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Visie seksualiteit en intimiteit 
 

GZA  Zorg en Wonen engageert zich zorg te bieden vertrekkende vanuit de beleving en 
het welbevinden van de cliënt. Dat houdt in dat we ook aandacht hebben voor relationele 
en seksuele behoeften bij onze cliënten. Seksueel contact kan bijdragen tot het welzijn 
van mensen. Dat geldt voor alle mensen, ook voor ouderen, met of zonder fysieke en/of 
cognitieve beperkingen. Ook ouderen hebben recht op seksualiteit. 

Vanuit ons christelijk wereldbeeld en levensvisie respecteren we de keuzes en geaardheid 
van elkeen en beschouwen we iedereen als gelijkwaardig. Seksualiteits- en 
intimiteitsbeleving  maken deel uit van de identiteit van elke persoon. Het zijn normale 
behoeftes waarvoor ook plaats moet zijn in het woonzorgcentrum als thuisvervangende 
omgeving en in de verschillende thuiszorgondersteunende initiatieven. Er moet dus 
voldoende ruimte en vrijheid zijn zodat cliënten op hun eigen manier invulling kunnen 
geven aan de beleving van hun behoeftes en gevoelens. Zoals in elke leefgemeenschap 
gelden er gedragsregels. Het uiting geven aan de beleving moet passen en mag geen 
bedreiging vormen in de beslotenheid van het samenleven. Zoals met elke situatie van 
onaangepast gedrag geldt, gaan we hierover in gesprek met alle betrokkenen. 

GZA Zorg en Wonen biedt totaalzorg op elk vlak 

We beschouwen het als onderdeel van goede zorg om de cliënt ook in zijn seksuele en 
relationele behoeftes te leren kennen en hem hulp te bieden als zijn afhankelijkheid hem 
in zijn beleving beperkt.  Het is van belang om de cliënt in zijn totaliteit te leren kennen, 
dus ook op het vlak van relaties en beleving. Uiteraard vertrekt dit vanuit het nodige 
respect voor de intimiteit, veiligheid en zelfbeschikking van eenieder.  

Personen met een cognitieve of fysieke beperking daadwerkelijk ondersteunen in hun 
relationele en seksuele behoeftes vraagt een zorgvuldige inschatting waarbij met alle 
aspecten rekening moet worden gehouden. Deze ondersteuning kan meerdere vormen 
aannemen : van informeren en helpen benoemen van gevoelens tot het in overleg 
begeleiden van gedrag.  

In de zorg voor personen met dementie kan lichamelijk contact een grote rol spelen. We 
zien dat personen met dementie vaak heel lichamelijk zijn ingesteld en dat ze aanraken 
en aangeraakt worden prettig vinden. Het is een manier om contact te maken, om te 
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communiceren. Het vormt derhalve een belangrijk onderdeel van de beroepsuitoefening. 
Uiteraard vertrekt gepast lichamelijk contact steeds vanuit de relatie met de cliënt  
(openheid voor de behoefte van de cliënt en zijn respons op de geboden zorg in de 
onderlinge relatie en betrokkenheid op elkaar).  

We respecteren ten allen tijde het recht op privacy 

Cliënten hebben ook recht op privacy. Dit recht omvat niet alleen ruimtelijke privacy 
(zoals bijvoorbeeld discretie bij toiletbezoek, lichaamsverzorging, ..) maar betreft ook het 
recht op privacy ten aanzien van hun relaties, seksualiteitsbeleving en -gedrag. De 
opgebouwde vertrouwensband met een cliënt maakt dat elke medewerker de afweging 
moet maken rond wat in de intimiteit van de persoonlijke relatie blijft en wat moet of kan 
gedeeld worden in de al dan niet professionele omgeving van de bewoner. Niet alles en 
alle details moeten met iedereen gedeeld worden. We geven enkel relevante informatie 
door aan betrokkenen.  

Wat bij seksueel grensoverschrijdend gedrag ?  

Pro-actief inspelen is beter dan pas te handelen op het moment dat zich een probleem 
stelt. Vandaar hechten we groot belang aan openheid om alle noden van de cliënt met 
hem of zijn omgeving bespreekbaar te maken. Niet enkel de fysische, psychische, sociale, 
medische behoeftes … maar ook de relationele en seksuele gewoontes en vragen.  

Net als alle andere noden is de beleving van seksualiteit en intimiteit zeer persoonlijk en 
verschillend. We respecteren deze verschillen en aanvaarden elke seksuele geaardheid 
en elk maatschappelijk en juridisch toegelaten seksueel gedrag, voor zover de cliënt 
zichzelf en/of anderen hiermee geen schade toebrengt. 

Wat als zich toch een probleem stelt ? 

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag begrijpt men algemeen elke vorm van 
seksueel georiënteerd gedrag, verbaal of niet-verbaal, bewust of onbewust, komende 
van het personeel of andere medewerkers, medecliënten,  derden of familieleden, dat 
door de cliënt en/of door anderen (zorgverlener, zorgteam, familie,..) ervaren wordt als 
negatief, ongewenst of gedwongen, onafhankelijk van de situatie en ongeacht de tijd en 
de plaats. 

Voorbeelden kunnen zijn : schunnige gebaren, seksueel getinte opmerkingen, 
onaangepaste aanrakingen, openlijk masturberen, zich in het openbaar uitkleden,... 

Wanneer een cliënt seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoont, moeten we allereerst 
de vraag stellen of hij zich bewust is van zijn onaangepaste gedrag. We gaan het gesprek 
aan om de gevoelens en behoeftes van de cliënt die ten gronde liggen aan zijn 
onaangepaste gedrag te helpen benoemen en we gaan samen op zoek naar andere, meer 
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aangepaste wijzen om deze te uiten. Ons opzet is het gedrag bij te sturen zonder de 
gevoelens of behoeftes van onze cliënt te veroordelen of te beknotten. Als de zorg ons 
kunnen overstijgt, schakelen we de hulp in van een expert (psycholoog, psychiater, 
geriater,…)  

Van onze medewerkers verwachten wij dat zij een betrokken professionele houding 
aannemen ten aanzien van de cliënt en zijn omgeving. Vanuit de ongelijkheid in de 
zorgrelatie is er geen ruimte voor seksueel gerichte interacties en/of intieme relaties 
tussen een cliënt en een medewerker. We verwachten dat medewerkers zelf de gepaste 
grenzen expliciet en duidelijk aangeven. Onze medewerkers weten wat wel en niet kan.  

Dit neemt niet weg dat verwarrende en dubbelzinnige gevoelens in de zorgrelatie kunnen 
ontstaan. Binnen de professionele samenwerking moet er ruimte zijn om deze  
bespreekbaar te kunnen stellen.  Naast een goede teamwerking is coaching en 
begeleiding op basis van vertrouwen vanuit de organisatie een belangrijk preventief 
middel tegen elke vorm van grensoverschrijding.  

 


