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SEKSUALITEIT BIJ MENSEN MET EEN BEPERKING 

Vanuit het taboe naar volwaardige zorg 

 

EVEN SITUEREN 

Seksualiteit hoort bij het leven. Het is de vanzelfsprekendheid, de evidentie, het natuurlijke, één van de 
basisbehoeften. Invulling en betekenis geven aan, het leiden van een seksueel leven is een fundamen-
teel recht van ieder mens, dus uiteraard ook van mensen met een beperking.  

Tevens is seksualiteit bij mensen met een beperking, een thema dat veel vragen kan oproepen bij pro-
fessionelen. Hoe verloopt seksuele ontwikkeling bij mensen met een beperking? Verloopt  de seksuele 
responscyclus anders dan bij mensen zonder beperking? Hoe ga je om met de vraag “ik wil een lief”? 
Wat als twee cliënten seks willen met elkaar maar niet weten hoe dit moet? Wat met grensoverschrij-
dend gedrag? Hoe kan je hier best op reageren? Hoe praat je met de cliënt /patiënt over seks? En hoe 
maak je seksualiteit bespreekbaar binnen de organisatie, met je team, met familie?…     

Met dit symposium wil de Hogeschool PXL in samenwerking met  Aditi, informatie bieden over seksuali-
teit bij mensen met een beperking. 

 DATUM 

Donderdag  18 januari 2018 

OVER DE LESGEVER 

Miek Scheepers is coördinator bij Aditi, een centrum waar ouderen, personen met een beperking, het 

netwerk en professionelen terecht kunnen voor alle vragen omtrent seksualiteit bij ouderen en seksua-

liteit en handicap. Aditi geeft informatie en advies, verzorgt vormingen en ondersteunt bij praktische 

vragen omtrent seksualiteitsbeleving.  

DOELGROEP 

Dit symposium richt zich naar alle hulpverleners,  

docenten en studenten   

in de welzijn– en gezondheidszorg. 

 

 

 

 

 



 

PRAKTISCH 

 

PROGRAMMA 

13u00:                    Onthaal en koffie 

 

13u30 — 16u30 :  Symposium “Seksualiteit bij mensen met een beperking” 

 

LOCATIE 

Hogeschool PXL: PXL- Congress, Gebouw D, Elfde Liniestraat 23 te 3500 Hasselt 

 

INSCHRIJVEN 

Inschrijven kan via onderstaande link:     

http://app.pxl.be/forms/congress/inschrijven.asp?sleutel=2175 

 

 KOSTPRIJS 

De prijs bedraagt 35 euro (te betalen na ontvangst van de toegezonden factuur) 

Collega’s PXL: 25 euro 

Studenten PXL: 10 euro / Studenten andere scholen: 15 euro (ter plaatse te betalen) 

 

INFO 

Annemie Pachen, vormingscoördinator, PXL Congress dpt. Healthcare 

0499 64 31 33 / annemie.pachen@pxl.be 

Mevrouw Miek Schepers zal ingaan op volgende thema’s: 
 
 seksuele rechten en hoe deze vertalen naar mensen met een beperking 
 Wat is seks en hoe werkt seks? 
 Seksuele ontwikkeling en hoe verloopt deze bij mensen met een beperking 
 Beeldvorming van seksualiteit bij mensen met een beperking aan de hand van casussen 
 Seksuele dienstverlening 
 
Er wordt een pauze met koffie voorzien. 
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