
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THERAPIE DOOR DE OGEN VAN BDSM-

LIEFHEBBERS 
EEN EXPLORATIEVE STUDIE NAAR DE BELEVINGEN IN THERAPIE 

DOOR BDSM-LIEFHEBBERS  
 

Aantal woorden: 29.454 

 

 

 

 

 

 

 

Elisa Maesen 
Studentennummer: 01410086 

 

Promotor: Prof. dr. Filip Geerardyn 

Begeleider: Joachim Cauwe 
 

Masterproef voorgelegd voor het behalen van de graad master in de richting Klinische Psychologie 

 

Academiejaar: 2016 - 2017 

 

 

 

 



 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THERAPIE DOOR DE OGEN VAN BDSM-

LIEFHEBBERS 
EEN EXPLORATIEVE STUDIE NAAR DE BELEVINGEN IN THERAPIE 

DOOR BDSM-LIEFHEBBERS  
 

Aantal woorden: 29.454 

 

 

 

 

 

 

 

Elisa Maesen 
Studentennummer: 01410086 

 

Promotor: Prof. dr. Filip Geerardyn 

Begeleider: Joachim Cauwe 
 

Masterproef voorgelegd voor het behalen van de graad master in de richting Klinische Psychologie 

 

Academiejaar: 2016 - 2017 

 

 

 



 
 
 

 

Ondergetekende, Elisa Maesen, geeft toelating tot het raadplegen van de scriptie door derden 
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Abstract 

BDSM is een seksualiteitsbeleving waarbinnen een macht- en pijndimensie centraal staan. Eerder 

onderzoek maakte reeds duidelijk dat de BDSM-beleving een belangrijk deel uitmaakt van het 

leven van de liefhebber. Er zijn geen aanwijzingen dat BDSM gepaard gaat met psychopathologie 

of destructieve relatievorming. Echter ervaren BDSM-liefhebbers dat buitenstaanders negatief 

staan tegenover hun voorkeuren. Ook in de hulpverlening waren er veel vooroordelen tegenover 

het thema en hebben hulpverleners weinig kennis over BDSM. Echter gaven cliënten ook positieve 

ervaringen in de hulpverlening aan zoals een sensitieve houding van de therapeut. Dit onderzoek 

peilt naar welke ervaringen BDSM-liefhebbers hebben rond het praten over hun voorkeuren in 

hulpverlening. Er werden elf respondenten bevraagd aan de hand van een semi-gestructureerd 

interview. Uit de resultaten blijkt dat cliënten het belangrijk vinden om over de voorkeuren te 

kunnen spreken in therapie. Cliënten ervaren typisch een angst voor afwijzing en vooroordelen. 

Ondanks de angst heeft iedere respondent de voorkeuren benoemd. Acht van de elf deelnemers 

spraken over positieve reacties. De hulpverlener aanvaardde de voorkeuren, maakte deze 

bespreekbaar in therapie en verplaatste zich in het referentiekader van de cliënt. Positieve 

ervaringen versterken typisch de therapeutische relatie. Echter waren er ook negatieve ervaringen. 

Deze hadden te maken met afwijzing en de voorkeuren pathologisch beschouwen. Zulke 

ervaringen hebben als effect dat de cliënt zich gekwetst voelt of de therapie stopzet. Dit is een 

eerste exploratief onderzoek naar de belevingen van BDSM-liefhebbers in hulpverlening in 

Vlaanderen. De grootste sterkte was het kwalitatief karakter van het onderzoek. Een eerste 

aanbeveling voor hulpverleners is alvast een Sensitieve en accepterende basishouding aannemen 

tegenover BDSM.  
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Sinds het succes van de boeken en filmtrilogie ‘Fifty shades of grey’ en de snelle uitverkoop van 

attributen uit de daaraan verbonden pop-up store, lijkt BDSM (Bondage & Discipline, Dominance 

& Submission, Sadism & Masochism) overal aanwezig. Ook eerdere films, zoals ‘Secretary’ (2002) 

en de SM rechter (2009), dragen ertoe bij dat BDSM aan belang wint in de media. De 

seksualiteitsvorm waarbij macht en pijn een rol spelen, wordt als maar meer besproken. 

Onderzoek haalt aan dat mildere variaties van macht en pijn, zoals bijten en spanken veel 

voorkomend zijn in de seksuele beleving van mensen (Barker, Gupta & Iantaffi, 2007). Koppen 

bevroeg eerder of BDSM tot de mainstream doordringt (Koppen 2013).  In Vlaanderen lijkt BDSM 

ook zijn weg te vinden binnen het verenigingsleven. Zo werd in 2013 Kajira (een 

studentenvereniging voor BDSM-liefhebbers in Gent) erkend als officiële studentenvereniging, wat 

een belangrijke mijlpaal vormt binnen de strijd naar erkenning voor BDSM-liefhebbers. De strijd 

naar erkenning die Kajira gevoerd heeft in 2013, geeft de indruk dat het voor de liefhebber 

belangrijk is met deze voorkeuren naar buiten te kunnen komen (Nieuwsblad 2013).  Ondanks de 

huidige doorstroom in de mainstream, is er in Vlaanderen heel weinig over geweten.  

Seeuws (2013) onderzocht als eerste de BDSM-populatie in Vlaanderen. Zij deed onderzoek naar 

de betekenis van BDSM voor de beoefenaar. Het bespreekbaar maken van BDSM werd als 

hoofdreden tot deelname gerapporteerd. Ook in de resultaten komt het gebrek aan 

bespreekbaarheid als thema terug. De gemiddelde BDSM’er had het gevoel dat buitenstaanders 

negatief stonden tegenover hun voorkeuren (Seeuws, 2013). Dit is een stigma dat twee jaar na de 

erkenning van Kajira nog steeds aanwezig is (De Morgen 2015). Koppen geeft een kloof aan tussen 

de fascinatie die er is rond het thema en het feitelijk aanvaarden van BDSM in de samenleving 

(Koppen 2013). Bovendien is er binnen de recente filmmedia een gebrek aan een eenduidig beeld 

rond BDSM. Films als ‘The secretary’ lijken BDSM eerder te normaliseren, terwijl andere films zoals 

‘Wire in the blood’ (2002) en ‘Killing me softly’ (2002), BDSM eerder representeren als een 

psychologische stoornis met een ongezonde en misbruikende seksualiteitsbeleving (Barker et al., 

2007).  

Bovenstaand stigma, vindt ook zijn intrede binnen de hulpverlening. In het onderzoek van Seeuws 

(2013) was 50% van de participanten reeds in aanraking gekomen met psychische hulpverlening. 

Hierbij kwamen verschillende negatieve ervaringen binnen de hulpverlening naar voor. Deze 

hadden voornamelijk betrekking op het bespreken van- en begrip krijgen voor hun BDSM-

georiënteerdheid (Seeuws, 2013). Ondanks het feit dat de psychische gezondheid van BDSM’ers 

niet significant verschilt van het gemiddelde (Richters et al., 2008; Wismeijer & Van Assen, 2013), 
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wordt BDSM vaak geassocieerd met psychopathologie door hulpverleners die weinig ervaring 

hebben met BDSM-liefhebbers (Moser, 1999; Seeuws, 2013). De meerderheid van de 

psychotherapeuten die ervaring hadden met cliënten die BDSM beoefenden, beschouwden BDSM 

echter niet als pathologisch (Kelsey et al., 2013). Dit biedt enige evidentie dat kennis mogelijk een 

invloed heeft op de attituden van hulpverleners. In wat volgt, wordt het concept BDSM verder 

verkend. Ook wordt nagegaan welke literatuur reeds bestaat over mogelijk stigma in de 

hulpverlening, het stellen van diagnoses m.b.t. BDSM en de ervaringen van therapeuten met 

BDSM-cliënten en ervaringen van BDSM-liefhebbers in therapie.  
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Literatuurstudie 

Omschrijving van BDSM en Zijn Liefhebbers 

Een poging tot definiëring. 

De afkorting BDSM staat voor “Bondage-discipline, dominance-submission, sadisme-masochisme” 

(Lawrence & Love Crowell ,2008; Van Assen & Wismeijer, 2013). BDSM omvat een heterogeen 

beeld van seksuele interesses waaronder fysieke restrictie, bondage, vernedering, pijn, 

onderdrukking, rollenspelen en meer (Alison, Nordling, Sandnabba & Santilla, 2001; Van Assen & 

Wismeijer, 2013). Sommige beoefenaars hebben enkel interesse in een bepaald facet van het 

acroniem (bijvoorbeeld een masochist) en anderen zijn geïnteresseerd in een breed spectrum van 

BDSM-activiteiten (Van Assen & Wismeijer, 2013). Alison et al. (2001) stelden dat BDSM’ers 

meestal in meer dan één van bovenstaande activiteiten interesse hebben. Gezien de 

heterogeniteit binnen BDSM is een definitie niet eenvoudig af te bakenen. BDSM kan het best 

omschreven worden door het acroniem, al is dit niet alles omvattend.  

Een divers domein van activiteiten en rollen.  

Beoefenaars identificeren zich aan de hand van bepaalde rollen. Hierbij zijn de meest 

kenmerkende rollen de dominante rollen als ‘top’, ‘meester(es)’, ‘dom(me)’, ‘owner’ of ‘sadist’, 

tegenover de  submissieve rollen als ‘bottom’, ‘slaaf’, ‘sub’, ‘eigendom’, ‘masochist’ (Alison et al., 

2001; Kleinplatz & Moser, 2007). Daarnaast kan de beoefenaar zich ook identificeren als switch. 

Deze wisselt (één of meerdere) dominante en submissieve rollen af (Van Assen & Wismeijer, 2013). 

Ook is het mogelijk verschillende rollen te combineren waaronder bijvoorbeeld een masochistische 

dominant en een sadistische sub1 (Cutler, 2003). Daarbuiten is een breed spectrum aanwezig van 

diverse rollen met de daarbij horende seksuele en relationele verlangens en belevingen. Deze 

rollen zijn moeilijk te categoriseren, gezien de invulling ervan zeer individueel is en de categorie de 

persoonlijke beleving niet kan dekken (Kleinplatz & Moser, 2007).  

Zo is er een verschil in de mate waarin de beoefenaar BDSM als iets fysiek dan wel psychologisch 

ervaart (Seeuws, 2013). Het fysieke aspect focust voornamelijk op pijnbeleving en restrictie 

(Kleinplatz & Moser, 2007). Het psychologische aspect komt meer tot uiting in de 

machtsverhouding, bijvoorbeeld door de andere te controleren of de controle uit handen te geven. 

                                                           
1 Een sub is iemand die één of meerdere submissieve rollen inneemt, net zoals een dom iemand is die één 
of meerdere dominante rollen inneemt.  
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De onderdanige kan in verzet gaan tegen de regels om zo straf uit te lokken (dit wordt brat 

genoemd), of vrijwillig volgen en genot ervaren uit het gehoorzamen (Kleinplats & Moser, 2007). 

Meestal zijn de fysieke en psychologische aspecten met elkaar verweven. Voor veel, maar echter 

niet alle beoefenaars gaat BDSM gepaard met seksuele verlangens (Barker et al., 2007). Daarnaast 

kan ook het artistieke een belangrijk aspect zijn binnen de beleving van BDSM. Het bekendste 

voorbeeld hiervan is een rigger (beoefenaar van bondage), die artistieke kunstvormen met touwen 

creëert (Seeuws, 2013). De meest voorkomende vorm van bondage betreft de restrictieve vorm, 

waarbij de bewegingsmogelijkheden van de partner ingeperkt worden waardoor een 

machtsverhouding ontstaat tussen de twee beoefenaars (Kleinplatz & Moser, 2007). 

