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8 voorwoord

vrIjen...
...kun je leren! Vanuit deze overtuiging begon ik eind 2010 aan 
Make love, een voorlichtingsboek. Sindsdien is er veel gebeurd. 
Het boek werd een bestseller en is in acht talen vertaald. Het 
werd een boek dat jongeren moesten verstoppen om ervoor te 
zorgen dat het niet verdween – om later in mama’s handtas of 
op papa’s nachtkastje op te duiken. Het werd dus al snel duide-
lijk dat niet alleen jongeren er behoefte aan hadden om meer 
over seks te weten te komen. Steeds vaker kreeg ik ook vragen 
van ouders en grootouders: ‘Waarom is het eigenlijk zo belang-
rijk om open over seks te kunnen praten? Is dat niet een privé-
aangelegenheid?’ Dat is het, maar seks is ook een vorm van 
communicatie, een heel belangrijke en zeker de intiemste ma-
nier die er is. De seksuoloog C.J. Ahlers zei erover: ‘Het is een 
manier om liefde lijfelijk te ervaren. Het begint al veel eerder 
dan de genitale interactie. Het begint met elkaar op een beteke-
nisvolle manier aanraken.’ Helaas zijn de meesten van ons zich 
niet erg bewust van deze mooie manier van communicatie.

dIt boek wIL dIngen veranderen
Dus besloot ik nog een boek te schrijven over het belang van 
psychologische basiskennis en seksuele leerprocessen, met de 
focus op lichamelijke veranderingen die te maken hebben met 
ouder worden. Make more love is een boek voor jonge ouderen 
vanaf halverwege de veertig, die nog lang seks willen hebben, 
en ook voor alle anderen die willen weten wat hun – vroeg of 
laat – te wachten staat. Een voorlichtingsboek voor volwasse-
nen dus, dat zich vooral richt op mensen in de tweede helft van 
hun leven, die opnieuw met veranderingen in hun lichaam te 
maken krijgen. Uiterlijk halverwege de veertig treedt er, net als 
tijdens de puberteit, een ingrijpende hormonale omschakeling 
in het lichaam op: bij mannen daalt het testosterongehalte in 
het bloed, wat vooral effect heeft op de potentie, terwijl het af-
nemende oestrogeen bij vrouwen de boel in de war stuurt: bei-
de partijen komen door hun veranderende hormoonhuishou-
ding in de overgang. Tijdens deze narijping, een soort tweede 
puberteit, blijft bijna niets zoals het was en gaan veel dingen 
niet meer zo ‘vanzelf ’ als eerst.
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dIt boek wIL antwoorden geven en 
kennIshIaten dIchten

Waarom wordt wat je over seks hebt geleerd zo belangrijk na je 
vijfenveertigste en waarom moet je zeker dan weten hoe je ei-
gen seksuele systeem functioneert? Omdat mensen die hun 
eigen lichaam en zijn mogelijkheden goed kennen minder last 
hebben van allerlei ‘problemen’ naarmate ze ouder worden. 
Met andere woorden: wat iemand op seksueel gebied heeft ge-
leerd, heeft invloed op hoe iemand omgaat met diabetes, een 
erectiestoornis of andere belemmeringen die invloed hebben 
op je seksleven. Ik werk in mijn praktijk volgens het Sexocor-
porel-concept, dat seksuele gezondheid als uitgangspunt 
heeft en niet seksuele problemen op de voorgrond stelt. Het is 
gebaseerd op het idee dat veel seksuele vaardigheden en ook 
het genieten van seks niet zijn aangeboren, maar worden aan-
geleerd.1

