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Dit e-book is onderdeel van de serie Sekshulp geschreven door  

dr. Debby de Haas, arts-seksuoloog NVVS. 

In haar ervaring zijn er vele mensen zijn met seksuele ontevredenheid of 

problemen die geen hulp bij een seksuoloog zoeken maar wel op zoek zijn 

naar digitale informatie. Vanuit de motivatie dat iedereen van seks zou moeten 

kunnen en mogen genieten is deze serie geschreven als zelfhulp. 

Meer e-books en video’s zijn te vinden op: seksuoloog.nu. U bent ook van harte 

welkom voor meer persoonlijke informatie of hulp via e-mail, Skype, telefonisch 

of in de praktijk. 

seksuoloog.nu | info@seksuoloog.nu | +31 20 665 1066 



Wat is de oorzaak?

Vele oorzaken zijn denkbaar. Er zijn allerlei lichamelijke redenen waarom het 

niet lukt om een erectie te krijgen. Problemen met het hart en de bloedvaten 

zijn bijvoorbeeld vaak de oorzaak van erectieproblemen. Verder zijn er veel 

medicijnen die als bijwerking seksuele problemen geven. Antidepressiva en 

medicatie voor hart- en vaatziekten beïnvloeden vrij vaak de erectie.  

Meestal echter zijn dit soort dingen niet of maar zeer beperkt de oorzaak. 

Als je wel ochtend- of nachtelijke erecties hebt dan is er zeker geen lichamelijke 

oorzaak. Als je soms bijvoorbeeld tijdens de masturbatie, wel goede erecties 

hebt is er ook geen lichamelijk probleem. Om lichamelijke oorzaken uit te 

sluiten of op te lossen kan je een arts inschakelen.

Wat is dan meestal de oorzaak?

Een probleem met de erectie is meestal een probleem met de opwinding.  

Als je niet echt opgewonden in je hoofd bent dan reageert het lichaam  

geheel normaal. Namelijk: geen erectie.

De vraag zou dus eigenlijk moeten zijn wat de oorzaak is dat je niet 

opgewonden bent in een situatie waarin je dat wel zou willen zijn.



Hoe komt dat dan?

Seks is geen basisbehoefte zoals eten maar een bijkomende behoefte. 

Basisbehoeften gaan vóór seksuele behoeften. Te moe zijn, pijn hebben,  

ziek zijn, gevoel van stress of andere negatieve emoties kunnen allemaal 

seksuele opwinding in de weg staan. De oplossing zou je in dit soort gevallen 

moeten zoeken in het oplossen van deze vooronderstelde problemen maar  

niet in de seksualiteit zelf. Zorgen dat je minder moe bent, minder stress  

hebt enzovoort.

Ook tijdens de seks zelf moeten er geen dingen in de weg zitten zoals  

gestoord kunnen worden, haast hebben en dat soort zaken.

Zie ook als hulpmiddel Project Enjoyfulness.

Andere oorzaken?

Als je je partner niet aantrekkelijk vindt zal het ook niet lukken om opgewonden 

van haar of hem te worden. Ook relatieproblemen kunnen zich gemakkelijk 

uiten als seksproblemen.

Het oplossen van de relatieproblemen is dan een voorwaarde om de seksuele 

problemen op te kunnen lossen. 



Zie ook als hulpmiddel bij relatieproblemen: Volledige communicatie en veilige 

hechting.

Verder begint seks niet in de slaapkamer maar bij de voordeur. Het is vaak 

nodig om eerst contact te hebben in een ontspannen, prettige sfeer zodat je  

zin krijgt om te vrijen. Zonder zin ontstaat er echt geen opwinding en als  

gevolg daarvan geen erectie. 

Zie ook als hulpmiddel bij verminderde zin: Geen zin in seks.

Vaak raakt je partner onzeker door het erectieprobleem. Vragen zoals Het ligt 

toch niet aan mij? Tot boos worden en seks eisen.  

Deze vragen en onzekerheden kunnen allemaal druk zetten om te presteren  

in bed. Presteren staat lijnrecht tegenover genieten en het ervaren van 

opwinding. Druk geeft stress, (faal)-angst en frustratie. Ook ondermijnt dit  

het gevoel van opwinding.

Zie ook als hulpmiddel: De zandloper.



Is er altijd maar één reden?

Nee! Vaak spelen er meerdere redenen een rol. Zelfs bij een lichamelijke 

oorzaak reageer je vaak ook emotioneel op je erectieprobleem en wel op  

de hierna omschreven wijze.