De BDSM-activiteiten/onderlinge dynamieken starten typisch met het bespreken van elkaars 

verwachtingen en grenzen. De grenzen worden onderverdeeld in ‘harde grenzen’ en ‘zachte 

grenzen’, waarbij harde grenzen als strikt gezien worden terwijl zachte grenzen meer flexibel en 

voor communicatie vatbaar zijn (Kleinplatz & Moser, 2007). De grenzen kunnen aangegeven 

worden door een “safe word”. Wanneer dit woord uitgesproken wordt, wordt de activiteit 

onderbroken (Hopkins, 1994; Jozifkova, 2013). De basisregel binnen BDSM is consent, waarmee 

duidelijk gemaakt wordt dat alle activiteiten onder wederzijdse toestemming plaatsvinden 

(Kleinplatz & Moser, 2007). Daarnaast zijn er een aantal typische basisregels. Deze kunnen 

samengevat worden onder de noemer ‘SSC: safe, sound and consensual’ en ‘RACK: Risk Aware 

Consensual Kink2’ (Barker et al., 2007; Jozifkova, 2013; Medlin, 2001). Hierbij wordt duidelijk dat 

niet enkel het consensueel aspect belangrijk is, maar ook het aspect van veiligheid (SSC) of het juist 

kunnen inschatten van de mogelijke risico’s en hiermee instemmen (RACK). Onder het concept 

“sane” wordt meestal verstaan dat je verantwoordelijkheden kan opnemen en bijvoorbeeld niet 

in dronken/gedrogeerde of emotioneel instabiele staat aan BDSM doet (Medlin, 2001). 

Verkennend onderzoek in een BDSM georiënteerde onderzoeksgroep. 

Door het gebrek aan een duidelijk afgebakende definitie van het concept BDSM, zijn percentages 

omtrent het aantal BDSM-liefhebbers moeilijk in te schatten. Janus en Janus (1993) gaven aan dat 

11% van de vrouwen en 14% van de mannen in de Verenigde Staten aan één of meerdere vormen 

van BDSM deden (zoals geciteerd in Diekhoff, Kelsey, Spiller & Stiles, 2013, p. 255). Een andere 

studie toonde aan dat 2% van de Australische mannen en 1.4% van de Australische vrouwen BDSM 

                                                           
2 Kink is een overkoepelende term van alternatieve seksualiteitsbelevingen waarbij BDSM en Fetisjisme de 
meest gekende zijn.  
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praktiseerden gedurende het laatste jaar (de Visser, Grulich, Richters, Rissel & Smith, 2008). 

Andere onderzoekers menen dat 10% van de volwassenen BDSM-activiteiten uitvoert (Moser & 

Kleilplatz,2006). De meest recente onderzoeken geven echter veel hogere prevalenties aan. Zo 

geven 22% van de Belgen aan interesse te hebben in of te fantaseren over BDSM, maar het niet te 

praktiseren. 46.8% heeft minimaal éénmalig BDSM activiteiten uitgevoerd en 12.5% praktiseert op 

regelmatige basis (Coppens, Goethals, Holvoet, Huys, Morrens & Seeuws, 2017). 7.6% van de 

Belgische populatie benoemen zichzelf ook als BDSM’ers (Coppens et al., 2017).  

Op het gebied van seksuele oriëntatie komt BDSM vaker voor bij holebi’s (Alison et al., 2002; 

Connolly, 2006; Richters et al., 2008; Coppens et al., 2017) en polyamorische personen3 (Kleinplatz 

& Moser, 2007).  Ook lijkt het dat BDSM’ers meer experimenteren met verschillende seksuele 

handelingen als anale en orale seks, het gebruik van speeltjes, groepsseks en seks via internet of 

betalende instanties (Alison et al., 2002; Richters et al., 2008). BDSM wordt geassocieerd met meer 

seksuele activiteit en interesse (Richters et al., 2008). 95,1% van de participanten beleefde naast 

BDSM ook ‘vanilla’4 seks (Alison et al., 2002).  

Hoe de liefhebbers hun voorkeuren ervaren. 

BDSM-liefhebbers ervaren een aantal voordelen aan hun oriëntatie en levensstijl (Cutler, 2003; 

Hébert & Weaver, 2014; Newmahr, 2010). De vaakst vernoemde voordelen van een BDSM-

levensstijl zijn persoonlijke groei, een groter zelfbewustzijn, zelfactualisatie en zelfexpressie, 

gevoelens van voldoening tijdens spel en in hun relatie, een positieve bijdrage aan de relatie en 

een hogere seksuele tevredenheid (Cutler, 2003; Hébert & Weaver, 2014; Newmahr, 2010). De 

kern van BDSM draait vaak rond het ervaren van vertrouwen, respect, openheid, geborgenheid en 

veiligheid in de BDSM-relatie en gevoelens van vrijheid, geluk, opwinding en liefde (Seeuws, 2013). 

Cutler (2003) en Seeuws (2013) vonden onder meer dat het horen bij een BDSM-gemeenschap 

bijdroeg aan het welzijn van de liefhebber door het ervaren van een steunend netwerk van 

gelijkgestemden. De algemene tevredenheid over hun BDSM-oriëntatie werd door de 

participanten van Cutler (2003) gescoord met een 9.34 op 10. Een bedenking die hierbij gemaakt 

                                                           
3 Polyamorie is een relatievorm waarbij er meer dan één seksuele en/of romantische partnerrelatie op 
hetzelfde moment plaatsvindt en waarbij alle betrokken partners toestemming gegeven hebben voor deze 
relatievorm (Tweedy, 2010). 
4 Vanilla is een term die gebruikt wordt in de BDSM-gemeenschap om te verwijzen naar gedragingen of 
persoonlijke voorkeuren buiten de BDSM-voorkeur. Vaak wordt het vergeleken met niet kinky activiteiten 
of personen. Ook kunnen BDSM’ers de term gebruiken om te verwijzen naar een deel van hun alledaagse 
leven, waarbij ze hun BDSM-voorkeuren niet in praktijk brengen (Cutler, 2003). 
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wordt, is dat de steekproef bestond uit respondenten die lange termijn BDSM-relaties hadden, wat 

mogelijks gepaard gaat met minder twijfel en een hogere tevredenheid over hun oriëntatie. Echter 

gaven alle deelnemers aan dat ze BDSM ervaren als een belangrijk aspect van hun leven. Dit uit 

zich in een zeker verlangen hun BDSM-voorkeuren naar buiten te kunnen dragen. 31 van de 33 

respondenten uit het onderzoek van Cutler tonen uiterlijke of openbare signalen van hun BDSM-

voorkeuren (zoals het dragen van collars5, fetisj getinte kledij of openbaar aanspreken van de 

dominant met “U” of “sir”), wat mogelijks wijst op een vorm van fierheid over, of adoratie van de 

BDSM-beleving, een BDSM-verbintenis kan symboliseren of een identificatiesymbool kan zijn 

(Cutler, 2003). 

De mate waarin BDSM deel uitmaakt van de identiteitsbeleving van de beoefenaar kent sterke 

individuele verschillen. In het onderzoek van Seeuw (2013) ervoer een meerderheid van de 

respondenten zijn beleving als een geaardheid, een deel van hun persoonlijkheid. van Barker en 

collega’s (2007) voegden hieraan toe dat sommige deelnemers de voorkeuren als een inherent 

deel van hun identiteit ervoeren, terwijl anderen het eerder als een mogelijke activiteit binnen een 

spectrum van seksuele activiteiten plaatsten (Barker et al., 2007). Naast de mate van 

identiteitsbeleving, verschilt de beleving van een BDSM-rol in intensiteit en duur. Sommige rollen 

duren slechts enkele momenten, andere kunnen gedurende de gehele relatie van kracht zijn, 

waardoor het een levensstijl wordt (Kleinplatz & Moser, 2007). Wanneer de BDSM-dynamiek van 

kracht blijft in de meeste aspecten van het dagelijks leven, wordt er gesproken over een 24/7 

dynamiek (Cutler, 2003). Deze kan zowel binnen als buiten een partnerrelatie plaats vinden.  

Een beter zicht op het relationeel leven van BDSM-liefhebbers werd bekomen uit de 

doctoraatstudie van Cutler (2003), die zeventien koppels in een langdurige BDSM partnerrelatie 

interviewde. Hieruit bleek dat alle 33 deelnemers een goed werkende BDSM-relatie belangrijk 

achtten. 32 respondenten beschreven dit als een onmisbare factor in hun leven. Een groot deel 

van de partners leerde elkaar kennen via BDSM-gerelateerde netwerken. Wanneer gevraagd werd 

naar het moment waarop ze zich het eerst aangetrokken voelden, werden naast fysieke 

aantrekkelijkheid veel D/s factoren6 aangehaald waaronder de onthulling van BDSM-voorkeuren, 

bepaalde BDSM-activiteiten, de (on)macht die de toekomstige partner uitstraalde en een 

                                                           
5 Een collar is (meestal) een halsband die de band tussen een dominant en onderdanige symboliseert. Het 
staat symbool voor de machtsuitwisseling tussen de dominant en onderdanige, waarbij de onderdanige de 
collar van de dominant krijgt als teken eigendom te zijn van de dominant (Collar. (n.d.). Ontleend aan de 
BDSM wiki: http://www.bdsmwiki.info/Collar).  
6 D/s verwijst naar Dominant/sub, waarmee de onderliggende machtsdynamieken bedoeld worden 
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complementaire BDSM-rol. Alle 33 deelnemers hadden een uitgebreide kennis over de interesses 

van de partner. Deze werd overwegend in het eerste jaar van de relatie opgebouwd, wat duidt op 

een grote self disclosure of experimenteren bij de start van een relatie (Cutler, 2003). Als werkende 

componenten binnen een relatie werd communicatie het vaakst aangegeven. Daarnaast werden 

factoren als openheid, wederzijdse ondersteuning, gelijke levensstijl, aantrekking, liefde, intimiteit 

en trots op de relatie en partner genoemd. Dominantie en submissie bleken voor hen verbonden 

te zijn aan de intimiteit en aantrekking in de relatie. Ook dezelfde interesses hebben en samen 

BDSM-activiteiten kunnen uitvoeren, waar beide partners dezelfde intensiteit in wensen, werd 

meermaals vernoemd (Cutler, 2003).  

Persoonlijkheids- en psychologische kenmerken BDSM’ers. 