 Vaak vertellen mijn vrouwelijke cliënten dat ze zich tijdens 
de seks passief opstellen of maar gewoon ‘meedoen’, dat ze ei-
genlijk niet veel voelen en geen intense lichamelijke gevoelens 
hebben, laat staan tot een hoogtepunt komen. Geen wonder, 
want je moet eerst leren hoe je een orgasme krijgt! Veel vrou-
wen komen precies om die reden naar mijn praktijk: om te le-
ren klaarkomen. Bij mannen gaat het meestal om het leren van 
technieken om het orgasme uit te stellen. Ook daarvoor geldt: 
oefening baart kunst.
 Er zijn veel vakken die je in een seksueel leerplan kunt op-
nemen. ‘Leren voelen’ zou de titel van de basiscursus kunnen 
zijn, waarin je je genitale zone verkent en er ook positieve ge-
voelens aan leert te koppelen. Andere mogelijke onderwer-
pen zijn: ‘Laat ik graag mijn vrouwelijke, respectievelijk man-
nelijke kant zien?’, ‘Hoe leer ik lust aan het andere geslacht te 
koppelen?’ of ‘Hoe verleid ik mijn partner volgens de regelen 
der kunst?’ En niet te vergeten: ‘Kan ik mijn wensen kenbaar 
maken en intimiteit creëren?’ Het ontwikkelen van deze en 

1. Ik wil graag dr. Karoline Bischoff van het Zürcher Institut für klinische Sexologie 
und Sexualtherapie bedanken die het manuscript inhoudelijk heeft beoordeeld, net 
als bij mijn eerste boek.
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veel andere vaardigheden zorgt voor meer zelfverzekerdheid 
op seksueel gebied.
 In de loop van je leven stel je je eigen seksuele lesprogramma 
samen, net zoals je andere dingen aanleert, bijvoorbeeld sociale 
vaardigheden, sport of muziek. Als je dat eenmaal doorhebt, 
weet je dat je kunt blijven (bij)leren; er zijn altijd mogelijkheden 
om jezelf verder te ontwikkelen.

dIt boek wIL voorLIchten én verLeIden
Dat klinkt in eerste instantie heel eenvoudig, maar helaas ont-
wikkelt dit mooie en noodzakelijke leerproces zich meestal 
niet volgens het boekje. Integendeel: overal ter wereld zoeken 
mensen hulp bij seksuologen en relatietherapeuten. In bed 
wordt niet over de normaalste zaak van de wereld gesproken, 
en veel mensen kennen hun eigen lichaam en zijn mogelijkhe-
den niet goed. Emotionele barrières, zoals schuld- en schaam-
tegevoelens, belemmeren veel mensen tot op de dag van van-
daag om op een vrije manier met hun seksualiteit om te gaan. 
Wie denkt dat dat vooral voor oudere generaties geldt, vergist 
zich. Zij hebben er misschien meer last van, omdat ze van hun 
ouders en de samenleving, en zeker ook vanuit kerkelijke hoek, 
strengere regels en morele denkbeelden hebben meegekregen. 
Maar seksuologen zijn het er allang over eens dat deze thema’s 
voor alle leeftijden gelden. Als je het in een bredere context be-
kijkt, zijn we als het om vrijheid op seksueel gebied gaat, nog 
bijna allemaal beginners – ondanks de seksuele revolutie van 
de jaren zestig. Vroeger vond seks bijna alleen onder de dekens 
(van het echtelijke bed) plaats, hoofdzakelijk met het doel kin-
deren te verwekken en de mannelijke lust te bevredigen. Het 
libido van de vrouw werd min of meer genegeerd. Het is maar 
een paar generaties geleden dat plezier in seks officieel on-
denkbaar was. Langzamerhand komt daar verandering in, ie-
dere generatie wordt een beetje opener. Over honderd jaar zal 
de wereld er hopelijk heel anders uitzien. Maar voor jou kan 
het al vanaf vandaag of morgen beter worden: de verandering 
begint bij jezelf!
 Er komen ook veel mensen naar de praktijk met het idee, 
dat ze iets moeten kunnen of moeten presteren op seksueel ge-
bied. Deze druk ontstaat onder andere door de media, die ons 

voorwoord
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clichématige porno en Hollywoodromantiek voorschotelen 
over wat en hoe seks en liefde zouden moeten zijn. Het zou be-
schamend zijn over seks te praten, laat staan over je eigen sek-
suele onvermogen of falen. Helaas komt bijna niemand op het 
idee om dat ter discussie te stellen. Vrijwel niemand lijkt zich 
te realiseren dat de werkelijkheid misschien anders is, dat de 
meeste mensen níet zo zijn en níet zo kunnen zijn als door de 
media verkondigd wordt.

