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Het beleid van Sprank rond intimiteit en 

seksualiteit  

 

Bij Stichting Sprank willen we onze cliënten ondersteunen 

bij alles wat ze in het dagelijks leven tegenkomen. Dat geldt 

ook voor intimiteit en seksualiteit. Ons doel is om cliënten 

te begeleiden bij hun seksuele ontwikkeling, ze te helpen 

met het aangeven van hun grenzen en om hun 

weerbaarheid te versterken. Die begeleiding geven we: 

 

- vanuit onze christelijke zorgvisie 

- passend bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van 

onze cliënten 

- ons houdend aan de richtlijnen van de overheid. 

 

 

Welke visie heeft Sprank als christelijke zorgorganisatie op 

seksualiteit? 

In de schepping heeft God intimiteit en seksualiteit gegeven 

als een kostbaar geschenk. Bij seksualiteit horen (seksuele) 

gevoelens waarvan we mogen genieten en waarmee we ook 

zorgvuldig om willen gaan. We willen onze cliënten 

begeleiden bij hun seksualiteit, met aandacht voor hun 

grenzen en weerbaarheid en passend bij de Bijbelse waarden 
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die bij Sprank centraal staan. En ook passend bij onze 

zorgvisie, samengevat in drie kernwaarden: betekenisvol 

leven, betrokkenheid en een herkenbare christelijke cultuur.  

 

Door God gemaakt 

We praten bij Sprank in een veilige en open sfeer over 

intimiteit en seksualiteit. Binnen die veiligheid zien we elkaar 

als waardevol. Omdat we door God uniek zijn geschapen, ook 

met onze seksualiteit, zijn we zuinig op onszelf en op ons 

lichaam. Fysieke aanraking, geborgenheid en het ontdekken 

van het eigen lichaam zijn belangrijke levensbehoeften van 

ieder mens. Aan die behoeften willen we bij Sprank recht 

doen. Hierin willen we niet vermijden, maar begeleiden. Ook 

al betekent dit soms dat we moeilijke keuzes moeten maken. 

Dit doen we in nauw overleg met de Driehoek: cliënt, verwant 

en begeleider.   

 

Onze drie waarden 

Bij de beleving van intimiteit en seksualiteit gaan we uit van 

drie waarden: de veiligheid van de cliënt, relaties op basis van 

wederkerigheid en gelijkwaardigheid op sociaal-emotioneel 

niveau. Seksualiteit is intiem en kwetsbaar. Mensen met een 

verstandelijke beperking zijn extra kwetsbaar op dit punt. Ze 

lopen meer risico op relaties waarin geen wederkerigheid of 

gelijkwaardigheid bestaat. Daarom vinden we seksuele 

voorlichting en begeleiding ook van zo’n groot belang. 
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Welke seksuele ontwikkeling maakt iemand met een 

verstandelijke beperking door? 

Het seksueel ontwikkelingsproces is een belangrijk onderdeel 

van onze sociaal-emotionele ontwikkeling: opgroeien en 

gezond volwassen worden. Seksuele ontwikkeling gaat over 

ons lichaamsbesef, het verschil tussen jongens en meisjes, 

verschillende soorten relaties en omgaan met onze (seksuele) 

gevoelens. Seksuele ontwikkeling begint dus niet pas 

wanneer iemand een relatie krijgt of bewust bezig gaat met 

seks.  

 

Ieder mens maakt een seksuele ontwikkeling door, of iemand 

nu wel of geen beperking heeft op verstandelijk of lichamelijk 

vlak. Er wordt wel gedacht dat iemand met een verstandelijke 

beperking ook beperkt is in zijn of haar lichamelijke 

opwinding. Maar dat is niet zo. Wel kan een beperking 

invloed hebben op de seksuele ontwikkeling en/of beleving. 

Een cliënt kan bijvoorbeeld, net als een kleuter, ‘verliefd’ zijn 

op zijn moeder of verzorger. Dit is de emotionele beleving van 

de cliënt. Maar vanwege het volwassen lichaam van de cliënt 

kan dit zich uiten in lichamelijke opwinding of seksuele 

toenadering. Andere factoren die meespelen bij een 

beperking zijn: minder kennis hebben over seksualiteit, de 

invloed van medicatie en/of de aard van de beperking 

(lichamelijk, zintuiglijk, verstandelijk).  
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Verschillende niveaus 

De lichamelijke ontwikkeling van iemand met een 

verstandelijke beperking verloopt doorgaans net als bij ieder 

ander. Het lichaam wordt en reageert volwassen. Maar de 

manier waarop iemand de wereld ervaart ligt dichter bij het 

niveau van een peuter of schoolkind. De verstandelijke, 

emotionele, sociale en dus ook de seksuele ontwikkeling 

verloopt traag of anders. Daarom is begeleiding cruciaal. 

