onder meer een verschil in geslacht, geloof, cultuur, leeftijd 

en persoonskenmerken. Zowel de hulpvrager als de hulpverlener kan omwille van de persoonlijke 

referentiekaders deze schroom ervaren (Byers, 2011; Dyer & das Nair, 2013; Gott e.a., 2004; 

Mengesha e.a., 2018b).   
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2.2.3. Helpende elementen voor hulpverleners bij gesprekken over seksuele 

gezondheid  

Naast voorgaande drempels, geeft onderzoek aan dat er ook helpende elementen zijn die 

hulpverleners kunnen ondersteunen bij het spreken over seksuele gezondheid met cliënten. Volgens 

Dyer & das Nair (2013) kan er in het algemeen gesteld worden dat zowel op structureel, 

organisatorisch en persoonlijk vlak, veranderingen nodig zijn omtrent het topic. Inspanningen op 

deze drie vlakken zijn nodig om seksuele gezondheid meer onder de aandacht te brengen en er een 

draagvlak voor te creëren (Dyer & das Nair, 2013). Onderstaande helpende elementen kunnen 

veranderingen initiëren en worden opgedeeld binnen deze driedeling.  

 

Een eerste helpende factor die aansluit bij het ‘persoonlijk vlak’, is de vertrouwensband die gecreëerd 

kan worden wanneer men het gesprek aangaat over iets vertrouwelijks als de seksuele gezondheid 

(Dyer & das Nair, 2013; Meystre-Agustoni e.a., 2011; Zhang e.a., 2020). Een laagdrempelige aanpak 

kan ondersteunend zijn om het gevoel te geven niet opdringerig over te komen in de hulpverlening 

(De Wilde e.a., 2018). Hierover openheid creëren, is zowel voor de hulpverlener als de cliënt helpend 

(De Wilde e.a., 2018).  

Dit sluit aan bij de nood om proactief en preventief te werken (Gott e.a., 2004; Nusbaum e.a., 2002; 

Zhang e.a., 2020). Wanneer gesprekken over seksuele gezondheid al voor de noodzaak om erover 

te spreken zouden plaatsvinden, bestaat de mogelijkheid om als hulpverlener preventief zaken aan 

te reiken aan de cliënten. Dit zou seksueel ongezond gedrag kunnen verminderen (Gott e.a., 2004; 

Nusbaum e.a., 2002; Zhang e.a., 2020). 

Als hulpverlener kan het helpend zijn een niet-wetende houding aan te nemen omtrent het thema 

van de seksuele gezondheid (Zhang e.a., 2020). Dit zodat er veel uit de cliënt zelf kan komen en dat 

er geluisterd wordt. Het gaat de drempel uit de weg die de professionals aanhalen over het kennis-

aspect dat volgens hen ontbreekt in het eigen handelingskader (Zhang e.a., 2020).  

Wanneer de hulpverlener tijd en ruimte aanbiedt, kan de vertrouwensband om het te hebben over 

een thema als seksuele gezondheid, meer groeien. Wanneer de cliënt zich namelijk comfortabeler 

voelt, groeit de mogelijkheid om bijvoorbeeld eens in dialoog te gaan over relaties (Zhang e.a., 

2020).   

 

Op ‘organisatorisch vlak’ kan vervolgens de hulpverlener de communicatie verbeteren door onder 

meer in te zetten op het taalaspect (Dyer & das Nair, 2013; Gott e.a., 2004; Mengesha e.a., 2018b; 

Scott e.a., 2015). De beschikbare informatie over seksuele gezondheid kan bijvoorbeeld in diverse 

talen aangeboden worden. Dit is drempelverlagend en werkt inclusief (De Wilde e.a., 2018; 

Mengesha e.a., 2018b). Wanneer er aandacht wordt gegeven aan dat taalaspect, verbetert de 

kwaliteit van de gesprekken (Byers, 2011; Zhang e.a., 2020). Het is in het algemeen van belang om 

in te zetten op die interpersoonlijke communicatie. Dit zodat het handelen van de hulpverlener wordt 

afgestemd op de vraag en de persoon (Byers, 2011; Zhang e.a., 2020).  

Onderzoek geeft verder aan, dat wanneer opleidingen en trainingen georganiseerd worden voor 

hulpverleners omtrent seksuele gezondheid, de dialoog hierrond sneller wordt aangegaan (Gott e.a., 

2004; Haboubi & Lincoln, 2003; Nusbaum e.a., 2002). Opleidingen kunnen meer kennis bieden voor 

de hulpverlener om aan de slag te gaan. Op die manier staan ze sterker in hun schoenen om te 
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praten over seksuele gezondheid met cliënten. Trainingen kunnen bijvoorbeeld ook gaan over 

handelingskaders die handig in gebruik zijn bij het voeren van gesprekken over deze thematiek, of 

over materiaal dat ingezet kan worden (Gott e.a., 2004; Haboubi & Lincoln, 2003; Nusbaum e.a., 

2002).  

 

Tenslotte bestaat ook het ‘structureel vlak’ waarop veranderingen kunnen worden doorgevoerd. 

Wanneer de hulpverlening iets structureel wil veranderen omtrent de implementering van het thema, 

is het nodig om een blik te werpen op het macroniveau. Zo kunnen hulpverleners en organisaties 

het beleid aanmoedigen een visie hierrond te ontwikkelen zodat professionals een houvast hebben 

wanneer ze gesprekken met cliënten willen aangaan over seksuele gezondheid (Dyer & das Nair, 

2013; Gott e.a., 2004).  

  

2.3. De methodiek van het Onder Vier Ogen model 

Het Onder Vier Ogen model is een tool die Sensoa vzw heeft ontwikkeld om de bespreekbaarheid 

van seksuele gezondheid te initiëren tussen cliënten en hulpverleners (Borms e.a., 2018; Sensoa 

vzw, 2020). Aangezien het een drempelverlagend middel is om in dialoog te gaan met cliënten 

omtrent de thematiek, wordt het aangehaald als een ‘good practice’.   

 

2.3.1. Oorsprong PLISSIT-model  

Het Onder Vier Ogen model haalt zijn oorsprong bij onder meer het PLISSIT-model (Borms & 

Vermeire, 2020). Dit werd in 1976 bedacht door Jack S. Annon en kent vandaag de dag nog steeds 

zijn toepassing in de praktijk (Annon, 1976; Borms & Vermeire, 2020). Elke letter van PLISSIT omvat 

een methode die toegepast kan worden wanneer een hulpverlener met de cliënt wilt praten over 

seksuele gezondheid. Het staat voor Permission (P), Limited Information (LI), Specific Suggestion 

(SS) en Intense Therapy (IT). Het model wordt gebruikt als hulpmiddel dat professionals kunnen 

inzetten wanneer ze gesprekken rond seksuele gezondheid op een aangename manier willen laten 

verlopen, binnen de grenzen van zowel de cliënten als henzelf  (Annon, 1976; Gielen, 2021). Volgens 

onderzoek van Ayaz en Kubilay (2008) zouden seksuele problemen verminderd kunnen worden 

wanneer het PLISSIT-model actief gebruikt wordt.  

 

Om het PLISSIT-model correct te hanteren, worden volgende vier stappen doorlopen (Annon, 1976; 

Gielen, 2021; Taylor & Davis, 2007); 

1) Permission (P): Hierbij creëert de hulpverlener openheid om een gesprek te voeren over 

seksuele gezondheid. De professional toetst af of de cliënt het gesprek wilt laten 

binnenkomen (Annon, 1976; Gielen, 2021; Taylor & Davis, 2007). 

2) Limited Information (LI): De hulpverlener is hierbij in de mogelijkheid om (beperkte) 

informatie te geven aan de cliënt over vragen die die persoon heeft omtrent seksuele 

gezondheid (Annon, 1976; Gielen, 2021; Taylor & Davis, 2007). 

3) Specific Suggestions (SS): Bij deze stap wordt er ingegaan op een eventuele hulpvraag van 

de cliënt. Het gaat hierbij over het concreet aanbieden van onder meer adviezen, tips, 
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organisaties en brochures. Bij deze stap kan een dieper level van expertise nodig zijn (Annon, 

1976; Bennett, 2019; Gielen, 2021).  

4) Intensive Therapy (IT): Hierbij is er sprake van een hulpvraag over de seksuele gezondheid. 

Van belang hierbij is dat de Intensive Therapy voortkomt uit de eigen wil van de cliënt. De 

hulpverlener kan doorverwijzen indien gebotst wordt op de grenzen van de eigen kennis 

(Annon, 1976; Bennett, 2019; Gielen, 2021). 

 

Taylor & Davis (2007) voegen twee elementen toe aan dit PLISSIT-model. Ze doen de suggestie dat 

bij elke fase ‘expliciete toestemming’ gegeven zou moeten worden, in de plaats van dat dit enkel bij 

de eerste fase (die van Permission) gebeurt. Verder zou volgens hen ‘reflectie en evaluatie’ ook 

nuttig zijn om op te nemen in het handelingskader, aangezien dat een effect heeft op het 

zelfbewustzijn van de hulpverlener (Taylor & Davis, 2007).  

 

2.3.2. Het Onder Vier Ogen model  

Het Onder Vier Ogen model is tot stand gekomen in samenwerking met Domus Medica, de Sensoa 

Huisartsengroep en de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie (Borms & Vermeire, 2020). 

Oorspronkelijk werd het opgesteld met het oog om van toepassing te zijn binnen de praktijk van de 

huisartsen. Echter, het model kan ook ingezet worden in de psychosociale hulpverlening waar er 

binnen een niet-medische context gesproken wordt over de seksuele gezondheid (Borms & Vermeire, 

2020). Deze methodiek is makkelijk inzetbaar om proactief gesprekken te voeren rond deze 

thematiek. Hulpverleners hebben geen nieuwe vaardigheden nodig, want er ligt een focus op diegene 

die al gekend zijn (Borms & Vermeire, 2020).   

 

Het model bestaat uit vier stappen die doorlopen kunnen worden wanneer de hulpverlener met de 

cliënt op een aangename en respectvolle manier wenst te praten over seksuele gezondheid (Borms 

& Vermeire, 2020); 

1) De eerste stap is om het onderwerp proactief ter sprake te brengen (Borms e.a., 2018; 

Borms & Vermeire, 2020; Sensoa vzw, z.d.-a). Het doel is om op een laagdrempelige manier 

een gesprek over dit onderwerp aan te gaan. Het is belangrijk om als hulpverlener te duiden 

waarom het gesprek op dat ogenblik plaatsvindt. Verder is het ook van belang om het 

beroepsgeheim te vermelden zodat de cliënt weet dat deze, eventueel gevoelige, informatie 

vertrouwelijk wordt behandeld (Sensoa vzw, z.d.).  

2) De tweede stap is om de persoon te stimuleren het verhaal zelf te vertellen (Borms & 

Vermeire, 2020). De bedoeling bij deze techniek is om concrete vragen te stellen aan de 

cliënt. Dit met de bedoeling om ondersteunend te kunnen handelen bij de 

probleemformulering van die persoon (Borms e.a., 2018).  

3) In een derde stap gaat de hulpverlener samenvatten wat er reeds aan bod gekomen is 

(Borms & Vermeire, 2020). Dit is zowel helpend voor de professional als voor de cliënt. Zo 

ontstaat er een overzicht en structuur voor beide partijen (Borms & Vermeire, 2020). Deze 

techniek is handig voor de hulpverlener om op die manier de touwtjes in hadden te hebben 

over bijvoorbeeld de tijd. Voor de cliënt is het dan weer fijn om te horen dat de hulpverlener 

geluisterd heeft en op een correcte manier het gesprek samenvat (Sensoa vzw, z.d.-b).  
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4) In de vierde en laatste stap wordt er een aanbod geformuleerd naar de cliënt toe (Borms & 

Vermeire, 2017, 2020). Hierbij wordt er bijvoorbeeld een vervolgafspraak ingepland, de 

hulpverlener kan informatie aanbieden, er kan een interdisciplinaire doorverwijzing 

plaatsvinden, en meer. Na het samenvatten in stap drie, kunnen verwachtingen eventueel 

aangepast of bijgesteld worden (Sensoa vzw, z.d.-a). 
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3. Onderzoeksvragen  

Het doel van dit kwalitatieve thesisonderzoek is om een zicht te krijgen op hoe het spreken rond 

seksuele gezondheid geïmplementeerd kan worden binnen psychosociale hulpverleningsorganisaties 

op een manier die toegankelijk en haalbaar is. Zoals in de literatuurstudie reeds aangegeven ervaren 

hulpverleners zowel drempels als helpende factoren wanneer er gesprekken worden gevoerd rond 

seksuele gezondheid met cliënten, en bestaan er bepaalde methodieken om deze gesprekken te 

voeren. In dit thesisonderzoek zal er specifiek gevraagd worden naar de ervaringen van 

psychosociale hulpverleners omtrent het spreken over seksuele gezondheid. Ook wordt bevraagd 

hoe de implementatie in het werkveld bevorderd kan worden, zodat het thema een rol kan opnemen 

in de organisaties van de psychosociale hulpverlening volgens de wensen van de professionals.  