dIt boek wIL pLezIer brengen
Wat betreft ‘jij en jouw’: ik tutoyeer mijn cliënten meestal. Niet 
omdat ik als Deense toch al losse omgangsvormen heb, maar 
omdat een ontspannen sfeer belangrijk is bij gesprekken over 
seks. ‘U’ staat intimiteit vaak in de weg: het is een woord dat be-
doeld is om een zekere afstand tussen mensen te creëren. Het 
lukt me in de praktijk, ondanks of dankzij het tutoyeren, gren-
zen te respecteren. Daarom heb ik ook in dit boek voor tutoye-
ren gekozen en hoop ik dat de mensen die liever met ‘u’ aange-
sproken hadden willen worden zich erbij kunnen neerleggen. 
Hopelijk heb je er ook begrip voor dat ik niet voor ingewikkelde 
geslachtsneutrale formuleringen heb gekozen. Dat is geens-
zins discriminerend bedoeld. We willen graag dat iedere man 
of vrouw zich, ongeacht de aanspreekvorm, persoonlijk aange-
sproken en betrokken voelt. ‘Zij’ verwijst op veel plaatsen niet 
alleen naar vrouwen en ‘hij’ niet alleen naar mannen. De woor-
den slaan terug op het vrouwelijke en het mannelijke dat we al-
lemaal in ons hebben, wat voor relatie we ook hebben.
 Hopelijk leidt dit boek tot aha-ervaringen, nieuwe inzich-
ten en meer en langer plezier in seks: Let’s make more love!
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Let’s taLk about sex!
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14 Let’s taLk about sex !

We leven in een tijd waarin er veel waarde aan jeugdigheid en 
uiterlijk wordt gehecht en er snel negatief tegen ouderdom en 
ouder worden aangekeken wordt. Dat zou gelijkstaan aan licha-
melijk en geestelijk verval, ziekte en hulpbehoevendheid. Maar 
op het gebied van seksualiteit begint er iets te veranderen: wa-
ren er een paar decennia geleden nog maar een paar voorlich-
tingsboeken over ‘seks voor gevorderden’ – de titel heeft betrek-
king op de leeftijd –, inmiddels zijn er veel van dat soort boeken. 

‘Dr. Ruth’s Sex After 50’ van Ruth Westheimer en Guter Sex trotz 
Liebe: Wege aus der verkehrsberuhigten Zone van Ulrich Cle-
ment sporen je aan om het thema ‘seksualiteit’ niet krampach-
tig, maar zonder schaamte te benaderen. En in de roman Nackt-
badestrand van de Oostenrijkse schrijfster Elfriede Vavrik 
beschrijft de tachtigjarige hoofdpersoon gedetailleerd, zelfver-
zekerd en zonder compromissen of valse schaamte haar seksu-
ele ontmoetingen met mannen, waardoor ze na veertig vreug-
deloze jaren zonder orgasme eindelijk van een bevredigend 
seksleven kan genieten.
 Ook in films al Wolke 9, Something’s Gotta Give, Las Vegas 
en Best Exotic Marigold Hotel komen seksualiteit en ouder 
worden aan bod. Het is opvallend dat er beroemde acteurs aan 
meewerken die – ondanks het feit dat ze veel te verliezen heb-
ben – het aandurven om hun blote rimpelige huid te tonen en te 
laten zien dat seks op leeftijd niet altijd even soepel verloopt. 
Het zijn vaak dezelfde acteurs die zich aan dit soort rollen wa-
gen, zoals Robert Redford, Clint Eastwood en Jack Nicholson 
bij de mannen, en Diane Keaton, Susan Sarandon, Judi Dench 
en de op dit moment misschien wel bekendste ster van deze 
groep, Meryl Streep, bij de vrouwen. Haar films, waaronder 
Mamma Mia!, Hope Springs en It’s Complicated, gaan over in 
scheiding liggen of er een achter de rug hebben, teleurstellin-
gen in de liefde, lang getrouwd zijn, ongewild single zijn, gebrek 
aan tederheid, genieten van seks, maar ook over weer verliefd 
worden – gelukkig op iemand van je eigen leeftijd én op het le-
ven. Deze acteurs vormen een nieuwe categorie oudere Holly-
woodsterren, die in de loop van hun lange carrière trouw aan 
zichzelf gebleven zijn en daardoor heel overtuigend een be-
paalde boodschap kunnen overbrengen. Ze hebben een mening 
over controversiële onderwerpen, waar ze openlijk voor uitko-
men en waarmee ze hun publiek op een of andere manier aan 
het denken zetten.