Van Assen en Wismeijer (2013) brachten verschillende persoonlijkheidstrekken van BDSM’ers in 

beeld. Aan de hand van de NEO-PI brachten ze de vijf grote persoonlijkheidstrekken van 902 BDSM-

liefhebbers in kaart en vergeleken deze met een controlegroep. Uit de resultaten kan 

geconcludeerd worden dat BDSM-liefhebbers algemeen hoger scoren op extraversie, 

consciëntieusheid, emotionele stabiliteit en openheid. Op welwillendheid scoren ze algemeen 

lager (Van Assen & Wismeijer, 2013). Naast de ‘Big 5’ gingen de onderzoekers ook de gevoeligheid 

voor afwijzing en de hechtingsstijl na. Een hogere gevoeligheid voor afwijzing gaat gepaard met 

meer misbruikende relaties en meer submissieve tendensen vanuit een zekere onzekerheid of 

verlatingsangst, wat een pathologische drijfveer kan zijn om in BDSM te treden (Van Assen & 

Wismeijer, 2013). Vermijdende hechting aan de moeder is geassocieerd met een hoger seksueel 

neuroticisme en een lagere seksuele tevredenheid (Alison et al., 2002). BDSM-liefhebbers bleken 

minder gevoelig voor afwijzing dan de controlegroep, hadden meer vertrouwen in hun relatie, 

minder nood aan bevestiging en bleken minder angstig gehecht te zijn. Ander onderzoek merkte 

geen verschil op tussen de BDSM-populatie en de algemene populatie op vlak van hechting (Alison, 

2002). Richters en collega’s (2008) toonden tevens aan dat er geen correlatie is met kinderlijk 

trauma. Een andere onderzoeker ging de prevalentie na van klinische stoornissen bij BDSM-

respondenten (Connolly, 2006). Er werd geen verband gevonden tussen het uitvoeren van BDSM 

en de prevalentie van angststoornissen, depressie, obsessieve compulsieve stoornissen, PTSS en 

seksueel sadisme of masochisme 7 . Aansluitend werd het subjectief welbevinden van BDSM-

liefhebbers in kaart gebracht (Van Assen & Wismeijer, 2013). Dit lag significant hoger dan in de 

controlegroep. Mogelijk is dit omdat er meer gecommuniceerd wordt over seksuele verlangens, 

                                                           
7 Dit zijn resultaten uit vragenlijstonderzoek zoals de MMPI, BDI-II/BAI, MCMI-III, TSI, PDS, en MDI 
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interesses en grenzen tussen partners. Kortom toonde onderzoek aan dat er geen opvallende 

aanwijzingen gevonden zijn om te concluderen dat er een hogere prevalentie van pathologie is 

onder BDSM-liefhebbers. Ook is het onwaarschijnlijk dat BDSM afkomstig is uit een traumatisch 

verleden (Van Assen & Wismeijer, 2013).  

Ondanks deze bevindingen treden veel BDSM-liefhebbers in psychologische hulpverlening (Cutler, 

2003; Diekhoff et al., 2013; Kolmes, Moser & Stock, 2006; Seeuws, 2013). Seeuws (2013) haalde 

aan dat 50% van haar participanten in aanraking kwamen met psychische hulpverlening. Diekhoff 

et al. (2013) bespraken dat 76% van hun steekproef therapeuten reeds iemand begeleid heeft met 

BDSM-voorkeuren. Moser (2010) gaf als mogelijke verklaring van dit fenomeen aan dat het niet 

ongewoon is dat een alternatieve seksuele interesse kan leiden tot psychologisch lijden, gezien de 

heteronormativiteit in de sociale gemeenschap. Ook kan het ontdekken van deze voorkeuren 

gepaard gaan met twijfel en onzekerheid (Cutler, 2003). Verder bleek dat BDSM-beoefenaars meer 

moeilijkheden ondervinden in het vinden van een partner (Alison et al., 2002).  

BDSM in een Diagnostisch Kader 

BDSM binnen en buiten de DSM. 

Seeuws (2013) bevroeg wat liefhebbers dachten over de manier waarop buitenstaanders naar 

BDSM kijken. Hieruit bleek dat BDSM’ers het gevoel hadden dat BDSM overwegend gezien wordt 

als een afwijking. Een belangrijke factor hierbij, is de rol van de media: “For a long time I would 

have described myself as kinky, but not into BDSM, and that is probably largely due to the way 

BDSM is portrayed in the media” (Cutler, 2003, p. 18). Ook uit het onderzoek van Seeuws (2013) 

volgde dat belangrijke relationele aspecten binnen BDSM zoals de vertrouwensband en de 

liefdesrelatie die beoefenaars typisch delen, onvoldoende aanwezig zijn binnen de populaire 

media. Enkele participanten vermoeden dat het stigma op BDSM voortkomt uit een gebrek aan 

kennis over de BDSM-beleving. De aanwezige kennis betreffende BDSM blijft voornamelijk beperkt 

tot het aspect van pijnbeleving en de extremere aspecten, terwijl het in realiteit veel uitgebreider 

is. BDSM als levensstijl wordt ondervertegenwoordigd in de media en blijft hierdoor ongekend 

(Seeuws, 2013). Hier wil de liefhebber graag verandering in brengen. Een meer genuanceerd beeld 

over BDSM bij de algemene populatie bekomen, werd als voornaamste reden tot deelname aan 

Seeuws’ onderzoek vermeld. Daarnaast gaven respondenten aan dat het lang duurt vooraleer ze 

met hun voorkeuren uit de kast komen (Cutler, 2003). De meerderheid van de respondenten uitten 

hun voorkeuren tegen een beperkt aantal mensen en voelden zich niet comfortabel indien andere 
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mensen in hun omgeving het zouden weten (Coppens, 2017; Cutler, 2003). Ook ervoeren de helft 

van de respondenten in de studie van Connolly (2006) angst dat hun voorkeuren ontdekt zouden 

worden. 13.4% van de respondenten gaven op zich tegen niemand te kunnen uiten (Connolly, 

2006). Verschillende respondenten die zich geuit hebben, wensten dat ze dit eerder hadden 

kunnen doen en anderen wensten dat hun BDSM-voorkeuren buiten de geheime sfeer konden 

doorgaan (Cutler, 2003). Er wordt zowel gesproken over ervaringen van buitenstaanders die 

negatief op de voorkeuren reageren als over de angst dat er negatief op gereageerd zal worden en 

de anticipatie hierop. Er lijkt een combinatie van intern en extern stigma voor te komen. Intern 

stigma is een vorm van zelf stigmatisatie, waarbij men de verwachting heeft dat er gestigmatiseerd 

zal worden, zoals de verwachting dat de buitenwereld of therapeut het niet zal aanvaarden. Extern 

stigma slaat op de eigenlijke discriminatie, bijvoorbeeld het (on)bewust stigmatiserend gedrag van 

de omgeving of hulpverlener (Gray, 2002). Deze vormen van stigma blijken ook hun doorstroom 

te vinden in de psychodiagnostiek.   

BDSM stond tot voor kort omschreven als parafilie (DSM-IV-TR). Onder de subgroepen parafilie 

waren zowel het sadisme als het masochisme opgesomd als stoornis (Barker et al., 2007). Ook in 

DSM-5 staan parafile stoornissen opgesomd. Onder de parafile stoornissen in DSM-5 behoort de 

seksueel-masochismestoornis en de seksueel-sadismestoornis. De criteria voor de seksueel-

masochistismestoornis worden als volgt omschreven:  

“A: Gedurende minstens zes maanden recidiverende, intense seksuele opwinding bij 

handelingen waarbij de betrokkene vernederd, geslagen of vastgebonden wordt, of op een 

andere manier tot lijden wordt gebracht, die tot uiting wordt gebracht in fantasieën, 

seksuele drang of handelingen. 

B: De fantasieën, seksuele drang of handelingen veroorzaken klinisch significante 

lijdensdruk of beperkingen in het sociale of beroepsmatige functioneren of in het 

functioneren op andere belangrijke domeinen” (American psychiatric Association, 2013, p 

467-468).  

De criteria van de seksueel-sadismestoornis worden omschreven als:  

"A: Gedurende minstens zes maanden recidiverende, intense seksuele opwinding bij het 

veroorzaken van lichamelijk of psychisch leed bij de ander, die tot uiting komt in 

fantasieën, seksuele drang of handelingen.  
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B: De betrokkene heeft naar deze seksuele drang gehandeld met een niet instemmend 

persoon, of de seksuele drang of fantasieën veroorzaken klinisch significante lijdensdruk 

of beperkingen in het sociale of beroepsmatig functioneren, of in het functioneren op 

andere belangrijke domeinen” (American psychiatric Association, 2013, p 468). 

Dit impliceert dat BDSM niet onder de stoornissen valt indien er geen lijden of beperkingen mee 

gepaard gaan en wanneer de sadist met wederzijdse toestemming handelt.  

Een kritische noot op de DSM. 

De opname van parafile stoornissen in de DSM-5 ging gepaard met de kritiek dat men een te 

heteronormatief8 beeld van seksualiteit hanteert bij het bepalen van de definitie van seksuele 

stoornissen en zo te weinig ruimte laat voor alternatieve seksuele belevingen (Downing, 2015). De 

inhoud en criteria van de parafile stoornissen verschuiven elke DSM versie, wat duidt op een 

relatief veranderlijk beeld van normale seksualiteit en een onduidelijke conceptualisatie van 

seksuele stoornissen (Moser, 2009). De noodzaak aan klinische significante lijdensdruk of 

beperking in het functioneren (zoals beschreven in het B criterium) in de laatste DSM versie leidt 

niet tot het normaliseren van alternatieve seksuele belevingen (Downing, 2015). De termen 

“significant lijden” of “beperkingen” zijn subjectief en kunnen moeilijk omgezet worden in 

wetenschappelijke criteria om te bepalen of er al dan niet sprake is van een stoornis. Er kan tevens 

moeilijk onderscheid gemaakt worden in de oorzaak van het lijden of de beperkingen. Is dit omwille 

van klachten die niet aan BDSM-gerelateerd zijn, omwille van het sociaal stigma rond alternatieve 

seksualiteitsbelevingen of omwille van de seksuele voorkeur op zich (Moser, 2009; Downing, 

2015). Moser (2010) geeft aan dat het niet onlogisch is dat een gestigmatiseerde alternatieve 

seksuele interesse beperking of lijden teweeg kan brengen, waardoor deze vaak voldoen aan het 

B criterium. Kortom pleiten deze auteurs voor het normaliseren van alternatieve seksuele 

interesses en een betere conceptualisatie van seksuele stoornissen in de DSM (Downing, 2015; 

Moser, 2010). 

Onderscheid met misbruik. 

Een van de moeilijkheden die BDSM-participanten ervaren, is dat het onderscheid tussen BDSM en 

misbruik niet altijd duidelijk is voor de buitenwereld (Kolmes et al., 2006). Een vaak gehanteerd 

                                                           
8 Onder de term heteronormatief verstaan we de  heteroseksuele beleving van een man-vrouw relatie, met 
gelijke machtspositie, die als norm beschouwd wordt. 
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concept om te differentiëren tussen misbruik en ethisch aanvaardbaar gedrag is consent (Simard, 

2015). Indien weinig communicatie gebruikt wordt en/of stopwoorden en harde grenzen niet 

gerespecteerd worden, neigt de BDSM-activiteit naar een situatie van misbruik (Jozifkova, 2013). 

Het verschil tussen misbruik en een niet pathologische BDSM-relatie is, kan men ook herkennen 

aan een aantal volgende eigenschappen. Daders van misbruik stellen vaker gevaarlijk of 

grensoverschrijdend gedrag. Dit zien we niet terugkeren in de meeste BDSM relaties. In een niet 

pathologische BDSM-relatie geldt wederzijds respect en wederzijdse liefde en betrokkenheid. In 

een misbruikende relatie geldt vaak emotionele manipulatie. Ook is er in een misbruik situatie vaak 

sprake van sociale isolatie van de buitenwereld, terwijl bij BDSM de gemeenschap aangegeven 

werd als belangrijke factor (Jozifkova, 2013). Echter kan het stigmatiserende aspect ook tot sociale 

isolatie leiden, doordat men er niet vrij over kan praten met zijn omgeving (Nicholes, 2006). Dat 

het onderscheid tussen BDSM en misbruik eerder diffuus is, zien we ook terug in het 

rechtssysteem. BDSM-activiteiten zijn volgens veel wetten illegaal. Opkomen voor en uiten van 

BDSM-voorkeuren kan gerechtelijke gevolgen hebben zoals het uit huis plaatsen van de kinderen, 

ontslag op het werk of een strafblad wegens slagen en verwondingen (Glyde, 2015).  De 

onduidelijkheid rond dit onderscheid kan meespelen in de blik van de hulpverlener op BDSM-

voorkeuren. 

BDSM in Psychische Hulpverlening 

Belang van communicatie omtrent seksuele voorkeuren. 