 

Deze thesis onderzoekt drie grote onderdelen:  

1. Ervaringen: Wat zijn de ervaringen van hulpverleners bij het in gesprek gaan met cliënten 

over seksuele gezondheid?  

2. Tools: Welke hulpmiddelen gebruikt de hulpverlener bij het aangaan van het gesprek over 

seksuele gezondheid met de cliënt?  

3. Implementatie: Wat heeft de hulpverlener nodig om de gesprekken over seksuele 

gezondheid te implementeren binnen de eigen hulpverlening en de eigen organisatie? 
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DEEL 2: DATA EN METHODE  

In het tweede deel van dit onderzoek wordt stilgestaan bij de gebruikte data en methode. Eerst volgt 

er een beschrijving van de deelnemers, nadien is er een toelichting over de 

dataverzamelingsmethode, daarna zal er ingezoomd worden op het gebruikte materiaal om ten slotte 

een blik te werpen op de analyseprocedure.  

 

1. Deelnemers  

Deze masterthesis trachtte inzicht te krijgen in de ervaringen van psychosociale hulpverleners bij 

het spreken met cliënten over seksuele gezondheid en hoe deze thematiek geïmplementeerd kon 

worden in de organisatie waar ze tewerkgesteld waren.  

 

Op basis van het voorgaande, werd er gekozen om hulpverleners uit het psychosociale veld te 

interviewen die werkten met cliënten. Onder deze groep werden hulpverleners gerekruteerd die aan 

de slag waren in het brede hulpverleningslandschap: jeugdzorgvoorzieningen, Centra voor Algemeen 

Welzijnswerk, drughulpverlening, asielcentra, dagopvang voor personen met een beperking, en 

gespecialiseerde hulpverleningsorganisaties omtrent seksuele gezondheid. Er werd op toegezien dat 

de groep respondenten zo heterogeen mogelijk werd samengesteld. Ze waren zowel afkomstig uit 

organisaties waar seksuele gezondheid als hun specialiteit werd gezien, als uit contexten waar het 

thema deel uitmaakte van het groter geheel. Voor dit kwalitatieve onderzoek was het noodzakelijk 

dat de respondenten iets konden zeggen over het al dan niet bespreken van seksuele gezondheid 

binnen de context waarin ze werkten, en dat ze Nederlands spraken.  

 

Oorspronkelijk was het doel om 20 mensen te bevragen rond de thematiek. Deze zouden via 

medewerkers van Sensoa aan de thesisstudent bezorgd worden. Echter, na een rondvraag van 

Sensoa bleek dat de aangeschreven hulpverleners gezien de Covid-19 crisis een grote druk en weinig 

ruimte ervoeren om deel te nemen aan het onderzoek. Hierna verliep de aanwerving van de 

respondenten via diverse andere kanalen. Twee hulpverleners werden gerekruteerd via kennissen 

van de thesisstudent, vier participanten via vrienden van de thesisstudent, twee via de 

sneeuwbalmethode en ten slotte namen er ook vier hulpverleners deel die gecontacteerd werden via 

de Sociale Kaart (Baarda e.a., 2013). In totaal werden er 27 mogelijke respondenten via mail 

gecontacteerd. Van hen waren er 13 die hun toestemming gaven om deel te nemen aan het 

onderzoek. Eén respondent bleek toch niet te passen in de scope van het onderzoek, wat maakte 

dat er van 12 (n=12) hulpverleners die aan de slag gingen met cliënten in de psychosociale 

hulpverlening, een interview werd afgenomen. Naar de respondenten werd telkens een mail gestuurd 

met een introductie over het onderzoek. Daarin werd vermeld dat het ging om een onderzoek naar 

de ervaringen die hulpverleners hadden bij het spreken met hun cliënten over seksuele gezondheid 

en hoe ze dachten dat het (beter) geïmplementeerd kon worden in de organisatie waarin ze werkten. 

Ook stond er praktische informatie in de mail met betrekking tot wanneer, hoe en hoelang het 

interview zou duren, alsook waarom die organisatie gecontacteerd werd. Er werd gevraagd naar de 
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interesse tot deelname en of er een mogelijke datum kon voorgesteld worden voor afname van het 

interview. Deze mails werden verstuurd vanaf 12 februari 2021. Bij 3 respondenten werd er 

telefonisch meer uitleg gegeven over het doel van het onderzoek. Nadat er een datum werd gevonden 

kregen de respondenten de geïnformeerde toestemming opgestuurd met informatie over het 

ethische luik, en over het onderzoek in het algemeen (zie bijlage 1). 

 

Omwille van de combinatie van de beperkte tijd van de hulpverleners en het gegeven dat de 

interviews in één maand tijd stonden ingepland, werd beslist om 12 respondenten te bevragen in 

plaats van 20 (Baarda e.a., 2013). De groep respondenten bestond uit 12 Nederlandstalige 

hulpverleners. Ze waren allemaal tussen de 26 en 55 jaar oud en hadden contact met cliënten in de 

psychosociale hulpverlening. Er waren 11 vrouwen en 1 man. Aangezien het kenmerk geslacht geen 

inclusiecriteria was, vormde het geen belemmering voor de resultaten van het onderzoek. Van de 12 

respondenten waren er 11 werkzaam als hulpverlener in psychosociale hulpverleningsorganisaties, 

zoals eerder beschreven en afgebakend. Verder was er 1 respondent die als docent werkzaam was 

in het hoger onderwijs omtrent de thematiek van seksuele gezondheid, en een verleden had in de 

hulpverlening. Omwille van de ervaring die deze respondent had binnen het veld van seksuele 

gezondheid in de hulpverlening, werd deze kennis mee geïncludeerd in het onderzoek.  

 

2. Dataverzamelingsmethode  

De data werden verzameld via semigestructureerde individuele interviews. Aangezien er aan de 

respondenten gevraagd werd hoe ze het ervaren om seksuele gezondheid met hun doelgroep te 

bespreken en hoe ze het al dan niet implementeren binnen de organisatie, werden er 

onderzoeksvragen opgemaakt die aanleiding gaven tot het voeren van een kwalitatief onderzoek 

(Baarda e.a., 2013). Er werd voor deze vorm gekozen, aangezien de percepties en meningen van de 

respondenten centraal stonden (Baarda e.a., 2013). Bij de individuele interviews kon er gekeken 

worden naar de eigen ideeën en ervaringen van de psychosociale hulpverleners, onbevooroordeeld 

door anderen (Baarda e.a., 2013). Het semigestructureerde interview zorgde voor vrijheid voor de 

participanten zodat ze konden aanhalen wat hen zinvol leek binnen het onderwerp, maar nog met 

een zekere sturing opdat er vergelijkingen gemaakt konden worden tussen de interviews. Als 

interviewer was er de vrijheid om door te vragen of om van de vooropgestelde vragen af te wijken 

(Baarda e.a., 2013).  

De vragenlijst bestond uit enkele inleidende vragen gevolgd door drie vaste hoofdvragen die bij ieder 

interview gesteld werden. Onder die drie hoofdvragen waren er enkele bijvragen die sturing konden 

geven aan het verloop van het gesprek. De vragenlijst werd deductief opgesteld op basis van de 

onderzoeksvragen en informatie die verkregen werd uit de bestaande literatuur over seksuele 

gezondheid in de hulpverlening. De eerste hoofdvraag peilde naar de ervaringen van de hulpverleners 

in het spreken met cliënten over seksuele gezondheid. De tweede hoofdvraag legde een focus op de 

hulpmiddelen die al dan niet al gebruikt werden in de organisatie van de participant. De laatste 

hoofdvraag zoomde in op hoe volgens de respondent het thema rond seksuele gezondheid 

opgenomen kon worden in de hulpverleningssetting waar ze werkten.  
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De individuele, semigestructureerde interviews vonden plaats in maart 2021. Ze hadden een 

gemiddelde duur van 1 uur. Het kortste interview duurde 34 minuten en het langste nam 83 minuten 

in beslag. Omwille van de Covid-19 maatregelen die geldig waren in de periode van afname van de 

interviews, gingen deze door via diverse online platformen. Zo werd er voor 9 interviews Teams 

gebruikt, voor 2 interviews werd op vraag van de respondenten via Zoom het interview afgenomen, 

en 1 interview vond plaats via het online medium Skype (Lo Iacono e.a., 2016).  

 

3. Materiaal 

Voor dit onderzoek werd een semigestructureerde vragenlijst opgesteld om de interviews af te 

nemen. Het interviewschema (zie bijlage 2) bestond uit hoofdvragen met bijvragen die optioneel 

gesteld werden in de loop van het gesprek. Deze vragen werden geformuleerd op basis van wat er 

in de literatuur te vinden was over het onderwerp van de seksuele gezondheid in de hulpverlening. 

Bij de opstelling van het interviewschema werden er ook vragen geformuleerd waar dit onderzoek 

een mogelijke poging kon zijn om een aanvulling te geven op hiaten die in de literatuur aanwezig 

waren omtrent dit topic (Baarda e.a., 2013). Het interviewschema bestond uit de volgende drie 

delen: de ervaringen van hulpverleners omtrent het spreken met cliënten over seksuele gezondheid, 

hulpmiddelen die ze al dan niet gebruikten, en de implementatie van de thematiek binnen de 

organisatie. Bij het onderdeel van de ervaringen waren er ook subtopics die bevraagd werden zoals 

bijvoorbeeld de persoonlijke visies, helpende factoren, drempels en de algemene bespreekbaarheid 

van seksuele gezondheid. Bij de tools ging er dieper ingezoomd worden op welke hulpmiddelen er 

gebruikt werden en wat de visie hierrond was. De implementatie ging voornamelijk over wat er 

vandaag de dag gemist wordt, wat er nodig was en hoe dit topic gezien werd binnen de lange termijn 

van de organisatie. Op het einde van het interview was er de tijd en ruimte voor reflectie en eventuele 

vragen.  

 

Het testinterview vond plaats bij de eerste respondent. Dit om na te gaan of de volgorde van de 

vragen logisch was, of de gestelde vragen duidelijk geformuleerd waren en of er wel degelijk 

bruikbare informatie uit voortkwam voor het vervolg van het onderzoek (Baarda e.a., 2013). Uit dat 

testinterview kreeg de onderzoeker feedback terug die werd meegenomen naar het vervolg van de 

interviews.  

 

De interviews werden enkel met geluid opgenomen. Dit via zowel een laptop als een smartphone. 

Ook de geïnformeerde toestemming werd ondertekend door iedere respondent. Dit zodat alles verliep 

volgens de ethische richtlijnen van het correct uitvoeren van een onderzoek (Baarda e.a., 2013). 

