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Samenvatting
Doel: In deze studie is de toepasbaarheid van en de waardering voor een nieuw
educatief bordspel (SeCZ TaLK) onderzocht dat de communicatie over seksualiteit
en intieme relaties bevordert onder jongeren met chronische aandoeningen.
Methoden: Er werden pilots gespeeld met 85 jongeren met een chronische aandoe‐
ning of beperking op drie mytylscholen, een polikliniek van een ziekenhuis en een
patiëntenorganisatie. Jongeren vulden een korte vragenlijst in over hun ervarin‐
gen, evenals de 12 zorgverleners en docenten die als spelleider optraden.
Resultaten: 85 procent van de jongeren vond het (erg) belangrijk seksualiteit en
intieme relaties te bespreken; 81 procent vond dat SeCZ TaLK dit mogelijk
maakte. Meisjes waren positiever over het spel dan jongens (p<.05) en jongere
deelnemers waren positiever dan oudere (p<.01). Professionals verklaarden dat de
discussie over deze onderwerpen belangrijk is voor hun werk en dat zij het spel
zouden aanbevelen bij collega’s.
Conclusie: SeCZ TaLK is een veelbelovend hulpmiddel ter bevordering van de com‐
municatie over seksualiteit met jongeren met chronische aandoeningen.
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Inleiding
Seksuele gezondheid is een belangrijk aspect van iemands welzijn en kwaliteit van
leven. Mensen met beperkingen hebben dezelfde behoeften op het gebied van
seksualiteit en voortplanting als anderen. Toch worden zij vaak geconfronteerd
met slechte toegang tot informatie en voorzieningen. Gebrek aan informatie en
communicatiemiddelen en een negatieve houding en gebrek aan kennis en vaar‐
digheden bij zorgverleners, hebben ernstigere gevolgen dan de beperkingen zelf,
zegt de WHO/UNFPA richtlijn uit 2009 [1].
De ontwikkeling van seksualiteit en intieme relaties is een overheersend streven
tijdens de adolescentie. Daarom zijn seksualiteit en voortplanting prominente
kwesties voor degenen die werken met jongeren met chronische aandoeningen en
beperkingen tijdens de transitie naar volwassenheid en volwassenenzorg [2,3]. Er
zijn aanwijzingen voor, dat jongeren met chronische aandoeningen en beperkin‐
gen meer seksuele problemen hebben [4,5,6,7] en minder tevreden zijn over hun
seksleven dan gezonde leeftijdsgenoten [8]. Jongeren met spina bifida en cystic
fibrosis meldden dat zij niet goed op de hoogte waren van algemene en ziektespe‐
cifieke kwesties rond seksualiteit [9-11]. Bovendien zijn jongeren met chronische
beperkingen in vergelijking met gezonde leeftijdgenoten vaak langzaam in het
ontwikkelen van seksuele relaties [12,13]. Dit betekent niet dat ze zich niet
wagen aan seksuele activiteit of risicovol gedrag, zoals het hebben van seks zon‐
der bescherming. Sommige onderzoeken wijzen er zelfs op dat ze hetzelfde risico‐
volle gedrag vertonen als hun gezonde leeftijdsgenoten [14-16], hoewel ander
onderzoek dit niet altijd bevestigt [12].
De communicatie over seksualiteit in gezondheidsinstellingen
Het bespreken van kwesties rond seksuele gezondheid hoort bij een goede
gezondheidszorg [2,3] en zou een educatieve missie moeten zijn voor al diegenen
die zich met de gezondheid van jongeren bezighouden [17]. Van zorgverleners en
docenten in het speciale onderwijs mag worden verwacht dat ze educatie, steun
en advies geven over de effecten die chronische aandoeningen kunnen hebben op
seksualiteit en romantische relaties. Inzicht in de gevolgen van een chronische
ziekte en/of beperking voor seksuele gezondheid en voortplanting, wordt
beschouwd als een essentieel aspect van de transitiezorg [18,19]. Helaas zijn pro‐
fessionals erg terughoudend in het bespreken van seksualiteit met patiënten.
[20-24]. Niet-medische onderwerpen, met inbegrip van seksuele gezondheid,
komen zelden ter sprake tijdens medische consulten voor jongeren met chroni‐
sche aandoeningen [9-10,25-26]. Sawin et al. vermelden dat 29% van de jongeren
met spina bifida nooit over seksualiteit hebben gesproken in relatie tot hun aan‐
doening [27] terwijl in een andere studie slechts 39% van de jongeren met spina
bifida en 30% van hun ouders melden dat ze ooit seksuele aspecten met een dok‐
ter hebben besproken [9]. In een Nederlands onderzoek verklaarde de helft van
1039 jongeren met verschillende chronische aandoeningen (12-19 jaar) dat het
belangrijk was over vruchtbaarheid en seksualiteit te spreken in relatie tot de
chronische aandoening, maar 79% van de respondenten zei dat dit nog nooit was
gebeurd [28]. Meer dan driekwart van 159 bevraagde zorgverleners in Neder‐