In het onderzoek van Hoff en Sprott (2009) gaven meerdere cliënten aan dat er binnen therapie 

geen ruimte was om over seksualiteit te spreken. Toch wordt het kunnen bespreken van de BDSM-

voorkeuren binnen de therapie als cruciaal ervaren voor het individu (Seeuws, 2013). Het advies 

van een hulpverlener die niet op de hoogte is, werd als minder werkzaam en minder op maat van 

de cliënt ervaren (Seeuws, 2013). Dit belang lijkt niet meteen gekoppeld aan de hulpvraag. In het 

onderzoek van Kolmes et al. (2006) zochten 75% van hun participanten hulp omwille van niet 

BDSM-gerelateerde klachten9. Toch bracht 65% de hulpverlener op de hoogte van de voorkeuren 

(Kolmes et al., 2006). Een reden die hiervoor aangehaald werd is dat ze in het begin van een 

therapeutisch proces hun BDSM-verlangens vermelden als screening van de therapeutische relatie 

(Kolmes et al., 2006). Het spreken over de voorkeuren was een voorwaarde voor het vertrouwen 

                                                           
9 Uit meerder onderzoek naar BDSM-liefhebbers in therapie komt naar voren dat de hulpvraag overwegend 
niet aan BDSM gerelateerd is (Diekhoff et al., 2013; Kolmes et al., 2006; Lawrence & Love-Corwell, 2008; 
Nichols, 2006) 
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in de therapeut. Het verzwijgen van BDSM-verlangens in therapie resulteert volgens de liefhebber 

in een gebrek aan informatie over een groot aspect van het relationeel functioneren van de cliënt 

en vormt tevens een hinder in het uitbouwen van een goede therapeutische relatie (Kolmes et al., 

2006). Hiernaast bleek echter een significant aantal respondenten hun voorkeuren niet mee te 

delen (Seeuws, 2013; Hoff & Sprott, 2009; Kolmes et al., 2006). 

Hoff en Sprott’s (2009) stelden vast dat cliënten hun voorkeuren niet bespraken uit angst voor 

pathologisering of om niet begrepen te worden (Hoff & Sprott, 2009). Zeker in langere termijn 

behandelingen of behandelingen die te maken hebben met relationele problemen, blijkt het 

verzwijgen van dit aspect nefast (Nichols, 2006). Nichols (2006) raadt therapeuten aan om 

seksualiteit zelf aan te halen of op een indirectere manier (bijvoorbeeld via flyers en boeken in de 

wachtkamer of het kantoor) aan te tonen dat seksualiteit en verscheidene seksuele voorkeuren 

besproken kunnen worden.  

Kennis en attitudes van hulpverleners over BDSM. 

Heel wat hulpverleners komen in aanraking met BDSM’ers in therapie. Diekhoff et al. (2013) 

stelden vast dat 76% van de therapeuten in hun steekproef reeds iemand in behandeling gehad 

heeft met BDSM-voorkeuren. Hierbij voelt meer dan de helft zich niet competent om met deze 

doelgroep te werken. Een van de zaken die aangehaald worden bij het zich niet competent voelen 

is een gebrek aan kennis. Barker en collega’s (2007) ondervonden dat er heel weinig 

therapietrainingen en seksuologische opleidingen zijn die BDSM vermelden. Therapeuten die 

ervaring hebben met BDSM-cliënten delen de opinie dat therapeuten in het algemeen meer kennis 

nodig hebben over de BDSM-wereld om de begeleiding van deze doelgroep te optimaliseren 

(Lawrence & Love-Crowell, 2008). Meer kennis draagt over het algemeen bij tot positievere 

attitudes (Borkoles et al., 2015). 

Verschillende onderzoekers vrezen voor negatieve attitudes van hulpverleners tegenover BDSM 

(Downing, 2015; Hoff en Sprott, 2009; Moser, 2010). Echter blijkt deze verwachting niet te kloppen 

(Diekhoff et al., 2013; Eshelman, Stockwell & Walker, 2010). 70% van de hulpverleners gaven aan 

dat BDSM-verlangens niet behandeld hoeven te worden in therapie en dat dit onderdeel kan zijn 

van een gezonde relatie. Factoren die bijdroegen tot een positievere en meer accepterende 

attitude waren kennis en ervaring met BDSM-cliënten (klein effect) en een hoger gevoel van 

competentie bij de hulpverlener (groot effect). Zo gaat een extra opleiding over BDSM gepaard 

met meer accepterende en positieve attitudes (Diekhoff et al., 2013). Accepterende en positieve 
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attitudes spelen een rol in het opbouwen van een therapeutische relatie. Mogelijk leiden beperkte 

kennis en negatieve attitudes tot vertekeningen in een therapeutisch proces.  

Ervaringen van BDSM-liefhebbers in therapie. 

Barker en collega’s (2007), Kolmes en collega’s (2006) en Nichols (2006) onderzochten mogelijke 

vertekeningen in therapie door BDSM-liefhebbers hierover te bevragen. Voorbeelden van 

misvattingen zijn dat één van de 2 rollen meer of minder controle heeft (Barker et al., 2007; 

Nichols, 2006) of dat BDSM steeds extremer wordt en verslavend werkt. BDSM-liefhebbers geven 

echter aan dat beide partijen evenveel macht hebben via het bespreken van de grenzen (Barker et 

al., 2007; Nichols, 2006) en dat ze vaak variëren in de extremiteit van hun spel (Nichols, 2006). Een 

ander thema dat vaak terug kwam, was dat de cliënt de therapeut moest uitleggen wat BDSM 

inhield en het verschil met misbruik of vormen van autodestructief gedrag moest verduidelijken 

(Kolmes et al., 2006). Vooral respondenten binnen een onderdanige positie (dit houdt bottom, sub, 

slave, pet en andere onderdanige rollen binnen BDSM in) ervoeren dat hun voorkeuren als 

zelfdestructief werden gepercipieerd door hun therapeut (Kolmes et al., 2006).  

Verder waren de meest voorkomende vormen van vertekening in therapie dat de therapeut niet 

geloofde dat BDSM plaats vindt met wederzijdse toestemming of dat de BDSM-verlangens 

ongezond of pathologisch gevonden werden. Er werd bovendien regelmatig gedacht dat BDSM 

voortvloeit uit kinderlijk of familiaal trauma (Kolmes et al., 2006). Ook de respondenten uit het 

onderzoek van Hoff en Sprott (2009) hadden de ervaring dat therapeuten verklaringen zochten 

waarom iemand tot BDSM-verlangens komt. Andere BDSM-liefhebbers gaven aan dat de 

therapeut hen wilde doorverwijzen omwille van de BDSM-voorkeuren of de BDSM-voorkeuren 

wilde behandelen (Glyde, 2015; Hoff & Sprott, 2009; Kolmes et al., 2006). Meerdere participanten 

stopten de therapie. Het initiatief kwam in één situatie vanuit de therapeut, die zei dat ze niet 

verder kon behandelen door gebrek aan kennis over BDSM. In de andere situaties nam de cliënt 

het initiatief. Als hoofdredenen werden hiervoor aangegeven dat ze zich ongemakkelijk voelden 

bij de therapeut na het openbaren, of het gevoel hadden dat de therapeut hen probeerde te 

overtuigen dat BDSM-activiteiten niet aanvaardbaar zijn (Hoff & Sprott, 2009). Ook gaven een 

aantal participanten aan dat de therapeut zijn beroepsgeheim wilde verbreken gezien de 

overtuiging dat de cliënt in gevaar was of een gevaar vormde voor zichzelf of anderen (Kolmes et 

al., 2006).  
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In het onderzoek in Vlaanderen werden ook negatieve ervaringen in de hulpverlening aangehaald 

omwille van hun verlangens. Een respondent ervoer het volgende: “Omwille van sociale angst wou 

ik gedragstherapie proberen. 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.” (Seeuws, 2013, p. 78). Meerdere participanten haalden aan hun BDSM-

verlangens niet te vermelden, of bij het aanbrengen ervan op negatieve reacties te botsen. Zo 

gaven ze op zich niet begrepen te voelen of het idee te hebben dat hier een diagnose aan 

gekoppeld werd. Andere therapeuten reageerden eerder geïnteresseerd en vroegen naar de 

beleving ervan. Verschillende participanten haalden aan enkel over hun verlangens te zullen 

spreken als ze aanvoelden dat de therapeutische relatie goed zat (Seeuws, 2013).    

Daarnaast werden ook heel wat positieve ervaringen aangehaald, wat zich in het onderzoek van 

Kolmes et al. (2006) uitte in ervaringen van sensitiviteit tegenover de BDSM cliënt. Deze 

sensitiviteit uitte zich in meer informatie zoeken over de BDSM-gemeenschap, op een open en 

comfortabele manier spreken met de cliënt over zijn BDSM-beleving en therapeuten die kennis 

vergaarden rond de zogenaamde “safe, sane and consensual” BDSM (Kolmes et al., 2006). 

Wanneer aan BDSM-cliënten gevraagd werd welke kenmerken zij graag bij hun therapeut zouden 

weerzien, werden voornamelijk therapeutische vaardigheden vernoemd als vragen stellen over de 

BDSM-belevenis van de cliënt, een open houding, zelf informatie opzoeken met betrekking tot de 

beleving en het referentiekader van de cliënt (Kolmes et al., 2006). Daarnaast werden ook meer 

specifieke vaardigheden gewenst zoals het normaliseren van BDSM, het verschil met misbruik te 

begrijpen, de cliënt helpen om zelf schaamte te overwinnen, cliënten begeleiden in de zoektocht 

naar de plaats van BDSM in hun leven (Kolmes et al., 2006). Niet focussen op het BDSM-gedrag als 

dit niet de aanleiding was voor therapie werd ook aangehaald (Kolmes et al., 2006; Nichols, 2006). 

Sommige cliënten prefereerden een therapeut die zelf in de BDSM-levensstijl thuis is (Kolmes et 

al., 2006), omdat deze de voorkeuren beter zou kunnen begrijpen.   

Hoe ervaren BDSM gespecialiseerde hulpverleners het werken met BDSM-liefhebbers? 

In deze paragraaf worden verschillende onderzoeken besproken waarin onderzoekers  en 

therapeuten die gespecialiseerd zijn in het werken met cliënten met alternatieve 

seksualiteitsbelevingen hun bevindingen rapporteren. Therapeuten met specialisatie in het 
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werken met BDSM en kink kunnen zichzelf omschrijven als een ‘kink aware’ therapeut10. De “kink 

aware” beweging is één van de bewegingen die ontstaan is uit een ongenoegen over de beperkte 

opname van alternatieve seksualiteitsbelevingen in een therapieopleiding (Barker et al., 2007; 

Diekhoff et al., 2013; Nichols, 2006). Een eerste beweging die ontstond als tegenreactie op de 

heteronormativiteit in therapie was de “Gay Affirmative Therapy” (GAT). Later is dit verbreed naar 

de “Gender and Sexual Diversity Therapy” (GSDT), waar niet enkel holebi, maar de hele LGBT(IQ)11 

en kink/BDSM-oriëntatie in vervat zit (Cormoers-Otaño & Davies, 2012). Deze bewegingen geven 

opleidingen en schrijven artikels om de kennis over gender en seksuele diversiteit te verbreden. 