 

4. Analyseprocedure  

Allereerst werden voor het analyseproces alle interviews letterlijk getranscribeerd in een 

tekstverwerkingsprogramma. De thematische analyse werd daarna ingezet voor de verdere 

verwerking van de data (Baarda e.a., 2013; Vaismoradi e.a., 2013). Deze vorm werd gekozen 

aangezien er deductief werd gestart met onder meer de drie hoofdelementen vanuit het 
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interviewschema (ervaringen, tools, implementatie) en bijhorende subcategorieën die gebaseerd 

waren op zowel de bestaande literatuur als de interviews. Nadien werd de onderzoeker vertrouwd 

met de data. Dit door de uitgetypte interviews te lezen en te herlezen en door ideeën op te schrijven 

die interessant zouden kunnen zijn voor de verdere verwerking. Nadien werd de data uitgebreid en 

op zowel een inductieve als deductieve manier verder gecodeerd aan de hand van het 

analyseprogramma MAXQDA 2020. Dit proces van labelen vond twee keer plaats om op die manier 

de meest bruikbare informatie te includeren in het onderzoek (Vaismoradi e.a., 2013). Zie bijlage 3 

voor de definitieve labellijst. Bij de ‘bespreekbaarheid’ werd bijvoorbeeld eerder deductief gecodeerd 

(vb. de labels ‘proactief’, ‘passief bespreken’, ‘lastig’), terwijl vele ‘hulpmiddelen’ inductief 

geanalyseerd werden vermits deze tijdens de interviews werden bepaald (vb. ‘vlaggensysteem’, 

‘referentiepersoon’, ‘vormingen doelgroep’). Tenslotte werden bij de laatste stap de resultaten 

getrokken (Braun & Clarke 2006 in Vaismoradi e.a., 2013). Alle verkregen citaten vanuit de codes 

werden opgeslagen in een Excel-document. Dit maakte dat er gericht gezocht kon worden naar 

citaten over een bepaald onderwerp, wat het schrijven van de resultaten vlotter deed verlopen.  
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DEEL 3: RESULTATEN  

In dit onderdeel worden de resultaten weergegeven die voortkomen uit de interviews. De doelstelling 

van dit kwalitatieve onderzoek was om te kijken naar de ervaringen die psychosociale hulpverleners 

hadden bij het bespreken van seksuele gezondheid met hun cliënten, en hoe dit thema 

geïmplementeerd kon worden binnen de organisatie. Aan de hand van drie onderzoeksvragen werd 

getracht hier een beeld van te krijgen. Deze vormen tevens de structuur van dit onderdeel. Eerst 

komt de bespreekbaarheid van seksuele gezondheid in de hulpverlening aan bod, gevolgd door het 

eventuele gebruik van hulpmiddelen rond deze thematiek, om af te ronden met de implementatie 

van seksuele gezondheid binnen de organisatie.  

1. Bespreken seksuele gezondheid in de psychosociale 

hulpverlening 

Allereerst werd in het onderzoek bevraagd wat de psychosociale hulpverleners verstonden onder het 

begrip seksuele gezondheid en hoe ze het ervoeren om hierover in gesprek te gaan met hun 

doelgroep.  

1.1. Betekenis seksuele gezondheid 

Alle bevraagde respondenten gaven aan dat ze seksuele gezondheid zagen als een combinatie van 

zowel fysieke elementen als mentale aspecten. Vrijwel iedere hulpverlener beschreef dat seksuele 

gezondheid een breed begrip was wat veel omvat. Enkele voorbeelden die frequent aan bod kwamen 

waren onder meer dat het gezien werd als het stellen van grenzen, maar ook anticonceptie, seks, 

geaardheid en kwaliteit van leven. Bij de meerderheid ontbrak een vaste definitie over het begrip.  

“Dus het is een heel ruim begrip en ik denk inderdaad ja het belangrijkste is dat we in onze 

 vormingen en in ons pleidooi dat we de visie in de maatschappij ook een beetje 

 verruimen. Het gaat niet louter om een fysieke toestand van u seksueel goed voelen, maar 

 het gaat veel ruimer. Ook de emotionele kwaliteit van leven speelt een heel belangrijke 

 rol.” – Respondent 8 

In bovenstaande quote kwam aan bod dat deze hulpverlener het belangrijk vond om de visie in de 

maatschappij rond het begrip van seksuele gezondheid te verruimen. Een andere respondent gaf 

aan dat nadat die zich had verdiept in de thematiek, er een ander beeld ontstond over wat seksuele 

gezondheid is en wat er allemaal onder gezien kon worden.  

“Ondertussen betekent dat voor mij veel meer dan een paar maanden geleden. Ik zal 

 zeggen, een paar maanden geleden was seksuele gezondheid voor mij vooral; ‘ben je 

 seksueel gezond of zijn er seksueel problemen ja of nee’. Terwijl dat ik nu weet van, 

 seksuele gezondheid omvat eigenlijk alles rond seksualiteit wat een persoon betreft. Dus 

 van gender tot weten hoe dat je lichaam werkt, tot seksuele problemen.” – Respondent 9  

Ook spraken enkele participanten uit dat ze van mening waren dat het ervaren van een positieve 



 

 17 

seksuele gezondheid gevolgen heeft op de algehele gezondheid. Volgens hen was het onlosmakelijk 

met elkaar verbonden.  

“Als je mentaal gezond bent, denk ik dat je ook seksueel gezond kan zijn. Als er mentaal 

issues zijn, dan denk ik vooral met name rond ‘self-esteem’ en rond grenzen, dat het dan 

moeilijk wordt om seksueel gezond gedrag te stellen. Zowel psychisch als lichamelijk.” – 

Respondent 12  

1.2. Ervaringen bij het spreken over seksuele gezondheid 

Wanneer gevraagd werd naar de ervaringen van de bevraagde psychosociale hulpverleners bij het 

spreken over seksuele gezondheid met hun cliënten, was er een verscheidenheid op te merken in de 

antwoorden. Waar het in de ene situatie vlot verliep, kon het de andere keer lastig aanvoelen.  

 

“En ze waren ook wel een beetje ongemakkelijk. Misschien omdat ik ook wel wat  

 ongemakkelijk was. En ik denk dat het ook ongemakkelijk was omdat de ideeën van de 

 twee daar ook niet hetzelfde in waren. Allee dat wist ik op voorhand, dat eentje de relatie 

 op pauze wilde, eentje niet.” – Respondent 12  

 

Ook gingen de meeste organisaties de thematiek actief bespreken met de doelgroep. Hierbij was er 

aandacht om seksuele gezondheid proactief aan te brengen en te anticiperen wanneer deze 

gesprekken zich aandienden. In bepaalde omstandigheden werd het topic bij de bevraagde 

organisaties passief besproken. Dit kwam doordat bijvoorbeeld aangevoeld werd dat het niet 

noodzakelijk was om seksuele gezondheid aan te brengen tijdens de contactmomenten.  

 

“Wij hebben nu ook iemand in huis gehad die dat een vrouwelijke besnijdenis heeft 

 gehad, maar eigenlijk hebben we dat ook niet besproken zolang dat die vraag niet van de 

 vrouw komt.” – Respondent 9 

 

Verder was er sprake van een verscheidenheid aan onderwerpen in de gesprekken die de 

geïnterviewden hadden met cliënten over seksuele gezondheid. De meest voorkomende thema’s die 

aan bod kwamen waren onder meer: seksuele voorlichting, anticonceptie, veiligheid, geaardheid, 

identiteit, grensoverschrijdend gedrag, verliefdheid, relationele problemen, intrafamiliaal geweld, 

zwangerschapskeuzes, respect, intimiteit, trauma, grenzen, en het verschil in culturen rond 

seksualiteit. Ook het gebruik van de virtuele wereld en seksualiteit kwam naar voren als thema. 

Hierbij ging de hulpverlener de cliënt bijvoorbeeld bewust maken van de gevolgen van ‘sexting’.   

 

Wat sommige respondenten ook aan bod lieten komen, was de evolutie rond seksuele gezondheid. 

Tegenover vroeger was er in de ogen van bepaalde hulpverleners veel veranderd in de 

bespreekbaarheid. Waar er toen nog geen sprake was om seksuele gezondheid te benoemen in de 

praktijk van psychosociale hulpverleners, was dat volgens enkelen vandaag de dag veel meer het 

geval. Verder benadrukte één respondent dat er een blijvende aandacht moet gaan naar seksuele 

gezondheid, want dat anders het thema op de achtergrond zou kunnen geraken.   
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“Elke 10 jaar komt er een nieuwe tendens waarvan ik dacht, toen dat ik 20 jaar geleden 

 begon liet ik mijn gasten nog straf schrijven he. Ik kan me dat niet meer voorstellen dat we 

 dat nu nog zouden doen. Dus spreken over seksualiteit, ja. Dat hebben we niet van thuis 

 meegekregen he.” – Respondent 2 

 

Bovenstaande zaken belichtten de algemene bespreekbaarheid die de respondenten ervoeren 

wanneer seksuele gezondheid al dan niet aan bod kwam binnen de organisatie. Hierna werden in de 

interviews drempels en helpende factoren bevraagd die de hulpverleners konden ondervinden 

wanneer dit soort conversaties plaatsvonden.   

1.2.1. Drempels bij de bespreekbaarheid   

Wanneer de respondenten spraken over de gesprekken die ze hadden met cliënten over seksuele 

gezondheid, kwamen er drempels naar voren die de dialoog moeizamer deden verlopen.  

 

Een eerste drempel hierbij was dat bepaalde deelnemers zich niet capabel genoeg voelden om het 

gesprek aan te gaan. In hun ogen hadden ze te weinig kennis over seksuele gezondheid om een 

grondig gesprek te kunnen voeren, of heerste er een zekere onbekendheid naar de thematiek toe. 

Dit maakte dat enkele respondenten ook dachten dat het niet hun verantwoordelijkheid was om 

het met de doelgroep te hebben over de seksuele gezondheid.  

 

Een volgende drempel die aanwezig was bij sommige respondenten, was dat er een zekere schroom 

of taboe werd ervaren om het te hebben over seksualiteit en intimiteit met de cliënten. Dit had bij 

bepaalde respondenten te maken met eigen ervaringen en persoonlijke visies omtrent de 

onderwerpen die aan bod kwamen doorheen de gesprekken. Enkele participanten gaven aan dat ze 

hierdoor soms een terughoudendheid voelden om het over die intiemere zaken te hebben.  

  

“Ook daar misschien weer heel het verhaal van ja, het taboe rond seksualiteit en hoe 

 moet je daar dan rond praten en dergelijke. Want oké, ik denk dat dat niet enkel in de 

 zorgsector is, maar algemeen binnen Vlaanderen dat de bespreekbaarheid van 

 seksualiteit niet vlot verloopt he.” – Respondent 8 

 

Een andere belemmering die de meerderheid van de respondenten aangaven, was het gebrek aan 

een vertrouwensband. Wanneer er geen sprake was van een vertrouwensband, voelde het voor 

de bevraagde hulpverleners aan als ongepast of niet veilig genoeg wanneer er gesproken zou 

worden over de seksuele gezondheid. Velen waren het erover eens dat er eerst een vertrouwensband 

geïnstalleerd moet worden alvorens over te kunnen gaan tot de thematiek.  

 

“Ik vind, vertrouwen is iets heel belangrijk daarin. En dat moet van twee kanten kunnen 

 komen. En dat is er niet langs mijn kant, en dat is er niet langs hun kant als die juist 

 binnenkomen.” – Respondent 4 
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Wat nog gezien werd als een moeilijkheid, was wanneer de cliënt zelf niet sprak over seksuele 

gezondheid. Er waren enkele respondenten die de gesprekken wel wilden voeren met hun cliënten, 

maar die aangaven vast te zitten wanneer de doelgroep er zelf niets over loste.  

 

“Dingen bespreekbaar maken is onze opdracht, ja, maar wat als de jongere daar niet op 

 ingaat? Dat is wel een moeilijke. Terwijl dat je weet dat dat heel belangrijk is, want volgende 

 week heeft ze een andere bedpartner en misschien ja.” – Respondent 7 

 

Verder werd diversiteit onder de doelgroep bij enkele respondenten ook gezien als een drempel. 

Dit kwam tot uiting wanneer er bijvoorbeeld een vorming doorging over seksuele gezondheid, maar 

waarbij een groot aantal van de cliënten anderstalig was. Ook gaf een respondent aan niet te weten 

wat in bepaalde culturen als aanvaardbaar werd gezien wanneer het gesprek over seksuele 

gezondheid zich aandiende. Met een tolk praten over dit onderwerp werd door enkele bevraagden 

gezien als eerder delicaat, vermits de cliënten angst hadden dat de tolk iemand zou zijn uit de 

gemeenschap, of iemand van het andere geslacht bijvoorbeeld.  

