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We willen graag onderstaande mensen en instanties bedanken voor hun begeleiding, steun en
elke andere vorm van samenwerking om dit onderzoek te kunnen realiseren.
Dr. Els Elaut, Prof. Dr. Guy T’Sjoen, Joachim Waterschoot, Quinten Vandermeersch,
Joris Weyns, Martine Van Eenaeme, Yoni Aelvoet, Sofie D’Haeyer, Ann Eben, Minne De
Boeck, Universitair Forensisch Centrum, CAW Noord-West-Vlaanderen, LUNA Hasselt,
Universitair Ziekenhuis Gent, Universiteit Gent, BDSM-ervaringsdeskundigen en bovenal de
hulpverleners die tijd vrijmaakten om onze vorming bij te wonen en op die manier het
verschil te maken voor deze doelgroep patiënten en cliënten.
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ABSTRACT
Doelstelling: Gezien de meest recente prevalentiestudies van BDSM aangeven dat zo’n tien procent
van de mensen deze seksuele voorkeur heeft, kunnen we ervan uitgaan dat elke hulpverlener wel
professionele contacten met BDSM-beoefenaars zal hebben. Onderzoek toont echter aan dat men
hierover niet steeds open durft te zijn uit angst voor onbegrip, psychopathologisering en stigmatisatie.
Geanticipeerd stigma heeft een effect op het psychologisch en algemeen welbevinden van personen uit
minderheidsgroepen. Het leek ons dan ook opportuun om enerzijds na te gaan hoe Vlaamse
hulpverleners kijken naar dit thema door hun kennis over BDSM, attitudes ten aanzien van BDSM en
het gevoel vaardig genoeg te zijn om met deze doelgroep samen te werken in kaart te brengen.
Anderzijds wilden we hulpverleners informatie verschaffen opdat zij hun zorgaanbod nog beter
kunnen afstemmen op deze seksuele minderheidsgroep, en nagaan of dit vervolgens een positief effect
heeft op bovengenoemde afhankelijke variabelen.
Methode: Er werd een vorming over BDSM geconstrueerd die afgestemd was op maat van
hulpverleners uit de medische zorg, psychische en psychosociale zorg. In totaal werden er tien
vormingsmomenten verspreid over Vlaanderen georganiseerd. Tweehonderdvijftien deelnemers
vulden voor en na deze vorming een vragenlijst in die peilde naar hun kennis over, attitudes en gevoel
van competentie ten aanzien van samenwerken met cliënten of patiënten die BDSM beleven. We
verwachtten dat hulpverleners in de post-vragenlijst beter zouden scoren op de drie afhankelijke
variabelen, en dat zij zich meer comfortabel zouden voelen om samen te werken met deze doelgroep.
Resultaten: Het volgen van de vorming heeft een significant effect op respondenten hun kennis over
en attitudes ten aanzien van BDSM. Voor de vorming behaalde men gemiddeld 26.24 % op de
kennisvragenlijst, na de vorming werd dit 68.94 %. Hoewel bleek dat deelnemers voor de vorming
eigenlijk geen sterk negatieve attitudes vertoonden ten aanzien van BDSM, hebben zij na de vorming
positievere attitudes. Hulpverleners lijken geen a priori negatieve houding tegenover BDSMbeoefenaars te hebben, maar hun tekort aan kennis en ervaring wordt door de patiënten en cliënten
misschien als dusdanig vertaald. De gemiddelden met betrekking tot de variabele competentie
vertonen een stijging, maar deze is niet significant. Men geeft aan nog te weinig ervaring en handvaten
te hebben om zich gesterkt te voelen tot een kwalitatieve samenwerking met de doelgroep.
Besluit: We kunnen besluiten dat het geven van psycho-educatie een sterk effect heeft op
hulpverleners hun kennis over en attitudes ten aanzien van BDSM. Deze studie kan uitmonden in het
ontwikkelen van op specifieke doelgroepen afgestemde kwalitatieve vormingsprogramma’s over
BDSM. Dit zou niet alleen zinvol zijn voor hulpverleners, maar eveneens voor mensen die aan BDSM
doen die bij hen in de spreekruimte terechtkomen.

3

INHOUDSOPGAVE
INLEIDING ....................................................................................................................................... 7
BDSM ALS GERITUALISEERDE CULTIVERING VAN EEN SADOMASOCHISTISCHE OERDRIFT ........................................ 7
DEFINITIE BDSM..................................................................................................................................... 8
Dominantie en submissie............................................................................................................... 11
Bondage ........................................................................................................................................ 11
Sadisme en masochisme ................................................................................................................ 12
Fetisjisme ....................................................................................................................................... 13
BELANG VAN VEILIGHEID, VERANTWOORDELIJKHEID EN VRIJWILLIGHEID (VVV)................................................. 14
Verleggen van grenzen .................................................................................................................. 14
Safe-Sane-Consensual (SSC) versus Risk-Aware-Consensual-Kink (RACK) ..................................... 15
Rol van de BDSM-vereniging ......................................................................................................... 15
WIJDVERBREIDE MISVATTINGEN LATEN BDSM’ERS IN HET VERDOMHOEKJE STAAN ........................................... 16
“BDSM is immoreel.” ..................................................................................................................... 16
“BDSM’ers zijn zonderlinge freaks.” .............................................................................................. 17
“BDSM zet aan tot seksueel geweld.” ........................................................................................... 18
“BDSM’ers zijn psychisch ziek.” ..................................................................................................... 19
EVOLUTIE VAN BDSM-GERELATEERDE DIAGNOSES BINNEN DE GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN ........................... 20
Klassieke geneeskunde .................................................................................................................. 20
DSM-IV-TR (2000) en ICD-10 (1992) ………………………………………………………………………………………….22
Pleidooi voor aanpassing categoriale leidraden ............................................................................ 24
DSM-5 (2013) en ICD-11 ................................................................................................................ 25
VAN DE KELDER NAAR DE SPREEKRUIMTE ................................................................................................... 26
Onderzoek naar attitudes ten aanzien van BDSM bij hulpverleners ............................................. 26
Belang van bespreekbaarheid van BDSM binnen de hulpverlening .............................................. 27
Ervaringen van BDSM’ers die uit de kelder kwamen tegenover de hulpverlener .......................... 28
RELEVANTIE ONDERZOEKSOPZET............................................................................................................... 31
ONDERZOEKSVRAGEN............................................................................................................................. 33
METHODE ..................................................................................................................................... 35
1. PROCEDURE ...................................................................................................................................... 35
2. ONDERZOEKSINSTRUMENTEN............................................................................................................... 36
Achtergrondvariabelen .................................................................................................................. 36
Afhankelijke variabelen ................................................................................................................. 37
3. STATISTISCHE ANALYSE........................................................................................................................ 39
4. STEEKPROEF...................................................................................................................................... 40

4

RESULTATEN ................................................................................................................................. 42
HYPOTHESE 1: “ER ZIJN VOOR DE VORMING GEEN VERSCHILLEN TUSSEN DEELNEMERS IN HOE ZIJ SCOREN OP
COMPETENTIE, KENNIS OVER EN ATTITUDES TEN AANZIEN VAN BDSM.” .......................................................... 42
Effect van de achtergrondvariabelen ............................................................................................ 42
HYPOTHESE 2: “WIE VOOR DE VORMING REEDS MEER KENNIS HEEFT OVER BDSM, ZAL OOK POSITIEVERE ATTITUDES
HEBBEN TEN AANZIEN VAN BDSM EN ZICH COMPETENTER VOELEN OM MET DEZE DOELGROEP AAN DE SLAG TE
GAAN.” ................................................................................................................................................ 47
HYPOTHESE 3: “WIE MEER ERVARING HEEFT MET PATIËNTEN EN CLIËNTEN DIE AAN BDSM DOEN OF WIE IEMAND
KENT DIE AAN BDSM DOET, HEEFT POSITIEVERE ATTITUDES, MEER KENNIS OVER HET THEMA EN VOELT ZICH
COMPETENTER OM MET DEZE DOELGROEP AAN DE SLAG TE GAAN.” ................................................................ 47
HYPOTHESE 4: “NA HET VOLGEN VAN DE VORMING, SCOORT MEN HOGER OP DE KENNISVRAGENLIJST EN HEBBEN
DEELNEMERS DUS MEER KENNIS OVER BDSM, SCOORT MEN LAGER OP DE TWEE ATTITUDEVRAGENLIJSTEN EN HEBBEN
DEELNEMERS DUS POSITIEVERE ATTITUDES TEN AANZIEN VAN BDSM EN VOELEN DEELNEMERS ZICH COMPETENTER EN
MEER COMFORTABEL OM IN DE SPREEKRUIMTE SAMEN TE WERKEN MET PATIËNTEN OF CLIËNTEN DIE AAN BDSM
DOEN.” ................................................................................................................................................ 48
KWALITATIEVE ANALYSE FEEDBACK DEELNEMERS ......................................................................................... 51
(GEANTICIPEERD) STIGMA? ................................................................................................................................ 52

DISCUSSIE ..................................................................................................................................... 58
BELANGRIJKSTE RESULTATEN EN REFLECTIES ............................................................................................... 58
BEPERKINGEN VAN DIT ONDERZOEK ………………………………………………………………………………………………………65
AANBEVELINGEN ................................................................................................................................... 66
REFERENTIES ................................................................................................................................. 68
BIJLAGE 1 – VRAGENLIJSTEN (PRE EN POST) .................................................................................. 76
BIJLAGE 2 – VORMING “BDSM IN UW SPREEKRUIMTE” ............................................................... 101

5

‘Most people find it difficult to grasp that whatever they like to do sexually
will be thoroughly repulsive to someone else,
and that whatever repels them sexually
will be the most treasured delight of someone, somewhere…
Most people mistake their sexual preferences for a universal system
that will or should work for everyone.’
(Rubin, 1984, p. 283)
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INLEIDING

BDSM als geritualiseerde cultivering van een sadomasochistische oerdrift
Fysieke of psychische dominantie en onderwerping zijn een deel van the human nature, vaak
gekoppeld aan pijn, lust en spiritualiteit. In alle tijden en samenlevingen worden deze
thema’s, weliswaar op verschillende manieren, tot uiting gebracht. Zo is er zelfs vanuit de
oertijd een grottekening bewaard gebleven waarbij een dode jager, liggend op zijn rug, met
een erectie afgebeeld staat naast een afgebroken speer en bizon wiens ingewanden uitpuilen.
Het oude China liet ons dan weer gedetailleerde instructies voor seksuele omgang na. Daarin
zijn onder andere verhalen terug te vinden over geseling en het gebruik van kaarsen ter
verhoging van het seksueel plezier. Ook in het oude Egypte werden pijnprikkels vaak
gekoppeld aan lustbeleving. De Romeinse schrijvers vermelden dan weer orgieën waarbij
zweepslagen, slagen met sandalen en brandmerken werden toegediend. Zij beschrijven ook
rituelen waarbij jonge mannen rond een tempel achter vrouwen liepen, hen ondertussen
geselend om zo hun vruchtbaarheid te vergroten. Luceus Apeleius (123 n.C.) vertelt in het
boek Metamorfoses een verhaal over een reiziger die op zijn weg heksen ontmoet. Ze doden
zijn reisgezel, laten hém uiteindelijk in leven maar plassen hem wel vernederend onder
(Geerinck, 2011). De tot op heden populaire Indiase Kama Sutra, vermoedelijk in de tweede
eeuw n.C. samengesteld door Vatsyayana, schrijft de inductie van pijn voor als een
aanvaardbare manier om extra seksuele prikkels te veroorzaken in het liefdesspel.
De middeleeuwen worden dan weer gekenmerkt door de christelijke moraal, die het belang
van maagdelijkheid, erfzonde en het onverbreekbaar huwelijk propageerden. De realiteit was
natuurlijk veel genuanceerder. Voornamelijk in de beeldende kunst zien we een preoccupatie
met de sadomasochistische thematiek. Het portret Lai d’Aristote toont Aristoteles die zich
door een jonge vrouw laat berijden als een paard. Sinds de renaissance en de boekdrukkunst
werd er meer literatuur gerelateerd aan dit onderwerp verspreid. In erotische prentenboeken
uit die tijd worden er bijvoorbeeld saters afgebeeld die een nimf geselen. Ook bij de Franse
schrijvers komt sadomasochisme als thematiek terug, met de Sade (1740 - 1814) als de meest
bekende auteur. De Franse moralist Rousseau (1712 - 1778) beschrijft zijn ultieme
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onderdanige fantasie als volgt: “Op mijn knieën liggen voor een gebiedende minnares, aan
haar bevelen gehoorzamen, haar vergiffenis vragen… Dat waren voor mij bijzonder zoete
genietingen.” Foucault (1926 - 1984) stelt dat het sadomasochisme zoals we dit nu kennen,
een cultureel verschijnsel is dat op het einde van de achttiende eeuw verscheen. Een tijd
waarin grote maatschappelijke omwentelingen plaatsvonden. De urbanisering zorgde door de
verminderde sociale controle voor meer mogelijkheden wat betreft het ontplooien van de
individualiteit. Vanaf de 18e eeuw ontpopten vrouwen in bordelen zich tot sadistische
meesteressen voor welwillende onderdanige mannen (Geerinck, 2011). De eerste
wetenschappelijke studies naar seksualiteit in de 20e eeuw wezen uit dat pijnprikkels
geïnduceerd door bijten, krabben, haartrekken en slaan, ook in de conventionele seksuele
verhouding binnen koppels gebruikt worden als seksuele stimulus (Kinsey, Pomeroy, Martin
en Gebhard, 1953; in Kolmes, Stock en Moser, 2006; Weinberg, Williams en Moser, 1984;
Crépault en Couture, 1980; Levitt, 1971). Volgens Hunt (1974) zou vijf procent van de
populatie seksueel genot ervaren door het geven of krijgen van pijn (Kolmes, Stock en Moser,
2006). Masters, Johnson en Kolodny vonden in 1982 dat zowel verkrachtings- als
sadomasochistische fantasieën ook vrouwen opwonden (Joyal, 2015). Is BDSM een
geritualiseerde cultivering van een sadomasochistische oerdrift die we allen in meer of
mindere mate met ons meedragen?

Definitie BDSM
Townsend (1983) baseerde zich op zes eigenschappen van een sadomasochistisch spel: een
door dominantie en submissie vormgegeven machtsverhouding, het induceren van pijn wordt
door beide partners als plezierig ervaren, de aanwezigheid van fantasie of rollenspel,
vernedering, fetisjistische elementen zoals kleren en voorwerpen, en ten slotte één of meer
rituele activiteiten zoals bondage of zweepslagen. Weinberg, Williams en Moser (1984)
benadrukten na een uitgebreid veldonderzoek in San Francisco en New York het aspect
vrijwilligheid. Er bestaan echter heel wat variaties op de definitie van BDSM (Scott, 1980;
Kamel, 1983; in Yost, 2010; Langdridge en Barker, 2005; Kleinpatz en Moser, 2006;
Connolly, 2006; Nichols, 2006; Alison, Santtila en anderen, 2011). Volgens Moser (1988) is
er geen algemeen aanvaarde definitie van sadomasochistisch seksueel gedrag mogelijk,
omwille van de veelzijdigheid aan BDSM. Hoewel het overkoepelende acroniem ‘BDSM’
verwijst naar de aspecten bondage en discipline, dominantie en submissie, sadisme en
masochisme, omvat BDSM immers een breed spectrum aan activiteiten en vormen van
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interpersoonlijke (liefdes)relaties en alternatieve seksualiteitsbeleving tussen meerderjarigen
die daarmee instemmen (Seeuws, 2013).
In een studie van het NCSF (National Coalition for Sexual Freedom, 1998; in Yost, 2010) met
1017 beoefenaars, rapporteerde 72 % dat ze hun voorkeur voor BDSM bewust geheimhielden.
Prevalentiecijfers over het beoefenen van BDSM verschillen dan ook van onderzoek tot
onderzoek. Seksuele fantasieën over voyeurisme, fetisjisme en sadomasochisme komen vaak
voor (Person, 1989; Leitenberg en Henning, 1995). Renaud en Beyers (1999) vonden dat
65 % van de Canadese universiteitsstudenten fantasieën had over bondage. Recenter
onderzoek bevestigde die resultaten bij volwassenen (Joyal, Cossette en Lapierre, 2015).
Richters, de Visser en anderen (2008) vonden in hun Australische studie een prevalentie van
1,8 %. Volgens Masters, Johnson en Kolondy (1995) betreft het 10 % van de populatie in de
United States (in Kolmes, Stock en Moser, 2006). Ook Kleinpatz en Moser (2006) stellen dat
10 % van de algemene volwassenen populatie aan sadomasochisme doet. Janus en Janus
rapporteerden in 1993 dat 14 % mannen en 11 % vrouwen BDSM-ervaringen had. In het
onderzoek van Traeen (2016) in Noorwegen bij jongvolwassenen had 28 % al aan bondage
gedaan. Nederlandse onderzoekers Bakker en Vanwesenbeeck (2006) vonden dat 10 % van
de bevraagde mannen en 7 % van de bevraagde vrouwen SM-verlangens heeft, 7 % van hen
brengt dit ook in praktijk. Kruize en Gruter (2014) schrijven in een verkennend onderzoek
naar misbruik binnen de BDSM-scene met betrekking tot de prevalentie van BDSM in
Nederland dan weer het volgende: "Een indicatie voor de omvang van BDSM-beoefening in
Nederland is afhankelijk van het domein waarover een dergelijke schatting wordt gemaakt.
Gaat het over BDSM-fantasieën dan wordt wel het getal van een op de tien personen
genoemd. Een indicatie voor de omvang van het daadwerkelijk praktiseren is vanzelfsprekend
afhankelijk van de vraag wat we onder de noemer van BDSM scharen. Onze schatting van de
omvang van de (harde) kern van BDSM-beoefenaars, ofwel degenen die regelmatig naar
feesten gaan en/of actief zijn op sociale media, is dat er tussen de vijf- en tienduizend
BDSM’ers in Nederland tot deze ‘harde’ kern behoren.” De eerste studie naar de prevalentie
van BDSM-verlangens in België concludeerde onder meer dat 68,8 % van de Vlamingen wel
al eens een BDSM-fantasie had, 46,8 % al eens BDSM-gedragingen stelde, 12,5 % op
regelmatige basis BDSM beoefent en dat 7,6 % van de Vlamingen hun BDSM-verlangens ziet
als een deel van hun identiteit, een wezenlijk deel van hun zijn (Holvoet, Huys, Coppens,
Seeuws, Goethals & Morrens, 2017).
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Onderdanig, dominant of switch zijn, komt voor bij elke genderidentiteit, seksuele oriëntatie
of sociaaleconomische status (Breslow, 1985; Sandnabba, 2002; Seeuws, 2013; Joyal, 2015,
2017; Weierstall en Giebel, 2017). Vrouwen zouden vaker de submissieve rol hebben,
mannen zijn vaker de dominant (Newmahr, 2010; Kleinpatz en Diamond, 2014; Koenig en
Eagly, 2014; Silva, 2015; in Traeen, 2016; Williams en anderen, 2016). Er is veel variatie in
hoe BDSM tot uiting komt in iemands leven. Voor sommigen is BDSM een seksuele activiteit
en streeft men steeds een orgasme na in een BDSM-spel, anderen worden niet eens seksueel
opgewonden (Barker en anderen, 2007). Sommigen zien BDSM als een occasionele kinky
kers op de taart, voor anderen is het een 24/7-lifestyle waarbij BDSM ook niet
geseksualiseerd in het dagelijkse leven sluipt. Voor een groep beoefenaars is BDSM een deel
van hun identiteit en voor sommigen voelen de BDSM-verlangens zelfs aan als een deel van
hun geaardheid (Kamel, 1983; in Yost, 2010; Taylor en Ushher, 2001; Kleinpatz en Moser,
2006; Barker en anderen, 2007; Newmahr, 2008, 2010; Bezreh, 2012; Seeuws, 2013; Sprott,
2016; in Weierstall en Giebel, 2017). Verschillende studies geven aan dat beoefenaars hun
eerste herinnering aan BDSM-getinte verlangens blijkt terug te gaan naar de vroege kindertijd
tot adolescentie. Fantasiespelen als cowboy en indiaantje of politie en boef, de blinkende hoge
sandalen van de juf, een stripverhaal met als thema slavernij of een schooluitstap naar het
Gravensteen in Gent: de eerste herinnering aan BDSM-gevoelens blijkt vaak getriggerd te zijn
door beelden, situaties of personen in de kindertijd, en is niet zelden eveneens de eerste
seksuele herinnering van respondenten. Men rapporteerde dat lustvolle gevoel terug op te
zoeken als puber of volwassene (Seeuws, 2013). Anderen worden pas op volwassen leeftijd
getriggerd door ervaringen met een BDSM-minded partner, waarna het voor een groep
BDSM’ers evenzeer als een deel van zichzelf voelde (Spengler, 1977; Breslow, 1985;
Sandnabba, 2002; Weinberg, 2006; Yost, 2012; Seeuws, 2013; NCSF, 2015; Bezreh en
anderen, 2012; Pascoal en anderen, 2015; in Traeen, 2016). Wreedheid op zich lijkt niet
inherent plezierig te zijn voor deze mensen, maar het met een gelijkgestemde partner
samengaan van die fysieke en psychische pijniging met een fictie waarbinnen regels, rollen,
waarden en een etiquette worden gecreëerd, verschaft hen uiteindelijk een zeker niveau van
genot. Vaak gebruikte termen in BDSM-verenigingen als ‘spel’ en ‘scene’, refererend aan
BDSM-handelingen en de ruimte waarin die plaatsvinden, beklemtonen dat expliciete
theatrale karakter binnen BDSM-seksualiteit (Barker en anderen, 2007).
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Dominantie en submissie
Wanneer BDSM voornamelijk psychisch beleefd wordt, staan onder andere vernedering,
controleverlies, rollenspel, het uitvoeren van opdrachten en het verschil in verhouding tussen
de dominant en onderdanige centraal. Woorden en blikken kunnen immers als sterker en
dwingender ervaren worden dan een enorme zweep. Degenen die tijdens het spel de controle
hebben, worden over het algemeen aangeduid met termen als dom(inant), domina,
meester(es), sadist, daddy, sir en top. Degenen die de controle afgeven luisteren naar
benamingen als bottom, sub, masochist, slaaf, slavin, brat en pet (Moser en Kleinpatz, 2007;
Seeuws, 2013). Ondanks de assumpties met betrekking tot een strikte rolverdeling zijn er ook
heel wat mensen die de rol van dominant en sub afwisselend op zich willen nemen. Zij
worden switch of in homomilieus ook wel versatile genoemd. Het volledig controleren van
anderen wordt door de dominant als lustvol ervaren, het uit handen geven van alle controle
voelt voor de sub bevredigend en bevrijdend (Seeuws, 2013).