Het beste levensadvies 
kreeg ik van mijn vader.  
Hij zei: ‘Wat je ook doet, 
zorg ervoor dat je niet  
op je vijfenzestigste 
wakker wordt en spijt  
hebt van alle dingen die  
je níet hebt gedaan. 
George Clooney
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 Inmiddels duiken er in campagnes ook oudere gezichten op 
en paren op gevorderde leeftijd die elkaar omhelzen. Niet alleen 
in reclame, maar ook in publiekscampagnes van non-profitor-
ganisaties en gezondheidsorganisaties. De reclame-industrie 
ziet ouderen al lang als een groeiende en lucratieve doelgroep 
en speelt in op hun behoeftes – ook hun seksuele. Dat betekent 
nog niet dat die behoeftes serieus genomen worden, integen-
deel. De strekking en beeldkeus roepen namelijk vaak onzeker-
heid en druk op. Hartstikke mooi dat er erectiepillen zijn, maar 
moet je die dan ook automatisch gaan slikken? Wie kan en wil er 
nou seks op recept? Het wekt vooral scepsis dat er wordt gesug-
gereerd dat er voor elk ‘probleem’ een oplossing is.
 Eén ding is zeker en wordt ook door allerlei onderzoeken 
bevestigd: mensen die aan seks blijven doen – ook al is het met 
henzelf – leven langer. Seks is goed voor je algemene gezond-
heid , omdat het bij de menselijk natuur hoort en een gezonde 
manier is om je te uiten en intimiteit te delen. Idealiter zou de 
laatste keer net zo opwindend en gepassioneerd moeten zijn 
als de eerste keer.

wat Is seks en wat Is oud?
‘Nee, ik heb geen seks gehad met Monica Lewinsky.’ Deze woor-
den sprak de oud-president van Amerika, Bill Clinton, eind 
1990 met zoveel overtuiging uit dat je de indruk kreeg dat zijn 
definitie van seks niet verder reikte dan geslachtsverkeer. Maar 
seks is veel meer dan alleen de coïtus! Kussen, voelen, genieten, 
ruiken, strelen, intimiteit, liefde, warmte enzovoort, enzovoort 
horen er ook bij, net als pijpen en beffen. Er zijn zestigers die 
veel behendiger in en hongeriger naar seks zijn dan menige der-
tiger. Dat is niet zo verwonderlijk, want een kwieke man van in 
de zestig die net verliefd is, heeft statistisch gezien al veel langer 
seks dan een alleenstaande jongeman.
 Als je twintig bent, kun je je bijna niet voorstellen dat je ooit 
een vijfenveertigjarige partner zult hebben. Op een gegeven 
moment gebeurt het toch, omdat je zelf die leeftijd hebt bereikt. 
Vijftig jaar geleden was je op je veertigste al overrijp, omdat het 
lichamelijke verval dan inzet. Hormoonschommelingen, me-
nopauze en midlifecrisis betekenden dat het gedaan was met de 
seks. Tegenwoordig is de tendens dat vijftigers en zestigers niet 