Wat zijn nog meer redenen?

Iedere man heeft in een seksuele situatie weleens geen erectie. Omdat mannen 

bij het ouder worden meer stimulatie of prikkels nodig hebben alvorens ze een 

erectie krijgen, zal dat met het klimmen der jaren steeds vaker voor komen.  

Als je de afwezigheid van je erectie niet opvat als te weinig gevoel van 

opwinding in je hoofd maar als een probleem wat er niet zou moeten zijn  

kom je in de volgende cirkel terecht. 

De gedachte als ik maar een erectie krijg of houd geeft (faal)-angst of frustratie. 

Dit gevoel ondermijnt opwinding in het hoofd. Daardoor ontstaat er lichamelijk 

dan ook geen erectie. Sommige mannen stoppen dan met vrijen in het geheel. 

De volgende keer starten ze dan al meteen met de gedachte als ik maar een 

erectie krijg of houd. 

Anderen proberen om een erectie te krijgen door dwangmatig te gaan 

masturberen. Vaak mislukt dit omdat de faalgedachten aanwezig blijven en  

ook ieder contact met de partner ontbreekt om tot een oplossing te komen.



De derde reactie is alleen nog met je partner bezig zijn. Dit is niet zo’n effectieve 
oplossing omdat de kans dat je zelf weer opgewonden wordt als iedere 

lichamelijke aanraking ontbreekt niet zo groot is.  

Wat moet je dan doen?

Hoe je beter om kan gaan met dit soort gedachten en emoties kun je vinden in 

het hulpmiddel De zandloper.

In plaats van vermijdend gedrag is het effectiever om gewoon verder te 
vrijen ook al heb je geen erectie. Penetratie kan dan niet maar het strelen en 

aanraken van je penis blijft een prettig gevoel. Ga dus geen genitale prikkeling 

uit de weg. Er zijn zonder gemeenschap toch ook vele seksuele handelingen 

mogelijk waar je samen van kan genieten. 

Bespreek je gevoel en gedachten ook met je partner zodat je niet samen in een 

prestatie-, faal- en vermijd-cirkel terecht komt. 

Helpt Viagra?

Viagra zorgt ervoor dat het bloed minder snel uit de penis stroomt. De penis 

blijft daardoor makkelijker stijf. Het kan met name een oplossing geven bij 

lichamelijke oorzaken. Viagra kan ook een oplossing geven bij andere oorzaken 

omdat de penis gemakkelijker met minder prikkeling stijf wordt. Het draagt bij 

aan het zelfvertrouwen en vermindert daardoor faalgedachten of gevoelens. 



Viagra werkt echter niet als je helemaal niet opgewonden bent. Een ander 

nadeel is dat het vrij kostbaar is en alleen op recept voorgeschreven door  

een arts te verkrijgen.

Wat kan je dan nog meer doen?

Sekstherapie bij een seksuoloog kan helpen. Als je niet naar een seksuoloog wil, 

zijn er diverse oefeningen die je als zelfhulp kan proberen.

De bovengenoemde hulpmiddelen:

•  Geweldloze, open communicatie en veilige hechting

•  De zandloper: De samenhang tussen het brein, het lichaam en seksualiteit

Samen met:

• Oefeningen voor mannen, solo

• Streel en focusoefeningen, samen



Heeft de informatie u kunnen helpen? 

In dit e-book wordt regelmatig verwezen naar andere e-boekjes.  

U kunt deze terug vinden op de website: seksuoloog.nu 

Een deel van deze informatie is gratis om u kennis te laten maken en van  

dienst te zijn. Een ander deel, m.n. de oefeningen en andere oplossingen,  

zijn onderdeel van een zelfhulpprogramma. Klik hieronder om toegang te 

krijgen tot alle informatie en het hele programma. 

De serie sekshulpteksten bestaat e-boeken geschreven door dr. Debby de Haas, 

arts-seksuoloog NVVS als zelfhulp. Het bevat niet alleen uitleg maar ook vele 

opdrachten en oefeningen, rechtsreeks uit de seksuologiepraktijk en voor u 

geschikt gemaakt. 

U bent van harte welkom met verdere vragen of voor hulp. U kunt altijd over  

de informatie en oefeningen verder contact opnemen.

seksuoloog.nu | info@seksuoloog.nu | +31 20 665 1066

Klik hier:  Digitale Sekshulp
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