
             
UITNODIGING 
 

 
‘UNCHAIN MY HEART’ 

 
Donderdag 8 juni 2017 
Nutshuis (filmkluis) 
Riviervismarkt 5 
2513 AM  Den Haag 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Het Steunfonds is opgericht bij het tienjarig jubileum van FleksZorg BV met de 
bedoeling om sekszorg in ons land op een kwalitatief hoger niveau te brengen. 
Daarbij geldt het uitgangspunt dat seksuele rechten van de mens behoren te worden 
beschermd, gerespecteerd en gerealiseerd zodat iedereen seksualiteit kan beleven.  
 
Tijdens deze bijeenkomst zal het Steunfonds haar visie op de toekomst ontvouwen 
en hopen we enthousiaste mensen te ontmoeten, die in overweging willen nemen 
om het bestuur te versterken en samen de stevige ambitie te verwezenlijken.  
 
PROGRAMMA 
13.45 uur Inloop met koffie of thee 
14:00 uur Welkom door  Marcel Oldenkotte, voorzitter oprichtingsbestuur  
14:15 uur ‘Unchain my heart’, presentatie door Bert Timmermans 
14:45 uur ‘Uit de praktijk’, presentatie door Ineke, seksverzorgende 
15:15 uur ‘Wat is sekszorg voor mij’ presentatie door dhr. P.B., cliënt sekszorg 
15.45 uur Discussie, vragen o.l.v. de voorzitter 
16:00 uur Afsluiting met een hapje en een drankje in de foyer 
 
Aanmelden kan via   steunfonds@flekszorg.nl  of   020-7132196/0800-3535796 
 
Graag tot 8 juni ! 
 
Vriendelijke groet 
Oprichtingsbestuur Stichting Steunfonds FleksZorg 

mailto:steunfonds@flekszorg.nl


Seksuele gezondheid heeft een grote invloed op de algemene gezondheid en het 
welzijn van het individu. Ook voor mensen met een beperking. 

 
 

‘UNCHAIN MY HEART’ 
 

 
 
 
 
Vindt u ook dat het recht van mensen met een beperking op passende sekszorg 
door alle betrokken partijen geëerbiedigd moet worden? Wilt u dat voor hen een 
krachtig ondersteuningsaanbod tot stand komt? Meldt u dan aan als bestuurslid 
van het Steunfonds 
 
 

Maatschappelijk 
taboe 

Sekszorg is 
prostitutie 

Verschraling en 
verzakelijking in zorg 

Geen landelijk 
dekkend vergoedingen 

systeem 

Onbekendheid met 
sekszorg 

Geen 
wetenschappelijk 

onderzoek 

Mensen met 
beperking hebben 
geen seksbehoefte 

Angstcultuur rondom 
lichamelijk contact 

Geen facilitering en 
beleid vanuit overheid, 

verzekeraars en 
zorgaanbiederseen  

Sekszorg is fout 
en ongepast 

	 



 

 

 
Aandacht voor seksualiteit van mensen met een beperking 
Net als iedereen hebben mensen met een beperking en ouderen behoefte aan 
seksualiteit.      

Mogelijkheden om in die behoefte te  
voorzien zijn er niet altijd. Soms is er geen 
partner of is die weggevallen. De reguliere 
gezondheidszorg heeft hier geen afdoende 
antwoord op. Dat maakt een zorgaanbod 
noodzakelijk dat op een passende en 
verantwoorde manier in deze behoefte kan 
voorzien. Helaas is dat beperkt beschikbaar 
 en niet voor iedereen bereikbaar. 

 
Vraag naar passende sekszorg 
De behoefte van mensen met een beperking aan passende sekszorg blijft 
maatschappelijk om allerlei redenen buiten beeld, of wordt ontkend. Het Steunfonds 
heeft de ambitie om hier op een overtuigende en verantwoorde manier iets aan te doen. 
Het gaat daarbij om het recht op verantwoorde sekszorg voor deze doelgroep. Dit recht 
komt voort uit de universele rechten van de mens, vastgelegd in de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens.  

 
Waarom een Steunfonds ? 
Het Steunfonds is opgericht 
bij het tienjarig jubileum van  
FleksZorg. De bedoeling is om  
de stichting breed en  
onafhankelijk in te zetten en  
sekszorg in ons land op een 
kwalitatief hoger niveau te 
brengen. Voor het Steunfonds  
geldt dat seksuele rechten van de  
mens behoren te worden beschermd,  
gerespecteerd en gerealiseerd zodat  
iedereen seksualiteit kan beleveni.  
Een aantal lidstaten van de V.N. accepteren deze seksuele rechten niet. Ook in 
Nederland ontbreekt wet en regelgeving die de meest elementaire seksuele rechten, 
met name van de meest kwetsbare doelgroep, mensen met een beperking, eerbiedigt. 
Een aanwijsbaar en gezaghebbend instituut dat zich hier nadrukkelijk voor inzet 
ontbreekt. Het Steunfonds heeft de ambitie om die rol vanuit een onafhankelijke positie 
op zich te nemen. De daadwerkelijke zorgverlening blijft de verantwoordelijkheid van 
aanbieders in de zorgmarkt.  
 