Bondage
Bij bondage wordt iemands bewegingsvrijheid beperkt door bijvoorbeeld het gebruik van
kettingen, touwen, plastic, tape, leibanden, (slaap)zakken enzovoort. Het bonderen gebeurt
naakt of gekleed. De setting waarin iemands lichaam al dan niet aan een publiek geëxposeerd
wordt kan belangrijk geacht worden, de manier waarop er gebondeerd wordt evenzeer.
Shibari is een Japanse vorm van bondage en wordt beschouwd als kunstvorm. Daarbij is het
niet alleen belangrijk dat een bondage veilig gebeurt, maar dat het er eveneens artistiek
uitziet. Het vraagt veel inspanningen, tijd en ervaring om deze vaardigheid te beheersen. Via
de bondage of opsluiting in een kooi kan krachtig weergegeven worden dat de onderdanige
zich volledig moet overgeven aan de uitvoerder. De sub moet dan in extremis bijvoorbeeld
zijn of haar behoefte laten lopen, wat de vernedering extra benadrukt. Kappen of maskers
over het hoofd kunnen die machtsverhouding naar een nog hoger niveau tillen, doordat de
dominant dan zelfs kan bepalen wanneer en hoeveel de sub mag ademen. Dit valt onder de
noemer breath play (Seeuws, 2013).
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Sadisme en masochisme
Voor de sadist en masochist ligt de focus dan weer op de pijnbeleving. Het masochisme is
genoemd naar de schrijver Leopold von Sacher-Masoch, wiens protagonist in het boek Venus
im Pelz ernaar verlangt zich volledig over te leveren aan de harde wil van een meesteres,
opdat hij seksueel geprikkeld zou raken (Von Sacher-Masoch, 1870). De term sadisme is
gelinkt aan Alphonse Francois Marquis de Sade, lid van de Franse adel die zijn publiek graag
choqueerde aan de hand van zijn sadistische romans die in de 18e eeuw als pornografisch – en
dus verboden – beoordeeld werden. Met zijn 120 dagen van Sodom (1785) probeert hij de
lezer ertoe aan te sporen zijn instinct te volgen en al zijn lusten bot te vieren zonder rekening
te houden met de wil van zijn object van verlangen. Freud schreef in 1920 dat sadisme en
masochisme een speciale plaats hebben binnen de perversies, omdat het contrast tussen
activiteit en passiviteit dat aan hun basis ligt tot de universele trekken van seksualiteit
behoort. Sadisme zou volgens Freud een vast onderdeel zijn van ieders individuele
ontwikkeling op weg van jeugd naar volwassenheid (Federoff, 2008; Moore, 2009; in Erceg,
2014). In 1886 classificeerde de neuroloog Von Krafft-Ebing beide termen naast elkaar als
sadomasochisme, een psychiatrische stoornis in zijn boek Psychopathia Sexualis. Hij
baseerde zich daarvoor echter op een psychiatrische en mannelijke populatie (Berner, Berger
en Hill, 2003; Newmahr, 2010). Later werd beargumenteerd dat sadisme en masochisme toch
op twee volledig verschillende manieren tot stand en tot uiting komen met betrekking tot de
pijn en het plezier die ervaren worden (Ellis, 1942; in Weinberg, Williams en Moser, 1984;
Deleuze, 1991; in Derwin, 1993).
Een aantal factoren spelen een rol in waarom sadomasochisten kunnen genieten van pijn die
anderen verafschuwen. Pijnervaring wordt steeds geïnterpreteerd binnen zijn context. De door
gelijkgestemde

partners

gecreëerde

machtsverhouding

is

de

context

binnen

een

sadomasochistisch spel, met als doel het induceren van seksueel plezier. De pijn die ontstaat
door het beoefenen van sadomasochisme zal daarom niet te vergelijken zijn met de pijn die
opgelopen wordt in een sociaal onwenselijke context als geweldpleging, foltering, een
ongeluk, enzovoort (Nichols, 2006; in Barker en anderen, 2007; Newmahr, 2010; Van de
Wouwer, 2011). Vaak wordt er klassieke conditionering toegepast. Een lustvolle stimulus
zoals een vibrator of seksuele handeling wordt gekoppeld aan een pijnprikkel, die langzaam
opgebouwd wordt. Daarvoor kan men een arsenaal aan attributen gebruiken zoals zwepen,
elektroshock, wasknijpers of klemmen met gewichtjes, kaarsvet of huis- en keukenmateriaal
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(Alison, 2001; Seeuws, 2013). Wanneer de hersenen deze pijnsignalen ontvangen, dan wordt
er in de thalamus een interpretatie gemaakt van die perceptie en wordt onder andere de
neurotransmitter adrenaline vrijgesteld. Men verkeert dan in een verhoogde staat van alertheid
en voelt een ‘kick’. Topsporters en zakenmannen kunnen deze adrenalinerush ervaren, net
zoals sadomasochisten dat doen. Tegelijk wordt er net zoals bij een orgasme endorfine
vrijgemaakt, die de pijnperceptie tempert en een gevoel van geluk en ontspanning
teweegbrengt (Connan, 2010). De bovenstaande combinatie kan masochisten in een soort
trance duwen, waardoor zij rust en genot ervaren in plaats van kwelling. De toestand waarin
de masochist dan verkeert, benoemt men met de term subspace. Iemand die daar moeilijk uit
geraakt en na een spel neerslachtig is, heeft een subdrop. Beoefenaars onderstrepen daarom
het belang van aftercare, waarbij het sadomasochistisch spel en de psychische en fysieke
effecten daarvan door beide geëvalueerd worden in een liefdevolle sfeer. Hurt is oké, maar
harm hoort immers niet bij sadomasochisme (Holt, 2016). Fysiek blijven er veelal rode
striemen of blauwe plekken na. Permanente littekens worden door een kleinere groep
nagestreefd door het gebruiken van onder andere piercings, sigaretten en scalpels zoals bij
scarification. Het veilig beleven van sadomasochisme vraagt dus niet alleen creativiteit maar
ook vaardigheden en kennis over het menselijke lichaam (Seeuws, 2013).
Fetisjisme
Von Krafft-Ebing (1886) en Binet (1888) vermeldden de term ‘fetisjisme’ reeds in de
negentiende eeuw. Ellis (1906) en Hirschfeld (1939) definieerden fetisjisme daarna als de
aanbidding van niet-levende objecten en/of specifieke lichaamsdelen en secretie als erotische
symbolisering van personen. Voor Freud (1928) telden de lichaamsdelen en datgene wat men
ermee associeert als fetisj: zowel een voet als een schoen, bijvoorbeeld. De categoriale
diagnostiek (WHO, 1992; APA, 2000) maakte dan weer een onderscheid tussen partialisme,
waarbij een deel van het lichaam wordt aanbeden, en fetisjisme, waarbij niet-levende objecten
of producten van het lichaam worden geliefkoosd (allen in Kafka, 2010). Fetisjisme heeft dus
betrekking op veel meer dan louter opgewonden geraken van objecten. Denk aan een
specifieke situatie, een type persoon, een handeling, geluid, geur of gevoel: sowieso bestaat er
iemand die daar een fetisj of ‘kink’ voor heeft. Men wil het fetisjobject zelf aanraken, likken,
ruiken, strelen of gebruikt zien worden door iemand anders (Seeuws, 2013).
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Bij veel fetisjen speelt de esthetiek van objecten een grote rol. Mensen hebben een fetisj voor
specifieke soorten neuzen, schoenen, voeten, stoffen enzovoort. Iemand kan zich ook net
aangetrokken voelen tot datgene wat anderen doorgaans lelijk, walgelijk of beangstigend
vinden, bijvoorbeeld (menstruatie)bloed, geamputeerde ledematen, het eindeloos ruiken en
likken aan gebruikte rijlaarzen, in het gezicht geblazen worden met sigarettenrook, het dragen
van luiers in een Adult Baby and Diaper Lover (ABDL) spel of spelen met feces. Fetisjisme
wordt op een gelijksoortige manier getriggerd als andere aspecten aan BDSM. Een bepaald
beeld, een situatie of herinnering uit de kindertijd lijkt daarbij een positieve connotatie te
krijgen. Er kan evengoed een negatieve ervaring of sensatie aan de oorsprong van een fetisj
liggen, die naar het andere uiterste is omgeslagen en nu als lustvol ervaren wordt. Freud
(1927) noemde dit de defensieve functie van een fetisj. Na de partiële onderdrukking van de
angst komt de idealisering van het nieuwe object ter compensatie in een poging alsnog over
dit trauma te geraken (Chasseguet-Smirgel, 1984). Voor andere fetisjisten is de eerste
herinnering aan hun fetisj echter evengoed gelinkt met een positieve ervaring (Seeuws, 2013).
Fetisjen zijn vaak afhankelijk van een bepaalde tijd en cultuur waarbij verschillende redenen
toch kunnen leiden tot eenzelfde fetisjobject. Zo werden in China oorspronkelijk enkel de
voeten van concubines, danseressen en minnaressen van leiders afgebonden (Kaplan, 2006: in
Bhugra, Popelyuk en McMullen, 2010), maar later werd het een algemene culturele fetisj
omdat het de patriarchale controlerende positie van de man ten opzichte van de kwetsbare,
volgzame vrouw symboliseerde (Ping, 2000). De vergelijkbare fetisj in het Westen is die van
vrouwen op torenhoge stiletto’s waarin hun voeten eveneens gekneld en gekwetst raken, als
teken van fragiliteit en elegantie. Stiletto’s zijn iets heel westers, dus deze fetisj zal zich
minder snel manifesteren in landen waar men dit fenomeen niet kent en waar het dus ook
geen seksuele connotatie kan hebben. De etiologie van een gelijkaardige fetisj verschilt dus
over culturen heen (Bhugra, Popelyuk en McMullen, 2010; in Seeuws, 2013).
Belang van veiligheid, verantwoordelijkheid en vrijwilligheid (VVV)
Verleggen van grenzen
Een BDSM-verhouding tussen twee (speel)partners begint idealiter met het afspreken van een
stopwoord en een onderhandeling over de voorwaarden en limieten van het spel. Harde
grenzen zijn niet onderhandelbaar, maar zachte grenzen laten de dominant of sadist toe om
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het spel gradueel verder te exploreren. Mensen die in het begin van hun ontdekkingsreis
bijvoorbeeld in een sublijst rapporteren dat zij bepaalde zaken liever niet doen, komen daar
later vaak op terug en gaan geleidelijk aan zelfs verder dan zij ooit zelf gedacht hadden. Dit
eindigt echter niet voor iedereen in het extreme. Er worden ook stappen teruggezet en
sommige mensen prefereren, zoals Weinberg, Williams en Moser dat in 1984 al vonden,
jarenlang eenzelfde niveau van pijn (Newmahr, 2008; Seeuws, 2013). Extremer willen gaan
hangt samen met de mate waarin iemand op zoek is naar kicks, daarbij sadomasochistische
gevoelens koestert en beschikt over een partner die dit ook wil (Seeuws, 2013).
Safe-Sane-Consensual (SSC) versus Risk-Aware-Consensual-Kink (RACK)
In 1983 schreef BDSM-activist David Stein een essay over BDSM als zijnde safe, sane and
consensual om het onderscheid tussen BDSM en psychopathologisch seksueel geweld te
benadrukken (Langdridge en Butt, 2005; in Barker, 2007; Nichols, 2006; Stiles, Clark en
Hensley, 2008). Later kwam er een verschuiving naar risk aware consensual kink, omdat de
afwezigheid van risico bij BDSM een utopie is (Medlin, 2001; in Barker en anderen, 2007;
Connan, 2010). Door het verantwoord omspringen met dat bestaande risico, kan je de kans op
blijvende letsels evenwel klein houden. Daarom wordt bijvoorbeeld het gebruiken van alcohol
of drugs niet getolereerd binnen de BDSM-scene, worden in bewegingsvrijheidbeperkte
partners niet zonder enige vorm van supervisie achtergelaten en worden er door verenigingen
vaak workshops georganiseerd waarbij men in een gecontroleerde omgeving de technische
kant van nieuwe of extremere zaken kan aanleren, aangezien de juiste vaardigheden
onontbeerlijk zijn bij het uitoefenen van BDSM. De dungeon monitor of dungeon master
houdt op BDSM-avonden nauwkeurig in het oog of deelnemers de huisregels respecteren.
Indien nodig wordt overtreders de toegang tot het evenement ontzegd (Holt, 2016).
Rol van de BDSM-vereniging
Om financiële, organisatorische en veiligheidsredenen wordt er aan BDSM gedaan op de door
BDSM-verenigingen voorziene locaties. Zij organiseren er wekelijks tot maandelijks
activiteiten voor hun leden. De Eulenspiegel Society is de oudste BDSM-vereniging, gesticht
in 1971 in New York. The Society of Janus werd in San Francisco opgericht in 1974. Ook
Duitsland en Engeland kennen een verenigingsleven dat inzet op informeren, het organiseren
van introductielessen voor beginners en het in dialoog gaan met wetenschappelijke
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onderzoekers (Ortmann en Sprott, 2015). CARAS (Community Academic Consortium for
Research on Alternative Sexualities) is een groepering in Amerika die het overleg tussen
wetenschappers en beoefenaars bevordert. De NCSF (National Coalition for Sexual
Freedom), opgericht in 1996 in Engeland, verbindt de praktijk met de wetenschap.
Respondenten in hun studie waren meestal actief in een vereniging waar veel belang werd
gehecht aan het safe sane and consensual-principe (NCSF, 2015). In België krijgt vooral
Kajira sinds 2011 internationale aandacht omwille van hun erkenning als studentenvereniging
aan de UGent (Seeuws, De Maerschalk, 2011). Kajira stelt op haar website (kajira.ugent.be)
“Het doel van onze vereniging is om BDSM meer sociaal aanvaard te maken, om
gelijkgestemden te ontmoeten en met hen vrijuit, zonder masker op, over BDSM te kunnen
praten en dit op een laagdrempelige manier.” Leden vermelden als reden om zich aan te
sluiten bij een vereniging voornamelijk vriendschap, seksuele expressie, veiligheid, open
communicatie, erkenning, aanvaarding en kennis met elkaar delen (Seeuws, 2013; Graham en
anderen, 2016). De maandelijkse Munches in openbare cafés, gespreksavonden onder
gelijkgezinden, wonnen dan ook in Vlaanderen aan populariteit (Seeuws, 2013). Deze
evenementen worden aangekondigd op de sociale netwerksite Fetlife (www.fetlife.com).
Wijdverbreide misvattingen laten BDSM’ers in het verdomhoekje staan
Het begrip BDSM heeft zoals eerder beschreven reeds een lange weg afgelegd in de
geschiedenis. Het wereldwijde succes van het drieluik Vijftig tinten grijs, donkerder en vrij
(James, 2012) en de aanwezigheid van BDSM in allerhande kunst, film, muziek en reclame
bewijst dat ook anno 2017 heel wat mensen nieuwsgierig blijven naar dat tikje meer.
Niettegenstaande BDSM alomtegenwoordig lijkt, heersen er in de 21e eeuw echter ook nog
steeds misvattingen rond die ervoor zorgen dat de afstand tussen BDSM’ers en nietBDSM’ers groter wordt (Yost, 2010; Moser, 1999, in Erceg, 2014).
“BDSM is immoreel.”
Een eerste factor die de publieke opinie inzake BDSM beïnvloedt volgens Yost (2010), is
moraliteit en religie. Volgens de joods-christelijke traditie hoort seksualiteit monogaam te
zijn; mensen horen louter te vrijen in functie van de voortplanting. BDSM wordt radicaal
afgewezen omdat het niet beantwoordt aan dit heteronormatieve ideaal en immorele
praktijken in de hand zou werken (Rudy, 1999; in Yost, 2010). Hoewel BDSM-
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gemeenschappen steeds vaker het seksuele aspect van BDSM minimaliseren en focussen op
het relationele, valt uiteraard niet te ontkennen dat heel wat beoefenaars aan BDSM doen
omwille van het seksuele genot dat het hen verschaft (Langdridge, 2006), in het bijzonder de
grootste groep die BDSM uitsluitend binnenskamers beleeft en geen nood heeft aan sociaal
contact met gelijkgestemden (Seeuws, 2013). Maar wat maakt BDSM immoreel? Feministe,
antropologe en sadomasochiste Gayle S. Rubin stelde daaromtrent in 1984 ‘Most people find
it difficult to grasp that whatever they like to do sexually will be thoroughly repulsive to
someone else, and that whatever repels them sexually will be the most treasured delight of
someone, somewhere… Most people mistake their sexual preferences for a universal system
that will or should work for everyone.’ (Rubin, 1984, p. 283).

“BDSM’ers zijn zonderlinge freaks.”
Een tweede invloedrijke factor in BDSM-mythes is de media. Het bestaan van
sadomasochisme wordt steeds zichtbaarder door de beeldvorming daarover in reclame,
muziekvideo’s, documentaires en films. Soms op een positieve manier, maar vaak is er
volgens Yost (2010) sprake van negatieve beeldvorming. In allerhande misdaadseries en films
wordt BDSM geassocieerd met criminele feiten. De sadomasochist wordt bijvoorbeeld
voorgesteld als iemand die een moeilijke jeugd met misbruik of verwaarlozing heeft moeten
doorstaan, met een onaangepaste persoonlijkheid tot gevolg. Deze beeldvorming beïnvloedt
het negatieve idee bij de publieke opinie (Haymore, 2002; Weiss, 2006; Wright, 2006; Yost,
2010). Wismeijer en Van Assen onderzochten in 2013 de psychologische karakteristieken van
BDSM’ers in Nederland, waaraan 902 BDSM’ers en 434 niet-BDSM’ers deelnamen. Daaruit
bleek dat er maar weinig verschillen zijn tussen beide groepen. Sterker nog, de verschillen
zouden zelfs in het voordeel van BDSM’ers zijn: “BDSM-beoefenaars zijn zich bewuster van
seksuele verlangens, zijn meer extravert, meer consciëntieus, minder neurotisch, staan meer
open voor nieuwe ervaringen, zijn minder gevoelig aan angst voor afwijzing, hebben meer
vertrouwen in de relatie en minder nood aan goedkeuring, zijn minder angstig gehecht en
ervaren een beter subjectief welbevinden”. Dit bevestigt eerder onderzoek (Connolley en
anderen, 2006; Richters en anderen, 2008; Sagarin en anderen, 2009; Newmahr, 2010; Joyal,
2015, 2017).
Human-interestprogramma’s selecteren vaak een subgroep binnen de BDSM-wereld die
sensatiebeluste kijkers aantrekt (Beckmann, 2001; Sisson, 2005; in Barker en anderen, 2007).
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Beoefenaars geven aan zich niet te herkennen in de beelden die de media verspreiden, maar
men vreest daar alsnog aan gelijkgesteld te worden.
“Wat mij triest maakt, is dat heel veel normale mensen aan BDSM doen, maar er niet voor durven
uitkomen omdat de maatschappij hen daarvoor zou stigmatiseren omwille van een foutief
referentiekader. (...) Mits een correctere weergave van wat BDSM is en welke personen hiermee bezig
zijn, kan dit debat opengetrokken worden.” (N., switch; in Seeuws, 2013)

Hoewel BDSM’ers zich in alle lagen van de bevolking bevinden, zijn in onderzoek hoger
opgeleide mensen, mannen, holebi’s en singles meer vertegenwoordigd (Moser en Levitt,
1987; Spengler, 1977; Weinberg, 1987; Sandnabba en anderen, 2002; Weinberg, 2006; Erceg,
2014; Pascoal en anderen, 2015; Silva, 2015; in Traeen, 2016). Mensen die het gevoel hebben
dat zij veel kunnen verliezen als bekend zou worden dat zij aan BDSM doen, zijn vaak
degenen die een hooggeplaatste functie of sociale job hebben. Daarom zijn zij in het echte
leven zelfs tegenover dichte familie en vrienden minder open over hun BDSM-voorkeur
(Stiles en Clark, 2011; in Holt, 2016; Seeuws, 2013, 2015), laat staan dat zij willen deelnemen
aan reportages. Ze doen echter wel graag anoniem mee aan studies over BDSM om de
perceptie bij het grote publiek mee te helpen veranderen.
“Het taboe dat er rond dit onderwerp hangt, is veelal gebaseerd op foute denkbeelden. Ik bedoel
hiermee beelden als 'mensen met een trauma', 'alleen zotten', 'mensen die gedwongen worden' enz. Ik
hoop dat dit onderzoek gebaseerd kan worden op een gefundeerd beeld van BDSM. Dit kan alleen als
er voldoende respons komt vanuit de BDSM-wereld, dus begin ik bij mijzelf.” (K., sub; in Seeuws, 2013)

Buitenstaanders zien vooral de pijnbeleving, maar de liefde en vertrouwensband tussen een
koppel dat BDSM beleeft, ontgaat hen. Dit aspect komt zelden aan bod in allerhande fictie en
mediaberichtgeving waardoor BDSM nog steeds iets voor outsiders lijkt (Seeuws, 2013).
“BDSM zet aan tot seksueel geweld.”
Een derde vaak voorkomende misvatting is dat BDSM actief zou aanzetten tot seksueel
geweld en de objectivering van de vrouw. Deze opvatting is ontstaan vanuit feministische
hoek, waar men argumenteerde dat BDSM patriarchale machtsverhoudingen en geweld
binnen een relatie zou aanmoedigen (Linden en anderen, 1982; in Yost, 2010 en Bennett,
2014). Er is echter geen causaal verband tussen BDSM en (relationeel) geweld gevonden
(Weiss, 2006; Federoff, 2008; Yost, 2010). In een onderzoek van Weinberg, Williams en
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Moser (1984) rapporteerde een feministe dat zij bij vrouwen de onderdanige of sub speelde,
maar in een spel met mannen steevast de rol van dominante op zich nam. In het kwalitatieve
onderzoek van Seeuws (2013) stelden slavinnen dat zij het een eer vinden deze titel te dragen.
Voor hen benadrukt hun keuze om zich bewust te onderwerpen binnen een BDSM-spel net
die kracht om als vrouw je diepste verlangens na te streven. Hoewel de onderdanige met diens
instemming in een spel vernederd en geslagen kan worden, wordt die vaak tegelijk op een
piëdestal geplaatst door de dominant. Sommige beoefenaars geven aan dat de macht eigenlijk
bij de onderdanige ligt. Hij of zij bepaalt immers waar de absolute grens ligt alvorens het spel
stopgezet wordt (Ritchie en Barker, 2003; in Barker en anderen, 2007). Het aspect
vrijwilligheid is voor beoefenaars immers van cruciaal belang. Mensen die daarentegen aan
geweldpleging doen, houden geen rekening met de ander (Holt, 2016). Dat BDSMhandelingen wereldwijd nog steeds juridisch begrensd worden en mensen ervoor veroordeeld
worden, helpt de associatie tussen het sadomasochisme en geweld ook niet te doorbreken
(Kleinpatz en Moser, 2006; Ridinger, 2006, Chaline, 2005; in Barker, 2007; Bezreh en
anderen, 2012; Connan, 2010; Yost, 2010). Ook in België wordt een sadomasochistisch spel
de facto beschouwd als slagen en verwondingen (artikel 398 Strafwetboek), omdat je niet kan
toestemmen met geweld op jezelf (Gutwirth en De Hert, 1998 en 2005; Seeuws, 2015). Rubin
(1984) stelt dat BDSM doorgaans nochtans minder kwetsuren oplevert dan sporten zoals
boksen of rugby (in Barker en anderen, 2007). Volgens Yost (2010) wijst dit op anti-sm-bias
in het juridische systeem.
“BDSM’ers zijn psychisch ziek.”
Een laatste mogelijke - en misschien wel de belangrijkste - bron van foutieve
veronderstellingen is het categoriale systeem voor het diagnosticeren van psychische
aandoeningen, waarin onder andere fetisjisme en sadomasochisme als parafilie gedefinieerd
worden. Er zijn twee grote paradigma’s om parafilieën te verklaren. Het sociologisch
paradigma stelt dat deviante seksualiteit een overtreding is van een sociale norm die een
maatschappij zich eigen heeft gemaakt. Objectkeuze kan zeer verscheidene uitingsvormen
aannemen, en deviatie is enkel een sociale afspraak. Vooral in de jaren zestig werd dit model
veel gebruikt. Hiertegenover staat het psychopathologisch paradigma, dat ook in de
hedendaagse DSM-classificatie gehanteerd wordt. Dit stelt dat er een “natuurlijke” seksuele
ontwikkeling is die uiteindelijk leidt naar een volwassen individu als seksuele objectkeuze,
elke afwijking daarvan is een stoornis (Gijs, Gianotten en anderen, 2009).
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Er is echter al tientallen jaren onenigheid over het definiëren van parafilieën in de categoriale
diagnostiek. In 1977 gaf onder meer Tallent aan dat parafilieën geschrapt zouden moeten
worden uit de DSM aangezien ze meer te maken hebben met persoonlijke seksbeleving dan
met ziektebeelden, net zoals homoseksualiteit er in 1973 uit verwijderd werd (Kutchins en
Kirk, 1997; in Barker, 2007; Kilgore en anderen, 2005; in Bezreh, 2012). Stoller (1991) en
Berner, Berger en Hill (2003) stelden dan weer dat men aan de hand van de categoriale
benadering net vaak tot comorbiditeit van de parafilieën met verschillende stoornissen komt.
Masochisme