22

Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie 2011 (4) 1

Het gebruik van het nieuwe bordspel SeCZ TaLK om de communicatie over seksualiteit te stimuleren bij jongeren
met een chronische aandoening

landse revalidatiecentra en ziekenhuizen meende dat het bespreken van seksuali‐
teit belangrijk was in hun zorgpraktijk voor jongeren. Ook waren ze zich ervan
bewust dat op dit punt verbeteringen nodig waren [29].
Educatieve spellen voor seksuele gezondheid
Verschillende auteurs stellen dat in de gezondheidszorg voor jongeren meer aan‐
dacht nodig is voor seksualiteit en voortplanting [25,30]. Omdat er in Nederland
geen specifieke hulpmiddelen of interventies beschikbaar waren om de communi‐
catie over seksuele gezondheid voor jongeren met chronische aandoeningen te
bevorderen, hebben we een nieuwe interventie ontwikkeld in de vorm van een
spel. Spellen stimuleren de interactie tussen de participanten, ze zijn leuk om te
spelen en ze worden gezien als hulpmiddelen om de deelnemers tot leren te sti‐
muleren. Jongeren kunnen van elkaar leren in groepsdiscussies en communica‐
tieve rollenspellen [31]. Enkele studies concluderen dat door het spelen van een
spel de kennis over gezondheid kan toenemen [32,33] en er zijn aanwijzingen dat
het spelen van educatieve bordspellen het vertrouwen in eigen leervermogen
(self-efficacy) vergroot [34].
Doel is om in een beschrijvend en cross-sectioneel onderzoek de toepasbaarheid
van en de waardering voor het nieuw ontwikkelde bordspel SeCZ TaLK na te gaan,
zowel onder jongeren met chronische aandoeningen als onder professionals. SeCZ
is een acroniem voor Seksualiteit en Chronische Ziekten.
Methoden
Selectie en deelnemers
Aan 100 professionals uit een database van zorgverleners en leerkrachten in het
speciaal onderwijs werd gevraagd het bordspel in hun instelling te testen. Vijf
organisaties namen deel aan de studie: drie mytylscholen met een afdeling voor
voortgezet speciaal onderwijs, een polikliniek van een academisch ziekenhuis en
een patiëntenorganisatie.
Procedure
Aan de deelnemende organisaties stelden we een spelleider ter beschikking die
zowel gezondheidsvoorlichter was als dramadocent. Op twee van de drie scholen
en bij de patiëntenorganisatie speelde deze spelleider het spel met jongeren. In de
twee andere organisaties begeleidden de eigen professionals het spel. In alle orga‐
nisaties werd het spel meerdere malen in verschillende groepen gespeeld. Na een
spelronde kregen de deelnemende jongeren en professionals een korte vragenlijst
voorgelegd waarin gevraagd werd naar hun ervaringen met het spel.
Interventie SeCZ TaLK
De geteste interventie is SeCZ TaLK, een nieuw ontwikkeld educatief bordspel dat
met behulp van vragen en communicatieve opdrachten een breed scala aan
thema’s rond seksuele gezondheid aanspreekt (Figuur 1). Een team van negen
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deskundigen op het gebied van seksualiteit en gezondheidszorg, waarvan een sek‐
suoloog, zorgverleners uit de jongerenzorg, deskundige patiënten en onderzoe‐
kers deel uitmaakten, ontwikkelde via een proces van participatieve ontwikkeling
een prototype, samen met 16 jongeren met chronische aandoeningen. In twee
expertbijeenkomsten selecteerden zij de thema’s en werkten zij de items uit. Hier‐
bij werd vastgehouden aan de volgende richtlijnen. De interventie moest zijn:
educatief, speels, open voor sekseverschillen, respectvol ten aanzien van culturele
verschillen en seksuele voorkeuren, een positieve houding tegenover seksualiteit
laten zien en tegelijk wijzen op risicovol gedrag en seksueel misbruik. Niet in de
laatste plaats moest het kwesties rond seksuele gezondheid aanspreken in relatie
tot chronische aandoeningen. Jongeren met verschillende chronische aandoenin‐
gen staan vaak voor dezelfde barrières en uitdagingen [3]. Veel items of vragen in
het spel gaan iedereen aan, onafhankelijk van bijzondere noden op gezondheids‐
gebied. Bijvoorbeeld: Wanneer vertel je een vriend dat je een ziekte hebt? Is uitgaan
voor jou hetzelfde als voor een iemand zonder aandoening? Hoe en waar ontmoet je
andere mensen? Heb je je dokter ooit vragen gesteld over erfelijkheid, vruchtbaarheid,
zwangerschap, fysieke beperkingen of voorbehoedsmiddelen? Ziektespecifieke zaken
kunnen gemakkelijk ter sprake komen op grond van algemene items die voor
iedereen van belang zijn. Soms worden algemene symptomen genoemd (zoals ver‐
moeidheid, pijn of incontinentie). Ook kunnen de items casusbeschrijvingen
bevatten zoals: ‘Stel je de volgende situatie voor: je bent in het winkelcentrum met je
rolstoel en sommige mensen beginnen flauwe grappen te maken. Wat zou je doen of wat
zou je zeggen?’
Het spel is ontwikkeld om te worden gespeeld in kleine groepen (3-8 deelnemers)
van jongeren tussen 12-15 jaar. Het kan worden gespeeld door gemengde groepen
van jongens en meisjes. Er is altijd een spelleider aanwezig. Het spel bestaat uit
een speelbord, pionnen, een dobbelsteen, fiches, reactiekaarten met de tekst ‘ja’,
‘nee’ of ‘bloos’ en 66 speelkaarten met 264 items erop uit vier domeinen: Seksuali‐
teit, Relaties, Je lichaam, Toekomst. Vanaf de startpositie zetten de spelers hun
pionnen een aantal stappen vooruit nadat ze met een dobbelsteen hebben
gegooid. Afhankelijk van het symbool waarop de pion terecht komt, moet een
speelkaart worden genomen van een van de drie stapels ‘Weten’, ‘Mening’, ‘Doen’.
De kaarten geven drie soorten items: Stelling, Open Vraag, Rollenspel. Stellingen
en open vragen hebben betrekking op een Mening of het zijn feitelijke vragen
(Weten). Onder ‘Doen’ vallen vooral rollenspellen.
– Deelnemers wordt gevraagd op stellingen te reageren met een ‘ja’, ‘nee’ of
‘bloos’-kaart. Voorbeelden: ‘Ik praat met mijn ouders over seks.’ ‘Ik heb er geen
moeite mee een relatie te hebben met iemand met een beperking of een aandoe‐
ning.’
– Open Vragen zijn voor individuele deelnemers. Voorbeelden: ‘Noem vier
fysieke veranderingen bij meisjes in de puberteit.’’Stel je voor dat jij en je vriend
seks willen hebben, maar jij bent erg moe. Wat doe je dan?’ ‘Welk deel van je
lichaam vind je mooi?’
– Rollenspel. Voorbeelden: ‘Speel dat iemand je dure cadeaus belooft wanneer je
met hem/haar mee haar huis gaat. Wat doe je en wat zeg je?’ ‘Speel dat je een aan‐
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trekkelijk iemand in een café ziet. Wat doe je en wat zeg je?’ ‘Speel dat je aan je
dokter vraagt of het voor jou mogelijk is seks te hebben en kinderen te krijgen.’
Figuur 1