Het draait om liefde,  
maar terwijl je daarop 
wacht, kun je je met seks 
prima vermaken. 
Woody Allen
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meer zo snel worden afgedankt. Seks is niet meer alleen voorbe-
houden aan jonge mensen met strakke lichamen. Bijna 90 pro-
cent van de mensen heeft tot hun zestigste nog seks. Daarna 
neemt dat aantal aanvankelijk geleidelijk en pas na het zeven-
tigste levensjaar sterk af. Wat betekent dat nou concreet voor 
ieder individu? En wat is er eigenlijk met het lichaam aan de 
hand? Artsen zeggen dat de seksuele responsiviteit afneemt, 
hoewel we in staat blijven opgewonden te raken, orgasmes te 
krijgen en lustgevoelens, wensen en fantasieën te hebben. Dat 
klinkt nogal wetenschappelijk, maar is tegelijkertijd hoopge-
vend. Wat de artsen met seksuele responsiviteit bedoelen, heeft 
met seksuele opwinding te maken en dat is nou juist iets wat 
kan worden beïnvloed. Het is voor iedereen nodig om op seksu-
eel gebied te blijven leren, je hele leven lang. Maar voor ouderen 
geldt vaker dat seksuele functies het laten afweten. Het lijkt er-
op dat velen nog wel willen, maar het niet meer zo goed kunnen 
als vroeger of als ze zouden willen.
 De meeste mensen hebben zich nog nooit echt in hun sek-
suele opwinding en genot verdiept, omdat het allemaal min of 
meer soepeltjes ging. Daaruit zou je kunnen afleiden dat er bij 
velen nog potentieel onbenut blijft, waarvan gebruikgemaakt 
kan worden op het moment dat zich problemen beginnen voor 
te doen. Het is een troost dat deze veronachtzaming van seksu-
ele mogelijkheden een wijdverspreid fenomeen is en voor de 
meeste mensen opgaat. De toverformule luidt: leren, leren, le-
ren en oefenen, oefenen, oefenen! Ook al is het in het begin on-
wennig of blijft het gewenste resultaat uit, het loont om door te 
zetten. Het gaat net als bij het leren van een taal of leren bespe-
len van een instrument: op een gegeven moment bereik je een 
doorbraak en... krijg je er plezier in! Wie zich in de tweede helft 
van zijn leven uitgebreid in zijn lichaam en zijn mogelijkheden 
verdiept, kan nog meer voelen dan ervoor.

Meer pLezIer dan ooIt
Bestaat er zoiets als ‘te oud’ zijn voor seks? Zou het op een gege-
ven moment echt eens en voor altijd over moeten zijn? Zou dat 
misschien zelfs gezonder zijn? Als je veertig of vijftig bent, 
duurt het immers soms een paar dagen voordat je weer bent 
bijgekomen van een doorwaakte nacht. Is seks op leeftijd mis-

‘Elke verjaardag is  
toch een persoonlijke 
overwinning.’
‘Een overwinning? 
Hoezo?’
‘Op iedereen die jonger 
gestorven is.’
Giulias Verschwinden