lijkt

bijvoorbeeld

vaak

samen

te

gaan

met

angststoornissen,

stemmingsstoornissen, de borderline persoonlijkheidsstoornis en de obsessief-compulsieve
stoornis, terwijl de diagnose van seksueel sadisme in een forensische setting vaak samengaat
met de antisociale en de borderline persoonlijkheidsstoornis. Dit doet vermoeden dat
masochisten meer afhankelijk ingesteld zijn, en het prototype sadist stelt dan weer een sluwe
eenzaat voor. Toch moet benadrukt worden dat deze resultaten gaan over een forensische
populatie. Deze bevindingen kunnen dus niet veralgemeend worden naar de niet-forensische
populatie BDSM’ers die aan vrijwillig sadomasochisme doen. McConaghy (1999) vond dan
ook dat sadomasochisme niet als mentale stoornis geclassificeerd mocht worden, aangezien er
binnen de algemene populatie geen rechtlijnig verband gevonden werd tussen BDSM en
psychiatrische stoornissen. Recenter onderzoek vond dan weer dat masochisten niet hoger
scoorden op mentale instabiliteit en sadisten geen hogere waarden behalen op antisociale of
psychotische trekken dan mensen met conventionele seksuele voorkeuren (Cross en
Matheson, 2006; in Weierstall en Giebel, 2017).
We geven in wat volgt graag een kort overzicht van de evolutie van sadomasochisme en
fetisjisme als diagnose in de gezondheidswetenschappen, om te illustreren waarom de
decennialange vermeende link tussen sadomasochisme en psychopathologie binnen de
gezondheidswetenschappen zo moeilijk te doorbreken lijkt.
Evolutie van BDSM-gerelateerde diagnoses binnen de gezondheidswetenschappen
Klassieke geneeskunde
Enkele oude geneeskundige tradities, vormgegeven door onder andere Hippocrates en
Galenus vermelden geen BDSM-gerelateerde begrippen. Een medisch handboek uit de
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zeventiende eeuw beveelt flagellatie aan als therapie ter bevordering van het seksuele
functioneren. Sinds neuroloog Richard von Krafft-Ebing het boek Psychopathia Sexualis
publiceerde, werd sadomasochisme als een psychiatrische afwijking gecategoriseerd in
allerhande medische handboeken. In de eerste versie van de DSM (APA, 1952) was seksueel
sadisme een onderdeel van de diagnose ‘seksuele deviantie’, waarbij geen verder onderscheid
gemaakt werd tussen verkrachting, aanranding en mutilatie. In de DSM-II (APA, 1968) werd
masochisme toegevoegd aan de lijst van seksuele afwijkingen. Het handboek seksuologie
voor artsen van 1961 beschrijft sadomasochisme als een perversie: “Een seksuele objectkeuze
waarvan het doel in habituele en dwangmatige zin veranderd is, namelijk niet meer gericht op
de normale man-vrouwverhouding en coïtus. Perversies zijn psychische infantilismen,
kinderlijke lustbelevingen of partiële driften. Die zijn voor een deel ook bij normaal seksueel
verkeer aanwezig, maar in het geval van een perversie abnormaal ontwikkeld waardoor de
genitale seksualiteit eraan ondergeschikt werd. De perversie is in alle lagen van de bevolking
aanwezig en gaat dikwijls samen met een grote innerlijke strijd om ze te onderdrukken.
Perversie is duidelijker aanwezig bij debielen, psychopaten en alcoholisten, omdat deze
minder remmingen hebben. De aanwezigheid van de perversie op zich leidt niet noodzakelijk
tot geestelijke degeneratie, alles hangt af van hoe ermee omgegaan wordt.” (uit Levie, 1961)
Sadisme is volgens het handboek een mannenzaak. “De aanwezigheid van agressie, niet in de
normale mate zoals aanwezig bij elke man, maar zodanig dat de bron van lust verschoven
wordt naar onderwerpen of pijnigen in plaats van naar coïtus zelf.” Sadisten zouden zich
bewegen op een continuüm van lichte vernedering tot lustmoord, en men gaf aan dat deze
afwijking geassocieerd is met homoseksualiteit en fetisjisme. Voyeurisme zou zowel met
sadisme als masochisme geassocieerd zijn. Masochisme wordt vooral toegeschreven aan
vrouwen “Aanwezig bij normale vrouwen tijdens coïtus, tot pathologisch waar de lust beleefd
wordt in onderworpen zijn en mishandeling. Latente vormen worden enkel in de fantasie
beleefd, manifeste vormen worden daadwerkelijk uitgevoerd. Bij normale coïtus zijn
beoefenaars dikwijls impotent en/of anorgastisch.” Sadomasochisme wordt er verder nog
onderverdeeld in drie soorten: voor, na en ter vervanging van de coïtus. Het sadomasochisme
wordt hier verklaard als afweermechanisme tegen seksuele angst die dikwijls door een
jeugdtrauma veroorzaakt wordt, waarbij het jonge kind seksuele lust koppelt aan angst en
agressie. De oorzaak van manifest sadomasochisme zou volgens het handboek altijd in een
seksueel kinderlijk trauma liggen. Alhoewel sadomasochisme volgens het boek ontstaat als
reactie op infantiele schuldgevoelens, zouden volwassen zeer zelden lijden aan zielsconflicten
21

door hun perversie. Als laatste wordt er nog een duidelijke waarschuwing gegeven om niet
met kinderen samen op één kamer te slapen, aangezien ook dit voorbeschikkend zou zijn voor
het ontwikkelen van psychische stoornissen.
Het handboek seksuologie voor artsen van 1992 spreekt reeds met een andere teneur over
BDSM. Het volgt de DSM-III (APA, 1980) classificatie, waarbij het woord perversie
vervangen werd door parafilie: een bepaald seksueel verlangen of seksuele activiteit die
voorkomt naast de gebruikelijke, en aantrekkelijk gevonden wordt. Het is enkel een stoornis
als het problemen geeft op relationeel, medisch of legaal gebied. Wat (ab)normaal is, wordt
niet duidelijk afgelijnd. Verondersteld wordt dat BDSM vaker voorkomt bij mannen, en ook
in de psychiatrie vaak aanwezig is. Het handboek van seksuologie van 2009 baseert zich op
de DSM-IV (APA, 1994) classificatie waarin zowel seksuele fantasieën, noden of
gedragingen als voldoende beschouwd werden om tot een diagnose te komen (First en Pincus,
2002; Hilliard en Spitzer, 2002; beide in Krueger, 2010).

DSM-IV-TR (2000) en ICD-10 (1992)
In de DSM-IV-TR (APA, 2000) staan exhibitionisme, fetisjisme, frotteurisme, pedofilie,
seksueel masochisme, seksueel sadisme, fetisjistisch transvestitisme, voyeurisme en ten slotte
de restcategorie ‘parafilie niet anderszins omschreven’ – waar onder andere telefonische
scatologie, necrofilie, partialisme, zoöfilie, coprofilie, klismafilie en urofilie onder vallen –
allemaal onder de noemer parafilieën in de categorie seksuele stoornissen en
genderidentiteitsstoornissen. In een BDSM-context zullen vooral aspecten van de diagnoses
exhibitionisme, fetisjisme en transvestitisme, seksueel masochisme en sadisme, en
voyeurisme lijken voor te komen. Deze diagnoses worden algemeen gedefinieerd als
gedurende minstens zes maanden terugkerende intense seksueel opwindende fantasieën,
seksuele impulsen of gedragingen die betrekking hebben op (niet-)instemmende personen of
objecten, en die het lijden of vernederen van zichzelf of de partner in de hand werken met
relationele, beroepsmatige of andere problemen tot gevolg (APA, 2000, p. 306).
Seksueel masochisme wordt gedefinieerd als: “Gedurende een periode van ten minste zes
maanden recidiverende intense seksueel opwindende fantasieën, seksuele drang of
gedragingen die handelingen (echte, niet gesimuleerde) met zich meebrengen waarbij
betrokkene vernederd, geslagen of vastgebonden of op een andere manier gepijnigd wordt,
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die lijden of beperkingen in het sociaal, beroepsmatig of ander functioneren veroorzaken.”
(APA, 2000, p. 308) De criteria voor seksueel sadisme zijn gelijkaardig, al wordt daar
uiteraard vermeld dat de betrokkene opgewonden raakt door het psychisch en lichamelijk
lijden (met inbegrip van vernedering) van het slachtoffer, waarbij op basis van de drang
gehandeld werd zonder instemming van de partner en de fantasieën duidelijk lijden of
relatieproblemen veroorzaakten.
Fetisjisme wordt dan weer gedefinieerd als: “Gedurende een periode van ten minste zes
maanden recidiverende intense seksueel opwindende fantasieën, seksuele drang of
gedragingen die het gebruik van niet-levende objecten met zich meebrengen (bijvoorbeeld
lingerie), die in significante mate lijden of beperkingen in het sociaal, beroepsmatig of ander
functioneren veroorzaken. De fetisj beperkt zich niet tot vrouwelijke kledingstukken die bij
transvestitisme gebruikt worden, of apparaten die ontworpen zijn voor seksuele genitale
prikkeling (bijvoorbeeld vibrator).” (APA, 2000, p. 306)
De diagnose van sadomasochisme en fetisjisme als parafilieën aan de hand van de
DSM-IV-TR bracht nog steeds verschillende problemen met zich mee. Er heerste
onduidelijkheid over een aantal gebruikte begrippen in de diagnostische criteria. Wanneer kan
iets worden bestempeld als ‘intens’, en waarom ligt de minimumgrens op zes maanden als
tijdsduur zonder empirische toetsing? Bovendien liet de betrouwbaarheid van bijvoorbeeld de
diagnose ‘seksueel sadisme’ te wensen over. Marshall vond in 2002 dat de diagnoses onder de
categorie parafilieën door een eerste groep forensische psychiaters vooral gesteld werd bij
mensen die niet eens aan de DSM-criteria voldeden, terwijl hij in een tweede studie amper
interbeoordeelaarsbetrouwbaarheid vond, met een kappa van 0.14 (Fedoroff, 2008). Omdat de
diagnostische waarde van deze categoriale diagnose heel twijfelachtig was, kan men volgens
sommige onderzoekers misschien beter definitief overschakelen op een volledige
dimensionale diagnose die rekening houdt met seksuele spanning, het niveau van agressie dat
gebruikt wordt, enzovoort. Dit zou volgens Krueger (2009) ook een grotere hulp betekenen in
de behandeling van plegers van zedendelicten.
De ICD-10 (WHO, 1992) bestaat eerder uit een dimensionale dan categoriale benadering,
waarbij men de criteria van sadisme en masochisme samenneemt. De diagnose
‘sadomasochisme’ valt onder de algemene noemer ‘stoornissen van seksuele voorkeur’,
waarbij men wel aangeeft dat sommige sadomasochistische elementen ook in vormen van
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zogenaamde conventionele seks voorkomen. Bovendien wordt er een onderscheid gemaakt
tussen sadomasochistisch gedrag met een seksuele ondertoon, en sadomasochisme
gemotiveerd door wreedheid of woede in een seksuele context. In de beschrijving wordt
vervolgens verder gespecificeerd of het om sadisme of masochisme gaat (Krueger, 2009;
Berner, Berger en Hill, 2003; Fedoroff, 2008). Fetisjisme wordt in de ICD-10 beschreven op
vrijwel dezelfde manier als in de DSM- IV-TR (Kafka, 2010).

Pleidooi voor aanpassing categoriale leidraden
De verschillende benaderingen zorgen voor verwarring binnen de gezondheidszorg en
literatuur. Bovendien vergeet men vaak dat die criteria gebaseerd zijn op een seksueel
deviante populatie in de forensische sector. De categoriale leidraden krijgen dan ook het
verwijt stigmatiserend en discriminerend te zijn tegenover individuen die vrijwillig aan een
alternatieve seksuele beleving doen (Moser, 2001; Wright, 2006; Joyal, 2015). Het woord
parafiel suggereert namelijk dat er zoiets bestaat als dé normofiel: hij of zij die een
‘heteronormatief’ leven leidt: heteroseksueel, in het huwelijk, monogaam, niet-commercieel,
bij koppels en huiselijk. Heteroseksuele georiënteerde procreatie wordt gelijkgesteld met
humaniteit. BDSM-gedragingen en gevoelens wijken af van die norm dus liefhebbers worden
gezien als psychisch ziek, hun gedragingen als onmenselijk (Rubin, 1984; Reiersol en Skeid,
2006; in Barker en anderen, 2007; Champion, 2010; in Van de Wouwer, 2011; Joyal, 2015).
Het NCSF (1998, 2008) vond dat 30 % omwille van hun BDSM-voorkeur discriminatie in
werkcontexten hadden meegemaakt. Verschillende onderzoeken rapporteren dat mensen hun
voorkeur voor BDSM een reden vormde om verplicht op therapie gestuurd te worden om
‘omgevormd’ te worden tot iemand met een ‘heteronormatieve’ seksualiteitsbeleving,
liefhebbers werden omwille van deze levensstijl ook al geïnterneerd (Kleinpatz en Moser,
2005; NCSF-survey, 1998, beide in Yost, 2010; Langdridge, 2006; Ridinger, 2006; Wright,
2006). De populaire assumptie dat de voorkeur voor BDSM het resultaat is van een
voorgeschiedenis met traumatische ervaringen, misbruik of onveilige gehechtheid, wordt niet
gesteund door onderzoek (Taylor en Ussher, 2001; Sandnabba, 2002; Moser, 2002; in Barker
en anderen, 2007; Nordling, Sandabba en anderen, 2006; Wismeijer en Van Assen, 2013;
Erceg, 2014). Beoefenaars die (seksueel) misbruik rapporteerden, gaven aan dat BDSM
therapeutisch kan werken, door in een veilige omgeving de traumatische ervaring te koppelen
aan positieve gevoelens, en dit zowel als dominant als onderdanige (Visser, 1986; Weiss,
2006; Newmahr, 2010; Seeuws, 2013; Kruize en Gruter, 2015). Menig onderzoek wees uit dat
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aan BDSM doen geen uitdrukking is van een onderliggende psychopathologie (Gosselin en
Wilson, 1980; Moser, 1999; Sandnabba, 2002; Connolley en anderen, 2006; Richters en
anderen, 2008; Sagarin en anderen, 2009; Newmahr, 2010; Cowan, 2012; in Wismeijer en
van Assen, 2013; NCSF, 2015; Joyal, 2015, 2017). Verschillende onderzoekers ijveren er
daarom ook voor dat deze aspecten volledig uit de categoriale diagnostiek moeten verdwijnen
(Gosselin en Wilson, 1980; Moser, 1999; Richters en anderen, 2008; Krueger, 2010; Cowan,
2012; in Wismeijer en van Assen, 2013). In Zweden werden transvestitisme, fetisjisme en
sadomasochisme reeds verwijderd van de lijst met mentale stoornissen (Krueger, 2009). Ook
in Noorwegen werd sadomasochisme in 2010 verwijderd als diagnose, na een jarenlange
strijd door seksuele minderheidsgroepen en organisaties (Traeen, 2016).