Hierbij houden we rekening met verschillende niveaus:  

 

1. Het verstandelijke niveau 

Dit heeft te maken met wat iemand kan begrijpen en 

aan vaardigheden kan ontwikkelen. Niet altijd kent 

iemand zijn of haar eigen lichaam en de (biologische) 

verschillen tussen man en vrouw. Ook kan fantasie en 

realiteit niet altijd uit elkaar gehouden worden. 

 

2. Het emotionele niveau 

Dit gaat om gevoel, beleving en gemoedstoestand. 

Hoe beleeft iemand zichzelf, de ander, vriendschap, 

aanraking en seksualiteit? Het heeft ook te maken 

met draagkracht, met wat iemand aankan en met 

weerbaarheid: kan iemand zijn of haar grenzen 

aangeven? 

 

3. Het sociale niveau 

Dit draait om interacties en relaties. Het bouwt voort 

op de andere twee niveaus: Hoe geeft iemand vorm 

aan belangrijke relaties met familie, vrienden en 
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mensen die extra lief gevonden worden? Kan iemand 

omgaan met gevoelens en grenzen van de ander?  

 

Kunnen en aankunnen 

Voor iemand met een verstandelijke beperking is er vaak een 

groot verschil tussen wat hij ‘kan’ en wat hij ‘aankan’.  Veel 

cliënten hebben zich bepaalde vaardigheden aangeleerd 

(kunnen), maar kunnen de vaardigheid niet goed plaatsen en 

verwerken (aankunnen). De emotionele en sociale 

ontwikkeling loopt vrijwel altijd achter op het verstandelijke 

niveau. Daarom willen we binnen Sprank onze cliënten 

begeleiden bij hun seksualiteit op een manier die past bij hun 

sociaal-emotionele ontwikkeling. Het gaat niet alleen om het 

geven van feitelijke voorlichting wanneer dit gepast is. Het 

gaat om omgaan met lichamelijke gevoelens, emoties en 

relaties, het ‘aankunnen’.   

 

Een sociaal-emotionele lens 

We bezien binnen Sprank seksueel gedrag van cliënten ook 

vanuit een sociaal-emotionele bril. Zo kan iemand 

verstandelijk weten dat hij niet zomaar een onbekende mag 

aanraken, maar heeft hij vanuit zijn sociaal-emotionele 

ontwikkelingsniveau wel de behoefte aan nabijheid en 

geborgenheid. Hierdoor is er het risico dat hij niet op een 

gepaste, ‘volwassen’ (of maatschappelijk aanvaardbare) 

manier met seksualiteit omgaat. Dit maakt zo iemand 

kwetsbaar om slachtoffer te worden van grensoverschrijdend 

gedrag of zelf grensoverschrijdend te zijn. Daarom is goede 
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begeleiding op het gebied van seksualiteit die rekening houdt 

met de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk. 

 

LVB en seksuele voorlichting 

Vooral mensen met een licht verstandelijke beperking zijn 

vatbaar voor verkeerde en ongewenste seksuele 

‘voorlichting’. Ze willen niet geassocieerd worden met 

‘gehandicapten’ en zijn geneigd hun beperkingen te 

ontkennen. Maar ze missen vaak het inzicht om informatie 

over seksualiteit die via verschillende media op hen afkomt, 

in het juiste perspectief te plaatsen. Daarover later meer.  

 

EMB en seksuele voorlichting 

Vaak zien we mensen met ernstig meervoudig verstandelijke 

beperkingen (EMB) niet als seksueel actief, maar ook zij 

maken een seksuele ontwikkeling door van het ontdekken 

van het eigen lichaam. Hier kan onder vallen: spullen of 

handen graag in de mond stoppen, tegen een rolstoel of bed 

aan schuren of proberen de luier uit te doen. Ook deze 

vormen van seksuele ontwikkeling willen we als Sprank 

begeleiden.  

  

Krijgen alle cliënten bij Sprank begeleiding op het gebied van 

intimiteit en seksualiteit? 

Aandacht voor seksuele voorlichting en vorming begint direct 

bij de start van de zorgverlening door Sprank; al bij de intake 

wordt dit thema besproken en wordt navraag gedaan of en 

hoe een cliënt seksuele voorlichting heeft gehad. Ook komen 

de weerbaarheid of andere eventuele bijzonderheden ter 
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sprake. Sommige cliënten vinden dit confronterend of 

‘gênant’, bijvoorbeeld wanneer de ouders erbij zijn. Dan kan 

ervoor gekozen worden hier op een ander moment verder op 

in te gaan. Maar er wordt wel aangegeven dat intimiteit en 

seksualiteit binnen Sprank een bespreekbaar en 

vanzelfsprekend onderdeel vormt van het zorgplan.   

