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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 het doel van deze oefeningen?

Seksuologen creëren met deze oefening vaak een situatie waar op een 

plezierige manier weer positieve seksuele ervaringen opgedaan kunnen 

worden.

Mensen reageren tijdens seks net als dieren. Alles wat plezierig en leuk is blijft 

aantrekkelijk en wordt herhaald. Alles wat niet prettig is wordt vermeden.  

Na herhalende ervaringen met seksuele problemen komen veel mensen in  

een spiraal van negatieve verwachtingen en vermijden terecht.   

Deze oefening is bedoeld om hier weer uit te komen. Bij deze oefening staat 

opwinding nooit voorop. Je mag opgewonden raken tijdens de oefening maar 

het is niet nodig. 

Verboden!

Omdat het doel is om positieve, plezierige ervaringen op te doen is het  

van belang om alle, herhaalde onplezierige ervaringen te vermijden.  

Een voorbeeld hiervan is herhaaldelijke, mislukkende gemeenschap niet 

nogmaals doen. In de plaats van deze handelingen komen de oefeningen. 



1. Is er een oefening om meer zin in seks te krijgen?

Als je helemaal geen zin meer in seks hebt, niet samen en ook niet alleen, staat 

je systeem op UIT. Het brein heeft een use-it or lose-it principe. Bij langere tijd 

geen seksualiteit verdwijnt de zin en daardoor het vermogen tot opwinding. 

Het is dan nodig om eerst weer lichte prikkels te zoeken zodat je weer zin krijgt 

en vervolgens weer opgewonden kan worden. Seksuele handelingen zijn geen 

lichte prikkels en roepen vaak juist eerder weerzin op.

Lees ook de informatie over Geen zin in seks.

Wat zijn lichte prikkels bij deze oefening?

Vrouwen zijn vaak minder visueel ingesteld dan mannen. Voor de meeste 

vrouwen is het lezen van erotische verhalen een passende vorm. Op de website 

boekenoverseks.nl kun je dit soort boeken vinden. 

Voor andere vrouwen die wel visueel zijn ingesteld is het bewust kijken op  

straat naar aantrekkelijke partners of het kijken naar erotische beelden  

(dus niet per se porno) zo’n prikkel. Zoek deze regelmatig op.  

Bijvoorbeeld drie keer per week.

Een andere mogelijkheid is terug te denken en te fantaseren over eerdere, 

leuke seksuele of erotische ervaringen die je gehad hebt.



Iedere andere vorm die je aantrekt, is goed. Belangrijk is dat je dit soort 

prikkels met regelmaat, liefst elke dag, opzoekt zonder daar direct effect van 
te verwachten. Het er gaat om dat je het plezierig vindt. Niet om er een directe 

ervaring van zin of opwinding door te krijgen. Het systeem heeft immers de tijd 

nodig. Het is wel belangrijk dat je iets uitzoekt wat je niet vervelend maar prettig 

vindt.

Gebruik ook het hulpmiddel De zandloper als je vervelende gedachten of 

gevoelens hebt tijdens deze oefening. Lees vooraf de uitleg over “minder zin  

in seks”.

Als je na enige tijd merkt dat je enige zin in seks hebt zoek dan een seksuele 

ervaring waar je zeker van weet dat deze plezierig en bevredigend zal worden. 

Met een partner samen kan je de Streel- en focus-oefeningen samen gebruiken. 

Solo kan je de onderstaande streel-en focus-oefening gebruiken.

Gebruik ook weer het hulpmiddel De zandloper als je vervelende gedachten of 

gevoelens hebt tijdens deze oefening.



2. Wat is de streel- en focusoefening?

Start deze oefening niet als je geen zin hebt, te moe of gespannen bent of iets 

anders in de weg zit.  

Bij deze oefening streel je jezelf op alle plaatsen die je prettig vindt.  

Dat kan overal op het lichaam zijn maar ook bij je tepels of bij je vagina.

Het doel van de oefening is niet om opgewonden of vochtig te worden.  

Als dit gebeurt is dat prima. Gebeurt het niet dan is het ook goed. Het doel  

van de oefening is weer plezier te ervaren met je eigen lichaam en te  

ontdekken wat je zelf prettig vindt. Met de focus op je geslachtsorgaan. 

Probeer van alles uit: verschillende bewegingen, verschillen in druk en tempo. 

Ga vooral niet te snel maar neem voor iedere beweging de tijd. Het is niet de 

bedoeling om zoals gewoonlijk te masturberen of naar een orgasme te streven. 

Probeer de oefening met een onderzoekende nieuwsgierigheid te doen.

Doe deze oefening één tot twee keer per week gedurende 30 minuten.

Als je merkt dat je vervelende gedachten of gevoelens hebt, pak er dan het 

hulpmiddel De zandloper bij. 

Lees voor deze oefening de uitleg over pijn bij het vrijen, vaginisme of geen zin 

in seks.  



Kan je deze oefening ook doen samen met fantaseren?

Ja, dat is een goede vervolgoefening. Alle fantasieën mogen. Uit onderzoek  

blijkt dat bijna alle mensen ook fantasieën hebben die sociaal taboe zijn.  

Iedere fantasie waar je opgewonden van wordt is dus normaal en onschadelijk.

3. Hoe kan je leren klaarkomen solo?

De meeste vrouwen komen niet klaar door vaginale stimulatie maar door het 

stimuleren van hun clitoris. Slechts één derde van de vrouwen kan een orgasme 

krijgen door coitus.

De oefening kan uitgevoerd worden door de clitoris te  

stimuleren met de eigen vingers of met een apparaatje,  

de Celebrator (www.celebrator.nl). 
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De Celebrator is een opzetstukje voor een elektrische tandenborstel. Het kan 

ook gebruikt worden op de bij te bestellen motordrive. Het bijbestellen van de 

motordrive is aan te raden. Het is speciaal gemaakt door en voor vrouwen.  