DSM-5 (2013) en ICD-11
De nieuwe DSM-5 (APA, 2013) verandert de naamgeving van de categorie parafilieën naar
parafiele stoornissen. Met deze naamswijziging erkent men dat de meeste mensen met een
atypische seksuele voorkeur of parafilie daarom nog geen psychische stoornis hebben. Om
vervolgens tot een diagnose over te kunnen gaan, moeten anderen of de patiënt zelf lijden
onder deze specifieke seksuele voorkeur. Ook de nieuwste International Classification of
Disorders (ICD-11) zal op basis van seksuele fantasieën en gedragingen een onderscheid
maken tussen een niet-pathologische parafiele interesse en een parafiele stoornis (WHO,
2017). In het onderzoek van Joyal (2015) voldeed 57 % van de respondenten uit een algemene
populatie aan de DSM-5-criteria van een parafilie door hun seksuele fantasieën, zowel bij
vrouwen als mannen. Hij stelt dat seksuele fantasieën gerelateerd aan fetisjisme en
sadomasochisme dus te vaak voorkomend zijn om door de diagnostische tools te blijven
gezien worden als atypisch of zelfs abnormaal. Draagt de blijvende inclusie van
sadomasochisme en fetisjisme als van de norm afwijkende verlangens bij tot het versterken
van een onterechte associatie tussen BDSM en psychopathologie, in het bijzonder bij
hulpverleners?
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Van de kelder naar de spreekruimte
Onderzoek naar attitudes ten aanzien van BDSM bij hulpverleners
Psychotherapeuten in het onderzoek van Ford en Hendrick (2003) rapporteerden dat ze zich
niet op hun gemak voelden wanneer ze werkten met cliënten die aan sadomasochisme doen.
Hudson-Allez (2005; in Barker en anderen, 2007) stelt dat veel hulpverleners het nog steeds
gepast vinden om negatieve opmerkingen te geven over BDSM in vergelijking met andere
aspecten aan seksualiteit. Onderzoek aan de hand van de Attitudes About Sadomasochism
Scale (Yost, 2010) toont aan dat mensen die voldoende kennis hebben over sadomasochisme,
mensen die zelf aan BDSM doen of iemand uit die wereld kennen, positievere attitudes
hebben ten opzichte van BDSM. Allport (1954; in Yost, 2010) en Pettigrew (1981, 1997)
stelden dat hoe meer contact iemand heeft met een minderheidsgroep, hoe meer begrip en
identificatie met die groep mogelijk is. Kelsey en anderen (2013) bevestigen die hypothese
wat de attitudes van hulpverleners over BDSM betreft. Psychotherapeuten die meer ervaring
hebben in het begeleiden van mensen die aan BDSM doen en psychotherapeuten die zich
competenter achten in het werken met deze doelgroep, rapporteren positievere attitudes ten
aanzien van BDSM. Onderzoeken of een psychotherapeut competent is om aan de slag te
gaan met deze doelgroep is echter niet evident, gegeven de dynamische natuur van
competentie (Lyons, Bieschke, Dendy, Worthington en Georgemiller, 2010; in Kelsey en
anderen, 2013). De mate van educatie en training en de daardoor verworven kennis en
vaardigheden inzake werken met seksuele minderheidsgroepen zou evenwel een indicatie zijn
van de competentie om BDSM-cliënteel de gepaste zorg te kunnen bieden. Uit de
sociodemografische variabelen haalden Kelsey en anderen (2013) dat oudere respondenten
meer negatieve attitudes hadden ten aanzien van BDSM, net zoals psychotherapeuten die hun
sociopolitieke filosofie als meer conservatief aangeven. Mensen met een meer liberale
sociopolitieke filosofie rapporteerden meer positieve attitudes. Er was geen verschil in de
attitudes van mannelijke en vrouwelijke hulpverleners.
In tegenstelling tot de verwachtingen van beoefenaars over de psychopathologisering van hun
BDSM-voorkeur (Kolmes en anderen, 2006; Stiles en Clark, 2011), ging de meerderheid van
de therapeuten in de studie van Kelsey en anderen (2013) niet akkoord met de stellingen die
BDSM gelijkstellen aan psychopathologie: 76 % ging ermee akkoord dat BDSM een deel kan
uitmaken van een gezonde vaste relatie, 70 % ging er niet mee akkoord dat BDSM-interesses
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via therapie behandeld moesten worden. Desalniettemin was er geen overtuigde algemene
aanvaarding van BDSM als een natuurlijke variatie in seksueel gedrag. Bijvoorbeeld op het
item “Mensen die aan BDSM doen zijn psychisch gezond.” antwoordde 50 % van de
respondenten met het neutraal gescoorde “onzeker”.
Belang van bespreekbaarheid van BDSM binnen de hulpverlening
In het onderzoek van Kolmes, Stock en Moser (2006) gaf 12 % van de respondenten aan dat
hun psychische klachten rechtstreeks gelinkt waren aan hun BDSM-voorkeur. Seeuws (2013)
vond in haar kwalitatieve studie dat die voornamelijk te maken hebben met het proces van de
ontdekking en aanvaarding van de BDSM-gevoelens, vragen naar (ab)normaliteit, alsook met
vragen over de absolute grens van de BDSM-gedragingen die voor sommigen kunnen neigen
naar een verslaving, en ten slotte met de afkeuring van BDSM door de maatschappij,
omgeving of een vanilla liefdespartner. Een sadomasochistische voorkeur leidt vaker tot
moeilijkheden om een vaste relatie aan te gaan. Het aantal single respondenten in studies ligt
steevast hoger dan het percentage singles in de algemene populatie (Kontula en HaavioMannila, 1993; in Sandnabba, 2002). Een complementaire partner vinden blijkt vooral voor
heteroseksuele masochistische mannen een uitdaging, omdat de single vrouwen met
sadistische verlangens niet voor het rapen liggen binnen de BDSM-community (Moser en
Levitt, 1987; Sandnabba, 2002). Mensen die BDSM ten volle mogen beleven met een
gelijkgestemde partner hebben hun BDSM-voorkeur vaak volledig omarmd. Wie daarentegen
zijn BDSM-verlangens jarenlang dient te onderdrukken, blijft lijden onder deze voorkeur.
Voor mensen die geen gelijkgestemde partner hebben, blijft het vaak een geheim dat ze
angstvallig trachten te bewaren. Het zijn dan ook deze mensen voor wie BDSM aanvoelt als
een last, iets waar ze liever nooit mee geconfronteerd waren geweest (Seeuws, 2013). Het lijkt
ons belangrijk dat iedereen met psychische bezorgdheden of moeilijkheden gerelateerd aan
deze seksuele interesse de weg vindt naar de hulpverlening.
Aan BDSM doen houdt ook fysieke gezondheidsrisico’s in (Cohen, 2004; Powel, 2010; beide
in Waldura en anderen, 2016). Waldura en anderen (2016) vonden in hun studie genaamd
‘The Kink Health Project’ dat 44 % een medische hulpverlener geconsulteerd had naar
aanleiding van een probleem of bezorgdheid ten gevolge van een BDSM-spel. Vooral
kneuzingen en open wonden door het slaan met zwepen, fisting en het gebruik van naalden of
seksspeelgoed kwamen voor. Beoefenaars hadden eveneens een bezorgdheid over
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blootstelling aan seksueel overdraagbare aandoeningen - HIV en Hepatitis B en C in het
bijzonder - en zouden zich daar graag frequenter op laten testen. Rehor (2015) vond in haar
onderzoek dat 74,33 % van de vrouwelijke BDSM’ers een andere (polyamoreus, open relatie,
speelpartner, 24/7 BDSM-relatie, BDSM-familie, swingers, andere) dan een typisch
bevraagde relatiestatus (single, getrouwd, gescheiden of weduwe) aangaf. Respondenten in
het onderzoek van Waldura en anderen (2016) gaven aan dat ze het zinvol zouden vinden als
dokters ervaringen met deze niet-traditionele intieme partners eveneens zouden bevragen
tijdens de consultatie.
Voor medische informatie en opvolging zou men zich momenteel eerder wenden tot ervaren
leden van de BDSM-community dan tot de huisarts, uit angst voor stigma. Waldura en
anderen (2016) besluiten dat dit enige bezorgdheid mag opwekken bij de medische wereld.
Artsen kunnen beoefenaars immers niet alleen helpen in het opstellen van een lijst BDSMhandelingen die zij gezien hun specifieke lichamelijke toestand (beter niet) kunnen ervaren,
maar ook als er iets fout gelopen is tijdens een spel moet men een juiste diagnose kunnen
stellen om de lichamelijke schade op de meest gepaste manier aan te pakken. Sommigen laten
in hun medisch dossier onder ‘geaardheid’ optekenen dat zij aan BDSM doen. Mocht er iets
fout lopen in een BDSM-spel, dan weet de arts dat er alleszins niets onder dwang gebeurd is.
Volgens anderen zou het op voorhand melden van BDSM-interacties in het slechtste geval
juridisch net omgevormd kunnen worden naar “Men deed het met voorbedachten rade.” Het
is duidelijk dat een grote groep beoefenaars nog steeds wantrouwig staat tegenover inmenging
van derden, zelfs als die derden hulpverleners zijn (Seeuws, 2013).
Ervaringen van BDSM’ers die uit de kelder kwamen tegenover de hulpverlener
In het onderzoek van Kolmes, Stock en Moser (2006) stelde 65 % van de respondenten de
hulpverlener op de hoogte van hun BDSM-voorkeur. Daarentegen verzweeg 32,6 % de
BDSM-interesse bewust, uit angst voor een negatief (psychopathologisch) oordeel of omdat
de hulpvraag daar niet rechtstreeks aan gerelateerd was. Tegenover medische hulpverleners
als huisartsen of gynaecologen, kwam slechts 38 % uit de kast (Waldura en anderen, 2016).
Men outte zich ofwel meteen bij de eerste contactname om aan de hand van de reactie bij de
hulpverlener na te gaan of een therapeutische relatie mogelijk zou zijn, ofwel vertelde men
pas naar het einde van de therapie toe over de BDSM-voorkeur. Kolmes, Stock en Moser
(2006) vonden bij 175 respondenten uiteindelijk 118 meldingen van therapeutbias of
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onaangepaste zorg. Zij identificeerden daaruit zes categorieën: 1) De therapeut vond BDSM
ongezond, 2) De therapeut vroeg de cliënt om te stoppen met BDSM als voorwaarde om de
therapie verder te zetten, 3) De therapeut verwarde vrijwillige BDSM met geweld, 4) De
cliënt moest de therapeut voorlichten over BDSM, 5) De therapeut veronderstelde dat BDSM
het gevolg was van vroeger (intrafamiliaal) geweld of misbruik, 6) Hoewel de therapeut
aangaf positief te staan tegenover BDSM, had die te weinig kennis over het thema.
Positieve ervaringen binnen de spreekkamer zijn voor BDSM’ers gelinkt aan een openheid
om BDSM te bespreken, een bereidheid zich in te lezen in het thema of aan het feit dat de
therapeut al goed op de hoogte was van BDSM en het veilig, verantwoord en vrijwillig spelen
stimuleerde (Kolmes, Stock en Moser, 2006; Seeuws, 2013; Maesen, 2017). Onderdanige O.
(Seeuws, 2013) vatte haar ervaringen met hulpverlening en BDSM als volgt samen: “Ja, ik
heb hulpverleners op de hoogte gesteld, met wisselend succes. Een wou er een diagnose aan
koppelen, een wou het er niet over hebben en een stimuleerde me om ermee aan de slag te
gaan.” Masochist en fetisjist P. (Seeuws, 2013) zocht omwille van sociale angst hulp bij een
gedragstherapeute: “Ik ben 1x geweest, zij heeft ‘masochisme’ gehoord en gezegd ‘Sorry, ik
kan voor u niets doen. Als je je masochisme psychoanalytisch wilt doorwerken moet je naar
een psychoanalyticus gaan.’ (…) Vervolgens ben ik naar iemand anders geweest, waar het op
hetzelfde is uitgedraaid. Ik kon door die sociale angst niet goed telefoneren terwijl ik dit
beroepshalve nodig had, dus ik dacht ‘Ik zoek een therapeut en léér bellen, en ik bel zoveel tot
ik het binnen die context aankan en dan zien we wel.’ Ik zat angstig te bellen tijdens de
begeleiding, maar ik belandde in een sub/Dom-mindset en ik begon die angst te erotiseren.
Op het moment dat ik dat meldde in die sessies, kon zij er niets mee en wou ze me
doorverwijzen. Voor mijn psychische klachten is dat masochisme echt een probleem, omdat
men er niet mee om kan.” Een slachtoffer van vroeger misbruik in het onderzoek van Maesen
(2017) kreeg van haar therapeut te horen dat ze het niet kon begrijpen “dat haar cliënte zich
opnieuw liet slaan”. Omwille van wisselende ervaringen geven BDSM’ers aan geen verdere
hulpverlening te zoeken ondanks het bestaan van een duidelijk afgebakende hulpvraag, zelfs
als die niet rechtstreeks met BDSM te maken heeft (Seeuws, 2013; Waldura en anderen, 2016).
Beoefenaars vrezen voornamelijk als zelfdestructief gezien te worden en te worden “genezen”
van de BDSM-voorkeur. Ze zijn ook bezorgd dat BDSM voor de hulpverlener een reden
vormt om het beroepsgeheim te schenden, vanuit het idee dat anderen - zoals speelpartners,
liefdespartners en kinderen - in gevaar zouden zijn (Kolmes, Stock en Moser, 2006;
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Weinberg, 2006; Seeuws, 2013; Waldura, en anderen, 2016; Maesen, 2017). Bij therapeuten
die zeer positief lijken te staan tegenover BDSM, vrezen beoefenaars dan weer een
onprofessionele fascinatie in het seksuele leven van de cliënt of het overschrijden van grenzen
doordat de therapeut vanuit de eigen kink ervaringen spreekt. Beoefenaars oordeelden dat
onaangepaste hulpverlening hen zelfs schade zou kunnen berokkenen. De therapeuten vonden
dan weer dat het beschamen of veroordelen van BDSM-cliënten en het niet kunnen
onderscheiden van BDSM en geweld deze cliëntengroep kan schaden, net zoals het
veronderstellen van psychopathologie bij de cliënt of net het veronderstellen dat iedereen die
aan BDSM doet psychisch gezond is (Kolmes, Stock en Moser, 2006).
Kolmes, Stock en Moser (2006) bevroegen ook wat deze subgroep cliënten wel verwacht van
hun therapeut. 1) Dat het onderwerp op een open en geïnteresseerde manier bespreekbaar is,
2) Dat de therapeut het verschil kent tussen BDSM en geweld of misbruik, 3) Dat de therapeut
de cliënt helpt om stigma of schaamte te overwinnen en de aanvaarding van deze seksuele
voorkeur stimuleert, 4) Dat de therapeut zelf goed op de hoogte is van de subcultuur, opdat
hij of zij zonder (voor)oordeel kan nagaan of BDSM door de cliënt op een gezonde manier
beleefd wordt, 5) Dat de therapeut niet focust op BDSM als dit niet de reden van aanmelding
is. Een op de drie BDSM’ers zou zich omwille van bovenstaande redenen het liefst wenden
tot een hulpverlener die zichzelf als kink aware benoemt. Dit zijn hulpverleners met een nietveroordelende attitude over van de norm afwijkende seksuele voorkeuren, die via extra
vorming of zelfstudie over voldoende kennis van BDSM beschikken (Bannon, 2003; in
Kolmes, Stock en Moser, 2006; Kelsey en anderen, 2013; Waldura, en anderen, 2016).
Hoewel de National Coalition for Sexual Freedom (NCSF) een database bijhoudt van kink
aware professionals (KAP) met onder andere psychologen, seksuologen, psychotherapeuten,
artsen en advocaten, stelt Connan (2010) dat er te weinig geregistreerd zijn en het vinden van
een KAP dus enige volharding vraagt. Op de Nederlandse website kinkaware.net kunnen
KAP zich registreren en ook de Vlaamse vereniging Seks in je praktijk stelt een lijst met
zorgverleners voor Vlaanderen op, maar deze lijsten zijn anno 2018 evenzeer beperkt.
Toch kunnen ook hulpverleners zonder expertise over BDSM deze doelgroep op een goede
manier begeleiden. Waldura en anderen (2016) vonden dat respondenten positief reageerden
wanneer hulpverleners op een niet-veroordelende manier dieper doorvroegen tijdens een
consultatie, bijvoorbeeld “Is er nog iets waarvan je wilt dat ik het weet over je
seksualiteitsbeleving, opdat ik mijn aanpak zo goed mogelijk kan afstemmen op jouw
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specifieke situatie?” Barker en anderen (2007) raden hulpverleners aan meta-conversaties met
cliënten aan te gaan om cliënten de kans te geven openlijk te praten over onderwerpen die
anders misschien een stilgezwegen taboe zouden kunnen worden. Voorbeelden van
interventies zijn: “Is dit gesprek helpend voor jou?”, “Zijn er boeken, artikels of websites
waarvan je graag wilt dat ik ze lees opdat ik jou niet teveel basic vragen stel over je BDSMleven?”, “Ik merk dat je vijf gesprekken gewacht hebt alvorens BDSM te vermelden. Was dit
omdat het niet relevant was tot op heden, of heeft het een andere reden?” Barker en
Langdridge (2008; in Connan, 2010) geven enkele nuttige vragen die bezorgde therapeuten in
hun achterhoofd kunnen houden tijdens consultaties met cliënten die aan BDSM doen: “Hoe
bewust is de cliënt zich van zijn eigen grenzen, limieten en noden?”, “Is er sprake van
zelfdestructief gedrag binnen het BDSM-spel?”, “Wat weet ik over wat de cliënt doet om
BDSM zo veilig mogelijk te beleven?”, “Is aan BDSM doen voor deze cliënt verrijkend, of
creëert of verergert het problemen?”, “Wat heeft de cliënt aan het beleven van BDSM?
Verlost het de cliënt ergens van?”, “Zijn er voor de cliënt ongemakken verbonden aan
specifieke handelingen, scenes of woorden binnen het BDSM-spel?”, “Waarvan geniet de
cliënt binnen de BDSM-relatie? Wat is waardevol voor hem/haar?”, “Als je bezorgdheden
zou willen uitspreken; welk stuk van het verhaal voelt voor jou als hulpverlener niet oké?
Heeft dit een reden?” Ook Connan (2010) en Nichols (2006) stellen dat het niet nodig is om je
als hulpverlener goed te voelen bij alle kink-handelingen van de cliënt om toch op een
correcte manier zorg te verlenen, en dat het minstens even belangrijk is dat therapeuten op de
hoogte te zijn van hun eigen grenzen en taboes inzake seksualiteit.
Relevantie onderzoeksopzet
Het thema BDSM lijkt niet alleen onderbelicht in opleidingen in de sociale wetenschappen en
geneeskunde, maar er blijken ook weinig postgraduate vormingsmogelijkheden te zijn om
betere zorg te kunnen bieden aan deze seksuele minderheidsgroep (Miller en Byers, 2009;
Weitzman, 2006; in Kelsey, Stiles en anderen, 2013; Shindel en anderen, 2013; in Waldura en
anderen, 2016). Zoals eerder beschreven leveren bevragingen rond attitudes van hulpverleners
via directe ervaringen van beoefenaars zelf steevast verschillende resultaten op. In de studie
van Waldura en anderen (2016) rapporteerde de meerderheid van de 38 % respondenten die
hun arts inlichtte over BDSM een vriendelijke en respectvolle reactie van de hulpverlener.
Ook in de kwalitatieve studies van Seeuws (2013) en Maesen (2017) naar ervaringen van
Vlamingen die aan BDSM doen reageerden hulpverleners evengoed positief of neutraal
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eenmaal cliënten uit de kelder kwamen. Maesen (2017) stelt dat hulpverleners die niet kink
aware zijn vermoedelijk niet goed weten hoe zij het best reageren, waardoor zij een neutrale
hulpverlenersbril opzetten. Het uitblijven van een oordeel wordt echter niet als positief
ervaren als er geen erkenning of steun op volgt. Studies die attitudes ten aanzien van BDSM,
vaardigheden en kennis rechtstreeks bij hulpverleners in kaart brengen, zijn gering. Nochtans
kunnen we ervan uitgaan dat, gezien de prevalentie van deze subgroep, elke hulpverlener wel
professionele contacten met BDSM-beoefenaars zal hebben (Kelsey, Stiles en anderen, 2013;
Holvoet en anderen, 2017).
Kolmes, Stock en Moser (2006) wilden in hun studie graag de therapeutische ervaringen van
zowel cliënten die aan BDSM doen als hun therapeuten in kaart brengen, maar omwille van
een te lage respons rate konden zij de data van de therapeuten niet betrekken in hun
onderzoeksrapport. De zeventien therapeuten die de vragenlijst wel invulden zagen samen
186 BDSM-cliënten, gemiddeld dus elf personen. Kelsey, Stiles en anderen. (2013) wilden de
eerste grootschalige kwantitatieve bevraging doen bij psychotherapeuten in de United States
over hun ervaring met en perceptie van cliënten die aan BDSM doen. Ook in deze studie was
er slechts een respons rate van 9 %. Hoewel de 766 psychotherapeuten die deelnamen aan de
studie representatief bevonden werden voor de 10 197 die uitgenodigd werden de vragenlijst
in te vullen, zou het kunnen dat ook in deze studie voornamelijk mensen deelnamen die het
onderwerp meer genegen waren. 76 % rapporteerde op zijn minst één cliënt behandeld te
hebben die aan BDSM deed. Enkelen zagen er meer dan honderd, gemiddeld zag men 6,7
BDSM-cliënten in de praktijk. Toch voelde slechts 46 % zich voldoende competent om deze
cliënten een gepaste psychotherapeutische zorg te kunnen bieden. De onderzoekers vinden dit
alarmerend (Kelsey en anderen, 2013). Een beter begrip van BDSM lijkt dus niet alleen
aangewezen bij de algemene populatie, maar zelfs binnen het gezondheidssysteem (Kolmes,
Stock en Moser, 2006; Yost, 2010; Seeuws, 2013, 2015; Waldura en anderen, 2016).
Kolmes, Stock en Moser (2006) vragen zich af of hulpverleners de noodzaak aan kennis en
vorming inzake BDSM voldoende inschatten, om te vermijden dat zij cliënten behandelen
vanuit de psychopathologische definitie van sadomasochisme. Het is volgens hen belangrijk
dat hulpverleners mensen die hun verlangens net ontdekten niet alleen op weg kunnen helpen
met aanvaarding en psycho-educatie, maar dat zij eveneens op de hoogte zijn van
verenigingen die de cliënt kunnen ondersteunen in het verkennen van zijn eerste veilige,
verantwoorde en vrijwillige BDSM-ervaringen met gelijkgestemden. Volgens Kleinpatz en
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Moser (2004), Lawrence en Love-Crowell en Maesen (2017) is er een nood aan specifieke
educatie en supervisiegroepen over BDSM. Ook Kelsey (2013) benadrukt dat kink aware
psychotherapeuten met meer expertise in BDSM aangemoedigd zouden moeten worden om
collega’s te informeren en op te leiden, via bijvoorbeeld video conferencing of internetfora.
Verschillende onderzoekers ijveren voor de ontwikkeling van richtlijnen voor psychotherapie
met BDSM’ers als seksuele minderheidsgroep, gelijkaardig aan de ontwikkeling van
richtlijnen voor het werken met een LGBT-cliënteel (Yost, 2010; APA, 2011; Nichols, 2006;
Kleinpatz en Moser, 2004; Kelsey, Stiles en anderen, 2013). Bezreh (2012) voegt daaraan toe
dat ook meer onderzoek naar de effecten van deze BDSM-educatie bij zowel BDSM’ers als
hulpverlening nodig is.

Onderzoeksvragen
Onze literatuurstudie geeft aan dat BDSM-beoefenaars tegenover hun hulpverlener niet steeds
open durven te zijn over hun seksuele voorkeur, uit angst voor discriminatie en stigmatisatie
zoals gerapporteerd in vorige onderzoeken. Waldura en anderen (2016) schrijven echter dat er
bij BDSM’ers mogelijks ook geanticipeerd stigma heerst. Onderzoek van Quinn en Chaudoir
(2009; in Waldura en anderen, 2016) toont aan dat geanticipeerd stigma een effect heeft op
het psychologisch en algemeen welbevinden van personen uit minderheidsgroepen. Het lijkt
ons dan ook opportuun om enerzijds na te gaan hoe Vlaamse hulpverleners kijken naar dit
thema door hun kennis over BDSM, attitudes ten aanzien van BDSM en het gevoel vaardig
genoeg te zijn om met deze doelgroep samen te werken in kaart te brengen. Anderzijds willen
we hulpverleners informatie verschaffen opdat zij hun zorgaanbod nog beter kunnen
afstemmen op deze seksuele minderheidsgroep.
Onderzoek aan de hand van de Attitudes About Sadomasochism Scale (Yost, 2010) toont aan
dat mensen die voldoende kennis hebben over sadomasochisme, positievere attitudes hebben
ten opzichte van BDSM. We willen daarom eveneens via een pre- en postmeting onderzoeken
of Vlaamse hulpverleners hun attitudes ten aanzien van BDSM en hun gevoel van
competentie verandert als we hen informatie over BDSM verschaffen aan de hand van een
vorming. We verwachten dat hulpverleners in de post-vragenlijst beter zullen scoren op vlak
van kennis en dat zij dan ook positievere attitudes ten aanzien van BDSM zullen rapporteren
en zich meer vaardig zullen voelen om met deze doelgroep samen te werken. Deze studie kan
uitmonden in het ontwikkelen van specifieke vormingsprogramma’s over BDSM voor diverse
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groepen hulpverleners. Dit zou niet alleen zinvol kunnen zijn voor zowel Vlaamse als
Nederlandse hulpverleners, maar eveneens voor de doelgroep mensen die aan BDSM doen
die bij hen in de consultatieruimte terechtkomen.
In het volgende deel van dit eindwerk brengen we in kaart hoe hulpverleners voor de vorming
kijken naar BDSM en het samenwerken met de beoefenaars daarvan. Is er sprake van
geanticipeerd stigma of heeft de doelgroep redenen om te twijfelen aan het openlijk bespreken
van hun BDSM-voorkeur met de hulpverlener? We gaan ook na of er effecten waarneembaar
zijn van de vorming, welke effecten dit zijn en hoe ze met elkaar samenhangen. We
formuleren graag een antwoord op onderstaande onderzoeksvragen:
Hypothese 1: Er is voor de vorming geen verschil tussen de groepen deelnemers in hoe zij
scoren op kennis over, competentie en attitudes ten aanzien van BDSM.
Hypothese 2: Wie voor de vorming al meer kennis heeft over BDSM, zal ook positievere
attitudes hebben ten aanzien van BDSM en zich competenter voelen om met deze doelgroep
aan de slag te gaan.
Hypothese 3: Wie voor de vorming meer ervaring heeft met patiënten en cliënten die aan
BDSM doen, wie iemand kent die aan BDSM doet of zelf aan BDSM doet, heeft positievere
attitudes, meer kennis over het thema en voelt zich competenter om met deze doelgroep aan
de slag te gaan.
Hypothese 4: Na het volgen van de vorming, scoort men hoger op de kennisvragenlijst en
hebben deelnemers dus meer kennis over BDSM, scoort men lager op de twee
attitudevragenlijsten en hebben deelnemers dus positievere attitudes ten aanzien van BDSM
en voelen deelnemers zich competenter en meer comfortabel om in de spreekruimte samen te
werken met patiënten of cliënten die aan BDSM doen.

34

METHODE
1. Procedure
Het onderzoeksopzet en de meetinstrumenten kregen de goedkeuring van de Ethische
Commissie van UZ Gent (EC 2017/1547). Ons aanbod werd bekendgemaakt onder de titel
“Meer dan vijftig tinten. BDSM als thema in uw spreekruimte”. Zowel het doel van de studie
als de inhoud van de vorming werden telkens schriftelijk toegelicht. Men werd uitgenodigd
zich online in te schrijven voor het best passende vormingsmoment in Vlaanderen op een
daarvoor aangemaakte webpagina op www.jantienseeuws.com. Een volledig overzicht van de
vormingen en locaties staat in Tabel 1.
Tabel 1. Vormingsmomenten
Datum

Doelpubliek en locatie

1.

20/12/2017

LOK-groepen huisartsen, Zottegem

2.

12/01/2018

LOK-groepen gynaecologen, UZ Gent

3.

31/01/2018

Gemengd vormingsmoment, UZ Gent

4.

05/02/2018

Gemengd vormingsmoment, UZ Gent

5.

12/02/2018

Gemengd vormingsmoment, CAW Noord-West-Vlaanderen, Brugge

6.

16/02/2018

Gemengd vormingsmoment, Universitair Forensisch Centrum, UZ Antwerpen

7.

20/02/2018

Gemengd vormingsmoment, CAW Noord-West-Vlaanderen, Brugge

8.

01/03/2018

Gemengd vormingsmoment, Universitair Forensisch Centrum, UZ Antwerpen

9.

03/03/2018

Gemengd vormingsmoment, LUNA abortuscentrum, Hasselt

10.

07/03/2018

LOK-groepen huisartsen, Brakel

Gezien de lage respons rates bij hulpverleners in voorgaande onderzoeken (Kolmes, Stock en
Moser, 2006; Kelsey, Stiles en anderen 2013), richtten we ons op een zo breed mogelijke
populatie hulpverleners. In eerste instantie werden voor de medische sector Vlaamse
gynaecologen, huisartsen en psychiaters via e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan het
onderzoek. De e-mailadressen vonden we online op de websites van beroepsverenigingen,
ziekenhuizen en privépraktijken. Op dezelfde manier werden Vlaamse psychologen,
seksuologen en sociaal werkers aangeschreven. Er werd telkens vermeld dat overige
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geïnteresseerde hulpverleners zich eveneens konden inschrijven. Vervolgens richtten we ons
tot een aantal beroepsverenigingen en collega’s om onze oproep verder te verspreiden via
e-mail, nieuwsbrieven en sociale media. Zo kondigde het Universitair Forensisch Centrum te
Antwerpen het onderzoek aan in hun nieuwsbrief, en het stelde ons op twee dagen een
auditorium in het UZ Antwerpen ter beschikking. Hierdoor namen ook hulpverleners uit de
forensische zorg deel aan de studie. Men kon bij interesse ook vragen of wij ter plaatse een
vorming kwamen geven. LOK-groepen van huisartsen en gynaecologen en een
intervisiegroep van Seksuologen in Hasselt maakten gebruik van dat aanbod.
Er werden tussen 20 december 2017 en 7 maart 2018 in totaal tien vormingsmomenten
georganiseerd verspreid over Vlaanderen, zowel overdag als ‘s avonds (Tabel 1). Deelnemers
kregen eerst meer achtergrondinformatie en het doel van het onderzoek uitgelegd. Zij vulden
zowel de informed consent als de pre-vragenlijst (bijlage 1) in (ongeveer 15 minuten),
volgden nadien anderhalf uur vorming aan de hand van een PowerPointpresentatie (bijlage 2),
en vulden meteen daarna ook de post-vragenlijst in (ongeveer 10 minuten). Achteraf werden
er vaak nog vragen gesteld betreffende specifieke casussen uit de klinische praktijk van de
hulpverleners uit de medische, psychische en psychosociale zorg.
2. Onderzoeksinstrumenten
We ontwikkelden een pre- en post-vragenlijst bestaande uit gevalideerde en zelfgeconstrueerde vragen (bijlage 1). Hierin werden zowel socio-demografische gegevens van
hulpverleners als professionele informatie, ervaring met het thema, het gevoel competent met
de doelgroep te kunnen samenwerken, kennis over en attitudes ten aanzien van BDSM
bevraagd. Ook de motivatie om deel te nemen aan het onderzoek en of men het zou verkiezen
dat een patiënt of cliënt de hulpverlener inlicht over diens BDSM-voorkeur werden bevraagd.
Hieronder worden vooreerst de achtergrondvariabelen en afhankelijke variabelen besproken.
Achtergrondvariabelen
Enkele socio-demografische gegevens werden in kaart gebracht om een zicht te krijgen op de
representativiteit van de steekproef. Er werd gevraagd naar de leeftijd op het moment van
deelname, naar het geslacht toegewezen bij de geboorte (1 = man, 2 = vrouw) alsook naar hoe
respondenten zich identificeren (1 = man, 2 = vrouw, 3 = genderneutraal). Daarnaast gingen
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we na in welke provincie men het meest tewerkgesteld was. Beroep werd bevraagd in een
meerkeuzevraag met zeven antwoordcategorieën (huisarts, psychiater, gynaecoloog,
psycholoog, seksuoloog, sociaal werker en andere). De antwoorden werden in het kader van
de data-analyse herleid naar twee hoofdcategorieën: enerzijds medische zorg en gezondheid,
anderzijds psychische of psychosociale zorg. We voegden er een restcategorie aan toe voor
mensen die aangaven (nog) niet met patiënten of cliënten te werken.
Er werd gepeild naar de ervaring van hulpverleners met het thema BDSM aan de hand van de
vragen “Wanneer u uw gehele patiënten- of cliëntenbestand tot nog toe in het achterhoofd
houdt, welk percentage daarvan (denkt u) lichtte u in over zijn/haar BDSM-voorkeur?”
waarop men een percentage kon invullen en “Kent u iemand in uw (nabije) omgeving
waarvan u zeker weet dat hij/zij aan BDSM doet?” (ja = 1, nee = 2).
We gingen de inschatting van iemands voorkennis over het thema na via de vraag “Hoe goed
schat u uw kennis in over het thema BDSM?”, deze werd op een 5-punten-Likertschaal
gescoord van zeer slecht (1) tot zeer goed (5). Ook de voornaamste bron van kennis over
BDSM werd bevraagd via het item “Heeft u in uw basisopleiding hogere studies kennis
aangereikt gekregen rond BDSM?” (ja = 1, nee = 2), “Bent u tevreden over de mate van
kennis over BDSM die aangereikt werd in uw basisopleiding?” (ja = 1, nee = 2) en “Waar
vergaarde u de meeste kennis over BDSM?” (basisopleiding hogere studies = 1, lezing of
vorming over BDSM = 2, zelfstudie = 3, media en fictie = 4, tot nog toe geen kennis = 5).
Afhankelijke variabelen
1. Gevoel van competentie
Via het item “Hoe competent voelt u zich om patiënten/cliënten die aan BDSM doen de
gepaste zorg te geven?” werd zowel in de pre- als post-vragenlijst gepeild naar het gevoel van
competentie om cliënten en patiënten die aan BDSM doen de gepaste zorg te kunnen geven,
van helemaal niet competent (1) tot zeer competent (5).
2. Kennis
De kennis over BDSM werd gemeten aan de hand van een zelf-geconstrueerde vragenlijst
over het thema. De vragen werden gekozen op basis van vaak voorkomende (hulp)vragen van
cliënten aan de hulpverlener, zoals toegelicht in de literatuurstudie. Na de feedback van
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BDSM-ervaringsdeskundigen bleven er vijftien meerkeuzevragen over die de basiskennis
over BDSM in kaart brengen (bijlage 1). Een goed antwoord werd gescoord als 1, een fout of
niet ingevuld antwoord als 0. Hoe hoger de score, hoe meer kennis iemand dus heeft over
BDSM. Voor de verdere analyses werd deze schaalscore voor alle proefpersonen omgezet
naar een percentage. Dit werd een nieuwe variabele, Kennis.
3. Attitudes
Comfortabel voelen. We wilden graag nagaan of hulpverleners zich meer of minder
comfortabel voelen om samen te werken met patiënten of cliënten die respectievelijk de rol
van dominant, sadist, onderdanige, masochist, fetisjist op zich nemen of aan bondage doen.
Men kon per categorie aanduiden hoe comfortabel men zich zou voelen bij het samenwerken
met deze subgroep in de spreekruimte, van helemaal niet comfortabel (0) tot helemaal
comfortabel (4). Hogere scores reflecteren dus een comfortabel gevoel bij de samenwerking,
lagere scores een minder comfortabel gevoel.
Attitudes. Om de attitudes ten aanzien van mensen die aan BDSM doen te meten,
baseerden we ons op twee bestaande vragenlijsten. Het leek ons interessant om beide
vragenlijsten af te nemen om te kijken of we daarmee dezelfde resultaten bekomen.
Attitude 1. Kelsey en Stiles (2013) pasten de “The Perception and Attitudes Survey
(PAS)” van Kolmes (2006) aan om de attitudes van psychotherapeuten met BDSM-cliënten in
kaart te brengen. De vragenlijst bestond uit 19 items die de perceptie van de oorzaak van
BDSM meten, de psychologische gezondheid en/of psychopathologie van BDSM’ers,
veronderstelde problemen gelinkt aan BDSM alsook diagnostiek en behandeling geassocieerd
met BDSM. De auteurs stellen dat de aanwezigheid van de voorspelde relaties tussen de
perceptie van BDSM-scores en andere professionele ervaring en competentievariabelen de
validiteit van het meten van percepties preliminair ondersteunen. Wij vertaalden hun op
BDSM toegepaste vragenlijst naar het Nederlands en pasten die aan omdat enkele items reeds
voorkomen in de tweede attitudevragenlijst (Yost, 2010, zie verder ‘Attitude 2’) van deze
studie. We voegden ook een item toe dat stelt dat BDSM behandeld kan worden met
medicatie, en maakten de opsplitsing tussen BDSM-verlangens en BDSM-gedragingen in het
item dat stelde dat BDSM geëlimineerd moet worden via psychotherapie. Men kan immers
vinden dat de verlangens niet behandeld moeten worden zolang zij niet in daden omgezet zijn
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(Bijlage 1). Respondenten konden antwoorden op een vijf-punten-Likertschaal van sterk niet
akkoord (1) tot sterk akkoord (5), met ‘niet zeker’ als een neutraal punt (3). Acht stellingen
(1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 16) werden omgekeerd gescoord waardoor hoge scores negatievere
attitudes over BDSM reflecteren. Bij de berekening van de interne consistentie voor de
huidige steekproef stelden we een goede betrouwbaarheid vast (Cronbach’s alphapre = .88;
Cronbach’s alphapost = .88).
Attitude 2. Yost (2010) ontwikkelde de “The Attitudes about Sadomasochism Scale
(ASMS)” om attitudes over BDSM te meten bij het algemene publiek. Exploratieve
factoranalyse (EFA) toonde dat de ASMS vier sets van attitudes in kaart brengt: Socially
Wrong (de overtuiging dat BDSM immoreel is en strafbaar moet zijn), Violence (de
overtuiging dat BDSM-beoefenaars, in het bijzonder dominanten, gewelddadig zijn), Lack of
Tolerance (de overtuiging dat BDSM een onaanvaardbare manier van seksualiteitsbeleving is)
en Real Life (de overtuiging dat de interesse in BDSM verbonden is aan onveranderbare
persoonlijkheidstrekken in iemands leven). Bevestigende factoranalyse (CFA) bij een
verschillende steekproef gaf aan dat dit vier-factor-model de data goed weerspiegelt.
Multipele regressieanalyse toonde dat de vragenlijst effectief attitudes ten aanzien van
sadomasochisme meet (Yost, 2010). Respondenten beoordelen de 23 stellingen op een zevenpunten-Likertschaal van sterk niet akkoord (1) tot sterk akkoord (7), met niet zeker (4) als een
neutraal punt. Positief geformuleerde items (18, 19, 20, 21) worden omgekeerd gescoord,
waardoor ook in deze vragenlijst hogere scores meer negatieve attitudes over BDSM
reflecteren. Metingen van interne consistentie toonden goede betrouwbaarheden aan voor de
huidige steekproef (Cronbach’s alphapre = .90; Cronbach’s alpha = .91).
Ook van de attitudevragenlijsten werden de schaalscores als een nieuwe variabele
gegenereerd: Attitude 1 (PAS) en Attitude 2 (ASMS).