 

We praten met cliënten over seksueel gedrag op een manier 

die past bij hun niveau en situatie. Sprank heeft hiervoor een 

routekaart voor begeleiders gemaakt. Deze brengt in kaart 

hoe we, vanuit de cliënt, de seksuele ontwikkeling 

begeleiden.  

 

Hoe deskundig zijn medewerkers van Sprank om cliënten te 

begeleiden bij hun seksualiteit? 

Bij Sprank vinden we toerusting van begeleiders, juist op deze 

thematiek, van groot belang. Daarom krijgen teams training 

in het begeleiden van mensen met een verstandelijke 

beperking op het gebied van seksualiteit. Hiermee 

bevorderen we de deskundigheid en een professionele 

houding van onze medewerkers, ook op dit terrein. Daardoor 

zijn ze in staat de cliënt veiligheid te bieden en voorlichting te 

geven waar nodig.  

Om goed te kunnen aansluiten bij vragen van de cliënt, hoeft 

een begeleider de eigen principes rond intimiteit en 

seksualiteit niet los te laten, maar moet hij of zij wel 

openstaan voor de normen en waarden die een cliënt 

hanteert en deze respecteren. Tenzij deze maatschappelijk 
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ontoelaatbaar of schadelijk zijn voor de cliënt en zijn 

omgeving.  

 

Passende begeleiding bij relaties  

Een relatie hebben kan het leven verrijken. Als twee Sprank-

bewoners aangeven samen een relatie te willen aangaan, 

wordt dit serieus genomen en wordt er gezocht naar de vorm 

die zij als passend ervaren en die beiden goed aankunnen. 

Hierover zullen deskundigen op diverse gebieden bij Sprank 

nauw overleg hebben. En er zal naar begeleiding gezocht 

worden, rekening houdend met welke betekenis de relatie 

heeft voor de cliënten (willen ze samen leuke dingen doen of 

willen ze altijd bij elkaar zijn?). Soms moet naar een passende 

plek gekeken worden, omdat niet op elke locatie plaats is 

voor een paar.  

 

Hoe staat Sprank tegenover het gebruik van internet en 

sociale media? 

Cliënten gebruiken internet en sociale media voor het 

aangaan van contacten en het verkennen van de wereld. Dat 

is positief, maar er zijn ook risico’s. Denk aan webcamseks, de 

kosten van het bezoeken van pornosites, of een internetdate 

waarbij iemand misbruik van de cliënt wil maken. Krijgt een 

cliënt via internet contact met iemand die hij in het echt wil 

ontmoeten, dan willen we er bij Sprank op aansturen dat dit, 

zeker de eerste keer, binnen de woonlocatie gebeurt, zodat 

de begeleiding kan toezien.  

 

Schijnwereld 
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Bij jongeren met een verstandelijke beperking en 

bijvoorbeeld autisme lopen de ‘echte’ wereld en die van 

sociale media vaak door elkaar. Toch kan internet een kans 

bieden om te oefenen met het leggen van contacten. De 

digitale wereld is duidelijk, lijkt veilig en daardoor ook prettig. 

We vinden het belangrijk met elkaar hierover in gesprek te 

gaan. Want cliënten kunnen gaan denken dat wat ze op 

sociale media (maar ook op televisie) zien normaal is, terwijl 

dat vaak niet het geval is. Ze kunnen gaan denken dat hun 

seksuele ontwikkeling of leven ook zo moet zijn. Daardoor 

zien en leren ze niet hoe anders en mooi seksualiteit ook kan 

zijn en hoe het in de werkelijkheid toegaat. Omdat sociale 

media en alles wat daarmee te maken heeft zich verder 

ontwikkelen, gebruiken we bij Sprank uiteenlopende 

materialen en media om onze cliënten te ondersteunen op dit 

onderwerp.  

 

Wat is het beleid van Sprank ten aanzien van masturbatie? 

Bij Sprank willen we de cliënten de ruimte geven de eigen 

lichamelijkheid te ontdekken en te beleven. Dit is een gezond 

onderdeel van de seksuele ontwikkeling. Hierbij wordt de 

persoonlijke privacy gewaarborgd. Masturbatiegedrag is 

alleen toegestaan in privéruimten. Mocht de cliënt toch in 

een openbare ruimte masturberen, dan wordt het gedrag 

onderbroken. De begeleider begeleidt de cliënt, zonder 

oordeel of afwijzend te zijn, naar zijn privéruimte. 

 

Het is aan begeleiders om een open en veilige omgeving te 

creëren met ruimte voor vragen over masturbatie. Een cliënt 
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kan zich er schuldig over voelen of zich schamen, bijvoorbeeld 

vanuit zijn geloof. Hierin kan de begeleiding schaamte 

wegnemen en de cliënt geruststellen. Tegelijkertijd is het 

belangrijk om cliënten te leren op een gezonde manier om te 

gaan met masturbatie: niet obsessief, niet pijnlijk voor de 

cliënt en niet openbaar. De begeleiding kijkt hierbij ook 

kritisch naar de achterliggende oorzaken van het 

masturbatiegedrag, zoals verveling, medicatiegebruik of 

frustratie.  

