Memorandum van de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie
bij de federale verkiezingen van 2019
De Vlaamse Vereniging voor Seksuologie is de beroepsvereniging van Vlaamse seksuologen en
verdedigt de professionele belangen van haar leden.
Voor dit memorandum hebben we maar één punt: de erkenning van klinische seksuologen als
autonoom gezondheidzorgberoep, op te nemen in het federaal regeerakkoord en om te zetten in
wetgeving in de komende legislatuur.
Waarom?
•

Seksuele moeilijkheden en problemen komen vaak voor. Meer dan één op de vier
Vlamingen krijgt er mee te maken, en in de helft van de gevallen hebben ze een negatieve
invloed op de kwaliteit van leven tot gevolg. Slechts een klein percentage zoekt en krijgt
adequate hulp, de ‘treatment gap’ is groot. Seksuele moeilijkheden komen bovendien vaak
voor bij groepen met een bijzondere kwetsbaarheid: mensen met een chronische
aandoening, koppels met vruchtbaarheidsproblemen, kankerpatiënten, slachtoffers van
seksueel geweld, psychiatrische patiënten, mensen met een beperking…

•

Seksuele moeilijkheden komen zelden aan bod bij andere hulpverleners. Zowel patiënten
als hulpverleners voelen zich geremd. Artsen en psychologen krijgen in hun basisopleiding
weinig kennis aangereikt over de diagnose en behandeling, en er is geen ruimte voor het
inoefenen van vaardigheden, of het kritisch reflecteren op de eigen attitude ten aanzien van
deze vaak erg gevoelige problematieken.

•

Mensen met seksuele problemen verdienen veilige en kwaliteitsvolle zorg, maar kunnen op
dit moment niet uitmaken waar ze die kunnen krijgen. Bij gebrek aan erkenning kan iedereen
zichzelf ‘seksuoloog’ noemen. Het risico dat patiënten terechtkomen bij iemand die
onvoldoende geschoold is, of, erger nog, malafide bedoelingen heeft, is reëel.

•

Klinische seksuologen willen efficiënt samenwerken met andere zorgverleners (huisartsen,
klinisch psychologen, gynaecologen, urologen, psychiaters, oncologen, kinesisten…). Maar
daarvoor moeten we, op basis van een erkenning, toegang hebben tot de kanalen en
structuren die daarvoor worden opgezet (bv. het e-health platform).

Hoe de erkenning wordt ingevuld, welke de voorwaarden zijn, de leertrajecten, de inhouden van de
opleiding… is ondertussen uitvoering beschreven in advies 9333 van Hoge Gezondheidsraad over de
erkenning van klinische seksuologie, van december 2016. Wij onderschrijven als beroepsvereniging
dit advies, dat tot stand is gekomen op basis van de inbreng van alle belanghebbenden en experten.
De inhoudelijke discussie is daarmee wat ons betreft afgerond.

De afgelopen jaren hebben we van alle Vlaamse partijen steun gekregen voor onze vraag naar
erkenning, en de bevestiging dat mensen met seksuele moeilijkheden kwaliteitsvolle zorg verdienen.
Wij vragen u nu om deze steun om te zetten in daden, en de erkenning van onze beroepsgroep, die al
meer dan 20 jaar aansleept, in te schrijven in uw programma, in het federaal regeerakkoord en in
wetgeving.
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