 

“Cultuur vooral denk ik. Dat is een drempel bij mij dat ik niet weet wat dat ik, ja, waar dat

  ik in welke cultuur een grens overschrijd om daarover te praten. Dat ik wat schrik heb om 

 mensen te schofferen, te choqueren.” – Respondent 9 

 

Tijd werd bij sommige participanten ook ervaren als drempel. Aangezien de bevraagde hulpverleners 

vaak aan de slag gingen op diverse levensdomeinen, vonden ze het in bepaalde gevallen moeilijk 

om ook dit thema mee op te nemen. Wanneer bijvoorbeeld in de jeugdzorg een gesprek met de 

context van de jongere plaatsvond, ontbrak vaak de tijd om het te hebben over seksuele gezondheid. 

 

Wat verder bij de meeste respondenten werd ervaren als struikelblok om niet te starten met een 

gesprek over seksuele gezondheid, waren de handvaten en tools die ontbraken of niet waren 

afgestemd op de doelgroep. Hierdoor werden ze onzeker in hun communicatie. In de meeste 

bevraagde organisaties was er geen sprake van een beleid rond hoe om te gaan met seksuele 

gezondheid in de werking. Ook dit maakte dat er geen houvast was om op terug te vallen.  

 

 “Als je daar geen kader rond hebt wat dat het standpunt is, wat dat privacy zegt, wat 

 dat uw houding als professioneel moet zijn, ja dan ben je verloren he.” – Respondent 8 

1.2.2. Helpende elementen bij de bespreekbaarheid   

Naast bovengenoemde drempels, kwamen er doorheen de gesprekken ook faciliterende elementen 

naar voren die ondersteuning boden wanneer seksuele gezondheid binnen de organisatie van de 

psychosociale hulpverlening aan bod kwam.  

 

In het vorige onderdeel werd het nog als een drempel bestempeld wanneer het ontbrak, maar de 

vertrouwensband tussen hulpverlener en cliënt bleek voor de respondenten een helpend element 

te zijn om te spreken over seksuele gezondheid. De participanten gaven aan dat wanneer de 

vertrouwensband er was, dat ze dan meer op hun gemak waren en het gevoel hadden dat erover 
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gesproken ‘mocht’ worden. Hierdoor kon volgens hen al sneller een veilige omgeving gecreëerd 

worden, wat maakte dat het vlotter verliep om te spreken over seksuele gezondheid.  

 

Verder bleek de houding van de hulpverlener ten opzichte van de thematiek een belangrijk 

element te zijn volgens de respondenten. Een open communicatie en zelf het gesprek proactief 

aanbrengen kon ervoor zorgen dat bepaalde drempels wegvielen. Zo vonden de meeste 

participanten het belangrijk om de eigen persoonlijke visies te herkennen en hier ook op te 

anticiperen wanneer ze voelden dat het een barrière kon veroorzaken doorheen de gesprekken. 

Enkelen gaven aan dat de hulpverlener zijn eigen instrument is. Hierdoor was het volgens hen 

noodzakelijk om de eigen ervaring en buikgevoel in te zetten wanneer gepast was. De drempel 

van ‘weinig kennis’ die eerder aan bod kwam, zou volgens enkele respondenten niet gezien moeten 

worden als struikelblok. Ze gaven aan dat een hulpverlener onmogelijk alles kan weten en dat er 

steeds zaken te leren vallen. Die participanten benoemden dat het belangrijk was om eerlijk en 

transparant te zijn in wat de hulpverlener niet weet. Luisteren en handvaten aanreiken zouden 

volgens sommigen belangrijker zijn dan zoeken naar oplossingen. 

  

“We zeggen ook wel altijd ‘we hebben geen pasklare antwoorden wij kunnen dingen niet 

 zomaar oplossen, maar wij willen graag met u samen nadenken over wat mogelijk is en 

 effe stilstaan wat dat met u doet’. En dan merk je toch wel dat gasten dat meer durven.” – 

 Respondent 7 

 

Wat nog belangrijk bleek te zijn volgens vrijwel alle respondenten, was een goed en uitgebreid 

netwerk van externe organisaties die aan de hand van hun expertise de hulpverleners konden 

adviseren wanneer die botsten op bepaalde drempels rond het bespreken van seksuele gezondheid 

met de cliënt. Dit kon volgens de participanten helpend zijn om grotere problemen te voorkomen en 

om het gevoel te hebben dat de communicatie op een ‘correcte’ manier zou verlopen. Sensoa vzw 

werd meermaals door respondenten aangehaald als steunpunt waar ze op konden terugvallen indien 

er vragen waren of nood aan expertise.  

 

“En wat het makkelijk maakt is dat wel wat organisaties er wel mee bezig zijn. Die dat je 

 gerust mag contacteren voor overleg, voor ondersteuning, voor soort van coaching. (…) dat 

 dat wel organisaties zijn die heel blij zijn als je eens belt en dat je zegt ‘kun je nu eens even 

 samen met mij nadenken over hoe ik dat het beste aanpak?’, dat die zoiets hebben van ‘ja 

 graag’. Dat maakt makkelijker om met die gasten in gesprek te gaan.” – Respondent 7 

 

Een paar respondenten haalden het beroepsgeheim dat een hulpverlener heeft aan als een helpend 

element. Wanneer dit benadrukt zou worden bij intieme gesprekken, was het volgens enkelen 

drempelverlagend om de cliënt aan het praten te krijgen. Hierbij was het volgens hen wel steeds 

belangrijk om ook de relatie met de collega’s schetsen.  

 

Nog een helpende factor was volgens vele deelnemers dat ze beroep konden doen op collega’s. Dit 

omdat ze wisten dat ze erheen konden na een lastig gesprek, of dat ze om raad konden vragen bij 

moeilijkere casussen. Ze voelden zich op die manier ondersteund.  
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“Wat we dan doen is leunen op elkaar. Dan bellen wij elkaar op en dan lopen wij bij elkaar 

 de bureau binnen om ‘pff’ effe te landen na een heftig gesprek.” – Respondent 6 

 

Wanneer er digitaal gecommuniceerd werd was het volgens bepaalde respondenten minder 

gênant voor de cliënten. De hulpverlener kon zo concreter weten wat het probleem was en de jongere 

had tegelijk de mogelijkheid zich te verschuilen onder een ‘nickname’.  

 

Enkele bevraagde respondenten gaven aan dat het helpend was wanneer er binnen de organisatie 

niet enkel op een problematische manier gekeken werd naar seksuele gezondheid, maar dat er ook 

aandacht was voor de bespreekbaarheid van positieve elementen hieromtrent.  

 

Tenslotte hielp een ondersteunend en duidelijk beleid bepaalde respondenten om meer proactief 

over seksuele gezondheid te praten. Wanneer er binnen de organisaties verder ook methodieken 

aanwezig waren die konden helpen om gesprekken over deze thematiek te initiëren, hadden de 

respondenten het gevoel een houvast te hebben en was er meer de neiging om het thema aan te 

brengen.  

 

“Door het feit dat wij daar een heel duidelijk beleid rond hebben, dat dat voor ons zo 

 normaal is dat dat een deel is van de dagdagelijkse realiteit, dat geeft mij heel veel 

 ruggensteun om gewoon het gesprek met hen erover te openen.” – Respondent 2 

2. Hulpmiddelen in de gesprekken rond seksuele 

gezondheid 

De tweede onderzoeksvraag peilde naar het gebruik van hulpmiddelen van de psychosociale 

hulpverlener bij het voeren van gesprekken rond seksuele gezondheid met de cliënt. Er werd 

gevraagd welke hulpmiddelen in de werking aanwezig waren en wat de respondenten vonden van 

het gebruik ervan.  

2.1. Tools 

Een eerste tool die enkele respondenten aanhaalden wanneer ze het met cliënten hadden over 

seksuele gezondheid, was de gespreksmethodiek van het Onder Vier Ogen model dat Sensoa 

ontwikkelde. De drie respondenten die van dit hulpmiddel op de hoogte waren, hadden er enkel 

positieve meningen over. Wat volgens hen zo interessant bleek te zijn aan deze methodiek, was het 

gegeven dat het makkelijk inzetbaar was, er weinig tijd voor vrijgemaakt moest worden, het niet 

moeilijk was om de stapjes te onthouden en het een grondige houvast gaf.  

“Ik vind dat kort, to the point en ik vind dat dat wel zowat basisrichtlijnen geeft dat 

 mensen kunnen onthouden en dat ook zo wel wat de boodschap geeft van ‘kijk het hoeft niet 

 super veel te zijn, met gewoon deze dingen te stellen en het gesprek open te trekken kan je 

 al heel veel doen’. En ik denk dat dat ook vaak voldoende is.” – Respondent 6 
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Een tweede middel dat enkele respondenten naar voren brachten, was de website van Zanzu.be. 

Deze website werd ontwikkeld in samenwerking met Sensoa. De participanten gebruikten deze tool 

wanneer ze seksuele gezondheid wilden bespreken met anderstalige cliënten.  

“Voor anderstaligen raden wij ook wel Zanzu aan. Dat is gewoon ook veel makkelijker om 

 het bij anderstaligen bespreekbaar te maken, het feit dat je die vertaalfunctie hebt, zowel 

 horen als lezen. Dat raden wij ook wel aan en dat maakt ook wel de drempel lager als je met 

 anderstaligen over het onderwerp praat.” – Respondent 3 

Verder kwam in vele gesprekken het gebruik van het Vlaggensysteem, ook een methodiek van 

Sensoa, naar voren. De deelnemende hulpverleners vonden het vooral handig aangezien ze het 

zagen als een extern objectief middel om te raadplegen in diverse situaties. Verschillende visies in 

organisaties konden via deze tool geobjectiveerd worden.  

 “Het Vlaggensysteem geeft u bijna inspiratie om het over iets te hebben. (…) Ik denk dat 

 dat het allerbelangrijkste is van zo een methodiek.” – Respondent 5 

Over spelletjes die gebruikt werden in organisaties om seksuele gezondheid bespreekbaar te 

maken, waren diverse meningen onder de bevraagden. Wanneer ze bijvoorbeeld niet wisten hoe het 

anders aan te brengen, ervoeren sommigen het als helpend. Anderen vonden het eerder overbodig 

en gebruikten de beschikbare spelletjes niet. Ook sprak een respondent over de 

anticonceptiekoffer die gebruikt werd tijdens vormingen. Deze koffer zat vol materiaal om met de 

doelgroep aan preventie te doen om ervoor te zorgen dat ze meer geïnformeerd seksualiteit konden 

beleven. Het gebruik hiervan zorgde voor meer openheid tot gesprekken.   

“Je hebt zo een hele leuke quiz, op Sensoa staat dat denk ik. Dat is van de Dokter Bea 

 Show. Daar staat een puberquiz op. Dat is mega leuk om met die mannen te doen. Dan 

 zijn die ook wat interactief bezig.” – Respondent 4 

Verder organiseerden enkele organisaties van de respondenten vormingen over seksuele 

gezondheid voor hun cliënten. Doordat dit plaatsvond, gaven ze aan dat de gesprekken op die manier 

ontstonden op een formelere manier, maar wel met de ruimte tot informele interacties.    

Waar sommige bevraagde organisaties verder mee aan de slag gingen, was om een persoon aan 

te stellen binnen de werking die zich specialiseerde in de thematiek van seksuele gezondheid. 

Die collega (of meerdere collega’s) kon dienen als referentiepersoon om bij bijvoorbeeld complexe 

casussen hulp te bieden. Ook gaf een respondent aan dat deze persoon ingezet kon worden om 

tijdens teamvergaderingen, of binnen de werking in het algemeen, erop toe te kijken dat de 

thematiek voldoende aan bod kwam. Naast een referentiepersoon, had één bevraagde organisatie 

ook een werkgroep waarin ze aan de slag gingen met casussen rond seksuele gezondheid.  

“Ik denk dat je eigenlijk bijna overal een ambassadeur zou moeten hebben die zegt ‘ik breng 

 het hier op tafel’.” –  Respondent 3 

Tenslotte, wat ook al aan bod kwam bij het Onder Vier Ogen model, vonden vrijwel alle bevraagden 
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het noodzakelijk om geen complexe modellen te hanteren binnen de werking wanneer men sprak 

over seksuele gezondheid in de hulpverlening. De respondenten verstonden daaronder handige en 

bruikbare methodieken die niet al te veel uitleg nodig hadden zodat het makkelijk is om ze te 

hanteren en in te zetten.  