Het SeCZ TaLK-bordspel

De ‘blooskaart’ geeft deelnemers de mogelijkheid hun beurt over te slaan wanneer
ze zich te verlegen voelen om te antwoorden. Maar participeren wordt aangemoe‐
digd en het beantwoorden van vragen en het meedoen in rollenspellen wordt
daarom beloond met fiches. Het spel duurt 1 tot 2 uur, afhankelijk van het aantal
deelnemers en het aantal fiches dat de spelleider uitdeelt. SeCZ TaLK moet wor‐
den gespeeld onder toezicht van een docent, zorgverlener, psycholoog of sociaal
werker. De professional treedt op als spelleider en zorgt ervoor dat de deelnemers
naar elkaar luisteren, tactvol zijn en niet om elkaars antwoorden lachen. Het spel
is zo ontworpen dat het grotendeels voor zichzelf spreekt en dat spelleiders geen
speciale training nodig hebben. Er is een uitvoerige gebruiksaanwijzing die tevens
antwoorden op alle vragen bevat plus verwijzingen naar relevante websites en
andere bronnen.
Metingen
Er werden twee verschillende vragenlijsten ontwikkeld om algemene meningen,
de waardering voor en de toepasbaarheid van het spel te meten. Een vragenlijst
voor jongeren en een voor de betrokken professionals. Er werd gebruik gemaakt
van 5-punts Likert-items (1 = helemaal oneens, 2 = een beetje mee oneens, 3 =
niet mee eens, niet mee oneens, 4 = een beetje mee eens, 5 = helemaal mee eens).
In Tabel 2 worden alle items genoemd.
Het SeCZ TaLK Evaluatieformulier voor Jongeren bestond uit twee algemene
items en een waarderingsschaal. Het eerste item ging over het belang van spreken

Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie 2011 (4) 1

25

Heleen van der Stege, AnneLoes van Staa, Sander R. Hilberink & Adriaan Ph. Visser

