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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 



Schaamte is een bijzondere emotie

Schaamte is een bijzondere emotie omdat deze emotie gekoppeld is aan 

andere personen. Schaamte is gerelateerd aan wat anderen van ons vinden. 

Schaamte en dat wat anderen van ons vinden beïnvloedt ons gevoel van 

eigenwaarde. Als we denken dat veel mensen ons leuk of goed vinden, is 

dat goed voor onze eigenwaarde. Denken we of ervaren we dat mensen een 

negatief denkbeeld over ons hebben dan is dat slecht voor onze eigenwaarde.

Schaamte is ook de emotie die ons opvoedbaar en sociaal maakt. Kinderen 

passen zich aan omwille van de goedkeuring en liefde van ouders. Ouders die 

veel en willekeurig schaamte oproepen bij kinderen, creëren kinderen en later 

volwassenen met een slecht gevoel van eigenwaarde.

Wat is het verschil tussen schaamte en schuld?

Schuld ontstaan als je concreet iets verkeerds gedaan hebt. Het gaat dan om 

een gedraging met een negatieve consequentie. Schuld roept meestal een 

handeling op om het goed of ongedaan te maken. Schuld is lokaal, specifiek en 
roept actie op. Schuld doet niet per se iets met je gevoel van eigenwaarde.

Voorbeeld: als ik koffie of de papieren van een ander gooi is het mijn schuld dat 
deze vies en nat zijn. Ik zal dan op zoek gaan naar een doekje en proberen de 

papieren schoon en droog te maken. Ik vind het vervelend maar vind niet dat  

ik een slecht mens ben, hooguit dat ik onhandig was.



Schaamte is meestal niet gekoppeld aan concreet gedrag maar veel globaler.  

Je schamen voor seksuele gevoelens is daar een voorbeeld van. Schaamte roept 

meestal geen ”goed maak gedrag” op maar juist het verstoppen of vermijden. 

Schaamte taste wel gevoel van eigenwaarde aan. Schaamte is globaler, 

a-specifieker dan schuld en roep vermijding op.

Tip: maak onderscheid tussen de emotie van schaamte en feitelijke schuld. 

Beide vragen een andere oplossing. 

Wat doen we om schaamte te vermijden?

Schaamte is een belangrijke drive voor allerlei gedragsstrategieën. Sommige 

mensen proberen schaamte te vermijden door het vermijden van situaties 

of door te pleasen. Anderen proberen te vermijden door veel controle uit 

te oefenen om niets fout te laten lopen. Schaamte vermijden kan ook door 

boos op anderen te worden en de schuld c.q. schaamte buiten jezelf te 

leggen. Als niets meer werkt om schaamte te vermijden worden mensen 

vaak erg angstig. 

Dit omzetten van de emotie “schaamte” naar al deze omgangsvormen gebeurt 

vaak heel snel en volledig onbewust.

Tip: vraag je af wat jouw stijl is. Pleasen, vermijden, controle, boos worden?



Wat is eigenwaarde en is het meetbaar? 

Iedereen weet wat er bedoeld wordt met eigenwaarde. De vraag is nu echter 

wat eigenwaarde precies is. Wat bepaald nu hoe goed of slecht je bent.

Nader bekeken is eigenwaarde een idee of oordeel wat niets met feitelijk-

heid te maken heeft. In werkelijkheid wordt hoe goed iemand is bepaald 

door gedrag. Mensen blijken van alles te denken en voelen; van helemaal wit 

naar diepzwart. Het lastige is dat mensen soms goede dingen doen en soms 

minder goede. Wat je waard bent zou dan een weging en optelsom moeten 

zijn van alles wat je gedaan hebt moeten. Wat is de weging van alle losse 

handelingen? Wat is het belangrijkst? Het is niet meet- of weegbaar.

Bijzonder is ook dat eigenwaarde snel veranderlijk is. De ene dag kunnen 

mensen zichzelf beter vinden dan een andere dag. Als het reëel zou zijn dat 

je daadwerkelijk heel goed bent dan zou dit per dag niet zo wisselend zijn. 

Kortom eigenwaarde is een concept of idee waar geen feitelijkheid achter zit. 

Wel hebben veel mensen soms behoorlijk wat last van het niet bestaande 

meetinstrument dat “eigenwaarde” heet.



Hoe om te gaan met gevoelens van schaamte in seksualiteit en daarbuiten.

Allereerst is het belangrijk om je af te vragen of het schuld betreft of dat de 

emotie schaamte is. In het eerste geval is het goed om wat van je eerdere 

gedrag te leren en het door jou veroorzaakte probleem op te lossen.

Schaamte is meestal niet oplosbaar op deze wijze. Wel kan je je bewust zijn 

van het gevoel van schaamte in plaats van zonder bewuste keuze te maken 

te vermijden, pleasen, te controleren of boos te worden. Probeer de emotie 

te verdragen. Het is slechts een gevoel in je lichaam. Zie ook de “zandloper” 

over omgaan met emoties.

In je gedrag kan je in plaats van een van de onbewuste strategieën ter 

vermijding van je gevoel je schaamte bespreekbaar maken en vooral naar het 

oordeel van een ander vragen. Klopt het wel dat je iets helemaal verkeerd 

doet? Realiseer je dat zelfs als je iets verkeerds doet er niet zoiets als een 

meetwaarde van jouw “goed”- of “oké”-heid bestaat. 

Kan je dan maar alles doen in het leven?

Nee, natuurlijk niet. Het is van belang om in je handelen geen schuld op te 

bouwen of anderen schade te berokkenen. Dit staat echter los van schaamte of 

eigenwaarde. In seks betekent dit dat je alleen samen dingen doet die je beide 

echt wilt.



De schaamte voorbij is intimiteit in seksualiteit

Seksuele handelingen of gevoelens zijn niet voor publiek bestemd maar doe 

of beleef je alleen met jezelf of met je partner. Dat wat in een andere sociale 

omgeving echt ongepast is, mag genoten worden in deze situatie.

Het jezelf op deze wijze laten zien aan je partner levert vaak veel intimiteit 

op als je de schaamte los durft te laten. Gevoelens van schaamte erkennen, 

accepteren, uitspreken etc. kan helpen om deze emotie om te zetten naar 

mogen genieten en intimiteit.



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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