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Titel (incl. subtitel) Sociale en seksuele ontwikkeling van jongeren met cerebrale 

parese (CP) vergeleken met Nederlandse leeftijdgenoten 
Onderzoekers Diana Wiegerink, Marij Roebroeck, Mireille Donkervoort, Peggy 

Cohen-Kettenis, Henk Stam 
Subsidiegevers JKF/KFA, NRF 
Aanleiding Tijdens de transitie naar volwassenheid maken de meeste 

jongeren een grote ontwikkeling door op het gebied van 
relatievorming en seksualiteit. Er is echter weinig bekend over 
deze ontwikkeling bij jongeren met CP. 

Doel- /vraagstelling Hoe verloopt de ontwikkeling van sociale, romantische en 
seksuele relaties van jongeren met CP tussen 16-20 jaar en hoe is 
dat vergeleken met Nederlandse leeftijdgenoten? 

Hoe hebben we het 
onderzoek aangepakt? 

Bij het CP Transitieondezoek hebben 103 jongeren met CP en 
normale intelligentie een schriftelijke vragenlijst ingevuld over 
intieme relaties en seksualiteit. Deze vragen waren afkomstig uit 
het Nederlandse onderzoek ‘Seks onder je 25e’ van RNG en uit 
een vragenlijst over ervaren comptentie en zelfbeeld (CBSA). De 
resultaten van de jongeren met CP zijn vergeleken met de 
gegevens van dit onderzoek onder Nederlandse leeftijdgenoten. 

Wat zijn de belangrijkste 
bevindingen? 

• Bijna alle jongeren met CP hebben vrienden en participeerden 
in verschillende sociale activiteiten, maar 33% functioneert 
beneden leeftijdsniveau op sociaal gebied (veel jongeren gaan 
bv. nog niet ’s avonds uit). De zelfwaardering van jongeren met 
CP en de waardering van hun uiterlijk is vergelijkbaar met 
leeftijdgenoten. Meisjes met CP vinden zichzelf minder sociaal 
competent dan andere Nederlandse meisjes. 

• Veel jongeren hebben ervaring met verliefdheid, daten en 
verkering, maar slechts een klein deel heeft een vaste intieme 
relatie. Vooral jongerns met CP hebben minder vaak verkering 
(11%) vergeleken met Nederlandse jongens (54%). Bij het 
aangaan van een intieme relatie ervaren veel (41%) jongeren 
met CP veel gebrek aan zelfvertrouwen en ook dat ze soms 
(23%) anders behandeld worden. 

• Jongeren met CP hebben minder ervaring met masturberen, 
tongzoenen en geslachtsgemeenschap dan hun Nederlandse 
leeftijdgenoten. De meeste jongeren met CP hebben een 
positief seksueel zelfbeeld. Bijna alle deelnemers hebben 
algemene seksuele voorlichting gehad. 
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Meer informatie - contact 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 

 