3. Statistische analyse
De data werd verwerkt en geanalyseerd met SPSS versie 25. Bij de berekening van de
schaalscores voor Attitude 1 (PAS) en Attitude 2 (ASMS) werd een score als missing waarde
beschouwd indien er meer dan vijf waarden ontbraken. Om een accurate vergelijking te
kunnen maken tussen de resultaten voor en na de vorming stellen we echter een volledige
dataset voorop. De missende waarden bleken willekeurig, en door multiple imputation toe te
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passen op onze uitkomstvariabelen werden vijf nieuwe datasets berekend (iterations). Binnen
elke dataset werden de missende waarden op die manier ingevuld met waarden die de beste fit
hadden binnen de dataset. Van deze vijf datasets werd vervolgens een pooled, averaged
dataset gecreëerd met nieuwe uitkomstvariabelen voor de missende waarden.
Voor de eerste drie hypothesen werd een Multivariate Analysis of Variance (MANOVA)
uitgevoerd met de achtergrondvariabelen als covariaten en de afhankelijke variabelen
Competentie, Kennis en Attitude 1 en Attitude 2. Wanneer we twee groepen met elkaar
vergeleken (bijvoorbeeld mannen versus vrouwen), maakten we gebruikt van een
Independent-Sample-T-test. Om verbanden tussen deze factoren na te gaan, werd er een
Correlatietabel opgesteld (Tabel 3). Hypothese 4 betreft het hoofdeffect van de vorming op
het gevoel van de kennis over, competentie en attitudes ten aanzien van BDSM. Dit werd
nagegaan via Repeated Measures Analysis of Variance (RM-ANOVA), met het verschil over
tijd (voor en na de vorming) als within-subject factor. Antwoorden op descriptieve vragen,
zoals feedback na de vorming, werden vervolgens kwalitatief verwerkt.

4. Steekproef
Aantal deelnemers. In totaal namen er 229 mensen deel aan één van de tien
vormingsmomenten. Geen enkele deelnemer nam meer dan één keer deel aan een
vormingsmoment. Van deze groep vulden 216 mensen de pre-vragenlijst en 215 mensen ook
de post-vragenlijst. De voornaamste reden waarom enkele deelnemers de vragenlijsten niet
invulden, was omdat ze te laat toegekomen waren en de vorming reeds gestart was. De finale
steekproef omvatte bijgevolg 215 respondenten.
Geslacht. De steekproef bestaat uit 29.8 % mannen (n = 64), 69.3 % vrouwen (n =
149) en 0.9 % (n = 2) mensen met als geboortegeslacht vrouw die zich identificeerden als
genderneutraal.
Leeftijd. De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 40 jaar (SD = 12.65), met
een spreiding van 51 jaar: de oudste deelnemer was 71 jaar, de jongste 20 jaar.
Beroepscategorie. Ondanks de zeven antwoordmogelijkheden voor beroepscategorie
in de vragenlijst werden meerdere beroepen vermeld of duidden deelnemers een combinatie
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van antwoorden aan. De respondenten werden uiteindelijk verdeeld in twee hoofdcategorieën:
hulpverleners die instaan voor medische zorg en gezondheid (n = 85) en hulpverleners die
instaan voor psychische of psychosociale zorg (n = 124). We maakten ten slotte een
restcategorie ander (n = 6) bestaande uit respondenten die ongespecificeerd aangaven (nog)
niet werkzaam te zijn in één van de hoofdcategorieën, of deze vraag niet invulden. De
categorie medische zorg en gezondheid bestaat uit huisartsen (17.2 %), gynaecologen
(11.6 %), psychiaters (2.3 %), (psychiatrisch) verpleegkundigen (5.3 %), gezondheidswerkers
(1.9 %), andere artsen (1 %) en vroedvrouwen (0.5 %). De categorie psychische of
psychosociale zorg bestaat uit psychologen (21.1 %), seksuologen (11.7 %), sociaal werkers
(7.9 %), psycholoog-seksuologen (3.4 %), criminologen (2.4 %), justitieassistenten (2.3 %),
psychologisch consulenten (1.5 %), therapeuten (1 %), (ortho)pedagogen (1 %),
ergotherapeuten (0.5 %), begeleiders in de bijzondere jeugdzorg en in het jeugdwelzijnswerk
(1.5 %) en studenten uit één van bovenvermelde psychosociale basisopleidingen (3.8 %).
Provincie. Er werd de respondenten gevraagd in welke provincie zij het meest
tewerkgesteld waren. Vijftien deelnemers duidden meerdere provincies of geen provincie aan.
Voor de overige 93 % (n = 200) was 38.5 % werkzaam in de provincie Oost-Vlaanderen
(n = 86), 25.5 % in Antwerpen (n = 56), 23.5 % in West-Vlaanderen (n = 48), 6.5 % in
Limburg (n = 14), 4 % in Vlaams-Brabant (n = 10) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(n = 6). Enkele respondenten werkten in Nederland (n = 4).
Motivatie. In de pre-vragenlijst werd er tevens bevraagd wat de voornaamste reden
was voor respondenten om mee te werken aan deze studie. Zestig procent van de deelnemers
hoopte via de deelname iets bij te leren over BDSM en 12.6 % gaf aan nieuwsgierig te zijn
naar de resultaten van de studie. Zes procent gaf aan zelf ervaring te hebben met BDSM en
het taboe te willen helpen doorbreken. De overige deelnemers kruisten een combinatie van
antwoordmogelijkheden aan of stelden louter aanwezig te zijn omwille van het weinig
vrijblijvende karakter van een LOK-groep bijvoorbeeld.
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RESULTATEN

Hypothese 1: “Er zijn voor de vorming geen verschillen tussen deelnemers in hoe zij scoren
op kennis over, competentie en attitudes ten aanzien van BDSM.”
Effect van de achtergrondvariabelen
Geslacht. Wat geslacht betreft, scoren mannen gemiddeld hoger op Attitude 1
(M = 2.33; SD = .47) dan vrouwen (M = 2.16, SD = .41, t(213) = 2.67, p = .01). In lijn met
deze resultaten scoren mannen ook hoger op Attitude 2 (M = 2.35; SD = .97) dan vrouwen
(M = 1.94, SD = .79, t(213) = 3.21, p = .00). Aangezien de attitudemetingen in beide
attitudevragenlijsten (PAS en ASMS) omgekeerd gescoord worden, kunnen we concluderen
dat de mannen uit onze steekproef voor de vorming gemiddeld genomen een negatievere
attitude hadden ten aanzien van BDSM.
Leeftijd. Leeftijd blijkt positief gecorreleerd te zijn met Attitude 1 en Attitude 2
(Tabel 3). Dit wil zeggen dat naarmate deelnemers ouder waren ze hoger scoorden op
metingen van attitude en dus een negatievere attitude vertoonden. Daarnaast was de score
voor Kennis negatief gecorreleerd met leeftijd, wat lagere scores weerspiegelt naarmate
deelnemers ouder waren.
We gingen ook de effecten van geslacht én leeftijd op de afhankelijke variabelen na.
Hiervoor dichotomiseerden we de continue variabele Leeftijd in een categorische variabele
Leeftijdscategorie op basis van de kwartielen 33.33 % en 66.66 %. Hierdoor kregen we drie
leeftijdscategorieën: jongvolwassenen (M = 26.66; SD= 3.20; range = 20-32), middenvolwassenen (M = 37.62; SD= 3.61; range = 32-44) en oud-volwassenen (M = 55.03;
SD= 7.34; range = 44-71). Door een MANCOVA uit te voeren op Attitude 1 en Attitude 2
met geslacht en leeftijdscategorie stelden we niet significante interactie-effecten vast. Dit wil
zeggen dat oud-volwassen mannen niet significant verschillen in scores op Attitude 1 en
Attitude 2. Wel vonden we, in lijn met de correlaties (tabel 3), hoofdeffecten terug van
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leeftijdscategorie waarin oud-volwassenen hoger scoren dan jong- en midden-volwassenen
(Attitude 1: F(2, 206) = 2.97, p = .054; Attitude 2: F(2, 206) = 3.54, p < .05).
Beroepscategorie. We voerden een Independent-Sample-T-test uit voor de analyse van
de beroepsgroepen medische zorg en gezondheid en psychische of psychosociale zorg. De
categorie ander werd buiten beschouwing gelaten aangezien dit slechts 2.8 % van de
steekproef betrof. Hieruit bleek dat deelnemers die psychische of psychosociale zorg bieden
zich voor de vorming het meest competent (M = 2.56; SD = .1.10, t(187.129) = -3.73, p = .00)
voelden, beter op kennis scoorden (M = 32.31; SD = .13.94, t(188.349) = -4.57, p = .00) en
ook een betere Attitude 1 (M = 2.08; SD = .35, t(148.05) = 5.77, p = .00) en Attitude 2
(M = 1.77; SD = .64, t(130.69) = 5.80, p = .00) hadden dan deelnemers uit de medische sector
(respectievelijk M = 1.99; SD = .1.04; M = 23.69; SD = .13.03; M = 2.42; SD = .46;
M = 2.48; SD = .99). Omdat de subgroepen ongelijk verdeeld zijn (zie sectie ‘Steekproef’),
leek het weinig zinvol om de verschillen binnen deze groepen verder in kaart te brengen.
Provincie. Er zijn significante verschillen tussen provincies waarbij Tukey’s post-hoc
analyses uitwezen dat deelnemers uit Oost-Vlaanderen, tegenover alle andere provincies, zich
het minst competent voelden (F(5, 194) = 4.42, p = .00), het minst Kennis scoorden
(F(5, 194) = 4.44, p = .00) en het hoogste scoorden voor Attitude 1 (F(5, 194) = 11.94,
p = .00) en Attitude 2 (F(5, 194) = 9.77, p = .00), wat neerkomt op negatievere attitudes.
Omdat zowel de groepen Nederland en Vlaams-Brabant klein zijn om mee te nemen in deze
vergelijking, en effecten van Provincie door andere achtergrondvariabelen gedragen worden,
zullen we ons bij de verdere analyse niet verder toespitsen op de achtergrondvariabele
provincie.
Inschatting kennis. Gemiddeld schat de groep deelnemers de eigen kennis over BDSM
slecht tot matig in (M = 2.46; SD = .96). De meeste kennis over dit thema vergaarde men via
media en fictie (27 %), gevolgd door mensen die aangaven tot op heden geen kennis te
hebben vergaard over BDSM (26 %), gevolgd door zelfstudie (19 %) en informatie aangereikt
gekregen in de basisopleiding (16.8 %). Dit is in lijn met het gegeven dat slechts 18.8 % van
de deelnemers aangaf BDSM als thema in hun basisopleiding gezien te hebben. De
meerderheid daarvan (86.1 %) was dan ook niet tevreden over de hoeveelheid kennis die zij
over BDSM kregen in hun basisopleiding.
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BDSM-patiënt of -cliënt. Ondanks het feit dat onze deelnemers allen tewerkgesteld
zijn in de zorg voor mensen en we weten dat de prevalentiecijfers voor België niet te
verwaarlozen zijn (Holvoet en anderen, 2017), gaf 49.7 % aan geen enkele patiënt of cliënt
begeleid te hebben die aan BDSM deed. Zessendertig procent van de deelnemers stelde
minder dan 5 % BDSM’ers te hebben begeleid, 9.7 % van de deelnemers vermeldde 10 %,
3.4 % van de deelnemers schreef 20 % en 1.1 % van de deelnemers heeft reeds 50 %
patiënten die aan BDSM doen begeleid. In de correlatiematrix (tabel 3) vinden we positieve
verbanden tussen het percentage BDSM-patiënten of -cliënten die aan BDSM doen en zowel
kennis als de inschatting van iemands competentie om met deze doelgroep aan de slag te
gaan. We vonden een negatief verband tussen bovenvermeld percentage BDSM-patiënten of
-cliënten en Attitude 1. Wie meer ervaring heeft in het samenwerken met deze doelgroep,
heeft dus voor de vorming reeds positievere attitudes ten aanzien van BDSM.
BDSM’er kennen. Tweeëndertig procent van de deelnemers gaf aan iemand in de
nabije omgeving te kennen die aan BDSM doet. Verrassend toonde de correlatiematrix
(tabel 3) aan dat dit geassocieerd is met een minder gevoel van competentie, minder kennis
over BDSM en negatievere attitudes ten aanzien van dit thema. We komen hierop terug in de
discussie.
Besluitend kunnen we stellen dat als we kijken naar geslacht, leeftijd, beroepscategorie,
provincie, percentage BDSM-patiënten of –cliënten en iemand in de nabije omgeving kennen
met een BDSM-voorkeur, er wel degelijk verschillen tussen deelnemers op te merken zijn
voor de vorming plaatsvindt (tabel 2 en tabel 3). De eerste hypothese wordt weerlegd. Omdat
geslacht, beroepscategorie en de ervaring die iemand heeft met de doelgroep duidelijke
effecten hebben op de afhankelijke variabelen in de pre-meting, worden deze in de verdere
analyses meegenomen als achtergrondvariabelen.
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Tabel 2. Resultaten Repeated-Measures ANOVA voor afhankelijke variabelen en covariaten
geslacht, job categorie, percentage BDSM patïenten en leeftijd met F-waarden, p-waarden en eta
squared waarden.
Pre M (SD)

Post M (SD)

F-value

p-value

η2

2.34 (1.10)

2.91 (1.14)

.58

.45

.00

26.24 (14.11)

68.94 (11.98)

53.02

.00

.24

Attitude 1

2.17 (.42)

1.75 (.42)

22.56

.00

.12

Attitude 2

1.97 (.81)

1.61 (.69)

11.35

.00

.06

Competentie
Kennis

Note. Cijfers zijn berekend na controle voor geslacht, job categorie, percentage cliënten/patiënten en leeftijd.
Door deze uitzuivering van achtergrondvariabelen verschilt de M met deze vermeld in de correlatietabel.
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Tabel 3. Correlatie tabel met Pearson correlaties, gemiddelden en standaarddeviaties van achtergrondvariabelen en afhankelijke variabelen.
Achtergrondvar.

M

SD

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Geslacht

1.70

.46

-

2.

Leeftijd

40

12.65

-.48**

-

3.

Percentage

3.29

6.74

-.08

-.00

-

4.

Kennisinschatting

2.46

.96

.01

-.13

.31**

-

5.

BDSM’er kennen

1.68

.47

-.03

.06

-.18*

-.41**

-

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Afhankelijke var.
6.

Pre-Competentie

2.30

1.11

-.08

.01

.32**

.60**

-.34**

-

7.

Pre-Kennis

29.18

14.33

.11

-.25**

.27**

.40**

-.30**

.24**

-

8.

Pre-Attitude 1

2.21

.43

-.18**

.29**

-.18*

-.53**

.32**

-.34**

-.56**

-

9.

Pre-Attitude 2

2.06

.86

-.22**

.33**

.02

-.46**

.26**

-.25**

-.49**

.82**

-

10.

Post-Competentie

2.90

1.15

-.05

-.10

.26**

.52**

-.22**

.52**

.36**

-.31**

-.22**

-

11.

Post-Kennis

72.62

14.04

.30**

-.35**

-.02

.06

.65

.01

.23**

-.29**

-.35**

.07

-

12.

Post-Attitude 1

1.79

.43

-.22**

.30**

-.03

-.34**

.15*

-.20**

-.37**

.69**

.68**

-.31**

-.37**

-

13.

Post-Attitude 2

1.66

.71

-.23**

.32**

-.02

-.41**

.23**

-.19**

-.40**

.71**

.81**

-.28**

-.32**

.76**

Nota. ** p < .01, * p < .05. Percentage verwijst naar het percentage patïenten/cliënten die aan BDSM doen waarvan de deelnemer op de hoogte is. Kennisinschatting verwijst naar de mate
van hoe goed iemand zijn kennis over BDSM inschat. BDSM’er kennen verwijst naar de vraag of men iemand in de nabije omgeving kent die aan BDSM doet (1 = ja; 2 = neen).

(U kan de auteurs bereiken via info@jantienseeuws.com.)
46

Hypothese 2: “Wie voor de vorming reeds meer kennis heeft over BDSM, zal ook positievere
attitudes hebben ten aanzien van BDSM en zich competenter voelen om met deze doelgroep
aan de slag te gaan.”
Kennis. Via de correlatiematrix (tabel 3) gaan we na of de score op Kennis in de premeting negatief geassocieerd is met de scores in de pre-meting van Attitude 1 en Attitude 2 en
daarnaast positief geassocieerd is met de score in de pre-meting van Competentie. De score
Pre-Kennis is inderdaad sterk negatief geassocieerd met zowel Pre-Attitude 1 als Pre-Attitude
2. Hoe meer kennis over BDSM, hoe positiever iemands attitudes dus zijn ten opzichte van
BDSM. Daarnaast is Kennis ook positief geassocieerd met Competentie, wat impliceert dat
deelnemers met veel kennis over BDSM, zich voordat de vorming plaatsvond reeds
competenter voelden om met deze doelgroep aan de slag te gaan. Hypothese 2 wordt met deze
resultaten bevestigd. De correlatiematrix (tabel 3) toont ook positieve verbanden aan tussen
de inschatting van iemands kennis over BDSM en de scores op de kennisvragenlijst. Men
heeft zichzelf op voorhand dus goed ingeschat.
Hypothese 3: “Wie meer ervaring heeft met patiënten en cliënten die aan BDSM doen, wie
iemand kent die aan BDSM doet of zelf aan BDSM doet, heeft positievere attitudes, meer
kennis over het thema en voelt zich competenter om met deze doelgroep aan de slag te gaan.”
Percentage. Zoals reeds in de resultaten van Hyptohese 1 aangegeven, vinden we in
de correlatietabel (tabel 3) een positief verband tussen het percentage BDSM-patiënten en

-

cliënten waarmee de hulpverlener ervaring heeft en de schaalscores voor Kennis en
Competentie. Daarnaast is er een negatief verband tussen dit percentage en Attitude 1. Dit
betekent dat wie reeds meer ervaring heeft in het samenwerken met deze doelgroep, voor de
vorming positievere attitudes heeft ten aanzien van BDSM. Dit voordeel verdwijnt evenwel
na de vorming.
BDSM’er kennen. Iemand die een BDSM’er in zijn nabije omgeving kent, voelt zich
dan weer minder competent, heeft ook minder kennis over BDSM en toont negatievere
attitudes ten aanzien van dit thema. We komen hier graag op terug in de discussie.

