
Luc Bomans heeft zin in seks — zoals
ongeveer alle mensen. Maar Luc zit
in een rolstoel en is spastisch, wat
de zaken er niet makkelijker op
maakt. Hij heeft Rosa al een paar
keer proberen te bepotelen en zij
ziet dat niet zitten. Dus zoekt ze een
oplossing: ze regelt seksuele
dienstverlening voor Luc. Ziedaar,
in het kort, het volgende maat-
schappelijke taboe dat in ‘Thuis’ aan
bod komt. Gisteravond was het
 zover: Luc kon vrijen, ondanks zijn
handicap. Het was bijzondere tele-
visie, die ontzettend uiteenlopende
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‘THUIS’    500 MENSEN PER JAAR VRAGEN NET ALS LUC BOMANS EROTISCHE HULP

Luc Bomans die in

‘Thuis’ geholpen

wordt met

 seksuele dienst-

verlening: het is uit

het leven gegre-

pen. Vzw Aditi

krijgt elk jaar zo’n 

500 aanvragen

van of voor

 mensen met een

beperking. Dat de

nood er is, mag

duidelijk zijn. Toch

is er voor de wet

géén verschil met

prostitutie. 

• SVEN SPOORMAKERS •

«Het is zoveel meer dan seks.
VERZORGERS GETUIGEN

BEA (48)
gehuwd

«Beter dan medicatie»
«Wat ik doe, is voor de buitenwereld niet altijd
evident. Wat ik doe, is niet oppervlakkig. 
Het zorgt ervoor dat mensen zich beter 
voelen.  Gelijkwaardiger ook. Ze kunnen hun 
noden kwijt, waardoor er geen medicatie nodig
is om die  noden te onderdrukken. Waarom
 zouden we niet helpen waar wel kan? Kijken
naar wat wél allemaal mogelijk is. Wie zijn 
wij om een volwassene te verbieden bepaalde
menselijke noden te hebben? Zijn wij dan anders
dan zij, dat wij onszelf dit niet  verbieden? 
Natuurlijk niet.»

PATRIS (36)
woont samen met haar partner

«Jammer van hypocrisie»
«Mijn cliënt is altijd zo blij als hij me ziet. Het is 
zoveel meer dan seks. Er wordt veel gelachen,
 geknuffeld en gepraat. Je ziet zelfs de beperking
niet meer. Je ziet een mens die nood heeft aan wat
tederheid en waardering. Enkel jammer dat de
 samenleving daar vaak zo hypocriet over doet.»

MARLEEN (42)
gehuwd

«Mijn man doet het nu ook»
«Tijdens een vakantie met het vroegere zieken-
zorg leerde ik een jongen kennen die in een
 rolstoel zat en licht mentaal gehandicapt was. 
Ik werkte als vrijwilligster en had een goed
 contact met hem. Hij vertelde mij dat hij nood had
aan seks, maar zichzelf niet kon helpen omdat hij
te spastisch was in zijn handen. Zijn verhaal greep
mij zo aan, waardoor ik uiteindelijk de stap zette
om seksuele dienst verlening te gaan doen. Mijn
man heeft er geen problemen mee. Integendeel
zelfs: hij heeft zich ook al aangeboden.»

DAVID (42) 
woont samen met zijn vriend

«Cliënt trouwt dankzij mij»
«Ik werk nu ruim een jaar als seksueel dienst -
verlener, en ik heb prachtige ervaringen gehad.
Het mooiste verhaal is dat van Jan. Tijdens onze
ontmoetingen maakte ik hem ook wegwijs op
internet. Wel, door hem te leren hoe hij het
 internet veilig kan gebruiken, vond hij een part-
ner via een datingsite. Ze trouwen dit jaar nog.»

«Het is fijn mensen te zien
stralen en te zien hoeveel
deugd ze hebben door
‘simpel’ lijfelijk contact —
vel tegen vel» GERLINDE (25)

PRESIDENT OOSTENRIJK 

«Alle vrouwen 
zouden hoofddoek 
moeten dragen»