over seksualiteit en relaties in het algemeen (‘Ik vind het belangrijk om te kunnen
praten over seks en relaties’). In het tweede werd beoordeeld hoe de jongere de
geboden gelegenheid om zich in de groep uit te spreken ervoer (‘Ik durfde mijn
mening te geven’). De Waarderingsschaal bestond uit zeven items, zoals: ‘Ik vind
het spel leuk om te spelen’ ‘Het spel zorgt ervoor dat je kunt praten over seks en rela‐
ties.’ Ook werd gevraagd naar de omstandigheden waarin het spel was gespeeld,
de leeftijd en de sekse van de speler.
De SeCZ TaLK Vragenlijst voor professionals bestond uit drie algemene stellingen
(‘Het bespreekbaar maken van seksualiteit en relaties is noodzakelijk voor de jongeren
waar ik mee te maken heb.’ ‘Er wordt bij jongeren met een chronische aandoening of
beperking voldoende aandacht besteed aan seksualiteit en relaties.’ ‘Ik kan dit spel bege‐
leiden zonder aanvullende training.’) en een toepasbaarheidsschaal bestaande uit
vier items: ‘Het bordspel SeCZ TaLK is bruikbaar binnen de instelling waar ik werk‐
zaam ben.’ ‘Dit spel is nuttig en leerzaam voor de jongeren waarmee ik te maken heb.’
In de vragenlijst werd ook gevraagd naar de organisatie, het beroep en sekse van
de professional.
Analyse van de gegevens
Bij de algemene thema’s uit het SeCZ TaLK Evaluatieformulier en de waarderings‐
schaal werden de gemiddelde scores vergeleken van jongens en meisjes, tussen
drie leeftijdsgroepen (<15, 15-18, >18) en tussen drie verschillende instellingen
met uiteenlopende patiëntengroepen (speciaal onderwijs, polikliniek, patiënten‐
organisatie). De betrouwbaarheid van de waarderingsschaal was goed (Cronbach’s
alpha = .81). Op de zeven items uit de Waarderingsschaal van SeCZ TaLK werd
een principale componentenanalyse (PCA) uitgevoerd, waaruit bleek dat een com‐
ponent een eigenwaarde had boven Kaisers criterium van 1 en 48.9% van de vari‐
antie verklaarde. Alle items hadden een factor lading van .49 of hoger. We
gebruikten beschrijvende statistiek en one-way ANOVA en post hoc vergelijkin‐
gen volgens Scheffé’s test om bij diverse groepen het belang vast te stellen van
het spreken over seksualiteit in het algemeen, de waardering voor het spel en de
bereidheid van jongeren om tijdens het spel meningen te uiten. Het significantie‐
niveau werd op p <.05 gesteld.
Voor de analyse van de algemene items op het SeCZ TaLK Evaluatieformulier
voor Professionals en de Toepasbaarheidsschaal werd beschrijvende statistiek
gebruikt. De Toepasbaarheidsschaal bestond uit vier Likert-items en had een
goede betrouwbaarheid (Cronbach’s alpha = .72). Vanwege de kleine steekproef
werd geen variantieanalyse gedaan.
Resultaten
Karakteristieken van de jongeren
In totaal namen 85 jongeren met een chronische aandoening of beperkingen aan
het onderzoek deel (zie Tabel 1). Vijftien van hen hadden neuromusculaire aan‐
doeningen, 28 waren sinds hun geboorte besmet met het HIV-virus en 42 hadden
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Tabel 1

Achtergrondkenmerken van adolescenten (n=85) en professionals
(n=12)

Adolescenten

N

%

42

49.4

Organisatie
Mytylschool (n=3)
HIV Polikliniek van een academisch ziekenhuis

28

32.9

Patiëntenorganisatie spierziekten (VSN)

15

17.6

jongens

39

45.9

meisjes

46

54.1

11-14 jaar

30

35.3

15-17 jaar

34

40.0

>18 jaar

21

24.7

Professionals

N

Sekse

Leeftijd

Organisatie
Mytylschool (n=3)

6

HIV Polikliniek van een academisch ziekenhuis

4

Patiëntenorganisatie spierziekten (VSN)

2

Sekse
jongens

2

meisjes

10

Beroep
Verpleegkundige

3

Leerkracht

3

Gz psycholoog

2

Maatschappelijk werker

2

Fysiotherapeut

1

Onbekend

1

motorische beperkingen en bezochten het speciaal onderwijs (cluster 3). Zesen‐
veertig procent waren jongens, 54% waren meisjes. De gemiddelde leeftijd was
16.7 jaar (SD=4.2), de leeftijd van de jongeren varieerde van 11 tot 28 jaar.
Het belang van praten over seksualiteit en relaties
Gemiddelde scores en percentages bij alle items zijn te vinden in Tabel 2. Gemid‐
delde scores in relatie tot organisatie, leeftijd en geslacht worden weergegeven in
Tabel 3. Bijna tweederde (62.4%) was het helemaal eens bij het item: ‘Ik vind het
belangrijk om te kunnen praten over seks en relaties’, nog eens 22.4% was het hier
een beetje mee eens, 5.9% was neutraal en 9.5% was het er (helemaal) mee
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Tabel 2

De SeCZ TaLK Evaluatie Vragenlijst1

Jongeren (n=85)
1. Ik vind het belangrijk om te kunnen praten over seks en relaties
2. Waarderingsschaal (range 7-35)

M

SD

4.35

1.03

26.11

6.11

a) Ik vind het spel leuk om te spelen

4.46

.81

b) Ik vind het spel spannend om te spelen

3.20

1.31

c) Ik wil dit spel nog een keer spelen

3.85

1.25

d) Ik vind dit spel zinvol voor mij

3.69

1.36

e) Het spel zorgt er voor dat je kan praten over seks en relaties

4.18

1.22

f) Het is nodig dat dit spel wordt gespeeld

3.76

1.25

g) Ik heb iets nieuws gehoord of geleerd

2.98

1.58

3. Ik durfde mijn mening te geven (range 1-5)

4.65

.61

1. Het bespreekbaar maken van seksualiteit en relaties is noodzakelijk voor
de jongeren waar ik mee te maken heb (range 1-5)