Een vertakking van deze beweging vormt de “kink aware therapy”. Naast meer informatie en 

trainingen zijn er ook databestanden met therapeuten die zich omschrijven als een kink aware 

professional zodat BDSM-liefhebbers een therapeut kunnen opzoeken die met zekerheid 

openstaat voor zijn belevingen. De “National Coalition for Sexual Freedom (NCFS) is een 

organisatie in de Verenigde Staten die opkomt voor de rechten van alternatieve 

seksualiteitsbelevingen zoals BDSM, kink, polyamorie en anderen. Castaldo, Pillai-Friedman & 

Pollit (2015) omschreven ‘kink-aware therapeuten’ als therapeuten die BDSM als een normale 

seksualiteitsbeleving beschouwen en een onderscheid kunnen maken tussen BDSM en seksueel 

misbruik. Hiernaast beschikken zij over voldoende achtergrondkennis over BDSM. Daarnaast 

hebben ze zicht op de moeilijkheden die liefhebbers ervaren in het zich openbaren en de mogelijke 

impact van de geheimhouding van de voorkeuren.  

Lauwrence en Love-Crowell ondervroegen 14 therapeuten die zich als ‘kink aware’ of ‘seks positive’ 

identificeerden. Negen van hen behoorden tot de BDSM-gemeenschap en allen behoren tot een 

seksuele minderheidsgroep (holebi, BDSM of beiden). Ze gaven aan dat kennis en een positieve 

openstaande en accepterende attitude naar BDSM toe essentieel is om met deze doelgroep te 

kunnen werken (dit is conform met wat de BDSM-liefhebber rapporteerde). De meeste 

therapeuten hebben geen situaties meegemaakt waarin BDSM gepaard ging met het B criterium 

voor de DSM diagnoses (Lawrence & Love-Crowell, 2008). De therapeuten vonden het belangrijk 

hierbij goede supervisie te hebben. Therapeuten gaven aan dat het zelf behoren tot een seksuele 

minderheidsgroep een helpende factor is voor het tonen van empathie en begrip. Het helpt hen 

                                                           
10  Een ‘kink aware’ therapeut kan omschreven worden als een therapeut die een grondige 
achtergrondkennis heeft van de BDSM-levensstijl (Kolmes, 2013) 
11 LGBT(IQ) staat voor Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender/sexual, Intersex en Questioning (Cormier-Otaña 
& Davies, 2012). 
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beter te concretiseren en meer gerichte vragen te stellen (Lawrence & Love-Crowell, 2008). Echter 

heeft het zelf behoren tot de BDSM-gemeenschap enkele kanttekeningen.  

Bij BDSM-therapeuten worden vaak problemen gemeld met het behouden van grenzen binnen de 

therapeutische relatie (Kolmes et al., 2006; Lawrence & Love-Crowell, 2008). Therapeuten ervaren 

zelf moeilijkheden in het vinden van een goede verhouding tussen zelfonthulling en het houden 

van professioneel therapeutische afstand (Lawrence & Love-Crowell, 2008). Sommige cliënten 

haalden aan de indruk te hebben dat een therapeut die zelf aan BDSM doet, sneller verzeild raakt 

in het bespreken van elkaars ervaringen en de hulpvraag of de beleving van de cliënt uit het oog 

lijkt te verliezen (Kolmes et al., 2006). Ook meldden sommige therapeuten extra uitdagingen door 

gelijke seksuele interesses. Zo was het moeilijk om niet opgewonden of aangetrokken te worden 

tot de verhalen die de cliënt brengt. Of ze willen hen raad geven op BDSM vlak in plaats van de 

cliënt zelf tot antwoorden te laten komen (Lawrence & Love-Crowell, 2008). Verder komt het voor 

dat cliënt en therapeut hun BDSM-rollen opnemen binnen therapie. Zo meldden therapeuten dat 

een therapie met een dominant moeilijker kan verlopen, gezien de tegenoverdracht (Lawrence & 

Love-Crowell, 2008). Naast de moeilijkheden in de begeleiding van BDSM-liefhebbers, werd 

gevraagd welke kenmerken therapeuten bij hun cliënten opmerken.  

Een eerste kenmerk van BDSM-cliënten is dat de hulpvraag meestal niet BDSM-gerelateerd is, 

waardoor dit geen centraal onderwerp in de therapie hoort te worden. De meest gestelde 

hulpvraag gaat om relationele problemen als leven met een ‘vanilla’ partner of het leven met 

mensen rondom hen die niet van het BDSM-verlangen weten, aangezien meerdere cliënten 

schaamte en eenzaamheid in hun verlangens ervaren (Lawrence & Love-Crowell, 2008). Ook de 

zoektocht naar een partner met compatibele verlangens is een vaak gerapporteerde moeilijkheid 

bij deze cliënten. Relatieproblemen komen meer op de voorgrond wanneer BDSM als een 24/7 

levensstijl ervaren wordt. Therapeuten ervaren het dan als moeilijker om het verschil tussen een 

gezonde en ongezonde BDSM-relatie te zien. Enkele therapeuten waren van mening dat de 

prevalentie van psychologische stoornissen als angst- en stemmingsstoornissen, PTSS, borderline 

persoonlijkheid hoger was onder BDSM-cliënten, anderen spraken dit weer tegen. Wel is er 

consensus over dat BDSM-relaties moeilijker verliepen en mogelijk problematisch waren voor 

mensen met een psychische problematiek of een persoonlijkheidsstoornis (Lawrence & Love-

Crowell, 2008).  

  



 
 

17 
 

Uitdagingen bij BDSM cliënten. 

De grootste uitdaging rond seksualiteit in therapie in het algemeen, lijkt het loslaten van de 

heteronormatieve ingesteldheid. Echter zijn er tal van seksuele belevingen die hier niet aan 

voldoen zoals de holebi beleving, polyamorische seksualiteitsbeleving of BDSM en andere 

kink/fetisj belevingen (Barker et al., 2007). Het loslaten van dit referentiekader blijkt echter niet 

altijd even eenvoudig (Downing, 2015). Een andere uitdaging is meer kennis vergaren. Dit werd 

zowel door de cliënten als door de ‘kink aware’ therapeuten als belangrijk beaamd. Meer kennis 

zou een bescherming moeten bieden tegen de eerder besproken misvattingen rond BDSM-

liefhebbers. Deze kennis kan op verschillende manieren vergaard worden, door bijvoorbeeld 

boeken, internet, educatieve cursussen, verhalen van cliënten of op een meer infiltrerende manier, 

door zelf actief te zijn binnen BDSM of naar verenigingen te gaan (Lawrence & Love-Crowell, 2008). 

Een volgende uitdaging voor therapeuten is omgaan met hun eigen referentiekader en de 

gevoelens die opkomen bij het horen van de BDSM-beleving van een cliënt. Onderzoekers geven 

aan dat veel therapeuten die geen of weinig ervaring hebben met BDSM-cliënten eerder geschokt, 

met angst of afkeer reageren (Nichols, 2006). De auteur raadt therapeuten aan na te gaan welk 

specifiek aspect van het BDSM gebeuren deze gevoelens bij de therapeut teweeg brengt, waarom 

deze gevoelens aanwezig of zo intens zijn en waarom de overtuiging ontstaat dat dit ongezond, 

slecht of in tegenstrijd is met bepaalde persoonlijke waarden (Nichols, 2006). Om deze uitdaging 

aan te gaan is het aangewezen stil te staan bij het eigen concept over macht en pijn in een seksueel 

relationele context (Barker et al., 2007).  

Een laatste uitdaging vormt de meta-communicatie over hoe de BDSM-cliënt de therapie ervaart, 

hoe hij vindt dat de therapeut met diens verlangens omgaat en dergelijke meer. Dit kan negatieve 

ervaringen tussen BDSM’er en therapeuten vermijden en tot een beter wederzijds begrip leiden 

(Barker et al., 2007). Voor therapeuten die zelf in de BDSM-gemeenschap thuis zijn, gelden er 

andere uitdagingen, zoals het bewaren van professionele grenzen (Kolmes et al., 2006; Lawrence 

& Love-Crowell, 2008). 

 ‘Kink aware’ professionals als aanbeveling? 

Om tegemoet te komen aan de genoemde uitdaging halen Kolmes en collega’s (2006) aan dat er 

baat is bij het ontwikkelen van klinische richtlijnen. Zo kan er op een sensitieve manier therapie 

gegeven worden aan BDSM-cliënten. De auteurs pleiten voor extra training en supervisie voor 

therapeuten die in aanraking komen met BDSM-cliënten (Kolmes et al., 2006). Ook bij BDSM-
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liefhebbers weerklinkt de nood aan ‘kink aware’ professionals. Zo haalt 40.6% van de participanten 

van het onderzoek van Kolmes en collega’s aan dat ze specifiek op zoek gingen naar een ‘kink 

aware’ therapeut, zelfs wanneer de hulpvraag los stond van de BDSM-voorkeur (Kolmes et al., 

2006). Bij de participanten die hier niet naar op zoek gingen, bleek de hoofdreden dat zij niet op 

de hoogte waren van het bestaan van deze professionals. Gezien veel cliënten niet op de hoogte 

zijn van het bestaan van ‘kink aware’ therapeuten, is het aangewezen dat ze zich zo uiten 

(bijvoorbeeld via fora of vermelding op de website) (Castaldo et al., 2015). 

Aansluitend geven Hoff en Sprott (2009) en Nichols (2006) enkele adviezen voor therapeuten die 

in aanraking komen met BDSM-liefhebbers. Ten eerste is een grondige assessment van de BDSM-

verlangens op zich aangewezen en van de mogelijke moeilijkheden die dit met zich meebrengt 

voor de cliënt. Hiernaast haalt een participant aan dat BDSM in een meer holistisch daglicht 

geplaatst moet worden waarbij men ook kijkt naar welke plaats BDSM inneemt in het leven van 

het individu. Als laatste halen Hoff en Sprott (2009) aan dat meer kennis hebben over alternatieve 

seksualiteitsbelevingen helpend zou kunnen zijn in het werk met BDSM-cliënten. Nichols (2006) 

voegt naast kennis toe dat het belangrijk is om via een accepterende basishouding ruimte te 

creëren om open over de voorkeuren te kunnen spreken. Hierin heeft de therapeut positieve 

attitudes ten aanzien van de cliënt. Zeker bij cliënten die nieuw zijn in de BDSM-gemeenschap of 

zelf schaamte en angst hebben omwille van hun verlangens, is dit aangewezen. Het normaliseren 

van de voorkeuren zou therapiebevorderlijk kunnen werken (Nichols, 2006). 

Huidig Onderzoek 

Binnen de literatuur blijkt er nog altijd een gebrek te zijn aan kennis betreffende de directe ervaring 

van de BDSM-beoefenaar in de therapie. In het onderzoek van Lawrence & Love-crowell (2008), 

werd vastgesteld dat de BDSM-voorkeur geen deel uitmaakte van de hulpvraag van de cliënten. 

Echter vinden we toch veel BDSM-liefhebbers terug binnen de hulpverlening (Seeuws, 2013). 

Hierbij kan de vraag gesteld worden wat hun hulpvraag dan wel is en hoe ze de hulpverlening 

ervaren met met hun BDSM-achtergrond. Verder kunnen we nagaan of het stigma in de 

samenleving ook zijn weg vindt binnen de hulpverlening. Ondanks dat onderzoek reeds meer 

duidelijkheid verschafte over de ervaringen en attitudes die therapeuten hadden ten aanzien van 

BDSM’ers, is er (in Vlaanderen) slechts weinig geweten over de ervaringen van BDSM-liefhebbers 

zelf (Diekhoff et al., 2013, Lawrence & Love-Corwell, 2008).  
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In huidig onderzoek gaan we na welke ervaringen BDSM-liefhebbers hebben bij het al dan niet 

praten over hun BDSM-verlangens binnen de hulpverlening. Hierbij gaan we na of ze hun BDSM-

verlangens bespreken met de therapeut en wat hen in die keuze drijft (1). Zo willen we meer zicht 

krijgen op de verwachtingen die de BDSM-liefhebber heeft van de hulpverlening en de mogelijke 

weerstand die hen weerhoudt van vrij over hun verlangens te praten. Daarna wordt bevraagd met 

welke hulpvraag BDSM’ers naar de hulpverlening stappen (2).We vermoeden dat (conform de 

onderzoeksbevindingen van Kolmes et al., 2006) mensen die om niet BDSM-gerelateerde 

problemen psychologische hulp zoeken, een andere perceptie hebben op het 

hulpverleningsproces dan mensen die wel om BDSM-gerelateerde zaken in hulpverlening treden. 

