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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 



De samenhang tussen het brein, het lichaam en seksualiteit

Wat kan je met de zandloper doen?

Bijna alle problemen met seks hebben ook te maken met hoe je denkt, doet  

en je voelt. Met andere woorden; met je gedachten, emoties en gedrag.  

Bij problemen met seks hebben deze vaak een ontregelende invloed op elkaar.

De zandloper laat zien hoe dat ontregelen werkt maar ook waar mogelijkheden 

tot verandering zitten. Hij kan ook gebruikt worden om het op te lossen.
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Hoe werkt dat dan?

Situatie

Stel je bent in een seksuele situatie en er gaat iets niet zoals je wil of je bent 

bezorgd dat het straks niet zo gaat zoals je wil. Dit is dan de situatie, zoals 

genoemd linksboven in de zandloper.

Voorbeelden:

Geen erectie, onvoldoende opwinding, pijn, te snel klaarkomen,  

niet kunnen klaarkomen.

Gedachten

In deze situatie denken de meesten zoiets als: Het gaat alweer niet lukken.

Emotie

Het gevoel dat deze gedachte ´Het lukt (weer) niet´ geeft, is meestal (faal-)angst 

of frustratie.

Lichamelijke reactie

Er is in het lichaam meestal maar ruimte voor één gevoel; of seksuele 

opwinding of angst/frustratie. Als je onzeker of gefrustreerd ben, raak je je 

opwinding in je brein kwijt en daarmee ook je lichamelijk gewenste reactie, 

zoals een erectie, vochtig zijn, je bekkenbodemspieren ontspannen, enz.



Bij angst voor te snel klaarkomen gebeurt er vaak nog net iets anders.  

Seksuele opwinding en spanning kunnen op elkaar lijken en door het brein 

verward worden met elkaar. Je bent erg gespannen maar het seksuele brein 

registreert dat juist als erg opgewonden. De gespannenheid dat je niet te snel 

klaar wilt komen zorgt er dan juist voor dat je wel snel klaarkomt.

Gedrag

De meeste mensen reageren op twee manieren. 

Sommige mensen stoppen met alle seksuele handelingen. Dat geeft natuurlijk 

geen oplossing. Het geeft wel het effect dat er bij de eerstvolgende keer meteen 
bij het begin al weer de angst is dat het niet gaat lukken. 

Anderen gaan zich vooral met hun partner bezighouden of proberen om via 

masturbatie wel het gewenste effect te bereiken. Door alleen met je partner 
bezig te zijn en niet meer met je eigen genot, verklein je de kans erop dat jezelf 

weer voldoende opgewonden wordt. Door dwangmatig te masturberen is ieder 

genieten en samen zijn weg.

Doel

Het doel van seks is altijd genieten. Samen of alleen. Dit loop je mis door in  

deze cirkel van gedachten-gevoel-gedrag terecht te komen.



Verdere uitleg?

In seks is er een vreemde paradox. Alle vervelende dingen waar je aan denkt: 

Ik moet wel of niet ….,  Als ik maar niet …,  en ga zo maar door zal dan juist 

gebeuren. De oplossing is om niet iets speciaal te willen, te sturen of te moeten 

presteren maar te genieten van wat er op dat moment is.

Opwinding, erecties, orgasmen zijn juist niet te sturen door ze te willen.  

Dit soort lichamelijke reacties komen en gaan. Ze zijn afhankelijk van hoe 

erotisch het brein de situatie vindt. Het is niet mogelijk om altijd even 

opgewonden te zijn als je denkt te moeten zijn. Spelen met dat wat er op een 

bepaalt moment is, in plaats van dat wat je denkt dat er zou moeten zijn, geeft 

het meeste plezier en succes. Ik adviseer iedereen om in plaats van te presteren 

te gaan genieten.

Hoe verander je dat?

De zandloper laat zien dat er drie mogelijkheden tot verandering zijn.  

Dit zijn verandering van je denken, beïnvloeding van je emoties en  

verandering van gedrag.

Hoe verander je je gedachten?

Bij alle negatieve gedachten kan je jezelf de volgende twee vragen stellen:

• Is deze gedachte 100% waar?

• Helpt deze gedachte me?



Als het antwoord op een van deze twee vragen ‘nee’ is, probeer dan de 

negatieve gedachte te vervangen door een idee dat meer waar is en ook 

behulpzamer is.

Voorbeelden:

Als ik maar een erectie krijg vervangen door: Met of zonder erectie, ik ga toch 

lekker vrijen en genieten. Zonder erectie kan ik geen gemeenschap hebben 

maar er zijn nog vele andere dingen te doen die ik fijn vind. Ik mag gewoon 
genieten”.

Als het maar geen pijn doet vervangen door: Ik hoef niet bang voor pijn te zijn. 

Als iets pijn zou gaan doen zeg ik stop! Ik mag zelf aangeven wat ik fijn vind en 
genieten van alles wat er gebeurd.

Ik kom juist snel klaar door dat niet van mezelf te mogen.  

Vervangen door: Ik mag wel klaarkomen en hiervan genieten.

Als ik maar wel klaarkom vervangen door: Het maakt niet uit. Klaarkomen is 

geen must. Als ik genoeg gevreeën heb, stop ik er mee. Tot die tijd ga ik ervan 

genieten.



Hoe verander je emoties?

Negatieve emoties zoals angst of frustratie zijn niet te veranderen door te 

denken dat je ze niet wilt voelen. Integendeel, als je dit soort gevoelens wilt 

vermijden of weg wilt hebben, worden ze meestal erger.

Bij seks horen alle gevoelens dus niet alleen plezier en ontspanning maar ook 

soms onzekerheid of frustratie. Als je dit accepteert (‘ik mag me echt nu zo 

voelen’), duurt het vervelende gevoel korter en wordt het minder groot dan 

wanneer je je ertegen verzet.

Het bespreekbaar maken met je partner, in plaats van het uit schaamte te 

verbergen is een vorm van acceptatie. 

Wat kan je anders doen in je gedrag?

Niet stoppen of vermijden maar plezier maken met wat wel prettig en leuk is en 

wat lukt. In seksualiteit zijn we allemaal net een diertje. Alles wat niet gaat, wil je 

niet meer doen en ga je vermijden. Alles wat wel leuk of lekker is, wil je juist wel. 

Laat je brein opgewonden worden door dat wat wel leuk is zodat het diertje in 

je weer vertrouwen krijgt.



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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