(U kan de auteurs bereiken via info@jantienseeuws.com.)
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Zelf aan BDSM doen of niet. Het leek ons ook interessant om na te gaan of mensen die
zelf aan BDSM doen, en bijgevolg zowel ervaringsdeskundige als hulpverlener zijn, reeds
voorafgaand aan de vorming aangeven zich competenter te voelen, meer kennis te hebben en
positievere attitudes te hebben over BDSM. We transformeerden daarom item 6 uit de
vragenlijst “Wat is voor u de meest belangrijke reden om mee te werken aan deze studie?”
naar een dichotome variabele, bestaande uit ‘zelf BDSM beoefenen’ (n = 13) of ‘niet’
(n = 202). Aan de hand van een Independent-Sample-T-Test (ongelijke varianties) bekeken
we de verschillen met betrekking tot Competentie, Kennis, Attitude 1 en Attitude 2. Er bleek
geen verschil te zijn tussen deelnemers die zelf aan BDSM doen en de anderen wat betreft de
onderzoekvariabelen (t(3.140) = -2.41, p = .09). Omdat we hier naar ongelijke varianties in de
t-test kijken als gevolg van ongelijke groepen, is dit resultaat evenwel minder waardevol.
Hypothese 4: “Na het volgen van de vorming, scoort men hoger op de kennisvragenlijst en
hebben deelnemers dus meer kennis over BDSM, scoort men lager op de twee
attitudevragenlijsten en hebben deelnemers dus positievere attitudes ten aanzien van BDSM
en voelen deelnemers zich competenter en meer comfortabel om in de spreekruimte samen te
werken met patiënten of cliënten die aan BDSM doen.”
In de correlatietabel (tabel 3) zien we dat de afhankelijke variabelen Pre-Competentie,
Pre-Kennis, Pre-Attitude 1 en Pre-Attitude 2 onderling sterk gecorreleerd zijn. Om het effect
van de vorming op deze afhankelijke variabelen te testen, werd een Repeated-Measures
Analysis of Variance (RM ANOVA) uitgevoerd met tijd als within-subject factor (voor en na
de vorming) en geslacht, percentage BDSM-patiënten en –cliënten, beroepscategorie en
leeftijd als covariaten. Deze variabelen vertoonden immers significante effecten op de prevariabelen (zie resultaten Hypothese 1). Door deze op te nemen als covariaat filteren we de
huidige analyses op de effecten van de achtergrondvariabelen. We wensen hiermee een uniek
effect van de vorming te vinden op de onderzoekvariabelen.
Achtergrondvariabelen. Wanneer we de achtergrondvariabelen in rekening brengen,
zien we dat er een sterk verschil is tussen mannen en vrouwen op Kennis (F(1, 171) = 11.11,
p = .00) waarbij vrouwen ook na de interventie hoger blijven scoren dan mannen. Ook het
percentage BDSM-patiënten of –cliënten heeft een effect op Kennis (F(1, 171) = 7.48,
p = .01) en Attitude 1 (F(1, 171) = 4.90, p = .03). Bij de twee deelnemers van wie de helft van
de patiënten of cliënten aan BDSM doet, zien we een minder sterke stijging omdat zij op
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voorhand ook al meer kennis over en positievere attitudes ten aanzien van dit thema hadden.
Hoewel we deze resultaten niet kunnen veralgemenen, toont dit wel aan dat deze deelnemers
voor de vorming daadwerkelijk reeds “kink aware” hulpverleners waren. Daarnaast zagen we
ook effecten van de beroepscategorie op het effect van de interventie voor Kennis (F(1, 171)
= 4.17, p = .04), Attitude 1 (F(1, 171) = 4.45, p = .04) en Attitude 2 (F(1, 171) = 6.15,
p = .01). Tussen de deelnemers uit de beroepscategorie medische zorg en gezondheid en
psychische of psychosociale zorg was er echter geen significant verschil in de stijging op
Kennis, Attitude 1 en Attitude 2 na de vorming.
Kennis. Het volgen van de vorming heeft een significant effect op respondenten hun
kennis over BDSM. Voor de vorming behaalde men gemiddeld 26.24 % op de
kennisvragenlijst, na de vorming werd dit 68.94 % (tabel 2).
Attitudes. Bij het nader bekijken van de gemiddelden (tabel 2) merken we dat
deelnemers voor de vorming gemiddeld eigenlijk geen sterke negatieve attitudes vertoonden
ten aanzien van BDSM. Toch is er na de vorming sprake van een significante daling wat
betreft Attitude 1 en Attitude 2, wat uiteindelijk nòg positievere attitudes weerspiegelt.
Competentie. Binnen de huidige steekproef voelde 33 % zich voor de vorming
helemaal niet competent om deze doelgroep de meest gepaste zorg te bieden, 27.7 % wist het
niet zeker, 22.5 % voelde zich matig incompetent en slechts 16 % en 0.9 % voelden zich
respectievelijk voldoende en zeer competent. Ondanks het feit dat de gemiddelden een
stijging vertonen (zie tabel 2) is dit verschil niet significant – dit na uitzuivering van de
achtergrondvariabelen. Dit wil zeggen dat er geen zuiver uniek effect is van de vorming op
het gevoel van competentie. We komen hierop terug in de kwalitatieve analyse van de
feedback van deelnemers en in de discussie.
Comfortabel. Om na te gaan of de vorming ook een effect had op hoe comfortabel
iemand zich zou voelen om met een bepaalde subgroep uit de BDSM-wereld in de
spreekruimte samen te werken, werd er opnieuw een Repeated-Measures Analysis of
Variance (RM ANOVA) uitgevoerd voor alle BDSM-rollen (dominanten, sadisten,
onderdanigen, masochisten, fetisjisten en mensen die aan bondage doen) met tijd als withinsubject factor (voor en na de vorming) en dezelfde covariaten als voorheen. De resultaten
tonen significante effecten voor de rol van het covariaat ‘Percentage BDSM-patiënten of
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-cliënten’. Hoe meer ervaring met de doelgroep, hoe comfortabeler men zich voelt bij alle
BDSM-rollen (alle p-waarden waren <.05). Verder tonen de resultaten (zie tabel 4) aan dat
men zich voor de vorming het meest comfortabel voelde om samen te werken met mensen die
de rol van onderdanige (M = 3.53, SD = 1.01) op zich nemen of aan bondage (M = 3,57, SD =
1,05) doen, en het minst comfortabel bij mensen die de rol van sadist (M = 3.05, SD = 1.06)
op zich nemen. Paired-Sample-T-Testen wezen uit dat deze scores ook significant van elkaar
verschilden (alle p-waarden waren kleiner dan .05 voor deze vergelijkingen). We zien na de
vorming dus een significante stijging wat betreft elke rol, wat impliceert dat men zich meer
comfortabel voelt, al blijft men inschatten dat men zich nog steeds het minst op het gemak
zou voelen om samen te werken met mensen die in een BDSM-spel of -relatie de rol van
sadist op zich nemen (M = 3.53, SD = .97).
Tabel 4. Resultaten Repeated-Measures ANOVA voor variabelen van comfortabel met F-waarden, pwaarden en eta squared waarden.
Pre M (SD)

Post M(SD)

F-value

p-value

η2

Dominant

3.41 (1.00)

3.73 (.85)

28.95

.00

.13

Sadist

3.05 (1.06)

3.53 (.97)

50.53

.00

.21

Onderdanig

3.53 (1.01)

3.83 (.84)

23.34

.00

.11

Masochist

3.34 (1.05)

3.72 (.89)

36.50

.00

.16

Fetisjist

3.44 (1.07)

3.72 (.93)

19.28

.00

.09

Bondage

3.57 (1.05)

3.79 (.90)

13.64

.00

.07
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Kwalitatieve analyse feedback deelnemers
We concluderen dat er los van de effecten van de achtergrondvariabelen significante effecten
van de vorming overblijven, behalve voor competentie (Tabel 2). Het volgen van de vorming
heeft een sterk positief effect gehad op deelnemers hun kennis over en attitudes ten aanzien
van BDSM. Men zou zich ook al meer comfortabel voelen bij het samenwerken met elke
subgroep binnen de BDSM-wereld, maar men voelt zich na het volgen van de vorming niet
meer of minder competent om met deze doelgroep aan de slag te gaan. Het leek ons daarom
belangrijk om de feedback van de deelnemers kwalitatief te bundelen in een aantal thema’s,
wensen of noden. De deelnemers konden in de post-vragenlijst invullen of de vorming over
BDSM een antwoord bood op hun vragen. Zo’n 88 % van de deelnemers gaf aan van wel en
84,2 % voelde zich na de vorming ook meer comfortabel bij het thema BDSM. Bij de open
vraag wat men nog mist of waar men nog nood aan heeft om patiënten of cliënten die aan
BDSM doen beter te kunnen begeleiden, antwoordde men onder andere:
- Een lijst van kink aware of kink friendly hulpverleners in de regio (doorverwijsadressen)
- Meer therapeutische ervaring opdoen met mensen die aan BDSM doen
- Een beter zicht krijgen op de BDSM-wereld, contactgegevens van verenigingen en Munchen
- Supervisie en intervisie met rollenspelen hulpverlener – cliënt
- BDSM als onderwerp in seksuele vorming en de basisopleiding hogere studies, meer
postgraduate vormingsmogelijkheden over BDSM met (toepassing op) casuïstiek
- Psycho-educatie voor zowel hulpverlener als patiënt/cliënt onder de vorm van degelijke
films, boeken, infosites en wetenschappelijke literatuur
- Meer informatie over het juridische luik, seksueel strafrecht en BDSM
- Informatie over BDSM en verstandelijke beperking of psychische kwetsbaarheid,
BDSM en kwetsbare mensen met een beperkte wilsbekwaamheid
- Onderzoek naar BDSM bij mensen met autisme
- Informatie over veilige BDSM-prostitutie (zowel in hetero- als homomilieus)
- Onderzoek naar de impact van een BDSM-relatie op de kinderen
- Onderzoek naar BDSM en creativiteit
- Verder onderzoek naar de oorzaken van een BDSM-voorkeur
- Indien er wel sprake is van psychopathologie: cijfers van de comorbiditeit bij een (niet-)
forensische groep
- Een lijst met red flags voor de hulpverlener: waar ligt de grens met geweld, hoe schat je dit
als hulpverlener in en hoe ga je na of je patiënt/cliënt zich daarvan bewust is
51

- Een lijst met do’s-and-don’ts bij gezondheidsproblemen en medicatiegebruik
- Casuïstiek inzake verschil in verlangen binnen een ogenschijnlijke vanillarelatie: wat als
slechts één van beide partners een BDSM-verlangen heeft?
- Nood aan een duidelijk wettelijk kader, een meer gedragen en tolerantere maatschappelijke
visie, een niet op sensatiebeluste berichtgeving in de media en een mentaliteitswijziging
binnen de hulpverlening

(Geanticipeerd) stigma?
Ten slotte ronden we deze resultatensectie af met de vraag of er binnen de hulpverlening echt
dan wel geanticipeerd stigma leeft met betrekking tot BDSM. Op de vraag of men het zou
verkiezen dat een patiënt of cliënt zijn BDSM-voorkeur openlijk met de hulpverlener zou
bespreken, antwoordde 88 % van de deelnemers reeds in de pre-vragenlijst positief. Men
voegde er vaak aan toe “Enkel als dit relevant is.” Psychologen en seksuologen legden
daarnaast de nadruk op het seksuele leven als één van de pijlers van iemands authentieke
psychologische (wel)zijn. Tijdens het therapeutisch proces volledig jezelf mogen zijn bij een
niet-veroordelende

hulpverlener

zou

goed

zijn voor de vertrouwensrelatie en de

zelfwaardering bij de cliënt. In de post-vragenlijst verkoos 89 % van de respondenten het dat
een patiënt of cliënt zijn BDSM-voorkeur openlijk zou bespreken. Hoewel dit doet uitschijnen
dat er geen verschil is met hoe men hiernaar keek voorafgaand aan de vorming, zien we in de
redenen waarom de hulpverlener die openheid verkiest wel een verschuiving. Waar men in de
pre-vragenlijst eerder algemene grondhoudingen als echtheid en empathie bij elke patiënt of
cliënt vooropstelt, getuigen de redenen in de post-vragenlijst van een grotere bewustwording
van waarom het specifiek voor BDSM’ers belangrijk kan zijn om de hulpverlener hierover in
te lichten – eventueel zelfs los van de hulpvraag indien de patiënt of cliënt dit wenst. Zo
vermeldt men na de vorming meer vaak voorkomende hulpvragen en noden van de doelgroep.
Men geeft na de vorming ook aan gerichter te zullen kunnen informeren, luisteren,
doorvragen en indien nodig doorverwijzen wanneer het onderwerp ter sprake komt. De
vorming bood hulpverleners een zekere houvast om een gesprek over BDSM meer
comfortabel te kunnen aangaan. Men stelt na de vorming meer concrete handvaten te hebben
om de seksuele ontwikkeling en beleving van iemand die aan BDSM doet in kaart te brengen,
ten einde de relatiedynamieken eigen aan de BDSM-wereld, grenzen en de veiligheid van
zowel de patiënt/cliënt als de (speel)partner na te gaan. Gezondheidswerkers gaven aan dat
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het preventiewerk nu ook specifieker afgestemd zou kunnen worden op deze doelgroep.
Forensische hulpverleners vonden het belangrijk dat er een betere inschatting gemaakt kon
worden van de link met de strafbare feiten die iemand pleegde, en wilden graag met hun
cliënten meer bespreken hoe zij met deze voorkeur een bevredigend seksueel leven konden
leiden binnen de grenzen van onze wet.
Deelnemers die in de pre- en post-vragenlijst aangaven dat ze het niet zouden verkiezen dat
een patiënt of cliënt zijn of haar BDSM-voorkeur openlijk bespreekt, gaven vooral als
redenen dat dit tot de seksuele privésfeer behoort, dat men er zich niet comfortabel bij zou
voelen om rond dit onderwerp te spreken – zeker niet als er veel details gedeeld zouden
worden – of dat men nog twijfelde aan de eigen kennis over het thema om dit op een goede
manier bespreekbaar te stellen.
Tabel 5 geeft een overzicht van de items uit de “The Perception and Attitudes Survey”
(Kelsey en anderen, 2013; op basis van Kolmes, 2006) met per item de percentages van de
antwoorden voor de vorming plaatsvond (Pre-Attitude 1). Enkele opvallende cijfers:
- 82.6 % ging er (helemaal) niet mee akkoord dat BDSM-verlangens geëlimineerd moeten
worden via psychotherapie, bij Kelsey en anderen (2013) was dit 70 %.
- Op ons daaraan toegevoegde item “BDSM-gedragingen moeten geëlimineerd worden via
psychotherapie” was dit 79,8 %. Dit geeft, tegen onze verwachtingen in, aan dat er eigenlijk
weinig onderscheid gemaakt wordt tussen BDSM-verlangens hebben en effectieve BDSMgedragingen stellen. De attitudes van hulpverleners in Vlaanderen in 2018 zijn nog een stukje
positiever dan deze van de therapeuten uit de Verenigde Staten in 2013 (Kelsey en anderen).
- 44,8 % ging er (helemaal) niet mee akkoord dat BDSM behandeld kan worden met
psychotherapie, 43,6 % wist het niet zeker, 11,6 % geloofde daar wel in. Bij Kelsey en
anderen (2013) zien we op dit item respectievelijk 58 %, 34 % en 7 %.
- 84.7 % ging er (helemaal) mee akkoord dat BDSM een deel kan zijn van een gezonde,
langdurige relatie. Ook dit is nog positiever dan in de resultaten van Kelsey en anderen (2013)
waar 76 % van de therapeuten hiermee akkoord ging.
- 84,6 % ging er (helemaal) niet mee akkoord dat ouders die BDSM beoefenen meer kans
hebben om hun kinderen seksueel te misbruiken.
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Desalniettemin toonden onze resultaten geen overtuigde algemene aanvaarding van BDSM
als een natuurlijke variatie in seksueel gedrag of deel van iemands zijn.
- 40.1 % gaat er voor de vorming niet mee akkoord dat BDSM een seksuele oriëntatie zoals
heteroseksualiteit is. Dit is een nog negatiever resultaat dan de 54 % in de studie van Kelsey
en anderen (2013). In onze studie gaat 46.4 % er (helemaal) niet mee akkoord dat interesse in
BDSM aangeboren is, bij Kelsey en anderen (2013) was dit 43 %.
- Slechts iets meer dan de helft van de deelnemers ging er (helemaal) mee akkoord dat
BDSM-beoefenaars psychisch gezonde personen zijn en dat zij niet noodzakelijk als kind
seksueel misbruikt zijn of dat hun interesse in BDSM veroorzaakt is door mishandeling over
verwaarlozing in de kindertijd. Dit betekent dat de andere helft van de deelnemers daarvan
toch niet overtuigd was.
Tabel 6 geeft een overzicht van de items uit de “The Attitudes about Sadomasochism Scale
(ASMS)” van Yost (2010) met de percentages van de antwoorden voor de vorming
plaatsvond (Pre-Attitude 2). Ook hier selecteren we graag een aantal opvallende cijfers:
- 81.7 % gaat er niet mee akkoord dat mensen die aan BDSM doen gemakkelijker betrokken
zullen geraken in intrafamiliaal geweld. Dit toont dat de mythe rond BDSM als
geweldpleging voor de vorming eigenlijk al minder sterk voorkwam.
- Men stelt niet akkoord te zijn met de items die impliceren dat een dominant sneller een
romantische partner (76.4 %), een vreemde (81 %) of een kind (88.2 %) zal molesteren.
- 82.4 % gaat ermee akkoord dat BDSM-activiteiten legaal zouden moeten zijn, op
voorwaarde dat alle deelnemers volwassenen zijn die daar toestemming voor geven.
Ondanks deze positieve attitudes, blijft 80.2 % van de deelnemers BDSM’ers zien als een
groep mensen die toch wezenlijk verschilt van u en ik.
Hoewel we na de vorming een daling zien van zowel het gemiddelde op Attitude 1 als
Attitude 2 (Tabel 2), wat bijgevolg positievere attitudes ten aanzien van BDSM weerspiegelt,
waren de attitudes voor de vorming zeker niet bijzonder slecht te noemen (tabel 5 en 6).
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Tabel 5. Overzicht items meting Attitude 1 met antwoorden in percentage.

1. BDSM is een seksuele oriëntatie zoals

Helemaal

Niet

Ik weet het

Akkoord

Helemaal

niet akkoord

akkoord

niet zeker

7.1

40.1

18.1

28.0

6.6

30.2

53.3

16.5

0.0

0.0

6.0

46.4

34.4

11.5

1.6

26.4

48.4

23.6

1.6

0.0

0.0

3.3

12.0

57.4

27.3

1.1

1.6

9.3

58.5

29.5

0.5

3.8

40.1

47.3

8.2

26.0

56.4

14.9

2.2

0.6

0.0

5.0

25.4

55.2

14.4

0.5

2.7

16.4

61.7

18.6

7.2

45.3

36.5

10.5

0.6

39.0

45.6

13.7

1.6

0.0

9.4

44.2

34.3

12.2

0.0

10.5

34.3

43.6

11.6

0.0

22.5

42.9

30.8

3.8

0.0

1.6

1.1

18.1

69.2

9.9

38.3

44.3

16.4

1.1

0.0

37.2

42.6

19.7

0.5

0.0

mee akkoord

heteroseksualiteit.
2. De meeste BDSM-beoefenaars zijn als kind
seksueel misbruikt.
3. Een interesse in BDSM is aangeboren, meer
dan een kwestie van keuze.
4. Een interesse in BDSM wordt veroorzaakt
door mishandeling of verwaarlozing in de
kindertijd.
5. BDSM kan een deel zijn van een gezonde,
langdurige relatie.
6. Mensen kunnen BDSM beoefenen zonder
daar fysieke letsels aan over te houden.
7. De meeste BDSM-beoefenaars zijn psychisch
gezonde personen.
8. Een psychisch gezond individu beoefent geen
BDSM.
9. Seksueel masochisme (pijnprikkels
toegediend krijgen) kan op een psychisch
gezonde manier beoefend worden.
10. Mensen kunnen BDSM beoefenen zonder er
emotionele problemen aan over te houden.
11. Seksueel sadisme (het toedienen van
pijnprikkels) is psychisch ongezond.
12. Ouders die BDSM beoefenen hebben meer
kans om hun kinderen seksueel te

misbruiken.

13. Mensen die een onderdanige rol aannemen
in BDSM, hebben een lager zelfbeeld.
14. BDSM kan behandeld worden met
psychotherapie.
15. BDSM kan behandeld worden met
medicatie.
16. Het kan nuttig zijn om personen die
worstelen met hun BDSM-gevoelens door te
verwijzen naar een BDSM-vereniging.
17. BDSM-verlangens moeten geëlimineerd
worden via psychotherapie.
18. BDSM-gedragingen moeten geëlimineerd
worden via psychotherapie.
Note. Cijfers zijn in percent.
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Tabel 6. Overzicht items meting Attitude 2 met antwoorden in percentage.
Helemaal

Overwegend

Enigszins

Ik weet

Enigszins

Overwegend

Helemaal

niet akkoord

niet akkoord

niet

het niet

akkoord

akkoord

mee

akkoord

zeker

48.8

33.6

9.5

3.8

3.8

.5

0

64.5

17.5

8.1

7.1

2.4

0

.5

3. BDSM is een perversie.

38.1

23.8

16.7

9.5

10.5

1.0

.5

4. BDSM-gedragingen zijn

50.2

27.3

12.9

6.7

1.9

1.0

0

50.5

27.4

12.7

7.5

1.9

0

0

6. Ik vind BDSM’ers walgelijk.

52.6

22.7

10.9

4.7

6.2

1.9

.9

7. BDSM-activiteiten zouden bij

53.8

24.1

13.7

7.1

.5

0

.9

56.4

22.3

8.5

11.4

1.4

0

0
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23.7

13.3

10

6.2

1.9

0

36.3

17.9

13.2

14.2

9.9

5.2

3.3

41.0

26.9

17.0

9.9

3.8

.9

.5

42.5

19.8

13.7

12.3

6.1

3.3

2.4

39.7

30.2

11.8

16.5

1.9

0

0

39.6

25.5

11.3

18.9

4.2

.5

0

47.2

20.8

13.7

17.0

.9

.5

0

1. BDSM’ers passen gewoon

akkoord

niet in onze maatschappij.
2. Mensen die BDSM beoefenen
zouden niet toegelaten mogen
worden als leden van kerken of
synagoges.

gewoon verkeerd.
5. BDSM is een bedreiging voor
vele van onze maatschappelijke
waarden.

wet verboden moeten zijn.
8. Ouders die BDSM beoefenen
zullen meer geneigd zijn hun
kinderen fysiek te misbruiken.
9. BDSM is een inferieure vorm
van seksualiteitsbeleving.
10. Als ik samen in een kamer
zou zijn met iemand die een
dominant is, zou ik me
ongemakkelijk voelen.
11. BDSM komt bijna niet voor
bij iemand die psychisch gezond
is.
12. Als ik samen in een kamer
zou zijn met iemand die een
onderdanige is, zou ik me
ongemakkelijk voelen.
13. Mensen die BDSM
beoefenen, zullen gemakkelijker
betrokken raken bij intrafamiliaal geweld.
14. Een dominant zal al sneller
eens een romantische
(speel)partner verkrachten dan
de gemiddelde persoon.
15. Een dominant zal al sneller
eens een vreemde verkrachten
dan de gemiddelde persoon.
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16. Een dominant zal al sneller

54.2

17.5

16.5

10.8

.5

0

.5

42.9

24.1

15.1

14.2

3.8

0

0

3.3

3.3

4.7

8.5

19.0

33.2

28.0

3.3

5.2

5.7

17.9

29.2

25.0

13.7

1.9

1.9

4.3

33.6

20.9

27.0

10.4

.9

.9

3.3

12.3

25.1

28.4

28.9

26.4

25.0

12.7

30.7

4.7

.5

0

25.9

26.9

14.6

27.8

3.8

.5

.5

eens een kind molesteren dan de
gemiddelde persoon.
17. BDSM beoefenen gaat
samen met verschillende
ernstige psychische afwijkingen.
18. BDSM’ers zijn mensen zoals
u en ik.
19. BDSM is erotisch en/of
seksueel prikkelend.
20. Veel BDSM’ers zijn zeer
ethische en morele mensen.
21. BDSM-activiteiten zouden
legaal moeten zijn, op
voorwaarde dat alle deelnemers
volwassenen zijn die daar
toestemming voor geven.
22. Onderdanigen zijn in andere
aspecten van hun leven (naast
seks) passief.
23. Dominanten zijn in andere
aspecten van hun leven (naast
seks) agressief en heerszuchtig.
Note. Cijfers zijn in percent.
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DISCUSSIE

Belangrijkste resultaten en reflecties
Gezien de meest recente prevalentiestudies van BDSM aangeven dat zo’n tien procent van de
mensen deze seksuele voorkeur beleeft, kunnen we ervan uitgaan dat elke hulpverlener wel
professionele contacten met BDSM-beoefenaars zal hebben. Onderzoek toont echter aan dat
zij tegenover hun hulpverlener hierover niet steeds open durven te zijn, bijvoorbeeld uit angst
voor onbegrip, stigmatisatie of het pathologiseren van deze van de norm afwijkende seksuele
voorkeur. Geanticipeerd stigma heeft een effect op het psychologisch en algemeen
welbevinden van personen uit minderheidsgroepen (Quinn en Chaudoir, 2009; in Waldura en
anderen, 2016). Het leek ons dan ook opportuun om enerzijds na te gaan hoe Vlaamse
hulpverleners kijken naar dit thema door hun kennis over BDSM, attitudes ten aanzien van
BDSM en het gevoel vaardig te zijn om met deze doelgroep samen te werken in kaart te
brengen. Anderzijds wilden we hulpverleners informatie verschaffen opdat zij hun
zorgaanbod nog beter kunnen afstemmen op deze seksuele minderheidsgroep, en nagaan of
dit vervolgens ook een positief effect had op bovengenoemde afhankelijke variabelen.
Er werd daarom een vorming over BDSM geconstrueerd die afgestemd was op maat van
hulpverleners uit de medische zorg, psychische en psychosociale zorg. In totaal werden er tien
vormingsmomenten

verspreid

over

Vlaanderen

georganiseerd.

