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Titel (incl. subtitel) Factoren die bijdragen aan de participatie in romantische en 

seksuele relaties bij jongeren met cerebrale parese (CP): 
lichamelijke, persoonlijke, psychologische en 
omgevingsfactoren. 

Onderzoekers Diana Wiegerink, Henk Stam, Marjolijn Ketelaar, Peggy Cohen-
Kettenis, Marij Roebroeck 

Subsidiegevers JKF/KFA, FWOS 
Aanleiding Tijdens de transitie naar volwassenheid maken de meeste 

jongeren een grote ontwikkeling door op het gebied van 
relatievorming en seksualiteit. Jongeren met CP tussen 16-25 
jaar hebben minder ervaring met verkering en seks dan hun 
leeftijdgenoten. Er is weinig bekend over welke factoren dit 
beïnvloeden. 

Doel- /vraagstelling Welke factoren zijn van invloed op de verkering en seksuele 
ervaring bij jongeren met cerebrale parese? 

Hoe hebben we het 
onderzoek aangepakt? 

Bij het CP Transitieondezoek hebben bij de derde meting 74 
deelnemers tussen 20 en 25 jaar en met normale intelligentie  
schriftelijke vragenlijsten ingevuld over romantische en seksuele 
relaties en over psychologische en omgevingsfactoren. 
Lichamelijk functioneren en persoonlijke factoren zijn vastgelegd. 
Vervolgens hebben we onderzocht welke factoren van invloed 
zijn op verkering en seksuele ervaring. 

Wat zijn de belangrijkste 
bevindingen? 

• Lichamelijke factoren: jongeren die ernstiger lichamelijk 
beperkt zijn  hebben minder kans op seksuele ervaringen. De 
lichamelijke beperking heeft geen invloed op ervaring met 
verkering.  

• Persoonlijke factoren: Jongeren die iets ouder zijn hebben 
meer kans op seksuele ervaring. Meisjes hebben vaker 
verkering (net als bij Nederlandse leeftijdgenoten). 

• Psychologische factoren: eigen regie (zoals initiatief nemen), 
positieve zelfwaardering, positief seksueel zelfbeeld en je 
aantrekkelijk voelen hebben een positieve relatie met 
verkering en seksuele ervaring. 

• Omgevingsfactoren: Jongeren die regulier voortgezet 
onderwijs hebben gevolgd, hebben meer kans op verkering 
en seksuele ervaring. 

De invloed van de psychologische factoren op verkering en 
seksuele ervaring bij jongeren met CP is het grootst. 

Aanbevelingen Het is van belang om al op jonge leeftijd de eigen regie van 
kinderen en jongern met CP te bevorderen en bewust aandacht 
te besteden aan een positief zelfbeeld en lichaamsbeeld.  

Meer lezen? Artikel is aangeboden voor publicatie. Informatie volgt z.s.m. 
Meer informatie - contact Voor meer informatie over het PERRIN 16-25 onderzoek of als u 

vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met 
Diana Wiegerink d.wiegerink@erasmusmc.nl of met Marij 
Roebroeck (projectleider) m.roebroeck@erasmusmc.nl 

 