Vervolgens gaan we na welk belang de liefhebber hecht aan het kunnen praten over zijn 

voorkeuren binnen een therapeutische context (3). In het onderzoek van Seeuws (2013) werd 

BDSM omschreven als een geaardheid, waaruit de hypothese volgt dat BDSM’ers dit als een deel 

van hun identiteit beschouwen. Dit kan er mogelijk toe leiden dat BDSM’ers het belangrijk vinden 

om hierover te praten binnen de therapie. Echter is het onduidelijk of dit voor iedereen als een 

geaardheid voelt. Mogelijk zijn hier verschillen in die een invloed hebben op de mate waarin BDSM-

beoefenaars hier waarde aan hechten. Vervolgens gingen we na hoe de reactie van de 

hulpverlener gepercipieerd werd bij de cliënt (4). In het onderzoek van Seeuws (2013) gaven 

participanten aan dat ze ontevreden waren over de reacties die hulpverleners hierrond hadden. 

Ze gaven aan niet de indruk te hebben er vrij over te kunnen spreken. Verder gaan we na hoe de 

bespreekbaarheid van BDSM binnen therapie de therapeutische relatie beïnvloedt en wat dit 

inhoudt voor de beleving van de verdere therapie (5).   

Deze onderzoeksbevindingen kunnen een beeld vormen van de BDSM-liefhebber binnen een 

therapeutische context. Dit kan een aanzet zijn om de klinische hulpverlening met BDSM-cliënten 

te concretiseren, evalueren en eventueel te optimaliseren. Dit onderzoek dient als bijdrage in het 

uitbouwen van de beperkt beschikbare theoretische kennis omtrent het fenomeen BDSM.  
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Methode 

Gezien het onderzoek over specifieke belevingen gaat, werd geopteerd voor een kwalitatief 

onderzoeksopzet. Waar kwantitatief onderzoek tracht gegevens samen te vatten en gemiddelde 

tendensen na te gaan, ligt bij kwalitatief onderzoek de nadruk op het verhaal van de deelnemer, 

specifieke ervaringen en belevingen, een goede omschrijving van verschillende patronen, en een 

verkenning van de diversiteit binnen een thema (Baarda, de Goede & Teunissen, 2001). Tevens 

wordt getracht de diversiteit in belevingen zo goed mogelijk in kaart te brengen door een zo 

heterogeen mogelijke steekproef te verzamelen en hierbij het saturatieprincipe in acht te nemen. 

Gezien over het onderwerp van dit onderzoek in Vlaanderen geen informatie gekend is, werd 

gekozen voor een exploratief onderzoek om een eerste bredere kijk van de belevingen in kaart te 

brengen. Gezien de sensitieve aard van het onderzoeksonderwerp, werd geopteerd voor 

individuele gesprekken met de participanten en bijvoorbeeld niet voor een focusgroep of 

groepsdiscussies. Het kwalitatief en explorerend karakter in het onderzoek bepaalt in grote mate 

de steekproefselectie, gebruikte materialen, de onderzoeksprocedure en uitwerking van de data-

analyse.  

Steekproef 

Het is belangrijk BDSM-liefhebbers te rekruteren die rijke belevingen hebben rond het in 

begeleiding zijn en het opbouwen van een therapeutische relatie als BDSM-liefhebber. Gezien we 

te maken hebben met een selectieve doelgroep, werd geopteerd voor een selecte steekproef. In 

dit onderzoek werd niet getracht een gegeneraliseerde uitspraak te bekomen over de algemene 

populatie, maar louter een exploratief beeld te verkrijgen van de ervaringen van BDSM-

beoefenaars met de hulpverlening. Hierdoor is de representativiteit van de steekproef van minder 

centraal belang in vergelijking met andere onderzoeksopzetten. De populatie bestaat uit BDSM-

beoefenaars die ervaring hebben met psychologische hulpverlening. Deze populatie is relatief klein 

en BDSM-liefhebbers maken hun voorkeuren vaak slechts voor een beperkte groep kenbaar. 

Hierdoor is een sneeuwbalmethode die vertrekt vanuit het aanspreken van de kleine BDSM-

verenigingen het meest aangewezen. Op deze wijze konden BDSM-liefhebbers geselecteerd 

worden die zeer rijke belevingen (gehad) hebben in de hulpverlening. Door de sneeuwbalopzet is 

de aard van de steekproef op voorhand moeilijk te bepalen. Zo ligt het percentage mannen en 

vrouwen, de proportie van de verschillende rollen, en de verscheidenheid in andere demografische 

factoren van de participanten niet op voorhand vast.  
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Gezien de sensitiviteit van het onderwerp (de ervaring in de hulpverlening is een gevoelig 

onderwerp en vanuit de literatuur wordt vermoed dat BDSM een thema is dat zich binnen de 

taboesfeer situeert), is het vinden van participanten moeilijk. Om de drempel tot deelname te 

verlagen, bezocht de onderzoeker enkele BDSM-organisaties zodoende vertrouwd te geraken met 

de doelgroep. Zo werd een lezing rond BDSM en het strafrecht van juriste Liesbet Stevens en een 

discussie avond van de studentenvereniging, Kajira,12 bijgewoond. Hierbij was het van belang dat 

de onderzoeker zo objectief mogelijk bleef. Zo participeerde deze niet aan specifieke activiteiten 

als speelfeestjes en diende het bezoek louter ter verkenning van de populatie. Via het aanmaken 

van een account op Fetlife13 en het volgen van discussiegroepen als ‘psychology & BDSM’, ‘BDSM 

in de media’, ‘BDSM Vlaanderen’, Kajira Gent’, ‘JongBdsm.be’, en ‘Let’s have a monthly MUNCH in 

Gent’, leerde de onderzoeker de BDSM-gemeenschap en wat bij hen leeft beter kennen.  

Aan de hand van het “Fetlife” account werden participanten geselecteerd voor het onderzoek. 

Verder werden participanten gerekruteerd via BDSM-organisaties als Jong BDSM14 , Kajira en het 

fetish café15. Dit gebeurde met ondersteuning van een promotieflyer, die opgesteld en gedeeld 

werd in verschillende groepen op Fetlife en op het eigen profiel (bijlage 1). Deze flyers werden ook 

via Facebook verspreid door de organisatoren van Kajira en de Munch16  in Gent. Ook Jantien 

Seeuws, Klinisch psychologe en auteur van “Meer dan 50 tinten grijs”17 verspreidde dit op haar 

fetlife account en website. Door de flyers te verdelen op fora die zich specifiek toespitsen op 

BDSM-liefhebbers, werd de doeltreffendheid van de flyers gemaximaliseerd. Via deze flyers 

konden de participanten contact opnemen voor verdere info of om deel te nemen aan het 

onderzoek. Dit houdt in dat respondenten op drie wijzen geselecteerd konden worden. Ten eerste 

via online media als Fetlife, Facebook en websites die de flyer deelden. Daarnaast konden ze 

geselecteerd worden door aangesproken te worden door de onderzoeker (op één van de 

bijgewoonde activiteiten) of door andere liefhebbers. Een laatste mogelijkheid is de selectie via de 

BDSM-organisaties. Gezien organisaties als Kajira zich richten op jonge BDSM-beoefenaars, was 

verder sneeuwballen noodzakelijk om een gevarieerdere steekproef te bekomen. 

                                                           
12 http://kajira.ugent.be/home.php 
13 https://fetlife.com/ is de meest bekende sociale media site voor BDSM-liefhebbers.  
14 http://www.jongbdsm.be/ 
15 http://www.fetish-cafe.com/ 
16 http://www.munchgent.be/ 
17 “Meer dan 50 tinten grijs” is het eerste grootschalig exploratief onderzoek naar BDSM in Vlaanderen 

https://fetlife.com/
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De zoektocht naar respondenten startte zeer vlot. Op de activiteit die bijgewoond werd, gaven 

liefhebbers aan enthousiast te zijn over het onderzoek. In het totaal gaven negentien personen 

aan interesse te hebben in het onderzoek (dit gebeurde voornamelijk via mail, fetlife of op de 

activiteit van Kajira). Daarbij was er een drop-out van zes omwille van verschillende redenen. 

Sommige respondenten wensten niet langer deel te nemen na verdere uitleg over het onderzoek. 

Anderen konden om praktische redenen niet op één van de afnamemomenten aanwezig zijn of 

annuleerden hun afspraak. Naast de drop-out hing het aantal tevens af van het saturatieprincipe. 

Na elf respondenten, werden geen nieuwe interviews meer afgenomen omdat opgemerkt werd 

dat de themastructuur nog weinig wijzigde na nieuwe interviews te analyseren. Indien bij de 

laatste interviews weinig nieuwe informatie meer aan bod komt, betekent dit dat de steekproef 

voldoende groot is om een exploratief beeld te verkrijgen. Aangezien het een kleine en zeer 

specifieke populatie betreft, kon het saturatieprincipe sneller bekomen worden (Mason, 2010). 

Praktische richtlijnen rond de grootte van een steekproef zijn moeilijk te vinden. Bij het verkennen 

van een specifiek fenomeen spreekt men over 5-25 of minstens zes participanten (Mason, 2010). 

Als leidraad werd vooropgesteld om een steekproef van ongeveer 10-20 participanten te 

bekomen.  

Er werden verschillende selectiecriteria vooropgesteld waar elke respondent aan diende te 

voldoen. Deze waren dat de participant een en vooral minimaal 18 jaar oud dient te zijn, interesse 

heeft in BDSM en minimaal éénmalig hulp gezocht heeft. De aanmeldingsklacht voor de 

hulpverlening werd op voorhand niet vastgelegd (m.a.w. konden respondenten met gelijk welke 

aanmeldingsklacht deelnemen). Ook waren er geen restricties noch vastliggende quota op gebied 

van leeftijd, BDSM-achtergrond (als rol, aantal jaren actief, …), hulpverleningsgeschiedenis, duur 

van de therapie of eindmoment van de therapie. Om een goed beeld te bekomen van de interacties 

tussen hulpverlener en deelnemer tijdens en na het spreken over de BDSM-voorkeuren, is het 

belangrijk dat een groot aantal van de participanten hun hulpverlener hierover verteld heeft. In 

volgende alinea wordt kort ingegaan op de demografische kenmerken van de respondenten (tabel 

1). 

Zoals blijkt uit Tabel 1 omvatte de steekproef zes mannen, vier vrouwen en één transgender. De 

leeftijden variëren tussen de 20 en 45 jaar oud. Alle participanten spreken de Nederlandse taal, 

gezien het interview in het Nederlands werd afgenomen. De steekproef bestond uitsluitend uit 

participanten van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De steekproef omvatte 

mensen die ervaring hebben met hulpverlening en die zichzelf identificeren als BDSM’er of die 
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BDSM-gerelateerde voorkeuren en interesses hebben. Zeven respondenten identificeren zich als 

switch, waarbij ze beide rollen afwisselen. Vier van die zeven hebben wel een voorkeur voor eerder 

dominante of eerder submissieve rollen. Twee respondenten hebben een voorkeur voor 

uitsluitend dominante rollen en twee voor uitsluitend submissieve rollen. Op het gebied van 

hulpverlening waren acht van de elf respondenten op het moment van het interview in 

begeleiding. Bij de overige drie was de begeleiding beëindigd.  