Tweehonderdvijftien

deelnemers vulden voor en na deze vorming een vragenlijst in die peilde naar hun kennis
over, attitudes en gevoel van competentie ten aanzien van samenwerken met cliënten of
patiënten die BDSM beleven. We verwachtten dat hulpverleners in de post-vragenlijst beter
zouden scoren op deze drie afhankelijke variabelen, en dat zij zich meer comfortabel zouden
voelen om samen te werken met deze doelgroep cliënten en patiënten. Deze hypothese werd
bevestigd. We vatten hieronder de resultaten graag samen.
We gingen voor de eerste hypothese het effect van de achtergrondvariabelen na, om te zien of
er voor de vorming reeds verschillen bestonden tussen deelnemers die een invloed konden
hebben op de resultaten na de vorming. Deelnemers die psychische of psychosociale zorg
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bieden voelden zich voor de vorming reeds het meest competent, hadden meer kennis en ook
een positievere attitude ten aanzien van BDSM in vergelijking met de deelnemers uit de
medische sector. Na de vorming zien we dat beide beroepsgroepen evenredig stijgen op de
afhankelijke variabelen. Dit is een goede zaak, aangezien medici de doelgroep niet alleen
kunnen helpen in het opstellen van een lijst BDSM-handelingen die zij gezien hun specifieke
lichamelijke of medische toestand (beter niet) kunnen ervaren, maar ook als er iets fout
gelopen is tijdens een BDSM-spel moeten zij een juiste diagnose kunnen stellen om de
lichamelijke schade op de meest gepaste manier te behandelen.
Indien er geen rechtstreeks verband is tussen de hulpvraag en de BDSM-voorkeur, hoeft dit
aspect uiteraard niet besproken te worden met de hulpverlener opdat die de gepaste zorg kan
bieden. Maar heel vaak hangt het er toch mee samen. Wij reflecteren hierop graag even door
aan de hand van enkele casusvoorbeelden. De behandeling van een masochistische vrouw met
vaginisme met als hulpvraag coïtus met de partner mogelijk maken, gebeurt net zoals bij een
andere vrouw met vaginistische klachten bij voorkeur multidisciplinair door de gynaecoloog
of huisarts, (psycholoog-)seksuoloog en eventueel een bekkenbodemkinesitherapeut. Het
kunnen bespreken van de voor haar dieperliggende en ook seksuele betekenis van pijn zal
echter cruciaal zijn opdat de behandeling het voor haar gewenste effect kan genereren. Een
man die met hartproblemen en daaropvolgend hartchirurgie geconfronteerd werd, bespreekt
best met de behandelende arts wat de implicaties daarvan zijn op zijn seksualiteitsbeleving in
het algemeen, maar ook wat er tijdens een BDSM-spel nog wel en niet kan. Noch een
seksuoloog of psycholoog zijn immers bevoegd hierover uitspraken te doen. Voor een
BDSM-liefhebber die als kind slachtoffer werd van seksueel misbruik kan het bespreken van
de rol die hij of zij in een BDSM-spel met de (speel)partner opneemt belangrijk zijn tijdens de
relatietherapie in het kader van deze traumaverwerking gegeven het feit dat herbeleving
mogelijks plaats blijft vinden. De man met depressieve klachten die tevens lijdt onder
erectieproblemen omdat hij niet de juiste seksuele prikkels krijgt in zijn vanilla-relatie en zich
schuldig voelt omwille van zijn jarenlange geheime BDSM-fantasieën, zal niet gebaat zijn
met Cialis, wel met gesprekstherapie rond de betekenis van zijn seksueel verlangen en de
mogelijkheid om dit verder te exploreren binnen zijn partnerrelatie. Elk verhaal is uniek en
verdient een onbevooroordeelde aanpak op maat. Hiervoor heeft de hulpverlener echter alle
noodzakelijke informatie nodig.
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Verder scoorden oudere deelnemers slechter op de kennisvragenlijst en hadden zij minder
positieve attitudes ten aanzien van BDSM. Hoewel dit resultaat overeenkomt met de
bevindingen van Kelsey en anderen (2013), hadden de mannelijke deelnemers in onze studie
minder kennis en negatievere attitudes ten aanzien van BDSM dan de vrouwelijke
deelnemers. Dit verschil blijft bestaan na de vorming. Kelsey en anderen (2013) vonden
echter geen verschil in gender. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er veel mannelijke
oud-volwassen hulpverleners uit de medische sector in deze steekproef bleken tewerkgesteld
te zijn in Oost-Vlaanderen. We vonden namelijk voor elk van deze vier achtergrondvariabelen
een negatievere uitkomst.
Onderzoek aan de hand van de Attitudes About Sadomasochism Scale (Yost, 2010) toont aan
dat mensen die voldoende kennis hebben over sadomasochisme, mensen die zelf aan BDSM
doen of iemand uit die wereld kennen, positievere attitudes hebben ten opzichte van BDSM.
Allport (1954; in Yost, 2010) en Pettigrew (1981, 1997) stelden dat hoe meer contact iemand
heeft met een minderheidsgroep, hoe meer begrip en identificatie met die groep mogelijk is.
Ondanks het feit dat onze deelnemers allen tewerkgesteld zijn in de zorg voor mensen en we
weten dat de prevalentiecijfers ook in België niet te verwaarlozen zijn (Holvoet en anderen,
2017), gaf 49.7 % alsnog aan geen enkele patiënt of cliënt begeleid te hebben die aan BDSM
deed, of men wist het alleszins niet. Hulpverleners die meer ervaring hebben in het begeleiden
van mensen die aan BDSM doen en die zich competenter achten in het samenwerken met
deze doelgroep, hadden vooraf meer kennis over en positievere attitudes ten aanzien van
BDSM. Kink aware hulpverleners hadden dus inderdaad het voordeel van die voorkennis en
ervaring met deze doelgroep. Dit voordeel op de andere respondenten verdween echter in de
meting na de vorming, wat impliceert dat de vorming haar doel bereikt heeft en mogelijks
meer kink aware hulpverleners voortbracht.
Verrassend genoeg zijn er geen verschillen tussen hulpverleners die deze seksuele voorkeur
zelf hebben en de overige deelnemers. Even verrassend voelt iemand die een BDSM’er in zijn
nabije omgeving kent zich voor de vorming minder competent, heeft die minder kennis over
BDSM en negatievere attitudes ten aanzien van dit thema. Na de vorming bleef deze groep de
negatievere attitudes aanhouden. De hypothese dat meer ervaring met BDSM in de brede zin
van het woord samenhangt met meer kennis, positievere attitudes en competentie klopt dus
niet volledig. Dit stemt dan weer niet overeen met de bevindingen van Yost in een algemene
steekproef (2010). Heeft dit te maken met het feit dat de grootste groep BDSM’ers aangeeft
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hun seksuele voorkeur niet te durven delen met de omgeving? Mensen die er wel openlijk
voor uitkomen, behoren vaak tot een specifieke subgroep die niet altijd in een positief
daglicht gesteld wordt door media bijvoorbeeld. Het zou kunnen dat men dit minder fraaie
clichébeeld van “de BDSM’er” veralgemeent naar de hele populatie. Iemand die zelf aan
BDSM doet kan dan weer in de valkuil trappen van het eigen referentiekader te
veralgemenen. Een andere hypothese is dat sinds de Vijftig Tinten-hype mensen misschien
sneller zullen aangeven af en toe te experimenteren met soft-SM, terwijl dit niet overeenkomt
met het type BDSM dat door sommigen ervaren wordt als een essentieel deel van hun
seksualiteit, relatie of zijn. Iemand kennen die Vijftig Tinten BDSM’t, zal dus niet resulteren in
een betere kennis over het thema, de diepere betekenis van het BDSM-spel of de BDSMrelatie voor iemand en misschien zelfs negatievere attitudes over BDSM zònder die fluffy
handboeien genereren. Wat maakt dan dat soft-SM oké bevonden wordt, maar dat men zich
misschien wel vragen blijft stellen bij mensen die vrijwillig met gelijkgestemde volwassenen
verder van de norm afwijkende wensen en grenzen van seksualiteit willen opzoeken?
Besluitend kunnen we stellen dat als we kijken naar geslacht, leeftijd, beroepscategorie,
provincie, percentage BDSM-patiënten of –cliënten en iemand in de nabije omgeving kennen
met een BDSM-voorkeur, er dus wel degelijk verschillen tussen deelnemers op te merken
waren voor de vorming plaatsvond (tabel 2 en tabel 3). Omdat geslacht, beroepscategorie en
de ervaring die iemand heeft met de doelgroep duidelijke effecten hadden op de afhankelijke
variabelen kennis, attitude en competentie in de pre-meting, werden deze in de verdere
analyses dan ook meegenomen als achtergrondvariabelen.
Zoals eerder aangegeven vond Yost (2010) dat wie meer kennis heeft over BDSM, ook
positievere attitudes heeft ten aanzien van dit thema. In onze tweede hypothese gingen we dit
effect van kennis na voor de deelnemende Vlaamse hulpverleners. De correlatiematrix toont
positieve verbanden aan tussen de eigen inschatting van iemands kennis over BDSM en de
effectieve scores op de kennisvragenlijst. Men geeft de tot nog toe vergaarde kennis over het
thema dus correct aan. Gemiddeld schat de groep respondenten de eigen kennis over BDSM
slecht tot matig in. Amper 13 % van de deelnemers beoordeelde de eigen kennis vooraf als
goed of zeer goed. De meeste kennis over dit thema vergaarde men via media en fictie (27
%), waarin sensatiebeluste clichés helaas vaak bevestigd worden. De volgende groep gaf aan
tot op heden geen kennis te hebben vergaard over BDSM (26 %), gevolgd door zelfstudie (19
%) en informatie aangereikt in de basisopleiding (16.8 %). Dit is in lijn met het gegeven dat
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slechts 18.8 % van de deelnemers aangaf BDSM als thema in hun basisopleiding gekregen te
hebben. Een grote meerderheid daarvan was dan ook niet tevreden over de hoeveelheid kennis
die zij over BDSM kregen in hun basisopleiding. Mensen die informatie over BDSM in hun
basisopleiding hogere studies aangereikt kregen, hadden wel een significante positievere
attitude ten aanzien van BDSM. Daarnaast is kennis ook positief geassocieerd met
competentie, wat impliceert dat deelnemers met veel kennis over BDSM, zich voordat de
vorming plaatsvond reeds competenter voelden om met deze doelgroep aan de slag te gaan.
De tweede hypothese dat kennis een effect heeft op positievere attitudes en competentie, werd
dus met deze resultaten bevestigd. Het verschaffen van correcte informatie over BDSM aan
hulpverleners blijkt dus belangrijk. We komen hierop terug in de aanbevelingen.
Vervolgens gingen we na wat het hoofdeffect van de vorming is op hulpverleners hun kennis
over BDSM, hun gevoel vaardig te zijn om met deze doelgroep samen te werken en hun
attitudes ten aanzien van deze seksuele voorkeur.
Het volgen van de vorming heeft een significant effect gehad op respondenten hun kennis
over BDSM. Voor de vorming behaalde men gemiddeld 26.24 % op de kennisvragenlijst, na
de vorming werd dit 68.94 % (tabel 2). Deze score is niet slecht maar ook niet uitmuntend.
Dit is wellicht gelinkt aan het feit dat deelnemers die tot nog toe weinig kennis hadden over
het thema aangaven dat het tempo van de vorming voor hen te hoog lag om de veelheid aan
informatie goed te kunnen verwerken. Op eenvoudig verzoek kreeg men achteraf de
PowerPointpresentatie gemaild om alles nogmaals na te lezen of informatie met betrekking tot
verenigingen en Munchen door te kunnen geven aan patiënten of cliënten.
Onderzoeken of een hulpverlener competent is om aan de slag te gaan met BDSMbeoefenaars is niet evident, gegeven de dynamische natuur van competentie (Lyons en
anderen, 2010; in Kelsey en anderen, 2013). De mate van educatie en training en de daardoor
verworven kennis en vaardigheden inzake werken met seksuele minderheidsgroepen zou
evenwel een indicatie zijn van de competentie om BDSM-cliënteel de gepaste zorg te kunnen
bieden. Binnen de huidige steekproef voelde 33 % zich voor de vorming helemaal niet
competent om deze doelgroep de meest gepaste zorg te bieden, 27.7 % wist het niet zeker,
22.5 % voelde zich matig incompetent en slechts 16 % en 0.9 % voelden zich respectievelijk
voldoende en zeer competent. Ondanks het feit dat de gemiddelden een stijging vertonen (zie
tabel 2) is dit verschil niet significant – na uitzuivering van de achtergrondvariabelen. Dit wil
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zeggen dat er geen zuiver uniek effect is van de vorming op het gevoel van competentie om
deze doelgroep de meest gepaste zorg te bieden. In de kwalitatieve analyse van de feedback
van onze deelnemers, merken we dat zij aangeven nog meer concrete tips, methodieken of
casuïstiek nodig te hebben om zich vaardiger te voelen in de zorg voor deze doelgroep.
In

tegenstelling

tot

de

veelvoorkomende

assumptie

van

beoefenaars

over

de

psychopathologisering van hun BDSM-voorkeur (Kolmes, 2006; Stiles en Clark, 2011), ging
de meerderheid van de hulpverleners reeds voorafgaand aan de vorming niet akkoord met de
stellingen die BDSM gelijkstellen aan psychopathologie.
-

82.6 % ging er (helemaal) niet mee akkoord dat BDSM-verlangens geëlimineerd
moeten worden via psychotherapie, bij Kelsey en anderen (2013) was dit 70 %.

-

84.7 % ging er (helemaal) mee akkoord dat BDSM een deel kan zijn van een gezonde,
langdurige relatie. Ook dit is nog positiever dan in de resultaten van Kelsey en anderen
(2013) waar 76 % van de therapeuten hiermee akkoord ging.

-

81.7 % gaat er niet mee akkoord dat mensen die aan BDSM doen gemakkelijker
betrokken zullen geraken in intrafamiliaal geweld. Dit toont dat de mythe rond BDSM
als geweldpleging voor de vorming eigenlijk al minder voorkwam.

Desalniettemin was er geen overtuigde algemene aanvaarding van BDSM als een natuurlijke
variatie in seksueel gedrag.
-

40 % gaat er voor de vorming niet mee akkoord dat BDSM een seksuele oriëntatie
zoals heteroseksualiteit is. Dit is een nog negatiever resultaat dan de 54 % in de studie
van Kelsey en anderen (2013).

-

In onze studie gaat 46.4 % er (helemaal) niet mee akkoord dat interesse in BDSM
aangeboren is, bij Kelsey en anderen (2013) was dit 43 %.

-

Slechts iets meer dan de helft van de deelnemers ging er (helemaal) mee akkoord dat
BDSM-beoefenaars psychisch gezonde personen zijn en dat zij niet noodzakelijk als
kind seksueel misbruikt zijn of dat hun interesse in BDSM veroorzaakt is door
mishandeling over verwaarlozing in de kindertijd. Dit betekent dat de andere helft van
de deelnemers daarvan toch niet overtuigd was. Ook deze resultaten liggen in dezelfde
lijn als die uit het onderzoek van Kelsey en anderen (2013).
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We concluderen met betrekking tot de attitudes ten aanzien van BDSM dat deelnemers voor
de vorming gemiddeld genomen eigenlijk geen sterke negatieve attitudes hadden. De
meerderheid schakelt deze voorkeur niet gelijk aan psychopathologie of geweld, maar men
heeft wel vragen rond de etiologie van deze verlangens. Na de vorming zien we een
significante daling op beide attitudevragenlijsten (Yost, 2010; Kelsey en anderen, 2013), wat
positievere attitudes weerspiegelt. Het verlenen van kennis heeft dus een significant effect op
hulpverleners hun attitudes ten aanzien van BDSM. Zou er dan toch sprake kunnen zijn van
geanticipeerd stigma bij de doelgroep BDSM’ers, op basis van (verhalen over) negatieve
ervaringen binnen de hulpverlening? Of hebben hulpverleners op zich geen algemeen
intrinsiek negatieve houding tegenover BDSM-beoefenaars, maar wordt hun tekort aan kennis
en ervaring door de patiënten en cliënten als dusdanig vertaald?
We vonden het ook interessant om na te gaan bij welke subgroep binnen de BDSM-wereld
men zich het meest en/of minst comfortabel voelde. Psychotherapeuten in het onderzoek van
Ford en Hendrick (2003) rapporteerden dat ze zich niet op hun gemak voelden wanneer ze
werkten met cliënten die aan sadomasochisme doen. Onze resultaten bevestigen dit enigszins.
Men voelde zich voor de vorming het meest comfortabel om samen te werken met mensen die
de rol van onderdanige op zich nemen of aan bondage doen, en het minst comfortabel bij
mensen die de rol van sadist op zich nemen. Na de vorming voelt men zich meer comfortabel
bij elke subgroep BDSM’ers, maar wel nog steeds het minst comfortabel bij mensen die de rol
van sadist op zich nemen in een BDSM-spel of -relatie (tabel 4). Hoe meer ervaring met de
doelgroep, hoe comfortabeler men zich voelt bij alle BDSM-rollen. We vermoeden dat men
een bepaald beeld van “de sadist” in het hoofd heeft, gekoppeld aan de negatieve
(forensische) berichtgeving in de media, dat niet noodzakelijk overeenstemt met het seksueel
sadisme als een interesse die beleefd wordt met een complementaire gelijkgestemde
volwassen partner binnen een vrijwillig en begrensd kader.
We besluiten dat het volgen van de psycho-educatieve vorming over BDSM dus een
significant effect heeft op respondenten hun kennis over en attitudes ten aanzien van BDSM.
Hoewel bleek dat de deelnemers voor de vorming eigenlijk geen extreme negatieve attitudes
vertoonden ten aanzien van BDSM, hebben zij na de vorming nog positievere attitudes. De
gemiddelden met betrekking tot de variabele competentie vertonen een stijging, maar deze is
niet significant. Men geeft daarrond aan nog te weinig ervaring en handvaten te hebben om
zich gesterkt te voelen tot een kwalitatieve samenwerking met de doelgroep.
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Beperkingen van dit onderzoek
Er namen meer vrouwelijke dan mannelijke respondenten deel aan het onderzoek, net zoals er
meer hulpverleners uit de psychische en psychosociale sector deelnamen dan uit de medische
sector. Door de grote variatie in aangegeven beroepen en de ongelijke verdeling daarvan, was
het helaas weinig zinvol om ook nog de subgroepen binnen de twee hoofdberoepscategorieën
te vergelijken met elkaar. Ook het percentage deelnemers per provincie verschilde beduidend.
Dit maakt naar externe validiteit toe dat we de onderzoeksresultaten niet zomaar mogen
veralgemenen naar de Vlaamse bevolking.
Er waren zowel vormingen waar men zich vrijwillig voor kon inschrijven als LOK-groepen
van medici waarbij men geen vrije keuze had om de psycho-educatieve vorming over BDSM
te volgen. Vermoedelijk is er voor de vrije vormingsavonden sprake van selectiebias in dit
onderzoek, waarbij we een doelgroep hulpverleners bereikten die er alleszins voor open stond
om een vorming over BDSM te volgen, of die het onderwerp zelfs meer genegen waren. We
kunnen aannemen dat de hulpverleners die weinig interesse hebben in dit soort thema
vermoedelijk – en jammerlijk – minder geneigd zullen zijn om in te tekenen op één van de
vrije vormingsmomenten rond BDSM.
De interne consistentie van de bestaande vragenlijsten die attitudes ten aanzien van BDSM
lagen dan wel hoog (PAS: .88, ASMS: .90), maar de vragenlijst die peilde naar deelnemers
hun kennis over BDSM werd door onszelf geconstrueerd met aanvullingen en feedback vanuit
de BDSM-community. Ze peilt naar antwoorden die ons relevant lijken om cliënten en
patiënten die aan BDSM doen te kunnen begrijpen en voorlichten. We hebben echter geen
bijkomend onderzoek gedaan naar de interne consistentie en ruimere betrouwbaarheid van
deze kennisvragenlijst. De scores daarop zijn dus eerder indicatief van aard.
Enkele deelnemers gaven aan dat het tempo van de vorming te hoog lag voor wie heel weinig
weet over BDSM. Dit kan voor deze subgroep respondenten mee hun resultaten op de postmeting beïnvloed hebben, waardoor we anders misschien nog grotere effecten gevonden
hadden.
Competentie meten blijft moeilijk, omdat het steeds gaat om een subjectieve inschatting.
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We brachten de groei die deelnemers na de vorming maakten in beeld door meteen daarna de
post-vragenlijst af te nemen. Eigenlijk zouden we de post-vragenlijst enige maanden na het
volgen van de vorming opnieuw moeten afnemen bij de respondenten, om na te gaan in welke
mate de verworven kennis, de positievere attitudes en het competentiegevoel van blijvende
aard zijn. Door onze geanonimiseerde metingen, konden we deze herhaalde afname jammer
genoeg niet uitvoeren.

Aanbevelingen
Het thema BDSM blijkt niet alleen onderbelicht in opleidingen in de sociale wetenschappen
en geneeskunde, maar er is bijkomend ook een gebrek aan seksuele en relationele vorming en
extra opleiding daaromtrent. Het is nochtans belangrijk dat hulpverleners over de juiste kennis
beschikken om deze doelgroep de gepaste zorg te kunnen geven, zonder de verwarring met
psychopathologie, geweld of forensisch seksueel sadomasochisme te maken. Hulpverleners
hebben volledige en correcte informatie nodig opdat zij de juiste diagnose kunnen stellen om
vervolgens een gepaste behandeling op maat te kunnen bieden. Het zou dus goed zijn mocht
BDSM als thema meer aan bod kunnen komen in deze basisopleidingen (geestelijke)
gezondheidszorg.
Hulpverleners gaven aan onder andere nood te hebben aan casuïstiek om meer ervaring op te
doen rond deze thematiek. In die zin zouden specifieke intervisie- en supervisiegroepen over
BDSM een goed idee kunnen zijn. Ook Kelsey en anderen (2013) benadrukten dat kink aware
psychotherapeuten met meer expertise in BDSM aangemoedigd zouden moeten worden om
collega’s te informeren en op te leiden, via bijvoorbeeld video conferencing of internetfora.
Men vroeg ook duidelijke richtlijnen voor psychotherapie en zorg met deze seksuele
minderheidsgroep, do’s-and-don’ts en red flags om concreter te kunnen nagaan wanneer de
grenzen van BDSM vervagen richting sadomasochistische geweldpleging.
Enkele deelnemers stelden zich de vraag wat de samenhang tussen BDSM en autisme is, en of
hier specifieke vormingen rond bestaan. We weten dat mensen met autisme aangeven
dankbaar te zijn voor de structuur die zij opgelegd krijgen of kunnen opleggen in een BDSMcontext (Seeuws, 2013). Een studie in Vlaanderen en Nederland naar de prevalentie van
BDSM bij mensen met autisme zou zeer verhelderend kunnen zijn, als aanzet tot het
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ontwerpen van vormingsmomenten specifiek voor hulpverleners die vaak werken met mensen
met autisme alsook voor deze doelgroep zelf.
We concluderen dat het geven van psycho-educatie een sterk effect heeft op hulpverleners
hun kennis over en attitudes ten aanzien van BDSM, maar dat verdere concrete handvaten
hulpverleners nog meer zouden kunnen ondersteunen in de zorg voor deze doelgroep. Het
verder ontwikkelen van kwalitatieve vormingsprogramma’s over BDSM en fetisjisme lijkt
ons dan ook aangewezen. Dit zou niet alleen zinvol zijn voor de hulpverleners zelf, maar
eveneens voor de cliënten en patiënten die BDSM beleven en bij hen in de consultatieruimte
terechtkomen.
We hopen dat iedereen met fysieke en psychische bezorgdheden of moeilijkheden gerelateerd
aan deze van de norm afwijkende seksuele voorkeur de weg mag vinden naar hulpverleners
die zich met meer vorming daaromtrent gesterkt voelen om hen de gepaste zorg te bieden. We
motiveren ook graag de BDSM-beoefenaars om steeds het volledige verhaal te brengen aan
de hulpverlener, opdat die de gepaste diagnose kan stellen. Elk verhaal is immers uniek en
verdient een onbevooroordeelde aanpak op maat.
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BIJLAGE 1 – Vragenlijsten (pre en post)
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Vragenlijst PRE

A. Sociodemografische en algemene gegevens

1. Geboortegeslacht (geslacht toegewezen bij de geboorte):
o M
o V
2. Genderidentiteit (hoe voel je je vanbinnen):
o Man
o Vrouw
o Genderneutraal
o Ander:
3. Leeftijd:

jaar

4. Provincie(s) waar u werkt met patiënten/cliënten:
o Antwerpen
o Oost-Vlaanderen
o West-Vlaanderen
o Limburg
o Vlaams-Brabant
o Brussels Hoofdstedelijk Gewest
o Ander (vul aan):
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5. Ik ben werkzaam als (indien meerdere opties mogelijk zijn, kies dan de functie waarin u het
meest actief bent):
o Huisarts
o Psychiater
o Gynaecoloog
o Psycholoog
o Seksuoloog
o Sociaal werker
o Ander (vul aan):
6. Wat is voor u de meest belangrijke reden om mee te werken aan deze studie?
o Ik ben nieuwsgierig naar de resultaten van de studie.
o Ik heb zelf ervaring met BDSM en wil het taboe helpen doorbreken.
o Ik hoop via mijn deelname iets bij te leren over BDSM.
o Ander (vul aan):
7. Wanneer u uw gehele patiënten-/cliëntenbestand tot nog toe in het achterhoofd houdt, welk
percentage daarvan (denkt u) lichtte u in over zijn/haar BDSM-voorkeur? …………. %
8. Hoe goed schat u uw kennis in over het thema BDSM?
o Zeer slecht
o Slecht
o Matig
o Goed
o Zeer goed
9. Heeft u in uw basisopleiding hogere studies kennis aangereikt gekregen rond BDSM?
o Ja
o Neen
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10. Bent u tevreden over de mate van kennis over BDSM die aangereikt werd in uw
basisopleiding?
o Ja
o Neen
11. Waar vergaarde u de meeste kennis over BDSM?
o Basisopleiding hogere studies (hogeschool en/of universiteit)
o Ik volgde al eens een lezing of extra vorming over BDSM
o Zelfstudie van wetenschappelijke literatuur
o Media en fictie (bijvoorbeeld trilogie “Vijftig Tinten” van E.L. James)
o Ik vergaarde tot nog toe geen kennis over BDSM
12. Zou u het verkiezen dat een patiënt/cliënt zijn BDSM-voorkeur openlijk met u bespreekt?
o Ja, namelijk omdat … (vul aan):
o Neen, namelijk omdat … (vul aan):

13. Hoe competent voelt u zich om patiënten/cliënten die aan BDSM doen de gepaste zorg te
geven?
o Helemaal niet competent
o Matig incompetent
o Ik weet het niet
o Voldoende competent
o Zeer competent
14. Kent u iemand in uw (nabije) omgeving waarvan u zeker weet dat hij/zij aan BDSM doet?
o Ja
o Neen

78

B. Kennisvragen

1. Waarvoor staan de letters “BDSM”?
o Bloot, dominantie, sadisme, masochisme
o Bondage, discipline, sadomasochisme
o Bondage, discipline, dominantie, submissie, sadisme, masochisme
o Fetisjisme, dominantie, submissie, sadomasochisme
2. Hoeveel % van de mensen in Vlaanderen (denkt u) heeft wel eens een BDSM-fantasie gehad?
………. %
3. Hoeveel % van de mensen in Vlaanderen (denkt u) heeft al eens BDSM-gedragingen gesteld?