5.00

.00

2. Er wordt bij jongeren met een chronische aandoening of beperking
voldoende aandacht besteed aan seksualiteit en relaties (range 1-5)

3.00

1.12

3. Ik kan dit spel begeleiden zonder aanvullende training (range 1-5)

4.25

.96

α
.81

Professionals (n=12)

18.75

1.91

a) Het bordspel SeCZ TaLK is bruikbaar binnen de instelling waar ik
werkzaam ben

4. Toepasbaarheidsschaal (range 4-20)

4.50

.67

b) Dit spel is nuttig en leerzaam voor de jongeren waarmee ik te maken
heb

4.50

.90

c) Ik zou dit spel nog een keer willen gebruiken

4.92

.28

d) Ik kan het spel aanbevelen bij mijn collega’s

4.83

.57

1Alle

eens)

.72

items zijn gescoord op een 5-punts Likert schaal (1=helemaal oneens tot 5=helemaal mee

oneens. Er waren geen significante verschillen tussen jongens en meisjes. Wel
hechtten de diverse leeftijdsgroepen verschillende waarde aan het bespreken van
seksualiteit en relaties. Post hoc vergelijkingen volgens Scheffé’s test gaven aan
dat de oudste leeftijdsgroep (>18 jaar) dit belangrijker vond dan de jongste (<15
jaar), (p<.05). De verschillen tussen andere leeftijdsgroepen waren niet signifi‐
cant. Er waren geen verschillen tussen de organisaties.
De waardering van de jongeren voor het spel
Gemiddelden en percentages bij alle items van de Waarderingsschaal worden
weergegeven in Tabel 2. Gemiddelde scores in relatie tot organisatie, leeftijd en
geslacht weergegeven in Tabel 3. De gemiddelde score was 26.11 (SD=6.11) met
een range van 7 tot 34. Meisjes vonden het spel leuker dan jongens. Er waren ook
significante verschillen tussen de leeftijdsgroepen. De jongere leeftijdsgroep (<15
jaar) had de hoogste gemiddelde score en uit post hoc vergelijkingen volgens
Scheffé’s test, bleek dat deze jongste groep significant verschilde van die in de

28

Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie 2011 (4) 1

Het gebruik van het nieuwe bordspel SeCZ TaLK om de communicatie over seksualiteit te stimuleren bij jongeren
met een chronische aandoening

Tabel 3

De Jongeren SeCZ TaLK Evaluatie Vragenlijst gerelateerd aan sekse,
leeftijd en organisatie
N