“Ik denk dat veel hulpverleners wel nood hebben aan zo specifieke, eenvoudige 

 methodieken. Dat dat echt wel houvast kan bieden. (…) Dat moet kort, duidelijk en handig 

 zijn.” – Respondent 6 

2.2. Gebruik hulpmiddelen  

Iedere bevraagde psychosociale hulpverlener voelde een noodzaak tot het gebruik van hulpmiddelen 

in de werking wanneer seksuele gezondheid besproken werd. Dit kon gaan van onder meer een 

gespreksmethodiek, tot een spel, vormingen of expertise van buitenaf. Echter, de meerderheid van 

de respondenten ervoeren dat er onvoldoende tools aanwezig waren in de werking om zichzelf zeker 

te voelen. Ze gaven aan dat het een houvast zou geven in de soms nog onzekere benadering van 

het bespreken van seksuele gezondheid met cliënten.  

Verder was er bij enkele deelnemers aarzeling voor het inzetten van nieuwe hulpmiddelen. Hiervoor 

gaf een respondent de reden dat er twijfel was over het nut hiervan gezien de organisatie zich op 

meerdere levensdomeinen richtte. Wanneer er meer tools gebruikt zouden worden, had deze 

hulpverlener het idee dat ze te specialistisch aan de slag zouden gaan. Een andere participant had 

voldoende aan het eigen handelingskader en de therapeutische gespreksmiddelen die daar inherent 

deel van uitmaakten.  

“Leeft dat thema, is daar een vraag rond specifiek, wij kunnen ondersteunen, luisteren, 

 maar het is echt wel de bedoeling dat wij dan doorverwijzen naar de diensten die capabel 

 zijn of geschikt zijn om echt verder dieper in te gaan op die bepaalde thema’s.” – 

 Respondent 6 

3. Seksuele gezondheid implementeren binnen de 

organisatie 

Tenslotte onderzocht de derde onderzoeksvraag de implementatie van seksuele gezondheid in de 

hulpverleningsorganisaties van de respondenten. Hierbij werd de vraag gesteld wat volgens hen 

nodig was om het thema blijvend op te nemen binnen het eigen handelen en de eigen organisatie. 

3.1. Plek binnen organisatie 

Wat bij de respondenten unaniem naar voren kwam, was dat ze seksuele gezondheid niet konden 

wegdenken als thema binnen de muren van de psychosociale hulpverlening. Wanneer het er niet 

expliciet over ging, gaven enkelen aan dat ze ook indirect met cliënten over dit onderwerp spraken. 

Ook kwam naar voren dat het een thema was dat vroeg of laat toch naar voren kwam. De 

respondenten konden er binnen hun hulpverleningssetting niet omheen. Een deelnemer benadrukte 

dat het in te veel zaken vervat zat zodat het niet gezien kon worden als een niche, maar dat het iets 
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was wat in ieders leven voorkomt. Verder kwam een paar keer aan bod dat de respondenten 

doorheen de gesprekken beseften dat ze eigenlijk best veel met seksuele gezondheid in aanraking 

kwamen, maar het zelf niet steeds zo benoemden. Eén respondent maakte de vergelijking met de 

piramide van Maslow. Hierdoor zou gebleken hebben dat seksuele gezondheid een onderdeel is van 

de basisbehoeften en dat er niet omheen gekeken kon worden.  

“Als we gaan kijken naar de piramide van Maslow, dat dat eigenlijk in het bovenste stukje 

 zit van zelfontplooiing. Terwijl hoe meer dat ik erover weet en lees, dat dat wel één van je 

 basisbehoeften is. En wat dat niet altijd gemakkelijk is om te onderdrukken. Als je werkelijk 

 bijvoorbeeld geen seksuele contacten hebt, en je hebt daar wel behoefte aan, dat dat de 

 rest ook wel in de weg kan staan. Hetzelfde als eten en drinken.” – Respondent 9 

Hierbij aansluitend was de meerderheid van de respondenten van mening dat het zinvol zou zijn om 

seksuele gezondheid een vaste plek te geven binnen de organisatie. Ondanks het feit dat vele 

respondenten het zinvol zouden vinden om het frequenter te implementeren binnen de organisatie, 

was dit op het moment van de gesprekken in enkele settings nog niet het geval.   

“Ik hoorde vroeger in opleidingen weleens van ‘ja maar is dat wel voor ons, moeten wij dat 

 doen, hoort dat wel tot ons takenpakket’ en dergelijke. Waar dat wij nu in vormingen 

 toch veel meer op anticiperen, ‘het behoort tot uw takenpakket, het is uw taak als 

 professional’. En ook al is dat maar vrij beperkt, het minimale is dat je het gesprek 

 aanhoort en op een correcte manier doorverwijst.” – Respondent 8 

Dat seksuele gezondheid in bepaalde bevraagde organisaties nog geen vast onderdeel was, had 

onder meer te maken met het gegeven dat ze het moeilijk vonden om het te implementeren. 

Een respondent gaf aan dat een reden hiervoor was dat de situaties van de cliënten allemaal zo 

verschillend waren, en dat het daardoor moeilijk bleek om over seksuele gezondheid iets in de visie 

van de organisatie te noteren. Verder stelden sommige respondenten zich de vraag of iedereen in 

de hulpverlening effectief in staat moet zijn om dit soort gesprekken te voeren met cliënten. Omwille 

van deze twijfel vonden ze het moeilijk om seksuele gezondheid een plek te geven in de organisatie, 

ook al erkenden ze het belang ervan. Ook brachten enkele respondenten de praktische kant van de 

implementatie in kaart. Ze gaven aan dat beleids- en politieke keuzes voor hindernissen konden 

zorgen. 

“Al wil je het implementeren, al wil je het aanbieden, de vraag is: kan het? Mag het?”  - 

 Respondent 7 

Tenslotte zagen enkele respondenten niet echt het nut om seksuele gezondheid een vaste plek 

te geven in de organisatie. Deze erkenden wel dat het van belang was om voor de thematiek 

aandacht te hebben, maar het leek hen overbodig om er een vast punt van te maken in bijvoorbeeld 

de visie van de organisatie waar ze werkten.  

“Ik denk niet dat dat per se voor ons belangrijk is dat dat nog eens als een formeel 

 agendapunt wordt beschouwd.” – Respondent 1 
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3.2. Implementatie in de organisatie 

Hoe de implementatie van seksuele gezondheid zou kunnen plaatsvinden binnen 

hulpverleningsorganisaties werd hieronder opgedeeld in micro-, meso- en macroniveau.  

3.2.1. Microniveau 
Op microniveau bleek het volgens de meerderheid van de respondenten noodzakelijk om openheid 

te creëren rond het onderwerp. Cliënten zouden volgens hen het gevoel moeten hebben dat het 

thema besproken mag worden. Een respondent gaf aan dat het niet te bombastisch moest klinken, 

maar dat het er gewoon mocht zijn.  

 

Hieruit vloeide een tweede manier om het op microniveau bespreekbaar te maken, namelijk dat 

seksuele gezondheid volgens vele respondenten meer benoemd zou moeten worden. Enkele 

participanten gaven aan dat dit kon door het thema bijvoorbeeld meer te bespreken met collega’s. 

Wanneer seksuele gezondheid benoemd werd in organisaties, merkte een respondent op dat er meer 

over dit soort casussen gesproken werd. Hierdoor kwam het thema vaker op tafel en werd zo ook 

het referentiekader van de hulpverlener verbreed.  

 

“Schulden, financiën, administratie, dat zijn allemaal dagelijkse dingen en ik denk als je 

 dan gaat zeggen ‘seksuele gezondheid dat kan heel ruim zijn, zoals bijvoorbeeld 

 gender’, dat mensen dat wel gaan onthouden.” – Respondent 9 

3.2.2. Mesoniveau 

Wat op mesoniveau aan bod kwam om de bespreekbaarheid van seksuele gezondheid in organisaties 

te verhogen, was volgens de meerderheid van de respondenten het organiseren van vormingen 

voor hulpverleners. De participanten gaven aan dat wanneer hulpverleners zich gingen bijscholen 

over het onderwerp, dat er een groter bewustzijn gecreëerd werd voor het thema. Ze verklaarden 

dat ze met wat achtergrond sterker in hun schoenen stonden, en dat ze zich zelfzekerder voelden 

om het thema op te nemen met cliënten. Verder zouden enkele respondenten graag een vorming 

gekregen hebben rond ‘hoe bespreek ik seksualiteit met mijn doelgroep’. Er zou volgens hen te vaak 

een focus gelegen hebben op specifiekere vormingen, waardoor sommigen het gevoel hadden dat 

de kern ontbrak.  

“In een ideale wereld zou ik elke hulpverlener een soort van vorming jaarlijks, tweejaarlijks 

 laten volgen om te leren hoe je die gesprekken voert, wat je kan gebruiken, welke tools 

 je kan gebruiken.” – Respondent 7 

Verder kwam naar voren dat in de opleidingen van toekomstige hulpverleners een grotere focus 

zou moeten liggen op het bespreken van seksuele gezondheid in de praktijk, aldus alle respondenten. 

De meerderheid van hen gaf aan dat tijdens de opleiding, die ze destijds gevolgd hadden, seksuele 

gezondheid amper aan bod kwam. Moest dit toch het geval geweest zijn, dan was dit steeds in 

combinatie met een ander vak. Bijna geen enkele respondent had tijdens de studies een concrete 

methodiek gezien voor het bespreken van seksuele gezondheid in de hulpverleningssetting. Daar lag 

volgens hen een uitdaging, aangezien ze bedachten dat het zinvol zou zijn moest er al in de 
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opleidingen een grotere focus liggen op de normalisering en bespreekbaarheid van de thematiek. 

Wanneer de opleidingen handvaten zouden aanreiken, was dit volgens hen drempelverlagend om 

het effectief in de organisatie te gaan aankaarten. Een respondent gaf hierbij de suggestie dat het 

helpend zou zijn moest het aanbod van Sensoa meer bekendheid hebben bij de toekomstige 

hulpverleners. Een andere participant had het idee dat een samenwerking tussen het hoger onderwijs 

en de organisatie leerrijk en zinvol zou zijn. Zo kon er volgens deze een wisselwerking ontstaan in 

de kennis rond seksuele gezondheid en zou het voor beide partijen positieve effecten kunnen 

opleveren. Verder werden er door enkele respondenten gastcolleges aangeboden aan het hoger 

onderwijs, maar deze gingen steeds over specifieke onderwerpen.  

“In de opleiding is het dan zo cool om het over de niches te hebben, dan denk ik ‘ja de niches, 

 ja…’. Daar weten wij zelf ook niets van, daar moeten wij zelf ook voor bellen naar 

 [organisatie] he.” – Respondent 2 

Ook gaven vele respondenten aan dat het zinvol was om bruikbare hulpmiddelen aan te wenden 

binnen de organisatie. Wanneer deze actief gebruikt werden en een meerwaarde boden aan de 

begeleiding van de cliënten, vonden enkele respondenten het noodzakelijk deze te implementeren. 

Ook wezen een paar deelnemers op het gegeven dat de hulpmiddelen aangepast dienden te worden 

aan de noden van de doelgroep én de hulpverlener.  

“Wij kennen wel methodieken, maar je implementeert die of je haalt daaruit van navenant 

 dat je merkt ‘in die organisatie, dat is nodig’, want als dat te vreemd is, dan gebeurt daar 

 niets mee.” – Respondent 8 

Daarnaast bleek het volgens de respondenten van belang te zijn om het thema van seksuele 

gezondheid op een laagdrempelige manier te implementeren binnen de organisatie. Hierbij gaven 

enkelen als voorbeeld om het als extra onderdeel op te nemen bij de intake. Waar dat er naast de 

financiële situatie, gezinssituatie en algemene gezondheid, ook de seksuele gezondheid bevraagd 

werd. Wat verder volgens drie respondenten nog een aangename manier leek, was het gebruik van 

folders. Hierbij werd aangehaald dat het een fijn middel is om te gebruiken wanneer het thema de 

persoon minder goed lag. Zo kon er iets vastgehouden worden bij zenuwen, en vertrok men vanuit 

zaken die in de folder stonden. Ook beschreef een respondent het voordeel dat een folder in diverse 

talen opgesteld kon worden, wat de drempel verlaagde naar anderstalige cliënten.  

