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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 oefening?

Seksuologen creëren met deze oefening vaak een intieme omgeving 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. Een erectie krijgen, wel of niet klaarkomen etc. is niet 

het doel. 

Je mag opgewonden raken tijdens de oefening maar het is niet nodig. Je gaat in 

ieder geval niet over tot een “gewone” vrijpartij of elkaar een orgasme bezorgen.

Verboden!

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

belang om alle, herhaalde onplezierige ervaringen te vermijden. Voor sommige 

stellen betekent dit een periode van geen gemeenschap meer. Voor anderen 

betekent dit even helemaal geen seks meer of zelfs niet meer knuffelen.



In de plaats van deze handelingen komen de streel- en focusoefeningen. 

Bespreek samen welke handelingen je niet prettig vindt en daardoor spanning 

geven. 

Zorg dat je deze dan voorlopig vermijdt.

Voor wie?

Deze oefening is nuttig voor iedereen met een seksueel probleem die een 

partner heeft. Bovendien is de oefening überhaupt voor alle stellen, ook zij  

met leuke seks, een aanrader.

Hoe bereid je je voor?

Deze oefening duurt een uur. Zorg dat je die tijd beschikbaar hebt en er vlak 

voor of na deze oefening geen haastige of stressvolle andere zaken gepland zijn.

Zorg ook voor een prettige en vertrouwde omgeving: privacy, voldoende 

warmte, sfeerverlichting, eventueel muziek, wat lekkers te drinken en te eten 

etc. Het is fijn om de oefening op een bed of matras te doen maar iedere 
andere plaats die je fijn vindt is ook goed.
Stel de oefening uit als je ziek bent, te moe bent, gestrest bent, net ruzie gehad 

hebt, enz. 

Kleed je beiden voorafgaand aan de oefening (deels) uit.



Hoe werkt het praktisch?

Deel de tijd in tweeën. Het eerste half uur zal de een actief met strelen bezig zijn.

De andere is dan passief en ervaart tijdens de oefening de strelingen. Na een 

half uur keren de rollen zich om.

De actieve persoon streelt de passieve partner. Terwijl je dit doet, geef je 

beide aandacht aan het lichamelijke gevoel wat dit geeft en de emoties die dit 

oproept. Vertel elkaar wat je voelt (lichamelijk en emotioneel) tijdens de hele 

oefening.

Gebruik als communicatievorm het hulpmiddel “volledige communicatie” 

gedurende de hele oefening.

Hoe zit het met verboden gebieden?

De eerste serie oefeningen mag er niet overal gestreeld worden. De erogene 

gebieden (borsten, en genitaliën) worden niet aangeraakt. Als deze oefening 

goed gaat en beiden er al een paar keer veel plezier aan beleefd hebben,  

kan je de vervolgoefening doen.

Hoe gaat de vervolgoefening?

In de vervolgoefening zijn er geen verboden gebieden meer maar blijf je elkaar 

op dezelfde wijze strelen. 



Ook al worden er nu wel erogene gebieden gestreeld, is het nog steeds niet de 

bedoeling dat de aanrakingen gericht zijn op opwinding vergroten of orgasme 

bereiken. Opgewonden zijn kan en mag maar hoeft niet. 

Blijf communiceren over je ervaringen, lichamelijke gevoelens en emoties met 

het hulpmiddel “geweldloze, open communicatie en veilige hechting”.

Wie bepaalt wat er gebeurt?

De oefening kan op diverse manieren uitgevoerd worden. De meest simpele is 

dat degene die streelt zelf bepaald hoe en waar dat gebeurd. Als je de oefening 

op deze wijze doet, moet diegene die gestreeld wordt duidelijk aangeven als er 

iets gebeurd wat echt niet prettig gevonden wordt. 

Een veel vaker toegepaste en betere vorm, een echte aanrader, is dat diegene 

die gestreeld wordt, zegt hoe en waar dat moet gebeuren. De partner die streelt 

is dienstbaar aan de partner die gestreeld wordt. Ook hierbij moet degene die 

streelt wel aangeven als de opdracht echt onprettig voor hem of haar is.

Dan nog een derde vorm. Hierbij zal degene met het seksuele probleem 

(geen zin, erectieproblemen, andere opwindingsproblemen zoals pijn, 

orgasmeproblemen) gedurende de hele oefening moeten aangeven wat wel 

toelaatbaar is en kan daardoor ook gemakkelijker grenzen aangeven.



De ander mag op geen enkele wijze eigen initiatief ontplooien dat niet gewenst 

is of niet gevraagd wordt.

Oefen dit net zolang totdat degene die het probleem heeft hiermee vertrouwd 

wordt en er veel plezier aan beleefd.

Hoe communiceer je tijdens de oefening?

Praten over wensen, grenzen en emoties bij seks is vaak erg kwetsbaar.  

Gebruik daarom het hulpmiddel “volledige communicatie”.

Vertel elkaar telkens wat je lichamelijk voelt en wat dit emotioneel met je doet.

Wat doe je als iets niet goed gaat?

Het kan natuurlijk gebeuren dat er allerlei dingen naar boven komen tijdens 

deze oefening. Er zijn twee tools om dit zelf op te lossen:

•  Gebruik de stappen van “project enjoyfulness”. Dit is een oplossingsgerichte 

methode voor problemen in het heden en verleden.

•  Gebruik het hulpmiddel “volledige communicatie” voor problemen tussen je 

partner en jou.

• Gebruik de “zandloper”.

Hoe vaak?

Doe de oefening minstens één tot twee keer per week gedurende een aantal 

weken.



Hoe ga je na deze oefening over tot gemeenschap?

Als de oefeningen telkens heel plezierig verlopen zijn, heb je waarschijnlijk 

geleerd om ‘mindful’ te strelen en hierover te communiceren. Probeer in 

dezelfde sfeer de volgende stap te nemen. 

Tijdens de oefening gaat de vrouw face-to-face op de man zitten bij vrouwelijke 

seksproblemen. Bij problemen bij een man neemt hij een actieve positie. 

Streel de penis op dezelfde wijze als in de eerdere oefening door met het 

genitaal over de penis heen te glijden. Als dit prettig is, mag de penis een klein 

stukje naar binnen. Voel en communiceer beide. Stop niet met strelen! 

Ook bij deze stap is het geen probleem als de opwinding (bijv. de erectie bij een 

man of de vochtigheid bij de vrouw) verdwijnt. Dan ga je gewoon door met de 

oefening zoals je deze eerder deed. Als een klein stukje naar binnen goed gaat 

en plezierig is, kan je voorzichtig beginnen te bewegen. Doe dit alles op dezelfde 

wijze als de eerdere oefeningen.

Diegene met het eerdere seksuele probleem (geen zin, erectieproblemen, 

andere opwindingsproblemen zoals pijn, orgasmeproblemen) bepaald wat  

er gebeurt. Blijf terwijl je dit doet met elkaar communiceren.



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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