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SOCIAAL EROTISCHE ZORG IN VLAANDEREN NOC 5

,,EEN HAND
AAKTE RUG DOET

WONDEREN,,
Een handvol Nederlandse organisaties biedt seksuele diensten aan bij

mensen met een beperking of ziekte. Aditi vzw is een gelijkaardige organisatie in Vlaanderen, maar is

nog niet erkend. rEKsr PErER DUPoNT I Foro's BoB vAN MoL

Miek Scheepers (Aditi vzw):"Onze doelgroep
bestaat uit mensen met een Jysieke beperking
en met een niet-aangeboren hersenletsel, maar
ook mensen met een sensoriële of een mentale
be perki n g, of e e n a uti s m e spect r u m stoo r n i s."
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| s er nu echt niemand die wil of kan reageren op

I mijn vraag? lk zou ook graag willen genieten

van een beetje seks, maar kan nergens terecht.Weet

er iemand welke dames een beetje begrip hebben

voor iemand die in een rolstoel zit?" De noodkreet

op een forum illustreert dat het erotische leven van

mensen met een beperking of ziekte meestal geen

pretje is.Toch worden de seksuele en intieme noden

van deze groep mensen nog steeds niet erkend.

Zelfs in een theraDeutische context is seksuele

dienstverlening in Vlaanderen grotendeels taboe.

De Nederlandse seksuoloog

Egbert Kruijver lanceerde de

term sociaal erotische zorg

(5EZ): seksuele, intieme of
erotische diensten aan

mensen met een ziekte of
beperkin g, zonder thera Peu-
tische bedoeling. In het

Tij d s ch r ift vo o r S e ks u a I ite it
belicht Kruijver de comPlexi-

teit van het probleem: is SEZ

h ul pverleni ng of prostitu-
tie? ls het een recht of een

privéaan gelegenheid? Met
andere woorden:hoe
defi niëren en professional i-

seren we SEZ?

ln Nederland kunnen

individuen en instellingen

met een vraag over SEZ

hoofdzakelijk bijvier
organ isaties terecht: de

Stichti ng Alternatieve

Relatiebemiddeling, de Sociaal Erotische Bemidde-

ling Pameijer, De Schildpad en FleksZorg. Daarnaast

bestaan er enkele kleinere organlsaties en privé-

initiatieven. Vlaa nderen worstelt nog steeds met

het taboe rond SE7. Ruimdenkende instellingen

gaan soms zelf op zoek naar een seksuele dienstver-

lener die het leven van de cliënten rijker kan maken.

Al dan niet over de grens. Andere instellingen

contacteren de vzw Vorming voor mensen met een

verstandelijke beperking (VMC) of Aditi vzw, een

organisatie in Vlaanderen die ondersteuning bij

vragen over seksuele dienstverlening als een van

haar doelstelli ngen form u leert.

Het Vlaamse beleid rond 5EZ is de afgelopen jaren

nauwelijks geëvolueerd. Wat kan en niet kan, zit in

een grijze zone. Kan het Persoonlijke-Assistentie-

budget SEZ ondersteunen, bijvoorbeeld? "Het taboe

moet zeker doorbroken worden, maar voorzichtig-

heid is toch geboden", waarschuwt,PaulVan Hoey

van VMC. "SEZ - een nieuwe term voor me - wordt
verstrekt door twee soorten mensen: prostituees en

mensen die uit de hulpverlening komen en op een

weloverwogen en correcte manier deze zorg willen

verlenen. Controle is moeilijk en omdat de proble-

matiek zo precair is,wordt de hete aardappel soms

te snel naar een prostituee doorgeschoven. Dat is

niet altijd nodig.Vergeet ook niet dat sommige

cliënten niet zozeer op zoek ziin naar seks dan wel

naar intimiteit."

STIJCENDE VRAAG NAAR 5EZ

"De vraag naar SEZ is de afgelopen jaren sterk

gestegen", merkt Miek Scheepers op' Samen met

Sonja Meys en met steun van Sensoa startte ze in

zoog Aditi vzw. Deze vzw wordt geleid door mensen