Mean1

SD

1. Belang om te kunnen praten over relaties en 85
seksualiteit (range 1-5)

4.35

1.03

Jongens

39

4.28

1.23

Meisjes

46

4.41

.83

11-14 jaar

30

4.00

1.11

15–17 jaar

34

>18 jaar

21

Mytylschool

F Df

p

.33 1/83

.563

4.41

1.10

4.76

1.03 3.68 2/82

.029

42

4.12

1.21

Polikliniek

28

4.50

.83

Patiëntenorganisatie

15

4.73

.59 2.46 2/82

2. Waarderingsschaal (range 7-35)

85

26.11

6.11

Jongens

39

25.53

6.31

Meisjes

46

27.45

5.67 5.03 1/83

11–14 jaar

30

28.73

4.90

15–17 jaar

34

25.26

5.74

>18 jaar

21

23.76

7.10 5.07 2/82

Mytylschool

42

25.11

6.00

Polikliniek

28

28.78

5.65

Patiëntenorganisatie

15

23.93

5.92 4.52 2/82

3. Mening durven geven tijdens spelsessie (range 85
1-5)

4.65

Jongens

39

4.59

0.71

Meisjes

46

4.70

0.51

11–14 jaar

30

4.63

0.55

.028

.008

.014

.61

.63 1/83

.430

.154

15–17 jaar

34

4.53

0.74

>18 jaar

21

4.86

0.35 1.91 2/84

Mytylschool

42

4.43

.73

Polikliniek

28

4.86

.35

Patiëntenorganisatie

15

4.87

.35 5.92 2/82

1

.091

.004

Noot: een hogere score betekent een hogere waardering of een hoger belang

oudste leeftijdsgroep (>18 jaar). De verschillen tussen andere leeftijdsgroepen
waren statistisch niet significant.
Jongeren uit de polikliniek hadden de hoogste score op de Waarderingsschaal. De
gemiddelde scores verschilden significant tussen de drie organisaties. Post hoc
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vergelijkingen volgens Scheffé’s test bevestigden dat de waardering bij jongeren
uit de polikliniek hoger was dan van die uit de andere organisaties (p<.05).
De vrijheid meningen te uiten tijdens het spel
Bijna alle jongeren voelden zich vrij hun mening te uiten tijdens het spel: 70.6%
was het helemaal eens met de stelling: ‘Ik durfde mijn mening te geven’, 24.7% was
het er een beetje mee eens, 3.5% was neutraal en 1.2% was het er een beetje mee
oneens. In Tabel 2 en 3 zijn de gemiddelden weergegeven. Er werden geen signifi‐
cante verschillen gevonden naar geslacht of leeftijd. De gemiddelde scores ver‐
schilden wel bij de drie organisaties. Post hoc vergelijkingen volgens Scheffé’s test
wezen uit dat jongeren van de polikliniek en de patiëntenorganisatie zich vrijer
voelden in het uiten van hun mening dan jongeren die het speciaal onderwijs
bezochten (p<.05).
De mening van de professionals
Twaalf professionals traden als spelleider op en vulden het SeCZ TaLK Evaluatie‐
formulier voor Professionals in. In Tabel 1 worden achtergrondkarakteristieken
gegeven. De gemiddelde scores van de professionals bij alle items zijn te vinden in
Tabel 2. Iedereen was het helemaal eens met de stelling: ‘Het bespreekbaar maken
van seksualiteit en relaties is noodzakelijk voor de jongeren waar ik mee te maken heb.’
De meningen verschilden over de stelling: ‘Er wordt bij jongeren met een chronische
aandoening of beperking voldoende aandacht besteed aan seksualiteit en relaties.’ Vier
respondenten waren het er ‘niet mee eens, niet mee oneens’, vier waren het er
(een beetje) mee eens, vier (een beetje) mee oneens. De resultaten in relatie tot de
organisaties, met verschillende patiëntengroepen en verschillende typen professi‐
onals, zijn te vinden in Tabel 4. Verpleegkundigen (n=3) waren het helemaal eens
met de veronderstelling dat er voldoende aandacht voor seksualiteit was in hun
patiëntengroep. Tien professionals waren het overwegend eens met de stelling: ‘Ik
kan dit spel begeleiden zonder aanvullende training.’
De gemiddelde score op de Toepasbaarheidsschaal was 18.75 (SD=1.91) met een
range van 14 tot 20. Leerkrachten uit het speciaal onderwijs leken de hoogste sco‐
res te hebben.
Discussie en conclusie
Het bevorderen van een positieve seksualiteit in de gezondheidszorg
Positieve seksualiteit wordt gedefinieerd als een positieve en respectvolle benade‐
ring van seksualiteit en seksuele relaties, en de mogelijkheid plezierige en veilige
seksuele ervaringen te hebben, vrij van dwang, discriminatie en geweld [35]. De
meeste studies op het gebied van seksuele gezondheid en gezonde voortplanting
behandelen negatieve aspecten van de seksualiteit, zoals tienerzwangerschap,
seksueel misbruik, onveilige seks en seksueel overdraagbare ziekten. De literatuur
die ingaat op seksuele gezondheid in relatie tot chronische aandoeningen en
beperkingen is geen uitzondering op deze regel. Maar seksuele gezondheid is
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Tabel 4

De professional SeCZ TaLK Evaluatie Vragenlijst gerelateerd aan
organisatie en discipline
Mean1

SD N

1. Het bespreekbaar maken van seksualiteit en relaties is noodzakelijk voor de jongeren waar ik mee te maken heb (range 1-5)

5.00

.00 12

Mytylschool

5.00

.00 6

Polikliniek

5.00

.00 4

Patiëntenorganisatie

5.00

.00 2

Verpleegkundige

5.00

.00 3

Leerkracht

5.00

.00 3

Anders

5.00

.00 6

2. Er wordt bij jongeren met een chronische aandoening of
beperking voldoende aandacht besteed aan seksualiteit en
relaties (range 1-5)