Verder bleek volgens de bevraging een gedeelde visie van het team essentieel bij de 

bespreekbaarheid van seksuele gezondheid op het mesoniveau. Zo gaf een respondent aan dat 

wanneer het team mee was met de visie die de organisatie hieromtrent had, dat er dan een grote 

kans was dat het thema geregeld aan bod ging komen binnen de werking. Dit in tegenstelling tot 

wanneer er bijvoorbeeld van bovenaf iets beslist werd.  

Tenslotte bleek het voor vele respondenten noodzakelijk dat seksuele gezondheid een vaste plek 

zou krijgen in het beleid of visie van de organisaties. Hierbij zeiden respondenten dat wanneer 

het een vaste waarde zou krijgen, dat hulpverleners sneller bij seksuele gezondheid zouden stilstaan. 

Dit kader maakte dat het thema meer op tafel kwam. Sommigen bespraken dat een beleid hierrond 
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ook zou kunnen zorgen voor meer houvast wanneer cliënten de hulpverleners aanspreken omtrent 

dit topic.  

 

“Er zijn organisaties die echt wel zo de klik hebben gemaakt van ‘de vrijblijvendheid moet 

 er hier uit, dus we moeten dat echt wel in een beleid gaan gieten’ dat zijn organisaties, die 

 zie je jaar na jaar ook wel groeien.” – Respondent 8 

3.2.3. Macroniveau 

De respondenten gaven aan te beseffen dat ze afhankelijk zijn van de middelen die de organisatie 

ontvangt, willen ze verandering doorvoeren. Hierbij gaven een paar respondenten als voorbeeld dat 

de vormingen die externe organisaties initiëren over seksuele gezondheid ook een financieel plaatje 

hebben en dat hun werking dat niet altijd kon betalen. Omwille van het beperkte aanbod aan 

middelen dat vele organisaties hadden, diende er steeds een hele afweging gemaakt te worden voor 

het al dan niet aankopen van materialen. Om seksuele gezondheid te implementeren binnen 

organisaties, was de meerderheid van de respondenten ervan overtuigd dat de aanvoer van subsidies 

herbekeken moest worden.  

“Alleen is ons beleid momenteel niet echt gericht op preventief handelen en… Dat is het 

 probleem he, als zo [organisatie] alleen maar moet terugkrabbelen met subsidies, ja doe het 

 dan allemaal he.” – Respondent 3  
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DEEL 4: DISCUSSIE EN CONCLUSIE  

1. Bespreking  

Het doel van deze thesis is om te onderzoeken hoe het spreken rond seksuele gezondheid met 

cliënten geïmplementeerd kan worden binnen hulpverleningsorganisaties op een manier die volgens 

de psychosociale hulpverlener toegankelijk en haalbaar is. Dit aan de hand van een kwalitatief 

onderzoek dat uit drie onderdelen bestaat. Eerst worden de ervaringen van psychosociale 

hulpverleners bij het bespreken van seksuele gezondheid geëxploreerd. Nadien komen de 

hulpmiddelen aan bod die ze hierbij al dan niet gebruiken. Tenslotte wordt er dieper ingegaan op de 

implementatie van deze thematiek binnen de organisatie. In dit onderdeel wordt getracht om aan de 

hand van de onderzoeksresultaten en een terugkoppeling naar de literatuur, een antwoord te bieden 

op bovenstaande onderzoeksvragen.  

 

Allereerst zijn de ervaringen die psychosociale hulpverleners hebben wanneer ze in gesprek gaan 

met cliënten over seksuele gezondheid uiteenlopend. Opvallend is dat de respondenten aangeven 

dat seksuele gezondheid onvermijdelijk deel uitmaakt van de hulpverlening die ze aanbieden. Echter, 

zoals onder meer in het onderzoek van Southall en Combes (2020), laten hulpverleners dit niet bij 

elke cliënt of doelgroep (expliciet) aan bod komen. In eerdere onderzoeken kwam aan bod dat dit te 

maken heeft met drempels die hulpverleners ervaren bij het bespreekbaar maken van seksuele 

gezondheid (Dyer & das Nair, 2013; Gott e.a., 2004; Meystre-Agustoni e.a., 2011). Uit de interviews 

komt naar voren dat het ontbreken van een vertrouwensband een barrière vormt voor een gesprek 

rond seksualiteit en intimiteit. Ook ervaren sommigen een gebrek aan kennis of een gemis aan 

methodieken die voor een houvast kunnen zorgen. Deze belemmeringen dragen ertoe bij dat enkele 

respondenten naar hun gevoel niet stevig genoeg in hun schoenen staan om met de doelgroep op 

een proactieve manier en zonder schroom te spreken over seksuele gezondheid. Deze bevindingen 

zijn overeenkomstig aan eerdere onderzoeken omtrent dit topic (Dyer & das Nair, 2013; Southall & 

Combes, 2020). 

Naast drempels, zijn er ook faciliterende elementen die de bespreekbaarheid kunnen verhogen. 

Wanneer hulpverleners actief communiceren over seksualiteit en intimiteit en wanneer ze een open 

houding aannemen ten opzichte van de cliënt, verlopen de gesprekken vlotter en gemoedelijker. Dit 

is in lijn met eerder onderzoek hierover (Dyer & das Nair, 2013; Meystre-Agustoni e.a., 2011; 

Orygen, 2016; Zhang e.a., 2020). Verder blijkt uit de resultaten van dit onderzoek dat volgende 

aspecten kunnen bijdragen aan het vlotter aangaan van de dialoog omtrent seksuele gezondheid: 

een vertrouwensband, het hebben van een visie of beleid, seksuele gezondheid positief benaderen 

en beroep doen op externe organisaties. De expertise van externe organisaties is voor vele 

respondenten helpend om het gevoel weg te nemen dat ze niet genoeg over de thematiek weten. 

Hierdoor beseffen ze namelijk dat ze niet alles kunnen weten en dat er diensten bestaan om die 

leemtes op te vangen.  
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Verder wordt in het onderzoek bevraagd welke tools de psychosociale hulpverleners al dan niet 

gebruiken wanneer ze gesprekken voeren met hun doelgroep over seksuele gezondheid. De 

belangrijkste bevinding hierbij is dat de meerderheid van de respondenten aangeeft belang te 

hechten aan volgende zaken wanneer er een methodiek aanwezig is: het dient makkelijk inzetbaar 

en bruikbaar te zijn, laagdrempelig, het is aanpasbaar aan de cultuur van de organisatie, het kan op 

een korte tijdspanne gebruikt worden en het is niet complex. Hiermee verhoogt de bespreekbaarheid 

van seksuele gezondheid en ervaren hulpverleners het als een houvast die tegemoetkomt aan hun 

noden. Deze resultaten komen overeen met de beschrijving van onder meer het Onder Vier Ogen 

model van Sensoa (Borms & Vermeire, 2020; Sensoa vzw, 2020). Het is interessant op te merken 

dat de drie hulpverleners die kennis hebben van deze Onder Vier Ogen methodiek van mening zijn 

dat de tool nood heeft aan een grotere bekendheid in het hulpverleningslandschap. Wat doorheen 

het onderzoek nog als zinvol wordt ervaren, zijn spelletjes om op een proactieve manier te spreken 

over seksuele gezondheid. Ook het geven van vormingen voor de doelgroep, verlaagt volgens enkele 

respondenten de drempel om in gesprek te gaan. Daarnaast bestaat er in sommige bevraagde 

organisaties een referentiepersoon die bijvoorbeeld ondersteuning biedt bij moeilijke kwesties 

hieromtrent.  

 

Tenslotte belicht het onderzoek hoe de bespreekbaarheid van seksuele gezondheid geïmplementeerd 

kan worden in hulpverleningsorganisaties, dit volgens de noden van de bevraagde psychosociale 

hulpverleners. Hiervoor kan een opdeling gemaakt worden tussen de implementatie op micro-, meso-

, en macroniveau. Op microniveau is het volgens de respondenten vooral belangrijk om openheid te 

creëren rond seksuele gezondheid, zodat het meer benoemd wordt. Volgens Dyer en das Nair (2013) 

wordt van de hulpverleners verwacht dat ze het onderwerp durven aanbrengen. Opvallend hierbij is 

dat iedere respondent achter deze bevinding staat, maar dat enkelen er zelf mee worstelen. Op 

mesoniveau is er voornamelijk nood aan (meer) vormingen omtrent deze thematiek. Dit zodat de 

psychosociale hulpverleners houvast en kennis hebben over de basis van seksuele gezondheid in de 

hulpverlening. De vormingen kunnen ervoor zorgen dat de drempel om hierover te spreken wordt 

verlaagd doordat de hulpverlener beter weet waar die mee bezig is (Symposium Seksuele 

Gezondheid, 2019). Hierbij zou er overigens niet enkel gefocust moeten worden op problemen 

omtrent seksuele gezondheid, maar dienen ook de positieve zaken een plaats te krijgen (Mckellar & 

Sillence, 2020; Rueda e.a., 2017). Aansluitend bij de vormingen is er onder de respondenten een 

algemene consensus over het implementeren van seksuele gezondheid in sociale opleidingen. Het is 

opvallend dat ze allen aangeven dat wanneer er een grotere focus zou gelegen hebben op de 

bespreekbaarheid van seksuele gezondheid in hun opleiding, dat ze dan waarschijnlijk meer 

vertrouwen hadden in het uitvoeren van die dialoog in de praktijk. Deze bevinding komt overeen 

met die van het Symposium Seksuele Gezondheid (2019, p.90), waarbij wordt benoemd dat seksuele 

gezondheid onvoldoende aanwezig is in de basisopleiding van toekomstige hulpverleners. Verder lijkt 

het volgens de respondenten interessant te zijn dat het thema laagdrempelig zijn weg vindt in de 

organisatie, door bijvoorbeeld het gebruik van folders of het opnemen van seksuele gezondheid in 

intakegesprekken. Ook dit is conform de bevindingen van het Symposium Seksuele Gezondheid 

(2019). Wat verder op het mesoniveau nog gezien wordt als noodzaak tot implementatie, is het 

hebben van een gedeelde visie met het team over hoe seksuele gezondheid aan bod komt binnen de 

organisatie. Ook blijkt het voor de respondenten van belang te zijn dat seksuele gezondheid een 
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vaste plek krijgt in het beleid of visie van de organisatie. Dit stemt overeen met wat in andere 

onderzoeken hierover aan bod komt (Broms & Vermeire, 2020; Liddell, 2019; Symposium Seksuele 

Gezondheid, 2019). Tot slot zijn volgens de respondenten op het macroniveau de beschikbare 

financiële en materiële middelen iets waar niet omheen gegaan kan worden. Deze zijn volgens hen 

noodzakelijk om seksuele gezondheid actief op tafel te kunnen leggen.  

Een opvallende laatste bevinding doorheen dit onderzoek is dat seksuele gezondheid niet in elke 

organisatie een grote of vaste rol hoeft te krijgen volgens de respondenten. Sommigen werken op 

meerdere levensdomeinen, waarbij ze niet de noodzaak zien om het bijvoorbeeld op te nemen in het 

beleid van de organisatie. Ze waren wel unaniem van mening dat het thema inherent deel uitmaakt 

van de psychosociale hulpverlening en dat het een positieve evolutie is moest er meer aandacht voor 

zijn in het hulpverleningslandschap.  

2. Beperkingen eigen onderzoek  

Dit thesisonderzoek bevat enkele beperkingen. Drie daarvan worden hieronder toegelicht.  

Allereerst is de onderzoeksgroep van het onderzoek zeer ruim. Psychosociale hulpverleners zijn 

tewerkgesteld in diverse organisaties met uiteenlopende doelgroepen. Er werd getracht om een 

diverse groep van respondenten samen te stellen, maar er ontbreken visies van werkingen die niet 

mee zijn geïncludeerd in het onderzoek. Mede hierdoor komen doorheen het onderzoek algemene 

resultaten naar voren, en zijn ze niet concreet gericht op bijvoorbeeld één tak van de 

hulpverleningsinstanties (Baarda e.a., 2013). 