………. %
4. Hoeveel % van de mensen in Vlaanderen (denkt u) beoefent op regelmatige basis BDSM?

………. %
5. Hoeveel % van de mensen in Vlaanderen (denkt u) identificeert zich als BDSM’er?

………. %
6. Sadomasochistische handelingen tussen twee volwassenen die daar graag en vrijwillig mee
instemmen kunnen in België strafbaar zijn.
o Ja
o Neen
o Ik weet het niet
7. Sadomasochistische handelingen tussen twee volwassenen die daar graag en vrijwillig mee
instemmen worden anno 2017 gezien als psychische stoornis, zoals bepaald in de DSM-5.
o Ja
o Neen
o Ik weet het niet
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8. Welk van onderstaande is een stopwoord?
o Rood
o Zeeduivel
o Genade
o Lien
o Geen van bovenstaande
o Alle bovenstaande kunnen een stopwoord zijn
o Ik weet het niet
9. Waarvoor staan de letters “VVV” binnen de BDSM-wereld?
o Verantwoord, vreedzaam, vrijwillig
o Veilig, verantwoord, vreedzaam
o Veilig, verantwoord, vrijwillig
o Verstandig, vertrouwd, vrijwillig
o Ik weet het niet
10. Wat betekent de term “subspace” binnen de BDSM-wereld?
o De kamer waarin de onderdanige zich kan voorbereiden op het BDSM-spel.
o De psychische toestand waarin de onderdanige of masochist zich kan bevinden na een
intensief BDSM-spel met een dominant of sadist.
o De psychische toestand waarin de dominant of sadist zich kan bevinden na een
intensief BDSM-spel met een onderdanige of masochist.
o Een locatie waar onderdanigen (subs) elkaar kunnen leren kennen en waar workshops
gehouden worden.
o Ik weet het niet
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11. Wanneer iemand rechtstreeks lijdt onder zijn/haar BDSM-verlangens, dan kan dit te
maken hebben met… (meerdere antwoorden mogelijk):
o Men heeft moeite met de aanvaarding van de BDSM-verlangens.
o Men is angstig om steeds meer en extremer te willen. Waar ligt de grens?
o Binnen het koppel heeft slechts één van beide partners BDSM-verlangens.
o Men heeft moeite met hoe buitenstaanders naar BDSM kijken.
o Men vindt geen gelijkgestemde partner om de fetisjistische of BDSM-verlangens mee
te beleven.
o Men loopt lichamelijke kwetsuren op als gevolg van een sadomasochistisch spel.
o Men loopt psychisch trauma op als gevolg van een sadomasochistisch spel.
o Ik weet het niet
12. Pijn binnen een BDSM-spel wordt door masochisten als lustvol ervaren…
(meerdere antwoorden mogelijk):
o Doordat er klassieke conditionering toegepast wordt.
o Door het vrijkomen van o.a. adrenaline, endorfine en oxytocine.
o Doordat de pijn overeenstemt met de fysieke en mentale pijn ervaren binnen de
context van een echte foltering of verkrachting.
o Doordat er een groot vertrouwen is tussen degene die ondergaat en degene die
pijnprikkels toedient.
o Ik weet het niet
13. “BDSM-beoefenaars zijn o.a. meer extravert, meer consciëntieus, minder neurotisch,
hebben meer vertrouwen in de relatie, zijn minder angstig gehecht en ervaren een beter
subjectief welbevinden.”
o Waar
o Niet waar
o Ik weet het niet
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14. Wat betekent het woord “munch” binnen de BDSM-wereld?
o Een munch is een type flogger, een zweep bestaande uit bredere striemen leder.
o Een munch is een samenkomst van mensen met BDSM-verlangens op een openbare
plaats, om actie te voeren tegen de stigmatisering vanuit de maatschappij.
o Een munch is een bank waarop de onderdanige/masochist wordt vastgebonden tijdens
het spel.
o Een munch is een samenkomst van mensen met BDSM-verlangens op café, om
gelijkgestemden in een niet-BDSM-context te kunnen leren kennen.
o Ik weet het niet
15. Wanneer iemand aan BDSM doet, dan treedt er habituatie op waardoor men alleen maar
meer en extremere fysieke pijnprikkels zal willen geven en krijgen zoals bij een verslaving.
o Waar
o Niet waar
o Ik weet het niet
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C. Attitudes ten aanzien van BDSM

C1. Kruis voor elk van onderstaande rollen aan hoe comfortabel u zich zou voelen bij het
samenwerken met deze patiënten of cliënten in uw spreekruimte.
“Hoe comfortabel zou u zich
voelen bij patiënten of cliënten

Helemaal niet

Niet

comfortabel

comfortabel

Neutraal

Comfortabel

Helemaal
comfortabel

die binnen een BDSM-spel …”
…de rol van dominant op zich
nemen, en dus de controle hebben
…de rol van sadist op zich
nemen, en dus pijnprikkels
toedienen
…de rol van onderdanige op zich
nemen, en dus de controle uit
handen geven
…de rol van masochist op zich
nemen, en dus pijnprikkels
ontvangen
…fetisjist zijn, en dus
opgewonden worden van o.a.
objecten, personen of situaties
…aan bondage doen, en er dus
van houden om vast te binden of
vastgebonden te worden

Indien u dat wenst, kan u één of meerdere antwoorden hieronder toelichten.
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C2. Kruis voor elk van onderstaande stellingen aan hoe akkoord u het daarmee bent.
Helemaal
niet
akkoord

Niet
akkoord

Ik weet
het niet
zeker

Helemaal
Akkoord

mee
akkoord

1. BDSM is een seksuele oriëntatie zoals
heteroseksualiteit.
2. De meeste BDSM-beoefenaars zijn als
kind seksueel misbruikt.
3. Een interesse in BDSM is aangeboren,
meer dan een kwestie van keuze.
4. Een interesse in BDSM wordt
veroorzaakt door mishandeling of
verwaarlozing in de kindertijd.
5. BDSM kan een deel zijn van een
gezonde, langdurige relatie.
6. Mensen kunnen BDSM beoefenen
zonder daar fysieke letsels aan over te
houden.
7. De meeste BDSM-beoefenaars zijn
psychisch gezonde personen.
8. Een psychisch gezond individu beoefent
geen BDSM.
9. Seksueel masochisme (pijnprikkels
toegediend krijgen) kan op een psychisch
gezonde manier beoefend worden.
10. Mensen kunnen BDSM beoefenen
zonder hieraan emotionele problemen over
te houden.
11. Seksueel sadisme (het toedienen van
pijnprikkels) is psychisch ongezond.
12. Ouders die BDSM beoefenen hebben
meer kans om hun kinderen seksueel te
misbruiken.
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13. Mensen die de onderdanige rol
aannemen, hebben een lager zelfbeeld.
14. BDSM kan behandeld worden met
psychotherapie.
15. BDSM kan behandeld worden met
medicatie.
16. Het kan nuttig zijn om personen die
worstelen met hun BDSM-gevoelens door
te verwijzen naar een BDSM-vereniging.
17. BDSM-verlangens moeten
geëlimineerd worden via psychotherapie.
18. BDSM-gedragingen moeten
geëlimineerd worden via psychotherapie.
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C3. Kruis voor elk van onderstaande stellingen aan hoe akkoord u het daarmee bent.
Gebruik bij het nadenken over uw antwoorden de volgende definities:
BDSM: Seksuele praktijken die dominantie en onderdanigheid inhouden (DS: d.i. het lijkt alsof één persoon
controle heeft over de ander), soms rollenspel inhouden (zoals Meester-slaaf of Leraar-student), soms het
toedienen of krijgen van pijnprikkels inhouden (SM), soms een fetisj inhouden, altijd gebeuren met onderlinge
toestemming en alle partners nemen graag en vrijwillig deel.
Dominant: Degene die altijd of meestal de controle uitoefent in een BDSM-spel.
Onderdanige: Degene die nooit of meestal niet de controle heeft in een BDSM-spel.

Ik
Helema

Overwege

Enigszin

weet

Enigszi

Overwege

al niet

nd niet

s niet

het

ns

nd

akkoord

akkoord

akkoord

niet

akkoord

akkoord

zeker

Helema
al mee
akkoor
d

1. BDSM’ers passen gewoon
niet in onze maatschappij.
2. Mensen die BDSM
beoefenen zouden niet
toegelaten mogen worden als
leden van kerken of synagoges.
3. BDSM is een perversie
4. BDSM-gedragingen zijn
gewoon verkeerd.
5. BDSM is een bedreiging
voor vele van onze
maatschappelijke waarden.
6. Ik vind BDSM’ers walgelijk.
7. BDSM-activiteiten zouden
bij wet verboden moeten zijn.
8. Ouders die BDSM beoefenen
zullen meer geneigd zijn hun
kinderen fysiek te misbruiken.
9. BDSM is een inferieure vorm
van seksualiteitsbeleving.
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10. Als ik samen in een kamer
zou zijn met iemand die een
dominant is, zou ik me
ongemakkelijk voelen.
11. BDSM komt bijna niet voor
bij iemand die psychisch
gezond is.
12. Als ik samen in een kamer
zou zijn met iemand die een
onderdanige is, zou ik me
ongemakkelijk voelen.
13. Mensen die BDSM
beoefenen, zullen
gemakkelijker betrokken raken
bij intrafamiliaal geweld.
14. Een dominant zal al sneller
eens een romantische
(speel)partner verkrachten dan
de gemiddelde persoon.
15. Een dominant zal al sneller
eens een vreemde verkrachten
dan de gemiddelde persoon.
16. Een dominant zal al sneller
eens een kind molesteren dan
de gemiddelde persoon.
17. BDSM beoefenen gaat
samen met verschillende
ernstige psychische
afwijkingen.
18. BDSM’ers zijn mensen
zoals u en ik.
19. BDSM is erotisch en/of
seksueel prikkelend.
20. Veel BDSM’ers zijn zeer
ethische en morele mensen.
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21. BDSM-activiteiten zouden
legaal moeten zijn, op
voorwaarde dat alle deelnemers
volwassenen zijn die daar
toestemming voor geven.
22. Onderdanigen zijn in andere
aspecten van hun leven (naast
seks) passief.
23. Dominanten zijn in andere
aspecten van hun leven (naast
seks) agressief en heerszuchtig.

Bedankt voor het invullen! Geeft u ons een teken indien u klaar bent met invullen zodat we de
vragenlijst kunnen komen ophalen? Nadien start de vorming.
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Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Vragenlijst POST

1. Hoe goed schat u uw kennis in over het thema BDSM?
o Zeer slecht
o Slecht
o Matig
o Goed
o Zeer goed

2. Hoe competent voelt u zich om patiënten/cliënten die aan BDSM doen de gepaste zorg te
geven?
o Helemaal niet competent
o Matig incompetent
o Ik weet het niet
o Voldoende competent
o Zeer competent

3. Zou u het verkiezen dat een patiënt/cliënt zijn BDSM-voorkeur openlijk met u bespreekt?
o Ja, namelijk omdat … (vul aan):

o Neen, namelijk omdat … (vul aan):
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B. Kennisvragen

1. Waarvoor staan de letters “BDSM”?
o Bloot, dominantie, sadisme, masochisme
o Bondage, discipline, sadomasochisme
o Bondage, discipline, dominantie, submissie, sadisme, masochisme
o Fetisjisme, dominantie, submissie, sadomasochisme
2. Hoeveel % van de mensen in Vlaanderen (denkt u) heeft wel eens een BDSM-fantasie gehad?
………. %
3. Hoeveel % van de mensen in Vlaanderen (denkt u) heeft al eens BDSM-gedragingen gesteld?
………. %
4. Hoeveel % van de mensen in Vlaanderen (denkt u) beoefent op regelmatige basis BDSM?
………. %
5. Hoeveel % van de mensen in Vlaanderen (denkt u) identificeert zich als BDSM’er?
………. %

6. Sadomasochistische handelingen tussen twee volwassenen die daar graag en vrijwillig mee
instemmen kunnen in België strafbaar zijn.
o Ja
o Neen
o Ik weet het niet
7. Sadomasochistische handelingen tussen twee volwassenen die daar graag en vrijwillig mee
instemmen worden anno 2017 gezien als psychische stoornis, zoals bepaald in de DSM-5.
o Ja
o Neen
o Ik weet het niet
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8. Welk van onderstaande is een stopwoord?
o Rood
o Zeeduivel
o Genade
o Lien
o Geen van bovenstaande
o Alle bovenstaande kunnen een stopwoord zijn
o Ik weet het niet
9. Waarvoor staan de letters “VVV” binnen de BDSM-wereld?
o Verantwoord, vreedzaam, vrijwillig
o Veilig, verantwoord, vreedzaam
o Veilig, verantwoord, vrijwillig
o Verstandig, vertrouwd, vrijwillig
o Ik weet het niet
10. Wat betekent de term “subspace” binnen de BDSM-wereld?
o De kamer waarin de onderdanige zich kan voorbereiden op het BDSM-spel.
o De psychische toestand waarin de onderdanige of masochist zich kan bevinden na een
intensief BDSM-spel met een dominant of sadist.
o De psychische toestand waarin de dominant of sadist zich kan bevinden na een
intensief BDSM-spel met een onderdanige of masochist.
o Een locatie waar onderdanigen (subs) elkaar kunnen leren kennen en waar workshops
gehouden worden.
o Ik weet het niet
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11. Wanneer iemand rechtstreeks lijdt onder zijn/haar BDSM-verlangens, dan kan dit te
maken hebben met… (meerdere antwoorden mogelijk):
o Men heeft moeite met de aanvaarding van de BDSM-verlangens.
o Men is angstig om steeds meer en extremer te willen. Waar ligt de grens? Wanneer
stopt het?
o Binnen het koppel heeft slechts één van beide partners BDSM-verlangens.
o Men heeft moeite met hoe buitenstaanders naar BDSM kijken.
o Men vindt geen gelijkgestemde partner om de fetisjistische of BDSM-verlangens mee
te beleven.
o Men loopt lichamelijke kwetsuren op als gevolg van een sadomasochistisch spel.
o Men loopt psychisch trauma op als gevolg van een sadomasochistisch spel.
o Ik weet het niet
12. Pijn binnen een BDSM-spel wordt door masochisten als lustvol ervaren… (meerdere
antwoorden mogelijk):
o Doordat er klassieke conditionering toegepast wordt.
o Door het vrijkomen van o.a. adrenaline, endorfine en oxytocine.
o Doordat de pijn overeenstemt met de fysieke en mentale pijn ervaren binnen de
context van een echte foltering of verkrachting.
o Doordat er een groot vertrouwen is tussen degene die ondergaat en degene die
pijnprikkels toedient.
o Ik weet het niet
13. “BDSM-beoefenaars zijn o.a. meer extravert, meer consciëntieus, minder neurotisch,
hebben meer vertrouwen in de relatie, zijn minder angstig gehecht en ervaren een beter
subjectief welbevinden.”
o Waar
o Niet waar
o Ik weet het niet
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14. Wat betekent het woord “munch” binnen de BDSM-wereld?
o Een munch is een type flogger, een zweep bestaande uit bredere striemen leder.
o Een munch is een samenkomst van mensen met BDSM-verlangens op een openbare
plaats, om actie te voeren tegen de stigmatisering vanuit de maatschappij.
o Een munch is een bank waarop de onderdanige/masochist wordt vastgebonden tijdens
het spel.
o Een munch is een samenkomst van mensen met BDSM-verlangens op café, om
gelijkgestemden in een niet-BDSM-context te kunnen leren kennen.
o Ik weet het niet
15. Wanneer iemand aan BDSM doet, dan treedt er habituatie op waardoor men alleen maar
meer en extremere fysieke pijnprikkels zal willen geven en krijgen zoals bij een verslaving.
o Waar
o Niet waar
o Ik weet het niet
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C. Attitudes ten aanzien van BDSM

C1. Kruis voor elk van onderstaande rollen aan hoe comfortabel u zich zou voelen bij het
samenwerken met deze patiënten of cliënten in uw spreekruimte.
“Hoe comfortabel zou u zich
voelen bij patiënten of cliënten

Helemaal niet

Niet

comfortabel

comfortabel

Neutraal

Comfortabel

Helemaal
comfortabel

die binnen een BDSM-spel …”
…de rol van dominant op zich
nemen, en dus de controle hebben
…de rol van sadist op zich
nemen, en dus pijnprikkels
toedienen
…de rol van onderdanige op zich
nemen, en dus de controle uit
handen geven
…de rol van masochist op zich
nemen, en dus pijnprikkels
ontvangen
…fetisjist zijn, en dus
opgewonden worden van o.a.
objecten, personen of situaties
…aan bondage doen, en er dus
van houden om vast te binden of
vastgebonden te worden

Indien u dat wenst, kan u één of meerdere antwoorden hieronder toelichten.
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C2. Kruis voor elk van onderstaande stellingen aan hoe akkoord u het daarmee bent.
Helemaal
niet
akkoord

Niet
akkoord

Ik weet
het niet
zeker

Helemaal
Akkoord

mee
akkoord

1. BDSM is een seksuele oriëntatie zoals
heteroseksualiteit.
2. De meeste BDSM-beoefenaars zijn als
kind seksueel misbruikt.
3. Een interesse in BDSM is aangeboren,
meer dan een kwestie van keuze.
4. Een interesse in BDSM wordt
veroorzaakt door mishandeling of
verwaarlozing in de kindertijd.
5. BDSM kan een deel zijn van een
gezonde, langdurige relatie.
6. Mensen kunnen BDSM beoefenen
zonder daar fysieke letsels aan over te
houden.
7. De meeste BDSM-beoefenaars zijn
psychisch gezonde personen.
8. Een psychisch gezond individu beoefent
geen BDSM.
9. Seksueel masochisme (pijnprikkels
toegediend krijgen) kan op een psychisch
gezonde manier beoefend worden.
10. Mensen kunnen BDSM beoefenen
zonder hieraan emotionele problemen over
te houden.
11. Seksueel sadisme (het toedienen van
pijnprikkels) is psychisch ongezond.
12. Ouders die BDSM beoefenen hebben
meer kans om hun kinderen seksueel te
misbruiken.
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13. Mensen die de onderdanige rol
aannemen, hebben een lager zelfbeeld.
14. BDSM kan behandeld worden met
psychotherapie.
15. BDSM kan behandeld worden met
medicatie.
16. Het kan nuttig zijn om personen die
worstelen met hun BDSM-gevoelens door
te verwijzen naar een BDSM-vereniging.
17. BDSM-verlangens moeten
geëlimineerd worden via psychotherapie.
18. BDSM-gedragingen moeten
geëlimineerd worden via psychotherapie.
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C3. Kruis voor elk van onderstaande stellingen aan hoe akkoord u het daarmee bent.
Gebruik bij het nadenken over uw antwoorden de volgende definities:
BDSM: Seksuele praktijken die dominantie en onderdanigheid inhouden (DS: d.i. het lijkt alsof één persoon
controle heeft over de ander), soms rollenspel inhouden (zoals Meester-slaaf of Leraar-student), soms het
toedienen of krijgen van pijnprikkels inhouden (SM), soms een fetisj inhouden, altijd gebeuren met onderlinge
toestemming en alle partners nemen graag en vrijwillig deel.
Dominant: Degene die altijd of meestal de controle uitoefent in een BDSM-spel.
Onderdanige: Degene die nooit of meestal niet de controle heeft in een BDSM-spel.

Ik
Helema

Overwege

Enigszin

weet

Enigszi

Overwege

al niet

nd niet

s niet

het

ns

nd

akkoord

akkoord

akkoord

niet

akkoord

akkoord

zeker

Helema
al mee
akkoor
d

1. BDSM’ers passen gewoon
niet in onze maatschappij.
2. Mensen die BDSM
beoefenen zouden niet
toegelaten mogen worden als
leden van kerken of synagoges.
3. BDSM is een perversie
4. BDSM-gedragingen zijn
gewoon verkeerd.
5. BDSM is een bedreiging
voor vele van onze
maatschappelijke waarden.
6. Ik vind BDSM’ers walgelijk.
7. BDSM-activiteiten zouden
bij wet verboden moeten zijn.
8. Ouders die BDSM beoefenen
zullen meer geneigd zijn hun
kinderen fysiek te misbruiken.
9. BDSM is een inferieure vorm
van seksualiteitsbeleving.
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10. Als ik samen in een kamer
zou zijn met iemand die een
dominant is, zou ik me
ongemakkelijk voelen.
11. BDSM komt bijna niet voor
bij iemand die psychisch
gezond is.
12. Als ik samen in een kamer
zou zijn met iemand die een
onderdanige is, zou ik me
ongemakkelijk voelen.
13. Mensen die BDSM
beoefenen, zullen
gemakkelijker betrokken raken
bij intrafamiliaal geweld.
14. Een dominant zal al sneller
eens een romantische
(speel)partner verkrachten dan
de gemiddelde persoon.
15. Een dominant zal al sneller
eens een vreemde verkrachten
dan de gemiddelde persoon.
16. Een dominant zal al sneller
eens een kind molesteren dan
de gemiddelde persoon.
17. BDSM beoefenen gaat
samen met verschillende
ernstige psychische
afwijkingen.
18. BDSM’ers zijn mensen
zoals u en ik.
19. BDSM is erotisch en/of
seksueel prikkelend.
20. Veel BDSM’ers zijn zeer
ethische en morele mensen.
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21. BDSM-activiteiten zouden
legaal moeten zijn, op
voorwaarde dat alle deelnemers
volwassenen zijn die daar
toestemming voor geven.
22. Onderdanigen zijn in andere
aspecten van hun leven (naast
seks) passief.
23. Dominanten zijn in andere
aspecten van hun leven (naast
seks) agressief en heerszuchtig.
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D.
1. Bood de vorming over BDSM een antwoord op uw vragen m.b.t. dit thema?
o Ja
o Neen
2. Voelt u zich na het volgen van deze vorming meer competent om met deze doelgroep
samen te werken?
o Ja
o Neen
3. Voelt u zich na het volgen van deze vorming meer comfortabel om met deze doelgroep
samen te werken?
o Ja
o Neen
4. Wat mist u en/of waar heeft u nood aan om nog betere zorg te kunnen bieden aan cliënten
of patiënten die aan BDSM doen?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Heeft u andere opmerkingen of vragen voor de onderzoekers?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bedankt voor uw deelname.
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BIJLAGE 2 – Vorming “BDSM in uw spreekruimte”

Meer dan vijftig tinten.
BDSM als thema in uw spreekruimte.
Van verdorven tot verdomhoekje naar vrijgevochten seksuele voorkeur?

MSc. Jantien Seeuws & Dr. Anne-Marie Waterschoot
PEV Seksuologie 2018
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