Bij het selecteren van de participanten, werd rekening gehouden met een aantal ethische 

aspecten. Zo moesten de participanten een informed consent document (bijlage 2) tekenen waarin 

ze toestemming gaven deel te nemen aan het onderzoek. Hierin kreeg de deelnemer meer 

informatie over de opzet van het onderzoek, op welke wijze de resultaten verwerkt zullen worden, 

de vertrouwelijkheid en werd de respondent gewezen op de vrijblijvendheid van het onderzoek. 

Zo kon het onderzoek op ieder gewenst moment gestopt worden en was het mogelijk enkele 

vragen niet te beantwoorden. Ook kreeg het volledige onderzoek goedkeuring van de ethische 

commissie. In tabel 1 staat een overzicht van de deelnemers, hun leeftijden en BDSM-belevingen. 

Alle gebruikte namen zijn fictief. 

Tabel 1   

Algemene gegevens van de deelnemers (N = 11) 

Naam Leeftijdscategorie Gender BDSM-rollen 

Lara 35-40 jaar Vrouw Switch/Dominant 

Peter 20-25 jaar Man Dominant 

Bert 35-40 jaar Man Switch 

Kasper 40-45 jaar Man Submissief 

Louïse 20-25 jaar Vrouw Switch 

Jo 20-25 jaar  Man Switch/Dominant 

Theo 30-35 jaar Man Switch 

Gaetana 20-25 jaar Vrouw Switch/Dominant 

Fran 30-35 jaar Trans Switch/submissief 

Nena 25-30 jaar Vrouw submissief 

Carlos 35-40 jaar  Man  Dominant 
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Tabel 2  

gegevens rond de hulverlening(N = 11) 

Naam Hulpverlenings-vorm(en) Duur hulpverlening  

(in totaal) 

Hulpvraag 

BDSM-

gerelateerd 

Lara Psycholoog > 1 jaar Neen 

Peter psycholoog > 2 jaar Neen 

Bert Psycholoog/ psychiatrische 

kliniek 

1-2 jaar neen 

Kasper Therapeut/ seksuoloog/ 

psycholoog 

1-2 jaar Ja 

Louïse Psycholoog/ psychiater 1-2 jaar Ja 

Jo Psycholoog  Neen 

Theo Psycholoog > 2 jaar Ja 

Gaetana Psycholoog  Neen 

Fran Psycholoog/seksuoloog > 2 jaar Neen 

Nena Psycholoog > 2 jaar Neen 

Carlos Seksuoloog < 6 maanden Ja 

 

Materialen 

Als eerste werd een korte vragenlijst afgenomen (bijlage 3). Deze bestond uit zowel korte open 

vragen als meerkeuze-items. Hij peilt naar de demografische gegevens van de participanten en 

exploreert verschillende kernmerken als seksuele geaardheid, BDSM-rol, ervaring in de BDSM-

context en openheid omtrent de BDSM-voorkeuren. Verder werd aan de hand van de vragenlijst 

de vorm van hulpverlening en de algemene tevredenheid over de hulpverlener geëxploreerd. Tot 

slot werd er gepeild naar de motivatie om aan het onderzoek deel te nemen. Deze vragenlijst werd 

net als het interview door de onderzoeker zelf geconstrueerd.  

Na de vragenlijst werd een semi-gestructureerd interview afgenomen (bijlage 4). De beginvragen 

van het onderzoek liggen vast, maar verdere vragen en het doorvragen zijn afhankelijk van de 

informatie die de deelnemer brengt (Baarda, De Goede & Teunissen, 2001). Door middel van een 

semi-gestructureerd interview werd een antwoord op de onderzoeksvragen bekomen en bleef er 

ruimte voor inbreng van de participant, zodat deze vrij en in eigen woorden kon spreken. Zo 
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konden extra onderwerpen aan bod komen en kon de deelnemer spreken over thema’s die nog 

niet vooropgesteld waren in het onderzoek. Tijdens het interview werd benadrukt dat de 

participant kon spreken zolang die wou en de mogelijkheid had over elk gerelateerd onderwerp 

uit te weiden. Op die manier werd een brede exploratie bekomen van de thema’s die de 

participanten zelf belangrijk vonden in de ervaring met de hulpverlening en werd een uitgebreider 

en ecologisch meer valide beeld bekomen van de persoonlijke ervaringen van de deelnemer 

(Baarda et al., 2001).  

Het interview bestond uit zestien algemene open vragen. Daarnaast werd een opsplitsing gemaakt 

tussen respondenten die hun BDS-voorkeuren bekend maakten in de hulpverlening en 

respondenten die dit niet deden. De respondenten die de voorkeuren (in één van de 

begeleidingen) bespraken, kregen negen bijkomende vragen en de respondenten die de 

voorkeuren (in één van de begeleidingen) niet bespraken, hadden drie bijkomende vragen. Elke 

respondent die over de voorkeuren sprak, kreeg in totaal dus 25 vragen en elke respondent die 

niet over de voorkeuren sprak negentien. Ook dit betroffen open vragen. Aan de hand van prompts 

en probes werden hierbij subvragen gesteld. Deze konden een open of gesloten karakter 

aannemen (vb. “Ervaart u BDSM dan eerder als een hobby, seksuele activiteit, levensstijl, 

identiteit,… of hoe zie ik dat juist?”).  

Op advies van de ethische commissie, werd twee maanden na het interview een tweede vragenlijst 

online doorgestuurd om na te gaan of de afname van het interview invloed had op het welbevinden 

van de cliënt of op de therapeutisch relatie met de hulpverlener (bijlage 5). Hierbij stond een 

vrijblijvende mogelijkheid voor een gesprek met de onderzoeker of begeleider van de masterproef 

vermeld indien het welbevinden achteruit gegaan was, waarin naar een hulpverlener 

doorverwezen kon worden.  

Procedure 

Als eerste stap werden de concepten uit de onderzoeksvraag geconcretiseerd. Onder 

hulpverlening wordt elke vorm van psychologische zorgverlening verstaan die toegediend wordt 

door een psycholoog, therapeut of psychiater. De doelgroep omvat alle participanten die hulp 

zochten omwille van psychische klachten. Onder de term BDSM-liefhebber wordt iedereen 

verstaan die zichzelf identificeert als BDSM’er, interesse heeft in een of meerdere facetten van het 

acroniem, of een of meerdere facetten praktiseert of gepraktiseerd heeft. Deze ruime 

conceptualisatie draagt bij tot het bekomen van een zo ruim mogelijk beeld van BDSM-liefhebbers. 
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Uit de literatuur bleek dat BDSM-voorkeuren niet steeds gepaard gaan met seksuele activiteiten. 

Deze conceptualisatie houdt hier rekening mee, alsook worden respondenten die BDSM-

verlangens hebben, maar niet praktiseren ook in het onderzoek geïncludeerd. Onder de term 

belevingen wordt iedere cognitieve, emotionele of gedragsmatige ervaring die in of na interactie 

met de hulpverlener aanwezig is, begrepen. De interviewvragen werden opgesteld vanuit de 

literatuur en werden geïnspireerd op onderzoeksresultaten van Kolmes et al. (2006), Lawrence & 

Love-Crowell (2008) en Seeuws (2013).  

Bij het opstellen van het interview werd inspiratie gehaald uit het model van Mortelmans 

(Mortelmans, 2009, zoals geciteerd in Van Parys, 2016). Dit model houdt in dat het interview start 

met een vraag om de respondent op het gemak te stellen. Zo werd in dit interview gestart met de 

openingsvraag “Op welke manier ben je over het onderzoek te weten gekomen en wat heeft jou 

gemotiveerd om deel te nemen”. Vervolgens wordt een introductievraag gesteld waarbij aan de 

hand van een brede open vraag het gesprek richting de kern van het onderzoek gestuurd wordt. 

Hiervoor werd de vraag “Kan je eens vertellen wat BDSM voor jou betekent?” gebruikt. Nadien 

worden een aantal vragen gesteld waarbij de aandacht geleidelijk aan nog meer naar de kern van 

het onderwerp verschoven wordt. In het model van Mortelmans zijn dit de “Transition questions”. 

Vervolgens werden de kernvragen gesteld. Deze gaan specifiek in op de belevingen en wensen van 

BDSM-liefhebbers in hulpverlening. Als “Closing question” werd de vraag “Zijn er dingen die je 

graag nog zou vertellen, die ik niet of beperkt bevraagd heb?” gesteld om de afronding van het 

interview in te leiden. 

Alvorens het onderzoek te starten, kregen de participanten elektronisch (via email, antwoord op 

Fetlife) informatie over het doel van het onderzoek, de vertrouwelijkheid van de gegevens, en wat 

er verder met de gegevens gedaan werd. Kort samengevat omvat deze uitleg de anonieme 

verwerking op groepsniveau, waarbij specifieke tekstelementen van het individu anoniem 

weergegeven werden. Alle namen, specifieke plaatsen, beroepsomschrijvingen, en andere 

herkenbare details vermeld in het interview, worden weg gelaten in de transcripties. Na het 

verkrijgen van deze informatie, werden ze uitgenodigd voor het interview op een datum die de 

deelnemer past en op een locatie die in Ugent beschikbaar was. Mijn positie als onderzoeker in 

het kader van een thesis over de ervaringen van BDSM-beoefenaars in de hulpverlening, werd 

duidelijk gemaakt aan de participanten. Nadien kon de afname van de interviews van start gaan.  
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Alvorens het interview van de respondenten af te nemen, werden 2 verschillende methoden 

gebruikt ter pilootstudie. Twee bestuursleden van de studentengroep ‘Kajira’ overliepen de vragen 

om op die manier feedback te geven. Beide bestuursleden hebben een uitgebreide kennis over de 

BDSM-gemeenschap en de belevingen van de liefhebber. Eén van de twee bestuursleden heeft in 

het verleden psychologische hulpverlening gehad. Met dit bestuurslid werd het interview 

afgenomen om een beter zicht te krijgen op haar beleving als ervaringsdeskundige. Daarnaast 

werden de interviewvragen voorgelegd aan onderzoekster J. Seeuws, ervaren onderzoekster in de 

BDSM-gemeenschap van Vlaanderen. Uit deze pilootstudies kwam volgende feedback naar voor: 

het onderwerp van het onderzoek was redelijk goed afgebakend en de vragen bleven specifiek bij 

de ervaringen in de hulpverlening, waardoor de analyse en resultaten nauw zullen aansluiten bij 

de onderzoeksvragen. Uit het afgenomen interview volgde de feedback om de vraag wat BDSM 

voor de respondent betekent meer naar voren te plaatsen, zodat het interview meer 

laagdrempelig ingeleid werd. Voordien stond de vraag wat mensen motiveert over hun voorkeuren 

te vertellen eerst. Deze vraag overviel de respondent. Ook werden bij enkele vragen prompts en 

probes toegevoegd na de feedback. Algemeen werd aangegeven dat de vragen zeer open en breed 

gesteld zijn, wat voordelig is voor het exploratief karakter van het onderzoek, maar dat sommige 

vragen zo breed gesteld zijn dat het moeilijk is om een antwoord te bedenken. Bij het beluisteren 

van dit pilootinterview werd opgemerkt dat er diepgang miste in sommige antwoorden. De extra 

prompts konden meer verdiepend werken. Als laatste werden enkele interessante vragen 

toegevoegd door het krijgen van feedback en door het beluisteren van het eerste interview (bv. 