Aansluitend bij het voorgaande wordt de kleine steekproefomvang ook gezien als een beperking. In 

totaal werden er twaalf hulpverleners bevraagd. Mortelmans (2013) haalt aan dat er bij kwalitatief 

onderzoek echter geen nood is aan grote steekproeven. Desondanks was ook de verhouding in 

geslacht niet evenredig. Zo waren er elf vrouwen die deelnamen en één man. Met deze beperkingen 

in het achterhoofd is het niet mogelijk om tot datasaturatie te komen aangezien deze groep 

onmogelijk alle psychosociale hulpverleners kan representeren.  

Tenslotte is het opvallend dat vele bevraagde respondenten aangeven weinig tot geen problemen te 

ervaren wanneer ze seksuele gezondheid bespreken met hun doelgroep. Dit terwijl blijkt uit de 

literatuur dat hulpverleners in de praktijk verschillende drempels ervaren hieromtrent (Byers, 2011; 

Dyer & das Nair, 2013; Van Berlo e.a., 2019). Mogelijks hebben deze respondenten sociaal wenselijke 

antwoorden gegeven op de vragen die gingen over de moeilijkheden die ze ervoeren met betrekking 

tot het topic. Desondanks geven Baarda e.a. (2013) aan dat er wel nog sprake is van 

betrouwbaarheid aangezien het gaat om toevallige, in de plaats van systematische afwijkingen.  

3. Aanbevelingen verder onderzoek  

Er bestaan veel mogelijkheden om verder onderzoek te doen naar de ervaringen van psychosociale 

hulpverleners wanneer ze gesprekken voeren over seksuele gezondheid met cliënten, en de 

implementatie hiervan binnen hulpverleningsorganisaties.  
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Allereerst zou het interessant zijn moest er meer onderzoek gebeuren naar de rol van de 

psychosociale hulpverlener in het bespreken van seksuele gezondheid. In de literatuur is er vooral 

onderzoek te vinden over hoe dit topic aanwezig is in de medische wereld en bijgevolg de 

hulpverleners die medische assistentie verrichten (Dyer & das Nair, 2013; Meystre-Agustoni e.a., 

2011; Zhang e.a., 2020). Dit terwijl in de interviews aan bod komt dat seksuele gezondheid 

onlosmakelijk deel uitmaakt van de praktijk van de psychosociale hulpverleners. Er wordt dus 

aanbevolen om deze groep actief mee op te nemen in onderzoek omtrent seksuele gezondheid in 

het hulpverleningslandschap.  

 

Verder heeft dit onderzoek een blik geworpen op en mogelijkheden geëxploreerd over hoe seksuele 

gezondheid geïmplementeerd kan worden binnen organisaties. Een tweede aanbeveling is om te 

onderzoeken welke effecten de implementatie van deze thematiek heeft op 

hulpverleningsorganisaties. Hierbij kan er onder meer gekeken worden of de drempels die 

hulpverleners ervaren al dan niet zijn afgenomen, of dat het actiever besproken wordt en of ze de 

noodzaak voelen om het thema op die manier te benaderen.  

 

Een derde aanbeveling heeft betrekking op het Onder Vier Ogen model van Sensoa. De respondenten 

die op de hoogte waren van deze methodiek, zien veel mogelijkheden in de toepasbaarheid ervan 

binnen de praktijk van psychosociale hulpverleners. Sensoa plant om het model meer bekend te 

laten worden in de werkingsgebieden van deze groep (Broms & Vermeire, 2020). De aanbeveling die 

hierbij aansluit, is dat in de toekomst onderzocht kan worden hoe de psychosociale hulpverleners 

het vinden om met het Onder Vier Ogen model aan de slag te gaan binnen de werking. Hierbij kan 

een focus liggen op de effectiviteit van het model en hoe de hulpverleners het ervaren om seksuele 

gezondheid met cliënten te bespreken met het Onder Vier Ogen model ter ondersteuning.   

4. Praktische en beleidsaanbevelingen  

Uit de gesprekken met psychosociale hulpverleners kwam naar voren dat ze het interessant zouden 

vinden wanneer seksuele gezondheid actief aan bod zou komen als thema binnen de opleiding die 

ze volgden. Een eerste aanbeveling is dus om in alle sociale opleidingen de bespreekbaarheid van 

seksuele gezondheid op te nemen in het curriculum. Deze aanbeveling werd ook voorgesteld bij het 

Symposium Seksuele gezondheid (2019). Dit kan zijn in de invulling van een vak, maar evenzeer in 

een paar colleges die aan dit topic gewijd worden. De focus dient te liggen op hoe de sociale 

professional kan omgaan met het thema van seksuele gezondheid in de praktijk (Gielen, 2021). 

Aangezien alle respondenten aangeven dat dit onderwerp onvermijdelijk deel uitmaakt van de 

praktijk van de hulpverlener, maar dat ze vaak de tools niet hebben om ermee aan de slag te gaan, 

is het zeer zinvol om het via de opleiding tot bij hen te laten komen. Er kunnen bijvoorbeeld 

methodieken aangereikt worden om de dialoog tussen hulpverlener en cliënt te vergemakkelijken, 

zodat de afgestudeerde sociale professional een gegronde basis heeft om hiermee in het werkveld 

aan de slag te gaan. Sensoa kan een leidende rol opnemen als initiator.   

 

Wat hierbij aansluit is de aanbeveling om het Onder Vier Ogen model standaard mee op te nemen 

in sociale opleidingen. Dit zodat iedere toekomstige hulpverlener er weet van heeft en het gesprek 
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rond seksuele gezondheid op een laagdrempelige en toegankelijke manier kan voeren (Sensoa vzw, 

2020). Ook hier kan Sensoa fungeren als initiatiefnemer en kunnen ze bijvoorbeeld gastcolleges 

aanbieden. De bekendmaking van het Onder Vier Ogen model kan ook doorgetrokken worden naar 

allerlei hulpverleningsorganisaties. Sensoa biedt vandaag de dag al opleidingen aan om de methodiek 

kenbaar te maken bij hulpverleners (Broms & Vermeire, 2020). Dit is een goede stap richting het 

vergroten van het bereik ervan.  

 

Een volgende praktische aanbeveling komt van een respondent die sprak over de nieuwsbrief van 

Sensoa. Deze ervoer dit als een handige tool om op de hoogte te zijn van de laatste informatie en 

ontwikkelingen op vlak van seksuele gezondheid in het veld. Wat aanbevolen kan worden, is dus dat 

elke sociale professional zich abonneert op de nieuwsbrief. Wanneer deze in de mailbox verschijnt, 

kan dit op een laagdrempelige manier een herinnering zijn om seksuele gezondheid niet te vergeten 

als thema binnen de hulpverleningssetting.  

 

Tenslotte geven veel respondenten aan dat ze rond seksuele gezondheid een visie en houvast missen 

in de organisatie waar ze werken. Naar de overheid toe wordt aanbevolen dat ze van 

hulpverleningsorganisaties afdwingt om een beleid uit te denken rond seksuele gezondheid. Wanneer 

dit aanwezig is, kan er bij bepaalde situaties bijvoorbeeld teruggekoppeld worden naar wat in het 

beleid beschreven staat. Volgens het Symposium Seksuele Gezondheid (2019) geeft dit ook een 

houvast aan de hulpverleners in de handelingen en interventies omtrent het thema.     

5. Conclusie  

Praten over seksuele gezondheid is van belang (Byers, 2011; World Health Organization, 2017; 

Zhang e.a., 2020). Uit onderzoek blijkt evenwel dat hulpverleners op drempels botsen wanneer dit 

onderwerp zich aandient bij de doelgroep waarmee ze werken (Dyer & das Nair, 2013; Mengesha 

e.a., 2018a; Meystre-Agustoni e.a., 2011). Om deze uit de weg te gaan zijn er ook helpende 

methodieken en tools die drempelverlagend kunnen werken (Borms & Vermeire, 2020; De Wilde 

e.a., 2018; Zhang e.a., 2020). Er is echter weinig onderzoek naar hoe psychosociale hulpverleners 

zich verhouden tot de thematiek van seksuele gezondheid en hoe zij staan tegenover het 

implementeren van hulpmiddelen binnen de werking (Borms & Vermeire, 2020; Liddell, 2019; 

McCave e.a., 2014).  

 

Dit onderzoek tracht inzicht te bieden in hoe het spreken over seksuele gezondheid geïmplementeerd 

kan worden in hulpverleningsorganisaties op een manier die toegankelijk en haalbaar is voor zowel 

de organisatie als de psychosociale hulpverlener. Hierbij wordt eerst gekeken naar de ervaringen 

van psychosociale hulpverleners bij het bespreken van seksuele gezondheid met de doelgroep, 

nadien worden tools en hulpmiddelen verkend die ze al dan niet gebruiken binnen de werking, om 

ten slotte de noden te bekijken om seksuele gezondheid te implementeren binnen de eigen 

hulpverlening en organisatie.  

 

Uit de resultaten blijkt dat de psychosociale hulpverleners zowel drempels als helpende factoren 

ervaren wanneer ze in gesprek gaan met de doelgroep over seksuele gezondheid. De meest 
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opvallende drempel is dat meerdere respondenten het gevoel hebben weinig kennis of houvast te 

hebben over het thema. Wat voor de respondenten de grootste helpende factoren blijken te zijn, is 

een open houding van de hulpverlener, het proactief aanbrengen van seksuele gezondheid, en het 

beroep doen op de expertise van externe organisaties. Verder houden organisaties die hulpmiddelen 

gebruiken, best rekening met volgende elementen: geen complexe modellen, niet tijdrovend en 

afwegen of de tool past binnen de visie van de organisatie. Het Onder Vier Ogen model van Sensoa 

kwam doorheen enkele interviews naar voren als interessante tool die aan deze voorwaarden 

voldoet. Tenslotte hebben meerdere respondenten nood aan een visie in de werking als houvast. Uit 

het onderzoek blijkt dat seksuele gezondheid niet weg te denken is als thema binnen de 

hulpverleningssetting, maar dat er bij enkelen twijfel heerst over de noodzaak om het vast te 

implementeren binnen het beleid van de organisatie.   

 

Verder onderzoek kan een meerwaarde bieden door te bekijken wat de effecten zijn van de 

implementering van seksuele gezondheid binnen de psychosociale hulpverlening. Dit door 

bijvoorbeeld het Onder Vier Ogen model van Sensoa te gaan evalueren binnen de werkingen die 

ermee bekend zijn, om zo te onderzoeken of het effectief de drempels verlaagt. Deze thesis tracht 

een aanzet te geven tot meer onderzoek in het veld van de psychosociale hulpverlening omtrent 

seksuele gezondheid, opdat het thema evenveel ingeburgerd geraakt in de hulpverlening als in het 

alledaagse leven.   
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Bijlagen 

Bijlage 1: Geïnformeerde toestemming 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING 

 
Betreffende: Deelname aan kwalitatief onderzoek omtrent ervaringen van hulpverleners bij 

gesprekken rond seksuele gezondheid binnen de psychosociale hulpverlening en de implementatie 

ervan binnen de eigen organisatie.  

 

Beste mevrouw/ mijnheer, 

 

Voor mijn masterproef Sociaal-Agogische Wetenschappen in opdracht van de Vrije Universiteit 

Brussel (VUB), onderzoek ik wat de ervaringen zijn van hulpverleners bij het bespreekbaar maken 

van seksualiteit gezondheid binnen de psychosociale hulpverlening en hoe dit geïmplementeerd kan 

worden binnen de organisaties. Het onderzoek richt zich in de eerste plaats op hoe hulpverleners het 

ervaren om met cliënten het gesprek over seksualiteit aan te gaan. Verder worden tools besproken 

die al dan niet gebruikt worden bij het aangaan van het gesprek over seksuele gezondheid met de 

cliënt. Ten slotte zoomen we in op de (lange termijn) implementatie van deze thematiek binnen de 

eigen hulpverleningsorganisatie.  

