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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 een orgasme?

Een orgasme is een hoogtepunt in seksuele opwinding. Vlak voor het orgasme 

is er een “point of no return” waarna het orgasme niet meer tegen te houden is. 

In een grafiek ziet het er zo uit:

Sommige vrouwen hebben hele hoge verwachtingen van een orgasme.  

Zij verwachten een soort buitenlichamelijke extatische ervaring. Omdat hun 

verwachting zo hoog is, herkennen zij hun orgasme niet, nl een hoogtepunt 

waarna er verminderde opwinding en ontspanning is.

orgasme ontspanningplateauopwindingverlangen
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Hoe lang duurt het gemiddeld?

Mannen komen gemiddeld na vijf tot zes minuten klaar.  

Vrouwen na 12-15 minuten.

Niet klaar kunnen komen door lichamelijke oorzaken

Geen orgasme kunnen krijgen als bijwerking van medicatie is heel vervelend. 

Vooral antidepressiva zijn hier berucht om. Soms is het een oplossing om 

een ander soort antidepressivum te gaan gebruiken. Met name Welbutrin 

(bupropion) heeft dit probleem veel minder.

Als het probleem met klaarkomen gelijktijdig met het starten van de medicijnen 

is begonnen is de kans groot dat het door een bijwerking veroorzaakt wordt.

Er zijn ook andere lichamelijke oorzaken dan medicatie maar deze zijn 

zeldzamer.

Niet klaar kunnen komen door gebrek aan opwinding

Alleen met voldoende opwinding is het mogelijk om klaar te komen.  

Bij een gebrekkige techniek (van jou of van je partner) zal het niet lukken om 

een orgasme te bereiken. Zeker vrouwen hebben voldoende lang, de juiste 

stimulatie nodig om een orgasme te bereiken.



Het gebruik van een celebrator laat 80% van de vrouwen die nog nooit een 

orgasme hebben gehad voor het eerst klaar komen. 

Sommige mannen die op jongere leeftijd een vernauwde voorhuid of te kort 

toompje met pijn gehad hebben, moeten ook op latere leeftijd een adequate 

stimulatie leren.

Hulpmiddelen:

• Zandloper

• Solo streeloefening voor mannen

• Solo oefening voor vrouwen met celebrator

• Streel- en focusoefeningen samen

Alle andere seksuele problemen kunnen op de volgende wijze ook leiden tot 

orgasmeproblemen. Als je niet opgewonden genoeg bent, zal je de grafiek van 
seksuele opwinding (zie boven) niet goed doorlopen en kom je ook niet klaar. 

Erectieproblemen is een opwindingsprobleem waarbij een man door gebrek 

aan opwinding dan ook vaak niet klaar kan komen.

Geen zin in seks, pijn bij vrijen zijn andere problemen die secundair het klaar 

komen bemoeilijken. Als dit van toepassing is, lees dan vooral de informatie 

over andere seksuele problemen.



Niet klaar kunnen komen door niet loslaten

Een orgasme overkomt je. Het is niet maakbaar door het te willen.  

Integendeel hoe meer je het wilt, hoe meer dit op een negatieve wijze  

afleidt van opwinding, hoe kleiner de kans dat dit lukt.

Om klaar te kunnen komen moet je je helemaal kunnen overgeven aan je 

gevoel van opwinding. Dat wil zeggen dat je je focus op je partner los moet laten 

en je veilig en vertrouwd genoeg moet voelen om je volledige aandacht aan 

eigen gevoel te geven. Durf je dat niet dan belemmert dat het orgasme.  

Vaak zit dan een gevoel van schaamte in de weg.

Niet klaar kunnen komen door “moeten”

Sommige mensen vinden dat de aandacht van hun partner voor hen niet te 

lang mag duren. Ze moeten wel op tijd klaarkomen. Anderen vinden dat ze 

klaar moeten komen voor hun partner om die het gevoel te geven dat ze het 

goed gedaan hebben.

Onder ‘moeten’ zit altijd een mislukking geprogrammeerd. “Moeten” geeft 

de gedachte dat het niet lukt en dus frustratie of faalangst. Dit verlaagt juist 

opwinding waardoor het niet lukt om klaar te komen.



Wat kan je eraan doen?

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

zijn er diverse oefeningen die je als zelfhulp kan proberen.

Hulpmiddelen:

• Zandloper

• Solo streeloefening voor mannen

• Solo oefening voor vrouwen met celebrator

• Streel- en focusoefeningen samen

• Over schaamte



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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