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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 bedoel je met “bijzondere voorkeuren” of “ongewone interesse”?

Onze norm is feitelijk heteroseksuele gemeenschap in missionarishouding met 

als voorspel zoenen en manuele of orale stimulatie.

Voorbeelden van bijzondere voorkeuren:

• (BD)SM (sadomasochisme)

• Voyeurisme/exhibitionisme

•	 Pedofilie/hebefilie	(pubers)
• Fetisj

Is dit zo bijzonder of ongewoon?

Er is inmiddels veel onderzoek naar het voorkomen van bijzonder voorkeuren. 

Deze blijken zo vaak voor te komen, zeker in de fantasie, dat het niet meer 

ongewoon of bijzonder te noemen is.

Zo heeft meer dan twee derde van de mensen fantasieën rondom BDSM.  

Meer dan een kwart heeft daar weleens wat mee gedaan en een paar procent 

van de mensen vindt dat BDSM hun seksuele geaardheid is.



Is het te veranderen?

Seksuele voorkeuren is net zoiets als je voorkeuren voor voedingsmiddelen. 

Sommige dingen vind je lekker en andere niet. 

In seksualiteit wordt dat ook wel “lovemap” genoemd. Tegenwoordig 

wordt er gedacht dat deze lovemap in de kindertijd wordt aangelegd en 

niet veranderbaar is. Met andere woorden: Het is niet mogelijk om te leren 

opgewonden te worden van datgene waar je niet opgewonden van wordt.  

Dat waar je wel opgewonden van wordt is waar je mee kan spelen in de seks.

Roze olifanten 

Het uit schaamte willen verdringen van seksuele voorkeuren kan deze 

voorkeuren juist dwangmatig maken. Hoe harder je het niet wilt hoe meer  

het op de voorgrond komt te staan.

Dit	wordt	ook	wel	het	“roze	olifanten	effect”	genoemd.	Als	je	echt	niet	aan	een	
roze olifant mag denken, doe je nog maar één ding, namelijk aan roze olifanten 

denken.

Accepteren	van	je	seksuele	voorkeur	is	de	eerste	vereiste	om	er	mee	te	leren	
omgaan.



Is het gevaarlijk?

In de fantasie is niets gevaarlijk. Iedere seksuele voorkeur kan gebruikt worden 

om door middel van fantasie opgewonden te worden en van te genieten.

Sommige voorkeuren beleven is wel gevaarlijk. Namelijk die voorkeuren 

uitleven die jezelf of een ander blijvende lichamelijke of emotionele schade toe 

brengt. Het uitleven van voorkeuren met of op een ander die daar niet mee 

ingestemd heeft is ook zeer af te raden.

Een	voorbeeld	hiervan	is	pedofilie.	Deze	voorkeur	is	onveranderlijk	en	
levenslang. Het fantaseren hierover is geen enkel probleem.  

Pedoseksuelen handelingen met kinderen is een groot probleem.  

Dit is nooit consensueel, gezien het verschil in machtsverhouding door  

het leeftijdsverschil. Verder levert het voor vele kinderen emotionele schade  

en schade in de seksuele ontwikkeling op. 

Een ander voorbeeld is BDSM. Ook deze voorkeur is onveranderlijk en 

levenslang. Extreme fantasieën zijn nooit een probleem. Fantaseren kan 

gebruikt worden om het (seksueel) plezier te vergroten. Handelingen die een 

ander of jezelf blijvende schade berokkenen is natuurlijk wel een probleem.

Mits consensueel en praktisch veilig is bijvoorbeeld BDSM niet gevaarlijk.  

Het is slechts een andere vorm van plezier maken dan gebruikelijk.



Safe, sane, consensual

Uit de BDSM komt de norm “Safe, Sane & Consensual” of wel “veilig, verstandig 

en in overeenstemming”. Dit is een goede norm voor alle bijzondere 

voorkeuren.

De schaamte voorbij is intimiteit

Meestal roepen bijzondere voorkeuren veel schaamte op. Net als bij “gewone” 

voorkeuren doe je handelingen die alleen voor jou (met je partner) zijn.  

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. 

Zie ook de tool:

• 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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