 

De website meldt dat volgens hun onderzoek onder vrouwen die moeite 

hebben met het krijgen van een orgasme 82% hier geen problemen meer  

mee had bij het gebruik van de Celebrator. Gebruik de Celebrator altijd  

samen met glijmiddel.

Begin deze oefening pas nadat je opgewonden bent geworden van de streel 

en focus-oefening. Stimuleer met de Celebrator de clitoris of in de buurt van 

clitoris. Doe dit op dezelfde wijze als de streel en focus-oefening.

Het doel van de oefening is niet om klaar te komen. Als dit gebeurt, is dat  

prima. Gebeurt het niet dan is het ook goed. Het doel van de oefening is  

plezier te leren hebben met je clitoris en te ontdekken wat je prettig vindt. 

Probeer van alles uit: verschillende bewegingen, verschillen in druk en tempo. 

Ga vooral niet te snel maar neem de tijd. Het is niet de bedoeling om naar een 

orgasme te streven. Dit overkomt je wel of niet. Probeer de oefening met een 

onderzoekende nieuwsgierigheid te doen.



Sommige vrouwen weten natuurlijk nog niet hoe een orgasme aanvoelt.  

Een orgasme is letterlijk een hoogtepunt in de opwinding. Het meest 

kenmerkende van een orgasme is dat het na een heel lekker opwindend  

gevoel opeens klaar is en verdere stimulatie overprikkelend is terwijl je wel  

een tevreden gevoel hebt. 

Doe deze oefening één tot twee keer per week gedurende 30 minuten of  

tot je klaargekomen of bevredigd bent.

Als je merkt dat je vervelende gedachten of gevoelens hebt, pak dan het 

hulpmiddel De zandloper. Soms speelt schaamte een rol. Gebruik dan de uitleg 

Over schaamte.

Als de oefening met de Celebrator goed gaat stimuleer jezelf dan ook af en toe 

tussendoor met je vingers. Doe dit ook weer op een speelse, onderzoekende 

manier zonder een resultaat zoals opwinding of een orgasme te willen.

Lees ook de informatie over “niet kunnen klaarkomen”.



Hoe kan je dit met je partner doen?

Als je succesvol alleen kan klaarkomen en dit ook wilt kunnen met je partner 

samen begin dan met de bovenstaande oefening met je partner erbij. 

Als dit goed gaat, kun je je partner jouw laten stimuleren met de celebrator of 

zijn vingers. Bouw dit in tijdens de streel- en focusoefeningen samen. Jij bepaalt 

wat je partner doet. Gebruik het hulpmiddel Volledige communicatie en veilige 

hechting om je partner aanwijzingen te geven. 

Het is ook als je samen oefent niet de bedoeling om naar een orgasme 

te streven. Dit overkomt je wel of niet. Probeer de oefening met een 

onderzoekende nieuwsgierigheid te doen.

Vergeet niet dat je voor het krijgen van een orgasme je moet kunnen overgeven. 

Dit lukt alleen als je je ontspannen en veilig bij je partner voelt. 

Gebruik ook hier diverse hulpmiddelen zoals:

• De zandloper 

• Over schaamte

• De stappen van Project enjoyfulness

• Volledige communicatie en veilige hechting.



4. Hoe kan je leren plezier te hebben aan penetreren?

Allereerst mag het inbrengen van je vingers, een voorwerp of penis nooit 

onplezierig zijn of pijn doen. Het doel van seks is immers plezier. Het doel van 

deze oefening is het opbouwen van positieve seksuele ervaringen bij penetratie. 

Het beste is om te oefenen met inbrengen terwijl je erg opgewonden bent. 

Begin dan eerst met een vinger tegen de ingang van de vagina aan te houden 

en zacht te strelen. Pas als het prettig lijkt of er behoefte is, breng je je vinger 

een stukje naar binnen. Ga op zoek naar plezier en een prettig gevoel.  

Niet forceren en pijn is verboden!

Als een vinger goed gaat, kan je uitbreiden naar twee vingers op dezelfde wijze. 

Daarna kan je een vibrator die uit staat of een dildo gebruiken. Kies er een 

die niet te groot is, prettig voelt en goed glijdt. Gebruik hierbij altijd glijmiddel. 

Met dit glijmiddel is penetratie makkelijker. Doe dit toch vooral niet als het niet 

plezierig voelt.

Als je deze oefeningen goed onder controle hebt, kan je je partner de stimulatie 

laten doen: met de Celebrator, zijn handen en vervolgens met zijn penis. Houdt 

zelf de controle over wat er gebeurt. 

Praktisch doe je dit door bijvoorbeeld zijn of haar hand vast te houden en te 

sturen. 



Hoe je start met gemeenschap staat bij de Streel- en focusoefeningen samen 

beschreven.

Het is zeer noodzakelijk om hierover goed te kunnen communiceren.  

Start daarom eerst met de hulpmiddelen Volledige communicatie en veilige 

hechting en de Streel- en focus-oefeningen samen. Gebruik ook hierbij telkens 

samen het hulpmiddel De zandloper waar nodig. Ga niet over tot welke vorm 

van penetratie dan ook tot je alle andere oefeningen goed beheerst en ze 

probleemloos, pijnloos en met plezier kan doen.

Lees ook de informatie over Pijn bij het vrijen en Vaginisme.

Gebruik ook hier diverse hulpmiddelen zoals:

• De zandloper 

• Over schaamte

• De stappen van Project enjoyfulness

• Volledige communicatie en veilige hechting

• Bekkenbodemoefeningen.



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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