Let’s taLk about sex !
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schien zelfs levensgevaarlijk omdat je een hartaanval zou kun-
nen krijgen? Kan artrose verergeren door seks?
 Bij iedereen manifesteert ouderdom zich op een andere 
manier. De een ziet er ouder uit, de ander wordt jonger geschat. 
Rimpels, grijze haren en lichamelijke gebreken verschillen van 
mens tot mens, en dat geldt ook voor seksuele vermogens. Ie-
dereen gaat bovendien anders om met ouderdom en de bijko-
mende verschijnselen. Sommigen doen krampachtig hun best 
om het met cosmetica of plastische chirurgie te verdoezelen. 
Een andere manier, die iets veelbelovender is maar alleen 
symptomen bestrijdt, is hormoontherapie. Daarmee kunnen 
in ieder geval bij beide geslachten klachten tijdens de overgang 
worden verzacht. Echt succesvolle middelen tegen ouder wor-
den zijn er niet. Het is misschien vervelend, maar ouder wor-
den hoort erbij, en wat velen koste wat het kost proberen tegen 
te houden, brengt ook voordelen met zich mee. Hoewel bijna 
niemand ernaar uitkijkt, kun je maar beter proberen het gela-
ten te ondergaan, het te accepteren en er het beste van te ma-
ken.
 Andreas Dresen, regisseur van Wolke 9, verwoordde het als 
volgt: ‘Vroeger dacht ik dat het allemaal voorbij was als je oud 
bent, dat je geen seks meer hebt, omdat het gewoon niet meer 
kan. Het was voor mij een complete verrassing om verhalen te 
horen van mensen die op hun zeventigste pas echt hun seksua-
liteit ontdekken, omdat de prestatiedruk dan opeens wegvalt. 
Want je neemt de dagelijkse stress mee naar bed: je moet altijd 
een orgasme hebben! Als je ouder wordt, neem je blijkbaar 
meer de tijd voor seks, is er meer tederheid. Dat is toch iets om 
je op te verheugen!’
 De media geven vaak een vertekend beeld van seksualiteit. 
De dingen die je zelf voelt of meemaakt sluiten daar vaak niet 
bij aan. De meeste problemen op seksueel gebied komen uit dat 
verschil voort: tussen het persoonlijke, individuele en het door 
de media gepresenteerde, heersende maatschappelijke beeld. 
Seksuologen krijgen vaak mensen in de praktijk die maar een 
vaag beeld hebben van hun eigen seksualiteit en proberen aan 
een waslijst van externe eisen te voldoen. Zo denken veel vrou-
wen bijvoorbeeld dat een orgasme bij zelfbevrediging geen 
echt orgasme is. Ze zeggen: ‘Ik kan niet klaarkomen,’ waarop  
de man reageert met: ‘Ze is frigide.’ In werkelijkheid bedoelen 
beiden dat klaarkomen tijdens het geslachtsverkeer niet lukt.  

Ik heb mijn rimpels  
eerlijk verdiend. 
Meryl Streep
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Interessant is ook de volgende vraag die soms gesteld wordt: 
‘Hebben we wel goede seks, als we geen zin in sm hebben?’ Veel 
mannen en vrouwen vertellen ook dat ze niet graag hun li-
chaam laten zien tijdens de seks: ze laten liever het licht uit. Of 
de verklaring hiervoor ligt in het gevoel tekort te schieten ten 
opzichte van de beelden uit de media of schuld- of schaamtege-
voelens, laten we hier in het midden. Het staat vast dat er veel 
andere vormen van dergelijke psychologische druk zijn, die 
leiden tot onzekerheid en twijfel aan jezelf: voldoe ik wel aan 
het maatschappelijke beeld? Terwijl de vraag eigenlijk zou 
moeten luiden: past dat beeld wel bij mijn eigen wensen en be-
hoeftes? Die vraag stelt bijna niemand, want om je eigen be-
hoeftes te kennen moet je een blik naar binnen werpen, iets 
wat sommigen liever niet doen. De meesten vinden het makke-
lijker om aan de oppervlakte te blijven en aan de traditionele 
eisen te voldoen, dan de rollen om te draaien en hun eigen ge-
breken en tekortkomingen onder ogen te zien. Dan moet je er 
namelijk iets aan doen.
 En dan is er nog het fenomeen dat bekendstaat als double 
standard of aging. Dat houdt in dat er voor vrouwen een jong en 
meisjesachtig schoonheidsideaal geldt: je mag maar net het 
stadium van volwassen vrouw bereikt hebben. Vrouwen moe-
ten perfect gestyled en liefst zo slank als een tiener zijn, zonder 
een spoor van grijze haren of rimpels. Geen wonder dat veel 
vrouwen het gevoel hebben dat ze op oudere leeftijd niet meer 
aantrekkelijk zijn. Mannen daarentegen worden als jonge jon-
gens, als verantwoordelijke vaders in de kracht van hun leven 
of als heren met grijzende slapen aantrekkelijk gevonden. Vaak 
wordt zelfs gezegd dat mannen met de jaren alleen maar inte-
ressanter worden. Er wordt gewoon met twee maten gemeten: 
de vrouw wordt uitsluitend als een lustobject gezien, dat op 
een bepaalde leeftijd wordt afgeschreven, terwijl mannen als 
een seksueel individu worden beschouwd, dat op elke leeftijd 
interessante kanten heeft.
 Iedereen begint als een groentje aan seks. Je oefent, pro-
beert dingen uit en maakt je stap voor stap het onbekende ter-
rein eigen. In de loop der tijd doe je ervaring op en ontwikkel en 
perfectioneer je je technieken. De ontwikkeling van je seksuele 
persoonlijkheid gaat door en de diepere betekenis van seksue-
le ontmoetingen wordt steeds belangrijker. Als je die betekenis 
eenmaal hebt gevonden, kun je nog intenser van seksualiteit 
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genieten. Seksuele rijpheid ontstaat na verloop van tijd. Dus: 
weg met slechte seks. Doe het nu goed!
 In vergelijking met de levensomstandigheden van honderd 
jaar geleden hebben de meesten het in onze westerse samenle-
ving tegenwoordig goed. Vooruitgang op medisch en econo-
misch gebied heeft welvaart gebracht. Hygiënische en arbeids-
omstandigheden hoeven over het algemeen niemand meer het 
leven te kosten. In de meeste geïndustrialiseerde landen is de 
gemiddelde levensverwachting ten opzichte van het begin van 
de twintigste eeuw met meer dan dertig jaar gestegen. Het Ne-
derlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) 
heeft berekend dat de helft van de meisjes die nu geboren wor-
den honderd jaar of ouder zal worden, en dat één op de drie jon-
gens die leeftijd zal bereiken. Nu het dagelijks leven niet meer 
alleen draait om overleven, werken en het produceren van na-
geslacht als oudedagsvoorziening, lijken we op het eerste oog 
meer tijd en middelen dan ooit tot onze beschikking te hebben: 
tijd waarin je van het leven kunt genieten en waarin ook liefde 
en seksualiteit een plek moeten krijgen. Of niet?
 Iedereen zou seks moeten (kunnen) hebben zolang hij wil. 
Welke rol liefde, erotiek en seksualiteit in je leven spelen, mag 
ieder zelf bepalen. Of het lichamelijk allemaal nog naar beho-
ren werkt als je ouder wordt, wordt volgens onderzoek vooral 
door de volgende zaken bepaald.

