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De ontwikkeling in de tijd van verkering en seksuele
ervaringen bij jongeren met cerebrale parese (CP)
Diana Wiegerink, Henk Stam, Jan Willem Gorter, Peggy CohenKettenis, Marij Roebroeck.
JKF/KFA, FWOS
Tijdens de transitie naar volwassenheid maken de meeste
jongeren een grote ontwikkeling door op het gebied van
relatievorming en seksualiteit. Jongeren met CP tussen 16-20
jaar hebben minder ervaring met verkering en seks dan hun
leeftijdgenoten, maar over de ontwikkeling van seksuele ervaring
bij jongeren met CP is weinig bekend.
Hoe verloopt de ontwikkeling van romantische en seksuele
relaties van jongeren met CP tussen 16-25 jaar en hoe is dat
vergeleken met Nederlandse leeftijdgenoten?
Bij het CP Transitieondezoek hebben 103 jongeren met CP en
normale intelligentie van 16-20 jaar een schriftelijke vragenlijst
ingevuld over intieme relaties en seksualiteit. Deze vragen waren
afkomstig uit het Nederlandse onderzoek ‘Seks onder je 25e’ van
RNG. We hebben deze jongeren 4 jaar gevolgd, waarbij ze 3x
een vragenlijst hebben ingevuld.De resultaten van de jongeren
met CP zijn vergeleken met de gegevens van dit onderzoek
onder Nederlandse leeftijdgenoten.
• Er is een duidelijke toename in ervaring met dating bij de
deelnemers
• De groep die verkering heeft blijft klein (28%) t.o.v. 63% bij
Nederlandse jongvolwassenen
• Na 4 jaar is de seksuele interesse (fantaseren en
masturberen) van jongeren met CP vergelijkbaar met
Nederlandse leeftijdgenoten (20-25 jaar)
• Over de periode van 4 jaar neemt ervaring bij alle gemeten
seksuele mijlpalen (tongzoenen, strelen onder de kleren,
naakt vrijen, geslachtsgemeenschap) behoorlijk toename in,
toe, maar is minder in vergelijking met de ervaring van
Nederlandse leeftijdgenoten.
• Jongeren met CP zijn later dan Nederlandse leeftijdgenoten
met de eerste keer tongzoenen 16.3 jaar (Ned:14.0 jaar) en
geslachtsgemeenschap18.4 jaar (Ned.:16.7 jaar)
Bedenk dat ook jongeren met CP romantische relaties hebben
en een seksuele ontwikkeling doormaken, maar deze
ontwikkleing is vaak wel wat later dan bij leeftijdgenoten.
Development of romantic relationships and sexual activity in
young adults with cerebral palsy: a longitudinal study.
Wiegerink DJ, Stam HJ, Gorter JW, Cohen-Kettenis PT,
Roebroeck ME; Transition Research Group Southwest
Netherlands. Arch Phys Med Rehabil. 2010 Sep;91(9):1423-8
Voor meer informatie over het PERRIN 16-25 onderzoek of als u
vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met
Diana Wiegerink d.wiegerink@erasmusmc.nl of met
Marij Roebroeck (projectleider) m.roebroeck@erasmusmc.nl