 

Wat is het beleid van Sprank ten aanzien van pornografie? 

Sommige van onze cliënten zullen pornografie kijken; het is 

overal voor handen. Vanuit onze christelijke identiteit kan dit 

een lastig onderwerp zijn en toch is het van belang dat we 

onze cliënten hierin begeleiden vanuit onze zorgvisie als 

christelijke organisatie. In een veilige sfeer bespreekt de 

begeleider het gevaar van verslaving en legt het verschil uit 

tussen fantasie en werkelijkheid. Het is belangrijk dat aan 

cliënten wordt uitgelegd dat mensen in een gezonde seksuele 

relatie samen op zoek gaan naar wat ze allebei fijn vinden. 

 

De cliënten mogen pornografie alleen gebruiken in hun 

privéruimtes en moeten het materiaal opruimen zodat 

anderen hiermee niet geconfronteerd worden. 

Pornografische uitgaven of films mogen niet in de openbare 

ruimtes van locaties liggen of worden vertoond. Er bestaat de 

mogelijkheid om een filternet te installeren, maar dat zal in 

overleg moeten met de cliënt en zijn/haar verwanten of 

vertegenwoordiger. 
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Wat is het beleid van Sprank ten aanzien van seksuele 

dienstverlening? 

Sommige cliënten hebben sterk behoefte aan seksueel 

contact, maar slagen er niet in die behoefte te vervullen. Bij 

een aantal van hen kan deze behoefte zo groot zijn dat zij de 

wens uiten gebruik te willen maken van de diensten van een 

seksverzorgende. Vaak komt deze behoefte voort uit 

nieuwsgierigheid passend bij de seksuele ontwikkelingsfase 

waarin de cliënt zit. En daarnaast komt de vraag vaak voort 

uit de behoefte naar genegenheid en intimiteit. 

De medewerkers van Sprank zullen de cliënt die een 

dergelijke behoefte heeft zoveel mogelijk ondersteunen door 

openheid te geven over het onderwerp en in geval van 

nieuwsgierigheid seksuele voorlichting te bieden. Ook zal de 

medewerker uitleggen dat een dergelijk seksueel contact niet 

gelijkwaardig en wederkerig is en niet zoals God het heeft 

bedoeld in een liefdesrelatie.   

Seksuoloog 

Voor sommige cliënten blijft het moeilijk om over seksualiteit 

te praten met eigen begeleiders. Soms is het nodig dat 

iemand van buiten de locatie een cliënt seksuele voorlichting 

geeft. Wanneer er sprake is van een seksuele disfunctie, zoals 

een erectiestoornis of genderproblematiek (of het 

vermoeden daarvan) of ernstig seksueel grensoverschrijdend 
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gedrag, kan een consult bij de seksuoloog worden 

aangevraagd. Als het gaat om intimiteit en seksualiteit is 

goede afstemming met de cliënt en zijn/haar 

vertegenwoordigers essentieel. Het is belangrijk om 

gezamenlijk en in openheid te bespreken wie wat met de 

cliënt oppakt op het gebied van voorlichting/vorming. Hierbij 

zullen de wensen van de cliënt in eerste instantie 

richtinggevend zijn.  

 

Seksualiteit en christelijke identiteit  

Intimiteit en seksualiteit zijn gevoelige onderwerpen, zeker 

als het gaat om mensen met verstandelijke beperkingen. Ook 

vanuit de christelijke identiteit van Sprank kan dit onderwerp 

gevoelig liggen, want hoe past seksualiteit binnen een 

herkenbare christelijke cultuur en christelijke zorgverlening? 

Iedereen zal dit, vanuit zijn of haar eigen geloof en 

verwachtingen, op een eigen manier invullen. Daarom heeft 

Sprank een duidelijk beleid, waarbij de goede zorg van 

cliënten voorop staat.  

 

We vinden het waardevol om met verwanten in gesprek te 

blijven over dit onderwerp. Dit gebeurt binnen de Driehoek. 

Wanneer er ingewikkelde ethische casussen zijn, of 

verwanten en begeleiding elkaar niet meteen kunnen vinden 

rondom de begeleiding op het gebied van seksualiteit, kan er 

een Moreel Beraad worden ingezet. Zo blijven we, ook over 

dit onderwerp, samen in gesprek vanuit de gedeelde drijfveer 

om de cliënt te zien sprankelen.  
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Hebt u vragen over het beleid van Sprank ten aanzien van 

intimiteit en seksualiteit, dan kunt u terecht bij de 

persoonlijk begeleider of de gedragsdeskundige van de 

locatie.  


