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Seksuele klachten bij borstkanker 
• Pijn bij het vrijen 

• Droge vagina 

• Minder zin in vrijen 

• Moeilijkere opwinding of orgasme 
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Getallen 
• 95% van de borstkankerpatiënten heeft een operatie gehad, 67% uitwendige 

bestraling, 67% hormonale therapie en 78% chemotherapie. 

 

• 50% heeft behoefte aan praktische informatie over seksualiteit (waar ligt het aan, 

komt het vaker voor) en 30% wil graag informatie bestemd voor partners 

 

• 60% heeft last van een droge vagina, 40% heeft pijn bij het vrijen of penetratie, 

41% heeft last van hormonale disbalans, 48% vermoeidheid en 26% moeite met 

klaarkomen. 

 

• 51% ervaart geen lust, 49% heeft er gewoon geen zin meer in, 41% ervaart geen 

opwinding en 33% heeft een veranderd zelfbeeld. 
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Kortom 
Seksuele problemen bij borstkanker komen heel veel voor! 

5 

https://www.uitgerekendjij.nl/waarom-vraagt-niemand-ernaar/taboe-kinderwens-onvruchtbaar/


Waardoor ontstaan deze klachten? 
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Operatie 
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Bestraling 
• Verharding van de huid 

• Pijnlijke huid 

• Vermoeidheid  minder zin in seks 
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Chemotherapie 
• Droge vagina 

• Sneller vaginale infecties 

• Vermoeidheid  minder zin in seks 

• Verlies van haar 
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Hormonale therapie 
• Droge vagina 

• Bloedverlies bij het vrijen door dun slijmvlies 

• Overgangsklachten 

• Minder zin in seks 
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Seksuele relatie 
• Rolverandering: partner heeft zorg-rol 

gehad tijdens ziekteproces 

• Communicatie over seks en intimiteit: 

dingen invullen voor elkaar 

• Ander lichaam  anders vrijen 

• Seksuele klachten bij partner 
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Seksuele identiteit 
• In “overlevings-stand” gestaan 

• Wennen aan een veranderd lichaam 

• Jezelf weer mooi gaan vinden 

• Zelfvertrouwen herwinnen 

• Onvruchtbaarheid 

 

12 



Wat kun je doen? 
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Behandelingen 

14 



Websites/ informatie 
• Folders: 

• Kanker en Seksualiteit (KWF) 

 

• Websites: 

• www.sickandsex.nl 

• www.kankerenseks.nl 

• www.seksualiteit.nl (Rutgerstichting) 

• www.depaarsekeizerin.nl 

• www.verbeterjerelatie.nl  

 

• Podcast: “De herontdekking van haarzelf” 
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Hulpverleners 
• Huisarts/ POH 

• Bekkenfysiotherapeut 

• Gynaecoloog (ZGT/MST) 

• Seksuoloog 

• Praktijk Brinkman en de Ruijter (Almelo) 

• Seksuologiepraktijk Twente (Enschede en Oldenzaal) 

• Praktijk Lieve Lust (Nijverdal, consulent seksuele gezondheid) 
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Vragen? 