3.00

1.12 12

Mytylschool

2.67

1.21 6

Polikliniek

3.75

.95 4

Patiëntenorganisatie

2.50

.70 2

Verpleegkundige

4.00

1.00 3

Leerkracht

3.00

1.00 3

Anders

2.50

1.04 6

3. Ik kan dit spel begeleiden zonder aanvullende training
(range 1-5)

4.25

.96 12

Mytylschool

4.50

.54 6

Polikliniek

4.25

.95 4

Patiëntenorganisatie

3.50

2.12 2

Verpleegkundige

4.00

1.00 3

Leerkracht

4.67

.57 3

Anders

4.17

1.16 6

4. Toepasbaarheidsschaal (range 4-20)

18.75

1.91 12

Mytylschool

19.33

.40 6

Polikliniek

18.75

1.50 4

Patiëntenorganisatie

15.50

2.12 2

Verpleegkundige

18.33

1.52 3

Leerkracht

20.00

.00 3

Anders

18.33

2.42 6

1

Noot: een hogere score betekent een hoger belang of een grotere toepasbaarheid

meer dan de afwezigheid van ziekte en risicovol gedrag. Seksueel plezier en bevre‐
diging zijn integrale onderdelen van het welzijn en vragen om universele erken‐
ning en bevordering.
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Hoewel mensen met beperkingen in dit opzicht voor een uitdaging staan, is het in
het debat over seksuele gezondheid bij chronische aandoeningen beter niet de
problemen als basis te nemen; het moet uitgaan van de positieve erkenning van
hun seksuele mogelijkheden.
In onze studie bevestigden zowel jongeren met chronische aandoeningen als pro‐
fessionals dat het belangrijk is seksualiteit speels en zonder vooroordelen te
bespreken. Enigszins onverwacht bleken meisjes en de jongste groep jongeren
(<15 jaar oud) het meest enthousiast te zijn. Dit lijkt erop te wijzen dat in het bij‐
zonder de jongste groep erop gebrand is meer te praten en leren over zaken rond
de seksuele gezondheid.
Educatieve interventies rond seksuele gezondheid gelden als een geschikte strate‐
gie bij het bevorderen van seksuele gezondheid voor jongeren in het basis- en
voortgezet onderwijs [17]. Aan de andere kant bespreken professionals in de
gezondheidszorg gewoonlijk niet met hun patiënten over seksualiteit, omdat ze
zich er ongemakkelijk bij voelen en het zelfs vinden botsen met een professionele
houding [20-24]. Verpleegsters lijken er bijvoorbeeld vanuit te gaan dat patiënten
geen bespreking van het onderwerp seksualiteit verwachten [22]. Negatief gezien
kunnen machtsrelaties de zaken ook ingewikkeld maken: bij de omgang met jon‐
geren bestaat het risico beschuldigd te worden van ongewenste intimiteiten en
onbehoorlijk gedrag. Bovendien bemoeilijkt de alomtegenwoordigheid van ouders
tijdens pediatrische consulten het openlijk bespreken van seksualiteit en intieme
relaties. Om te garanderen dat psychosociale onderwerpen systematisch aan de
orde komen, bevelen we het gebruik aan van het screeningsinstrument voor psy‐
chosociale risicofactoren HEADDS (Home, Education, Activities, Drugs, Sexuality,
Suicide/depression) [36]. Het wordt gebruikt tijdens consulten met jongeren in
afwezigheid van hun ouders [19].
Educatieve spellen
Dat spellen deugdelijk zijn voor leren en communicatie is niet goed aangetoond.
Er bestaat enige scepsis over hun effectiviteit als leermiddel [37]. Niettemin wor‐
den spellen beschouwd als instrumenten om gedifferentieerde leerlingengroepen
mee te motiveren en te ondersteunen [31]. Blijkens onze ervaringen had SeCZ
TaLK als sterk punt dat het leuk was om te spelen: 92.6% van alle jongeren vond
dit.
Het lijkt cruciaal te zijn een open atmosfeer te creëren, waarin gesprekken over
intieme relaties en seksualiteit mogelijk zijn. De groepssamenstelling moet
daarom weloverwogen zijn. In deze studie gebruikten we gemengde groepen. Dat
is een beperking, omdat de seksuele ontwikkeling, de behoeften en voorstellingen
van jongens en meisjes verschillen. Aan de andere kant stimuleerde het beide wel
wat van elkaar te leren.
Soms wordt gêne als een belemmering genoemd voor het gebruik van een educa‐
tief spel in groepsverband [37]. In enkele van onze groepen kenden veel deelne‐
mers elkaar al, ze zaten vaak bij elkaar in de klas. Dit kan een nadeel zijn bij het
bespreken van intieme onderwerpen. Mogelijk verklaart dit ook dat degenen die
op de speciale scholen zaten zich wat minder vrij voelden in het uiten van hun
mening. Gelukkig was dit over het geheel genomen geen groot probleem bij het
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spelen van SeCZ TaLK: in onze studie was 95.3% het (een beetje of helemaal) eens
met de stelling: ‘Ik voelde me vrij mijn mening te uiten tijdens het spel.’ Hierbij kan
ook meespelen dat de mogelijkheid bestond een ‘bloos’-kaart te spelen wanneer
de dingen te gevoelig werden.
Bijna 40% van de jongeren was het oneens met de stelling: ‘Ik heb iets nieuws
gehoord of geleerd’, wat erop wijst dat het spel niet kan dienen ter vervanging van
praatjes of lessen in het onderricht over seksuele gezondheid.
Beperkingen
Onze studie is bedoeld als een voorlopige test van het spel in een beperkte steek‐
proef van jongeren en professionals. Het werd getest in een steekproef van early
adopters, die overtuigd waren van de noodzaak educatie in positieve seksuele
gezondheid op te nemen in hun dagelijkse praktijk en die er vertrouwen in had‐
den dat ze dit aankonden. Ze kunnen daarom niet als representatief worden
beschouwd voor alle professionals die met jongeren met chronische aandoenin‐
