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Structuur

• Problemen

• Beeldvorming

• Autisme en homo/biseksualiteit

• Oplossingen voor PAS-ers en hun partners

• Aanbevelingen aan hulpverleners

• Discussie



Definities 1

• Autisme/Autismespectrumstoornis (ASS)

• Autisme is een complexe stoornis die op 
verschillende manieren tot uiting komt. Mensen 
met autisme kun je daarom onderling niet 
vergelijken. Bij autisme is er sprake van een 
spectrum van aandoeningen die per persoon en per 
leeftijdsfase kunnen verschillen in ernst en 
verschijningsvorm (NVA, 2005).



Definities 2

PAS-er(s)

Normaal begaafde, hoogfunctionerende, 

volwassenen (18+) met een stoornis uit het 

autismespectrum of een sterk vermoeden 

hiertoe. 



Definities 3

Seksualiteit

Seksualiteit is een wezenlijk deel van de identiteit 

van de mens. Seksualiteit is niet hetzelfde als 

seksueel gedrag. Het is een biopsychosociaal 

fenomeen, dat wil zeggen dat zowel lichamelijke, 

geestelijke als sociale factoren bepalen of 

seksualiteit plezierig of problematisch is. 

Seksualiteit kan zich op vele manieren uiten.



Problemen: algemeen

• Onbespreekbaarheid. Seksualiteit als taboe.

• Voorlichting en informatie: onder of boven 
de maat?

• Seksuele problemen: waar vind je hulp?

• Beleid en lobby: opheffen externe 
belemmeringen.

• Beeldvorming.



Problemen: individueel 1

Seksuele integratieproblemen

-belemmerde/vertraagde seksuele    

ontwikkeling

-gebrek aan seksuele vaardigheden

-later dan gemiddeld seksueel contact hebben

-obsessief bezig zijn met sex



Problemen: individueel 2

Lichamelijk

-seksuele problemen

-onteigening van het eigen lichaam

-bijwerkingen van medicijnen

-belevingsproblemen (aanraking is pijnlijk, geen 

gevoel, te intens)



Problemen: individueel 3

-Problemen om een relatie te vinden of te houden

-Seks als surrogaat voor iets anders

-Verhoogd risico op seksueel misbruik (dader of 
slachtoffer)

-Negatieve beeldvorming



Problemen binnen een relatie

• Belevingsproblemen (schuld- en 
schaamtegevoelens)

• Communicatieproblemen

• Onbespreekbaarheid

• Negatieve beeldvorming

• Vooroordelen



Beeldvorming: vooroordelen

• Iemand met autisme krijgt toch geen relatie

• Iemand met autisme heeft geen behoefte aan 
seks/heeft geen seksuele gevoelens

• Seksuele/relatieproblemen zijn eenzijdig de schuld 
van de PAS-er

• Een autist denkt teveel aan zichzelf

• Opvattingen over homo/biseksualiteit



Homo/biseksualiteit en autisme

• Definities

• Veel PAS-ers met holebi-ervaringen



Oplossingen 1

• Uitgaan van mogelijkheden en beperkingen

• Elkaar accepteren zoals je bent

• Leer jezelf kennen en wees eerlijk naar jezelf

• Doe dingen op je eigen tempo en wanneer jij 
daaraan toe bent

• Ga op zoek naar alternatieve mogelijkheden en 
durf te experimenteren

• Lichamelijk: bijv. handschoenen dragen; 
ontspannen



Oplossingen 2

• Probeer belemmerende overtuigingen los te laten

• Blijf positief denken

• Ga op zoek naar rolmodellen

• Aanvoelen (van je partner) is niet heilig!

• Bespreekbaarheid en communicatie: dat doe je 
met zijn tweeën!

• Psychologische/seksuologische ondersteuning



Aanbevelingen aan hulpverleners

• Wees open en ruimdenkend

• Besteed structureel aandacht aan seksualiteit. 
Vraag expliciet naar homo/biseksuele gevoelens 
en gedachten. Aandacht voor negatieve ervaringen 
in het verleden.

• Neem vragen ohgv relaties en seksualiteit serieus. 
Erkenning geven.

• Help cliënt bij ontwikkelen van positief zelfbeeld 
en positief lichaamsbeeld.

• Gevoel is wel degelijk een ingang.



Aanbevelingen aan hulpverleners 

• Stimuleer experimenteren. Biedt steun en begrip, 

geen verbod. Met aandacht voor de risico’s.

• Sta open voor alternatieven en draag deze aan.

• Betrek partner erbij.

• Stimuleer lotgenotencontact (PAS).



Aanbevelingen aan hulpverleners

• Emancipatoire voorlichting en informatie 

(schriftelijk).

• Zoek naar alternatieve 

communicatiemogelijkheden, bv. via email.

• Stel negatieve beeldvorming ter discussie.



Stellingen 1

• Mensen met ASS hebben net zoveel recht 

op een relatie en seksualiteit als andere 

mensen.



Stellingen 2

• Hulpverlening moet als doel hebben het 

bevorderen van seksuele mogelijkheden van 

cliënten met ASS (naast het voorkomen van 

seksuele problemen).



Stellingen 3

• Ouders, hulpverleners en (jongvolwassen) 

cliënten moeten samenwerken om een 

seksueel vriendelijke opvoeding en 

hulpverlening te bieden.



Stellingen 4

• Hulpverlening op het gebied van 

seksualiteit is afhankelijk van toeval. 

Bovendien is de soort hulpverlening 

afhankelijk van de persoonlijke, toevallige 

visie van de hulpverlener.



www.pasnederland.nl/thema/relatie