Zijn beide partners gezond, dus fysiek in staat om seks te 
hebben?
Er zijn leeftijdgebonden fysieke beperkingen die het seksleven, 
zoals je dat ooit had, in de weg kunnen staan. Bekende voorbeel-
den zijn erectiestoornissen, gewrichtsaandoeningen, zoals ar-
trose of artritis, ernstige ziektes, die je van je kracht beroven of 
waarvoor een operatie nodig is, of psychische aandoeningen, zo-
als de ziekte van Alzheimer en dementie. Het grootste probleem 
is niet de ziekte zelf en de bijkomende klachten, maar hoe je er-
mee omgaat. Gezondheid is relatief: waar de een veel last van 
heeft, is voor een ander geen reden tot klagen.

Heb je nog een sekspartner?
Het mag triviaal klinken dat het handig is om een sekspartner 
voorhanden te hebben, maar voor veel mensen – vooral vrou-
wen – is de realiteit helaas vaak anders. Door het verschil in ge-

De jeugd is een mooie 
tijd, maar komt op het 
verkeerde moment in  
je leven. 
Charlie Chaplin
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middelde levensverwachting loopt het aantal mannen en vrou-
wen op hogere leeftijd niet meer parallel. Op elke man van 
tachtig zijn er twee vrouwen van die leeftijd. En terwijl man-
nen over het algemeen de neiging hebben om jongere partners 
te zoeken, gaan veel vrouwen juist voor een iets oudere man. 
Dit verklaart de eenzaamheid van veel vrouwen boven de vijf-
enzestig: 28 procent heeft een man. Van de mannen in deze 
leeftijdscategorie heeft nog steeds 75 procent een partner. Vier 
keer zoveel vrouwen als mannen ouder dan 65 jaar zijn wedu-
we. In dat opzicht is het voor oudere vrouwen moeilijker om 
een nieuwe partner te vinden dan voor oudere mannen.