gen werken. Het blijft dan ook onduidelijk of het spel bij gebruik op bredere
schaal ook nog zonder aanvullende training voor de spelleiders kan. De invloed en
de effecten van het spel vereisen verder onderzoek.
Belangrijkste beperking aan ons onderzoek is dat het geen gecontroleerde studie
was naar de effectiviteit van het spel, gemeten naar toegenomen kennis, positieve
houdingen en overtuigingen en een toegenomen vertrouwen in eigen leervermo‐
gen (self-efficacy) op het gebied van seksuele gezondheid. Er zijn weinig studies
met een gecontroleerd design naar vergelijkbare interventies [34]. De meeste
interventies op het gebied van seksuele gezondheid voor jongeren zijn zelfs hele‐
maal niet geëvalueerd [17]. In een studie naar een educatief bordspel voor pre‐
ventie van knokkelkoorts [34], werd het vertrouwen in eigen leervermogen geme‐
ten met behulp van een vragenlijst en bleken jongeren meer zelfvertrouwen te
hebben in hun omgang met knokkelkoorts. De self-efficacy van jongeren zal in
een vervolgstudie naar de effectiviteit van SeCZ TaLK onderdeel uitmaken.
Toepassing in de praktijk
SeCZ TaLK is zowel vanuit het perspectief van de jongere als vanuit dat van de
professional een aantrekkelijke interventie. Niettemin kan het gebruik ervan ook
controversieel zijn, omdat er een erg gevoelig onderwerp mee wordt aangesneden:
over seks praten met minderjarigen. Hierdoor ontstaan ethische vragen op pun‐
ten als vertrouwelijkheid, veiligheid en instemming van de ouders. In onze studie
bleken hier geen ernstige barrières te liggen. Het spel werd op de scholen geïntro‐
duceerd als onderdeel van het curriculum voor seksuele gezondheid en in de HIVkliniek als onderdeel van de reguliere behandeling. Gebruik van het spel in andere
instellingen en andere populaties, zoals bepaalde religieuze groepen, zou tot con‐
troverse kunnen leiden. Het besluit van jongeren om niet mee te doen moet
gerespecteerd worden.
Het succes van het gebruik van het spel hangt af van de houding van de zorgverle‐
ners en de docenten tegenover seksuele gezondheid van jongeren met beperkin‐
gen.
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In deze studie waren alle professionals het erover eens dat het erg belangrijk is
met jongeren met beperkingen te praten over relaties en seksualiteit. Ze waren
zeer gemotiveerd voor het experiment met SeCZ TaLK in hun eigen praktijk en
stonden open voor het leren en toepassen van nieuwe vaardigheden. In andere
studies hebben zorgprofessionals de behoefte geuit aan meer onderricht en meer
vaardigheden gericht op het werk met jongeren met chronische ziekten [38]. Hoe‐
wel SeCZ TaLK is ontworpen voor relatief eenvoudig gebruik en er een uitvoerige
gebruiksaanwijzing is bijgevoegd, kunnen professionals die zich ongemakkelijk
voelen bij het aanspreken van seksuele onderwerpen het moeilijk vinden als spel‐
leider op te treden. Omdat de spelleider cruciaal is, zou een korte training voor
deze professionals nuttig kunnen zijn.
Conclusies
Een educatief bordspel als SeCZ TaLK is een veelbelovend hulpmiddel om
gesprekken aan te moedigen over seksualiteit en intieme relaties met jongeren
met chronische aandoeningen en beperkingen. Het spel wordt door beide seksen
gewaardeerd en is bruikbaar voor een brede leeftijdsgroep. Het bleek bruikbaar in
verschillende organisaties, waaronder speciale scholen, poliklinieken en patiën‐
tenorganisaties, met verschillende patiëntengroepen. Jongeren vonden praten
over seksualiteit en intieme relaties belangrijk en de meesten vonden dat dit door
SeCZ TaLK mogelijk werd gemaakt. Bijna alle deelnemers voelden zich tijdens het
spel vrij in het uiten van hun mening en vonden het leuk om het te spelen. Pro‐
fessionals in de gezondheidszorg en het onderwijs vonden het spel eveneens leuk
en zouden het aanbevelen bij hun collega’s. Verdere toepassing van het bordspel
zal worden gemonitord en de effecten zullen worden geëvalueerd.
Praktische toepassingen
Het bordspel is ontworpen voor gebruik in kleine groepen, ervan uitgaande dat
hierbij kleine aanpassingen nodig kunnen zijn. In speciale scholen en in woon‐
voorzieningen zijn kleine groepen vanzelf te vinden, maar ze zijn niet zomaar
beschikbaar binnen de klinische zorg. Er zijn echter ontwikkelingen die ook het
gebruik van SeCZ TaLK ten goede kunnen komen, zoals de psycho-educatieve
groepen die chronisch zieke kinderen helpen om te gaan met hun aandoening
[39]. In Nederlandse revalidatiecentra zijn nu Jongvolwassenen Teams die
groepstherapie aanbieden waarin ook SeCZ TaLk opgenomen zou kunnen wor‐
den, bijvoorbeeld in de module ‘Vriendschap, Verkering & Vrijen’ [40]. Diverse
Nederlandse ziekenhuizen hebben met succes groepsconsulten voor jongeren
geïntroduceerd [41]. Zij bieden ruimte voor het bespreken van ziektegerelateerde
onderwerpen en zouden ook geschikt kunnen zijn voor het gebruik van SeCZ
TaLK. Bij individuele consulten kan jongeren worden gevraagd een aantal kaarten
uit het spel te kiezen die gaan over onderwerpen waarin zij geïnteresseerd zijn.
Het gebruik van SeCZ TaLK maakt positieve communicatie over seksuele gezond‐
heid mogelijk en is een praktisch hulpmiddel voor een variatie aan diensten die
gericht zijn op jonge mensen met chronische aandoeningen en beperkingen.
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