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Seksuoloog worden? Bordje aan de deur volstaat
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Bekende seksuologen zat in Vlaanderen. Goedele Liekens natuurlijk, Kaat Bollen, maar ook Alexander Witpas of Wim Slabbinck,
bekend als koppelaars in het VTM-programma Blind getrouwd. Want als het moet klikken, moet het ook klikken in de slaapkamer. Iets
wat niet alleen geldt voor jonge mensen aan het begin van een relatie. “Die jonge koppels zijn inderdaad een deel van de mensen die
wij helpen”, zegt Witpas, ook voorzitter van de Vlaamse vereniging voor Seksuologie, met zo'n tweehonderd leden. “Maar het gaat veel
verder.”

Maar liefst 43 procent van de Vlaamse mannen en 35 procent van de vrouwen kampt met een seksuele functiestoornis zoals te veel
of te weinig zin, premature ejaculatie, erectiestoornissen of overdreven droogheid. Niet iedereen heeft professionele hulp nodig. Maar
toch geeft één op de tien Vlaamse mannen en één op de vijf vrouwen aan ook echt last te hebben van de stoornis.

Seksueel geweld

De nood aan (gespecialiseerde) begeleiding door een seksuoloog is dus groot. Al moet die dan wel correct opgeleid zijn. En een
garantie daarop is er nu niet in België.

“Zolang de beroepstitel niet erkend is, kan jammer genoeg iedereen zich uitroepen tot seksuoloog”, zegt Nathalie Muylle, Kamerlid
voor CD&V. Zij dient nu een wetsvoorstel in om die erkenning te regelen. “De huidige situatie is onaanvaardbaar, onder meer omdat
het vaak om kwetsbare mensen gaat.”

Seksuologen buigen zich lang niet alleen over mannen met een te hoog libido, maar bekommeren zich ook over slachtoffers van
seksueel geweld, of chronisch zieken die door hun aandoening of behandeling problemen ervaren, zoals kankerpatiënten of diabetici.

“Het wordt dringend tijd dat we hen kwaliteitsvolle hulp garanderen”, zegt Witpas. “In principe kan iedereen terecht bij zijn huisarts of
specialist. Maar in de praktijk zijn dokters totaal niet opgeleid in het bespreken en aanpakken van seksuele problemen.”

Iets wat ook de Hoge Gezondheidsraad erkent. In een advies uit 2017 benadrukt de raad zelfs dat traditionele hulpverleners die bij een
patiënt seksuele problemen vermoeden, die meestal niet eens durven aan te kaarten.

Naar de unief

Het wetsvoorstel legt duidelijke voorwaarden op aan wie nog als seksuoloog wil werken. Alleen wie een universitaire opleiding in de
seksuologie volgt, inclusief een stage, kan nog aan de slag als 'nieuwe' seksuoloog.

Een kandidaat moet na die opleiding bovendien maximaal drie jaar onder supervisie werken. Er zijn wel tijdelijke
overgangsmaatregelen. Wie in het verleden een gespecialiseerde opleiding volgde aan de universiteit, zoals Liekens of Bollen,
mag aan de slag blijven. Hetzelfde geldt voor wie die opleiding niet genoot, maar in een dossier kan aantonen dat hij of zij op een
wetenschappelijke manier werkt.

Meer kwaliteit is dringend nodig, zegt ook de Gentse seksuoloog Wim Slabbinck. “Mensen zoeken nu al heel moeilijk hulp met
problemen onder de gordel. We zouden veel meer leed kunnen voorkomen. Maar dan moeten we wel af van charlatans die aanraden
edelstenen op de penis te leggen bij erectiestoornissen.”

Jonas Mayeur
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