Waren beide partners ook op jonge leeftijd graag seksueel actief?
Wie altijd al genoot van seks zal er niet, omdat hij een paar jaar 
ouder is, de brui aan geven. Een goede start van je seksleven 
vormt een goede basis. En als je het geluk hebt gehad om een 
even onervaren maar open sekspartner te vinden, maakt dat de 
vreugde waarschijnlijk compleet, terwijl slechte ervaringen in 
het begin het plezier behoorlijk kunnen bederven. Seksualiteit 
en bijbehorende gevoelens ontwikkel je door persoonlijke er-
varingen, zowel positieve als negatieve. Die seksuele ontwik-
keling is erg afhankelijk van hoe er in je gezin met seks werd 
omgegaan: werd het als een onschuldig onderwerp behandeld 
of niet. Wie op jonge leeftijd leert dat het iets is om je voor te 
schamen, heeft het later vaak moeilijker in seksueel opzicht. 
Maar dat is niet jouw schuld!

tot sLot een verontschuLdIgIng
Schuld en schaamte, bijvoorbeeld in de vorm van een slecht ge-
weten, omdat je denkt iets te hebben gedaan wat verboden is, 
staan voor veel mensen nog steeds een ontspannen seksleven 
in de weg. Of je nu jezelf seksueel genot hebt ontzegd of vanwe-
ge eeuwenoude morele denkbeelden: het heeft invloed op je 
huidige seksuele denken en handelen. Een afstandelijke hou-
ding ten opzichte van het lichaam was lang de gangbare moraal 
en leeft vandaag de dag vaak nog voort als een soort innerlijke 
censuur. Hoe kun je dan ontspannen je seksuele gevoelens le-
ren verkennen, ontwikkelen en uiten?
 Seks vormt nog steeds een taboe. En het is taboe om te zeg-
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gen dat het zo is. Door de alomtegenwoordige aanwezigheid 
van seks en porno in de media krijg je de indruk dat we nu ont-
spannen en vrij over seks kunnen praten. We hebben alles ge-
zien, maar wie durft de intieme vragen te stellen, die echt inte-
ressant zijn, en aan wie moet je ze stellen? Bijna niemand praat 
over zijn eigen seksleven. We doen aan allerlei soorten sporten 
en vragen ervaren trainers om tips en trucs. Voor elk facet van 
het dagelijkse en niet-dagelijkse leven zijn er experts en speci-
alisten. Alleen weten we niet hoe seksualiteit in elkaar zit. Er 
zijn wel mensen die je daarbij kunnen helpen. Meer dan tachtig 
jaar geleden emigreerde de seksuologie onder druk van de na-
zi’s uit Duitsland naar de Verenigde Staten en kwam daar in de 
twintigste eeuw tot bloei. Amerika mag in veel opzichten ge-
remd en preuts overkomen, het vervult wel een voortrekkers-
rol op het gebied van sekstherapie.
 Inmiddels zijn er ook hier deskundige seksuologen die in 
drukke praktijken goed werk verrichten. Sommigen van hen 
durven zelfs gevoelige onderwerpen op seksueel gebied in het 
openbaar te bespreken. Ik wil graag de discussie aanzwengelen, 
vooroordelen en misverstanden wegnemen en vooral tegen-
wicht bieden aan alle pornografische clichés door een realisti-
sche kijk op seks te geven. Mijn hoop is dat op deze manier meer 
en meer mensen hun verlegenheid overwinnen, het heersende 
beeld van seksualiteit ter discussie stellen en hun eigen ideeën 
ontwikkelen – zonder druk van buitenaf of schaamte, maar rus-
tig en met humor. Dit boek wil de schaamte wegnemen. Iedere 
lezer kan in zijn eigen omgeving meer te weten komen over zich-
zelf en het mooiste wat er in de wereld bestaat. Daarvoor heb je 
geen therapie nodig maar gewoon een beetje informatie en de 
moed om bij je eigen gevoel te blijven. Let’s talk about sex!

If you want a boxer / 
I will step into the ring 
for you / And if you want 
a doctor / I’ll examine 
every inch of you. 
Leonard Cohen
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