 

Het interview duurt ongeveer een uur en zal, wegens de huidige maatregelen aangaande Covid-19, 

via het online-programma Microsoft Teams plaatsvinden. Het wordt opgenomen om de 

betrouwbaarheid van deze te waarborgen. Om de privacy van de deelnemers te verzekeren, wordt 

alleen het geluid (en niet het beeld) opgenomen en zullen de opnames enkel door de interviewer zelf 

beluisterd worden. Verder zal de informatie die tijdens deze interviews verkregen wordt, alleen 

gebruikt worden in kader van dit onderzoek. Alle door u verstrekte gegevens worden strikt 

vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. Tot slot wordt het eindresultaat gelezen door drie 

professoren aan de VUB. Vooraleer deze definitieve versie echter wordt ingediend, hebt u het recht 

om de onderzoeksresultaten in te kijken, indien u dit wenst. 

 

Deelname aan dit onderzoek is volledig vrijblijvend. U kan op elk moment tijdens het interview 

beslissen om uw deelname te stoppen en u terug te trekken uit het onderzoek. Dit zonder gevolgen. 

Ik wil echter graag benadrukken dat uw medewerking zeer waardevol is.  
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Met vriendelijke groet,  

 

Marthe Landuydt 

marthe.landuydt@vub.be 

Tel.: +32 471 70 82 68 

Promotor: Prof. dr. Verté 

Dominique.Verte@vub.be 

Vrije Universiteit Brussel 

Studie: Master Agogische 

Wetenschappen 

Tel.: +32 262  920 10 

 

Onderstaande verklaring formaliseert uw deelname.  

 

Ik, ondergetekende ……………………………………………………………………………. verleen mijn toestemming om 

deel te nemen aan het kwalitatief onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel omtrent de ervaringen 

van hulpverleners bij het bespreekbaar maken van seksuele gezondheid binnen de psycho-sociale 

hulpverlening en de implementatie ervan binnen de werking.  

 

Ik verklaar hierbij dat ik, 

 

1. de uitleg over de inhoud en de methodologie van het onderzoek gelezen heb en dat ik de 

gelegenheid heb gekregen om aanvullende informatie te verkrijgen. 
 

2. toestemming heb gegeven om mijn resultaten op vertrouwelijke/anonieme wijze te bewaren, te 

verwerken en te rapporteren ten behoeve van het onderzoek voor de masterscriptie.  

 
3. mij bewust ben van de mogelijkheid om mijn deelname aan het onderzoek op elk moment te 

stoppen. 

 

4. mij ervan bewust ben dat ik het onderzoeksrapport op verzoek kan verkrijgen. 
 

5. toestemming heb gegeven voor het maken van een geluidsopname tijdens de deelname aan dit 

onderzoek.  

 
6. deelneem aan het onderzoek op volledig vrijwillige basis. 

 

7. een exemplaar heb ontvangen van de informatie aan de deelnemer en de geïnformeerde 

toestemming.  

 

 

Ter goedkeuring, 

 

Plaats en datum 

……………………………………………………………………… 

 

Naam + handtekening van de ondervraagde  

 

……………………………………………………………………… 

 

Naam + handtekening van de thesisstudente 

 

……………………………………………………………………… 
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Bijlage 2: Interviewschema 

 

Inleiding van het interview 
 

Opname starten na goedkeuring van de respondent 

 

Hallo, 

 

Ik wil u ten eerste al hartelijk bedanken om tijd vrij te maken voor dit interview en voor uw deelname. 

Ik zal nog even kort uitleggen wie ik ben en waar ik onderzoek naar doe. Ik ben Marthe Landuydt en 

voer mijn thesis uit binnen de richting Sociaal Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit 

Brussel. Ik ga op zoek naar hulpverleners in Vlaanderen die frequent aan de slag gaan met cliënten 

binnen een hulpverleningscontext waarbij het gesprek rond seksuele gezondheid al eens heeft 

plaatsgevonden. Ik probeer een inzicht te krijgen in de ervaringen van hulpverleners rond het 

aangaan van het gesprek rond seksuele gezondheid met cliënten, en ook naar de plek die de 

bespreekbaarheid van deze thematiek krijgt binnen de psychosociale hulpverlening.  

Het doel is om een algemeen beeld te krijgen op de bespreekbaarheid en implementatie van 

gesprekken rond seksuele gezondheid binnen de psychosociale hulpverlening vandaag de dag.  

 

Het interview zal ongeveer één uur in beslag nemen.  

 

Dit gesprek zal worden opgenomen. De opname gaat niet worden verspreid, maar is enkel bedoeld 

zodat ik het later kan uittypen. De verwerking van dit interview gebeurt volledig anoniem, zoals ook 

in de geïnformeerde toestemming beschreven staat.  

 

Indien u vragen hebt, mag u die steeds stellen. Ook achteraf kan u me nog contacteren.  

 

Introductie 
 

Om te beginnen stel ik graag enkele vragen om wat een context te hebben. 

- Wat is uw geboortejaar?  

- In wat voor hulpverleningsorganisatie bent u tewerkgesteld? 

- Hoeveel jaar werkt u al in de hulpverlening met cliënten?  

- Wat begrijpt u onder de noemer seksuele gezondheid?  

 

Ervaringen 
 

Allereerst zoomen we in op de ervaringen van de hulpverleners bij het in gesprek gaan met cliënten 

over seksuele gezondheid. Dus…  

 

Hoofdvraag: Wat zijn uw ervaringen wanneer u het hebt over seksuele gezondheid met 

uw cliënten?  
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Doorvragen:  

- Hoe maakt u seksualiteit bespreekbaar met de cliënt die voor u zit?  

o Diversiteit van cliënten → Hoe daarmee omgaan?  

o Voorbeelden 

- Wanneer spreekt u met uw cliënt over seksuele gezondheid? Hoe voelt u dit aan? 

o (Sporadisch, wanneer er een expliciete vraag is, wanneer u aanvoelt uit 

gesprekken dat de cliënt hier nood aan heeft, nooit,… ) 

o Waarom dàn?  

o Bespreekt u eerder proactief of reactief en waarom?  

- Geef eens een voorbeeld waarbij u het gesprek rond seksualiteit/gezinsplanning bent 

aangegaan?  

o Hoe vond u dat u in deze context gehandeld hebt?  

- Welke thema’s rond seksuele gezondheid bespreekt u met cliënten?  

- Vanuit welke persoonlijke visies vertrekt u wanneer gesprekken rond seksuele gezondheid 

plaatsvinden met de cliënt? / Vanuit welke (professionele) agenda bespreekt u seksuele 

gezondheid?   

o Waarden en normen van de HV-er bvb.  

o Invloed, hoe uit het zich?  

- Welke moeilijkheden ervaart u als u zelf een gesprek over seksuele gezondheid start?  

o Hoe kunnen deze moeilijkheden omzeilt worden?  

o (Moeilijkheden vanuit de cliënt, vanuit jezelf als HV-er, beide,…) 

- Wat maakt het voor u makkelijk om met cliënten te spreken over seksualiteit?  

o Hoe kan dit bevorderd worden? Via opleidingen op scholen, na de schoolbanken,…? 

- Hoe staat u tegenover preventie bij cliënten wanneer het gaat over seksuele gezondheid 

binnen de hulpverlening?  

o Proactief, passief, onbewust,… → waarom?  

 

Tools  
 

Nu ga ik met u stilstaan bij tools die hulpverleners in hun handelingen gebruiken bij gesprekken rond 

seksuele gezondheid.  

 

Hoofdvraag: Welke hulpmiddelen hanteert u of zijn bekend bij uw organisatie wanneer 

het gaat over het aangaan van gesprekken rond seksualiteit?   

 

Doorvragen:  

- Wat vindt u van deze hulpmiddelen?  

o Waarom wel/niet nuttig?  

- Wat denkt u in het algemeen over het inzetten van hulpmiddelen rond het gesprek 

aangaan over seksuele gezondheid met cliënten?  

- (Hoe gaan uw collega’s om met de gesprekken omtrent seksualiteit bij hun cliënten?) 
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Implementatie 
 

Nu gaan we het meer algemeen hebben over de implementatie van de bespreekbaarheid van 

seksuele gezondheid binnen de eigen hulpverleningsorganisatie.  

 

Hoofdvraag: Hoe kan volgens u het gesprek rond seksuele gezondheid blijvend 

opgenomen worden binnen de eigen hulpverlening en de eigen organisatie? 

OF Hoe zou seksuele gezondheid (meer) kunnen opgenomen worden in uw organisatie?   

 

Doorvragen: 

- Welke plek neemt seksuele gezondheid op binnen de organisatie waar u werkt?  

o (Eerder op de achtergrond, eerder vermijden, actief mee aan de slag gaan, 

wanneer het uitkomt,…Staat het in het beleid/de visie van de organisatie 

vermeld,…? )  

- Wat zou u kunnen helpen om seksuele gezondheid meer in de hulpverlening in te zetten?  

- Wat hebt u als hulpverlener nodig om blijvend de gesprekken rond seksuele gezondheid en 

gezinsplanning open te trekken? 

- Wat ziet u mogelijk om seksuele gezondheid en het gesprek hierrond systematisch te 

includeren in de organisatie zodat er een duidelijk kader bestaat als houvast?  

- Wat is er binnen uw organisatie nodig om seksuele gezondheid op een duurzame manier 

bespreekbaar te maken?  

o (Openheid omtrent het gesprek, taboe wegwerken, collega’s waarmee er openlijk 

over gesproken kan worden, kaders, opnemen in de visie van de organisatie,… ) 

 

Handige vragen om tussendoor te stellen 

- Kan u iets meer vertellen?  

- Hoe zou u dat doen?  

- Welke suggesties hebt u?  

- Kan u daar een voorbeeld van geven?  

- …  

 

Afsluiting 
 

Bij deze is het interview rond de ervaringen en de implementatie van de bespreekbaarheid van 

seksuele gezondheid in de hulpverlening afgelopen. Zijn er nog bepaalde zaken die u wenst toe te 

voegen?  

Indien u achteraf nog toevoegingen of bedenkingen hebt, dan mag u die mij zeker laten weten via 

mail of telefoon.  

Als u dat wenst kan ik u de thesis achteraf bezorgen.  

Nogmaals erg bedankt voor uw deelname aan dit interview!  
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Bijlage 3: Definitieve labellijst 

 

Labels Sub-labels Sub-sub-labels Sub-sub-sub-

labels 

Bespreken 

seksuele 

gezondheid 

Seksuele 

gezondheid 

Breed begrip 

Fysieke elementen 

Mentale elementen 

 

 

 Bespreekbaarheid Vlot  

Soms lastig 

Lastig 

Proactief 

Reactief 

Actief bespreken 

Passief bespreken 

Thema’s  

Evolutie 

 

 

 Drempels Tijd 

Weinig kennis 

Taboe 

Schroom 

Diversiteit 

 

Niet verantwoordelijk 

Houvast die ontbreekt 

Geen vertrouwensband 

Generalistisch VS specialistisch 

 

 

 

 

Taal  

Tolk 

 

  

Faciliterende 

elementen 

 

Open communicatie 

Opleidingen  

Beleid 

Taal 

Vertrouwensband 

Proactief aanbrengen 

Niet-wetende houding 

Comfortabel zijn 

Collega’s 

Cliënt begint er zelf over 

Veiligheid  

Andere organisaties 

 

 

 

Visie ontwikkelen 

Tolk 

 

Preventie 

Luisteren 
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Ervaring 

Buikgevoel 

Beroepsgeheim 

Hulpmiddelen 

Persoonlijke visies 

 

 

 

 

Waarden & normen 

Tools Hulpmiddelen Sensoa vzw 

Onder Vier Ogen 

Zanzu.be 

Vlaggensysteem 

Spelletjes 

Anticonceptiekoffer 

Expertise externen 

Eigen handelingskader 

Collega’s 

Niet complex 

Werkgroep 

Referentiepersoon 

Vormingen doelgroep 

 

  

Gebruik tools 

 

Noodzaak  

Geen noodzaak 

 

 

Implementatie 

 

Lange termijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benodigdheden 

 

Vormingen hulpverleners 

Opleidingen scholen 

Vaste plek beleid 

Hulpmiddelen 

Openheid 

Laagdrempelig 

 

Meer benoemen 

 

Middelen 

Gedeelde visie team 

 

 

 

Kaders 

 

 

Folder  

Opnemen intake 

  

Plek organisatie 

 

Vast onderdeel 

Geen vast onderdeel 

Niet weg te denken 

Moeilijk 

 

 