De Oostenrijkse president Alexander
Van der  Bellen (foto)heeft voor op-
schudding gezorgd met een bizarre
 uitspraak. «Uit solidariteit met mos -
lima’s zouden alle vrouwen een hoofd-
doek moeten  dragen», zo vindt hij. «Elke
vrouw heeft het recht om zich te kleden
hoe ze wil. Dat geldt voor alle vrouwen,
niet alleen voor moslima’s. Maar
 wanneer het zo verdergaat met de om
zich heen grijpende islamofobie, zal de

dag komen dat we aan alle vrouwen moeten vragen om een
hoofddoek op te zetten uit solidariteit met de vrouwen die
dat uit religieuze overwegingen doen.»
De kritiek was niet mals: «Onbegrijpelijk», «Ik doe dat zeker
niet», tot «Het ware gezicht van de  Groenen» waren de nog
 gematigde commentaren. Anderen eisten het onmiddellijke
ontslag van de Oostenrijkse president die nog maar 
100 dagen het ambt bekleedt nadat hij rechtspopulist
 Norbert Hofer nipt versloeg tijdens de verkiezingen.

reacties uitlokte. Maar of je het nu
warm en waardevol vindt of rond-
uit afstotelijk, dat maakt niet uit: er
wordt over gepraat en dat is in zo’n
geval altijd beter dan het stilzwijgen
te bewaren.

Paters en zusters
Zoals Luc zijn er in het echte leven
elk jaar 450 à 500 mensen die sek-
suele dienstverlening vragen — dit
doen ze zelf, via begeleiding of via
een familielid of nog een andere
vertrouweling. De vzw Aditi, die in
Vlaanderen deze seksuele dienst-
verlening bundelt, werkt samen
een 70-tal mannen en vrouwen die
sekszorg bieden. Dit zijn geen
 prostituees, die zo veel mogelijk
klanten afwerken of een paar
 klanten zo veel mogelijk laten beta-
len. Toch is er voor de wet geen

 verschil, en dat moet veranderen. 
«De erkenning van seksualiteit als
volwaardige zorg dringt zich op»,
zegt Steven De Weirdt van Aditi
vzw. «Er bestaat binnen onze maat-
schappij geen kader voor seksuele
dienstverlening. Daar het uitgangs-
punt ook verschillend is van het
sekswerk — prostitutie in alle
 mogelijke vormen — lijkt het ons
ook niet terecht om seksuele
dienst verlening louter te plaatsen
binnen het juridische kader van de
wet op de prostitutie uit 1952. In
deze tijdsgeest werd er over seksu-
aliteit en handicap gezwegen.

 Mensen met een beperking werden
uit de maatschappij gehaald en aan
de goede zorgen van paters en
 zusters toe vertrouwd. Seksualiteit
kon enkel beleefd worden binnen
het huwelijk en had als doel om
 kinderen te maken. De wetgeving
omtrent prostitutie wou pooiers en
mensenhandelaars kunnen straf-
fen. Ik daag iedereen uit om bij de
dienst verleners met wie wij samen -

werken enige vorm van dwang of
onbehagen terug te vinden.»
Sinds 2012 is er, na een onderzoek
van Aditi en de universiteit van
Gent, wel een zelfontwikkeld  kader
waarbinnen seksuele dienstverle-
ners kunnen werken, en waarin ze
zich duidelijk onderscheiden van
het reguliere sekswerk. Maar de
wetgever volgt niet. De dienst -
verleners met wie Aditi samen-
werkt, werken als zelfstandigen. Als
de vereniging hen in dienst zou
 nemen of de betalingen zou rege-
len, bezondigt Aditi zich wettelijk
gezien aan pooierschap. «Het is tijd
voor een update. Anno 2017 is er
geen kader voor seksuele zorg op
maat, niet voor ouderen, niet voor
 mensen met een beperking, voor
niemand», zegt De Weirdt. 

Taboe blijft
«Seksuele dienstverlening moet
 beschouwd worden als een speci-
fieke zorg», aldus De Weirdt. «Bij
wat wij doen, spelen geen economi-
sche motieven. Ik begrijp dat je zo’n
thema maatschappelijk niet zo
makkelijk verkocht krijgt — er blijft
een taboe rond hangen. Maar toch
hopen we dat er binnenkort
 politiek echt werk van wordt
 gemaakt.»

Meer info over seksualiteit en intimi-
teitszorg op maat voor mensen 
met een beperking en ouderen:
www.aditivzw.be

Je ziet zelfs de
beperking niet meer»

Gisteravond was
het zover in ‘Thuis’:
Luc Bomans kon
eindelijk vrijen,
 ondanks zijn
 handicap. VRT 

Wij regelen een
specifieke zorg, maar
voor de wet zijn we als
prostituees en pooiers

VZW ADITI
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