1 Letterlijk:  WAS Reaffirmed that for sexual health to be attained and maintained, the sexual rights of all 
persons must be respected, protected and fullfilled (punt 6 verklaring). 

De behoefte van 
mensen met beperking 
aan sekszorg blijft  vaak 
buiten beeld of wordt 

ontkend 

Seksuele rechten van de mens: 
 

<   Vrijheid om seksueel actief te zijn of niet 
<   Vrijheid in de keuze van de partner 
<   Vrijwilligheid in seksuele relaties 
<   Huwelijk naar eigen keuze 
<   Vrijelijk besluiten om kinderen  te krijgen 
<   Goede gezondheidszorg op het gebied  
        van seksualiteit 
<   Goede voorlichting 



 

 

 
Mensen met een beperking vallen buiten de boot 
De behoefte aan seksualiteit bij mensen met een beperking wordt op vele manieren 
gefrustreerd. Wij vergelijken die manieren met schakels in een ketting waarmee de 
seksuele behoeftebevrediging van mensen met een beperking wordt ‘geketend’.  

 
 

Schakels van deze ketting: 
  

  <   Maatschappelijk taboe rond het thema seksualiteit bij mensen met een beperking 
  <   Misverstand dat mensen met beperking helemaal geen seksuele behoeften hebben 
  <   Oordeel van sommige zorgverleners dat sekszorg niet goed of ongepast is 
  <   Maatschappelijke visie dat sekszorg prostitutie is 
  <   Verschraling in de zorg door bezuinigingen en verzakelijking 
  <   Angstcultuur in de zorg rond lichamelijk contact 
  <   Ontbreken van praktische kennis in de zorg over sekszorg 
  <   Geen passend en faciliterend beleid  van overheid, zorgverzekeraars en 
         zorgaanbieders 
  <   Geen landelijk dekkend vergoedingen systeem 
  <   Ontbreken van wetenschappelijk onderzoek 
 

 
Het Steunfonds wil de komende drie tot vier jaar  
uitgroeien tot een krachtige, voldoende gefinancierde 
en bevlogen organisatie, die in staat is om de ketting 

schakel voor schakel te breken, met als leidmotief :            Unchain my heart 

 
Voor wie springt het Steunfonds in de bres?  
 

   <   Mensen met een beperking en ouderen 
   <   Seksverzorgenden 
   <   Maatschappij 

 
Voor deze doelgroepen wil het Steunfonds de volgende activiteiten ondernemen: 
 

   <   Goede/passende voorlichting en informatieverstrekking 
   <   Beschikbaar krijgen van verantwoorde sekszorg van een expliciet omschreven 
          kwaliteit 
   <   Bevordering van de tot standkoming van kwalitatief goed functionerende, 
          bereikbare en solide sekszorgorganisaties, die voorzien zijn van een keurmerk 
   <   Het tot stand laten brengen van een passende financiële ondersteuning 
   <   Ontwikkeling van gecertificeerde opleidingen en trainingen voor seksverzorgenden 
   <   Beschikbaar krijgen van financiële middelen voor de opleidingen 
   <   Bevorderen van gericht wetenschappelijk onderzoek 
 



 

 

First things first 
Omdat het Steunfonds flink ambitieus is in haar benadering van verantwoorde sekszorg 
voor iedere burger met een beperking zal er in eerste instantie een krachtig bestuur 
worden samengesteld. Gestreefd wordt naar een zeskoppig bestuur uitgaande van 
verschillende talenten. 
Het gaat om gedreven mensen die voor continuïteit van het Steunfonds kunnen zorgen, 
de doelen onderschrijven en zich met kracht inspannen om die te behalen.  
Belangrijk is dat het bestuur voldoende financiële middelen realiseert om de ambities 
van het Steunfonds waar te maken. 

Voelt u zich aangetrokken?  Heeft u helpende handen ? 
Onderschrijft u de maatschappelijke 
betrokkenheid van het Steunfonds?  
Heeft u bestuurderstalenten op het gebied 
van communicatie, public relations,  
zorginhoud en –kwaliteit, opleiding of   
wetenschappelijk onderzoek,  
neem dan contact op met ons. 
Bent u klant van een van de aanbieders 
van verantwoorde sekszorg of  bent u  
seksverzorgende, meldt u dan aan voor  
de adviescommissie van het bestuur  
van het Steunfonds.  
Wilt u meer over het Steunfonds weten? Vraag dan onze strategienota aan. Daarin zijn 
de ambities  en plannen van de stichting voor de komende jaren opgenomen. 
   
 
 
 
 
 
 
 

p/a   FleksZorg 
Gelderse Singel 59 
4033 KD  Lienden 
0800-3535796 
E:  info@flekszorg.nl  

 
 
 
Oprichtingsbestuur:  
Bert Timmermans 
Marcel Oldenkotte 
Loet Berkelmans 
Anouk Volkert 
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