“zou je graag een hulpverlener hebben die zelf liefhebber is”, “heeft de hulpverlening een invloed 

gehad op uw BDSM-beleving en hoe”). Na de pilootstudie en verwerking van feedback, werd de 

dataverzameling gestart.  

De dataverzameling vond hoofdzakelijk plaats in de maanden augustus, september en oktober van 

2016. Als locatie voor het verzamelen van de data, werd gekozen voor één van de lokalen van de 

universiteit Gent. Er werd één afnamemoment voorzien in een gesprekslokaal in de Thomas More 

hogeschool in Antwerpen. In deze ruimtes waren geen andere personen dan de onderzoeker en 

deelnemer aanwezig, zodat de deelnemer vertrouwelijk kon spreken. Verder werd gebruik 

gemaakt van een dictafoon om de interviews op te nemen. De opnames werden volledig 

getranscribeerd. Het verloop van de interviews was zeer rustig. Er zijn geen onverwachte of intense 

emoties geweest. Praktisch gezien zijn er twee interviews onderbroken geweest, éénmaal door 

dubbele bezetting van het lokaal en éénmaal door een ontruiming van de ruimte wegens 

bomalarm. Deze interviews konden nadien ongestoord verder plaatsvinden in een andere neutrale 
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ruimte. De interviews duurden aanvankelijk tussen 30 en 70 minuten, naargelang het verhaal van 

de participant.  

Tijdens de afname van het interview werd duidelijk dat alle respondenten de voorkeuren in 

minimaal één begeleiding benoemd hadden, maar er wel enkele respondenten waren die wel over 

de voorkeuren spraken in de meest recente begeleiding(en), maar niet in eerdere processen. 

Hierdoor werden de specifieke vragen voor respondenten die er wel over gesproken hebben en 

respondenten die de voorkeuren niet besproken hadden, gecombineerd. Voor hen was het 

maximaal aantal vragen 28 en werden eerst de vragen rond het niet vertellen gesteld, gezien dit 

het meest aansloot bij de chronologie van hun ervaringen.  

De contacten werden als aangenaam ervaren door de onderzoeker. Respondenten omschreven 

hun ervaringen op een vlotte en enthousiaste manier. Meteen na het interview werd mondeling 

bevraagd hoe het interview ervaren werd. Hierin werd aangegeven dat respondenten het 

aangenaam vonden om over hun ervaringen te kunnen spreken en ze de indruk hadden voldoende 

ruimte te krijgen om alles te vertellen wat ze belangrijk vonden. In de follow up vragenlijst, werd 

aangegeven dat het onderzoek als licht aangenaam ervaren werd (dit was op een vijf punten 

lickertschaal van heel aangenaam naar heel onaangenaam). In deze vragenlijst werd ook gepeild 

naar het welbevinden, de ervaring van de klachten, en van de therapeutische relatie na afname 

van het interview. Hieruit volgde dat er geen veranderingen waren op het gebied van de 

therapeutische relatie (N = 5). De klachten waren ofwel niet veranderd (N = 3) ofwel licht verbeterd 

(N = 1) ofwel sterk verbeterd (N = 1). Ook in het algemeen welzijn werd geen verandering (N = 3) 

of een lichte vooruitgang (N = 1) of een sterke vooruitgang (N = 1) teruggevonden.  

Validiteit en Betrouwbaarheid 

Om de validiteit van het onderzoek te optimaliseren, diende een onderscheid gemaakt te worden 

tussen interne en externe validiteit. Om de interne validiteit te garanderen (met andere woorden 

om na te gaan of de interviews wel degelijk de concepten meten die ik wenste in kaart te brengen), 

werd gebruik gemaakt van de 2 pilootstudies. Op die manier werd een antwoord verkregen op de 

vraag of de interviewvragen werkbaar waren. Uit de antwoorden en feedback werd meer 

duidelijkheid bekomen of de vragen de belevingen van BDSM-liefhebbers voldoende omvatten. 

Tijdens de analyses van de interviews werd verschillende keren supervisie geboden, waarin 

fragmenten van meerdere interviews naast elkaar getranscribeerd en vervolgens vergeleken 

werden. De transcripten waren nagenoeg hetzelfde. Uit de codering kwam de feedback naar voor 
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dat de codes nauwer mochten aansluiten bij de letterlijke tekst. Deze vorm van 

onderzoekstriangulatie 18  komt de interne validiteit ten goede. Na het uitschrijven van de 

resultatensectie, werden de resultaten voor feedback naar de respondenten toegestuurd. Hierbij 

werd nagegaan of interpretaties juist gemaakt werden en de respondenten zich herkenden in de 

resultaten. Dit komt de ‘testimonial validity19’ ten goede. Externe validiteit meet of de gevonden 

conclusies in het onderzoek niet enkel van toepassing zijn op de geselecteerde steekproef maar 

tevens op de doelpopulatie. Door het explorerend karakter van dit onderzoek, is het moeilijker om 

de externe validiteit te waarborgen. Naast de validiteit dient tevens de betrouwbaarheid 

gewaarborgd te worden. 

Voor de betrouwbaarheid is de rol van de onderzoeker een niet te onderkennen factor (Malterud, 

2001). De onderzoeker heeft een actieve rol in het rekruteren van respondenten, het opstellen van 

de onderzoeksmaterialen (namelijk de vragenlijst en het interview) en het analyseren van de data. 

In kwalitatief onderzoek geldt dat de achtergrond, overtuigingen, waarden, verwachtingen en 

theoretische achtergrond van de onderzoeker onvermijdelijk een rol zal spelen (Malterud, 2001). 

Eén van de methoden om de rol als onderzoeker in kaart te brengen, is het bijhouden van notities, 

waarin mijn verwachtingen, bevindingen en sociaal culturele achtergrond genoteerd werden, om 

zo de reflexiviteit 20  te garanderen tijdens het volledige onderzoeksproces en mogelijke 

vertekeningen vanuit het eigen referentiekader zo veel mogelijk te elimineren. Ook werd de 

respondent benaderd met zo weinig mogelijke verwachtingen en op een zo objectief mogelijke 

wijze. Hierom werd bewust gekozen om de literatuur tijdens de hele dataverzameling, analyse en 

resultaten niet te hernemen. In volgende alinea volgt een kort overzicht van de voornaamste 

bedenkingen over hoe ik, als onderzoeker een invloed kan gehad hebben op de interpretatie van 

de resultaten.  

Zowel in mijn opleiding toegepaste psychologie als klinische psychologie kwamen 

gesprekstechnieken zeer uitgebreid aan bod. Hierin werd gehamerd op de basisgrondhouding 

waarin actief luisteren, empathisch reageren en het inleven in het referentiekader van de cliënt 

een centrale rol speelde. Hierdoor nam ik een aanvaardende basishouding tegenover de cliënt als 

                                                           
18 Onderzoekstriangulatie is een vorm van triangulatie waarbij verschillende onderzoekers min of meer 
onafhankelijk aan dezelfde gegevens werken (Baarda et al., 2001). 
19 Testimonial validity  is  een begrip van Stiles (1993). Hij omschrijft hiermee dat  participanten zelf de 
validiteit van de resultaten bevestigen door aan te geven dat de resultaten juist geïnterpreteerd zijn. 
20  Reflexiviteit kan omschreven worden als het reflecteren over de rol van de onderzoeker 
gedurende het gehele onderzoeksproces  
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impliciete norm aan. De aanvaarding van de cliënt met zijn voorkeuren, verwachtte ik dan ook 

terug te vinden in de resultaten. Tevens is mijn rol als toekomstig hulpverlener met interesse in 

onderwerpen rond seksualiteitsbelevingen belangrijk om mee te nemen. Op het moment dat ik 

interviews afnam, was ik ook reeds gestart met mijn stage. Mijn stagementor, die seksuologe was, 

gaf mij wekelijks supervisie rond therapeutische vaardigheden en ik woonde zeer veel van haar 

sessies bij. Gezien ik zelf interesse heb in een bijkomende opleiding als seksuologe, was zij des te 

meer een voorbeeld voor mij. Haar ruimdenkende houding en openheid in het bespreken van 

seksualiteit kan zo ook meer een impliciete norm voor mij geworden zijn. Zo zullen ook haar 

supervisies een invloed gehad hebben op wat ik als goede en minder goede therapeutische 

vaardigheden aanschouw. Hierdoor is het mogelijk dat ik verhalen van de respondent sneller ga 

interpreteren in termen van deze vaardigheden. Aanvankelijk had ik op de Kajira-praatavond 

vernomen dat liefhebbers deze thesis interessant vonden omdat ze een vermoeden hadden dat 

veel mensen de voorkeuren niet durfden benoemen of slechte ervaringen hadden waarbij het 

onderwerp voor de hulpverlener taboe bleek te zijn. Hierdoor startte ik het onderzoek met de 

verwachting veel negatieve ervaringen te horen.  

Data-analyse 

Het doel van deze studie is een breed exploratief beeld te bekomen van een materie die tot op 

heden zelden onderzocht werd. Hierdoor werd geopteerd voor thematische analyse. Thematische 

analyse wordt door onderzoekers Braun & Clarke (2006) gedefinieerd als “een methode om 

patronen (thema’s) binnen de data te identificeren, analyseren en rapporteren” (p 79). Het 

voordeel aan thematische analyse is dat het een flexibele methode is, die geen beroep doet op 

een theoretische omkadering. De methode tracht via de thema’s een gestructureerde en 

gedetailleerde, doch samengevatte beschrijving van de data te bekomen. Hierbij werden volgende 

keuzes vooropgesteld: Er werd geopteerd voor een rijke omschrijving van de data met als doel de 

belevingen en de data zo alles omvattend mogelijk weer te geven. Thema’s werden op een 

inductieve manier samengesteld, waarbij ze nauw aansloten bij de ruwe data. Dit is een ideale 

methode bij een thema waar maar weinig kennis over is vanuit de literatuur. Om zo nauw mogelijk 

aan te sluiten werden de data op semantische wijze geanalyseerd en werden dieperliggende 

interpretaties voornamelijk in de discussie gemaakt. Enkele opmerkelijke ervaringen van 

respondenten kunnen nadien verder uitgediept worden om de diversiteit sterker in kaart te 

brengen. Als leidraad werd het artikel van Braun & Clarke (2006) gebruikt. Deze onderzoekers 

stelden verschillende stappen op om de data te coderen. 
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In een eerste stap werden alle data getranscribeerd en meermaals geëxploreerd. Tijdens deze 

eerste fase was het de bedoeling een grondige kennis van de data te bekomen (Braun & Clarke, 

2006). Daarbij werden nota’s opgesteld waarin eerste ideeën, interpretaties en bedenkingen 

bijgehouden werden (zowel op tussengevoegde bladen als door te markeren en aantekeningen te 

maken in de tekst zelf). Deze nota’s werden, net als alle analyses en coderingen, transparant 

weergegeven aan de begeleider. Een tweede stap vormt de initiële codeerfase, die manueel 

uitgevoerd werd. De codes werden in kantlijnen toegevoegd en interessante uitspraken werden 

gemarkeerd. Dit waren potentiële citaten. De supervisies hielpen hierin manifeste codes te 

gebruiken om zo dicht mogelijk bij de data te blijven. Dit coderen is een eerste categorisatie van 

de data in afzonderlijke betekenisvolle gehelen, waarbij zo veel mogelijk relevante codes 

verzameld werden om de complexiteit en diversiteit van belevingen op te nemen. Deze codes 

omvatten de kern van de data.  

Nadien werden deze codes in de derde fase samengevoegd tot thema’s. Vooreerst werden codes 

die overlapten of verband hielden met elkaar samengevoegd tot sub thema’s. Hierbij werd 

getracht om de overkoepelende kern te benoemen. Nadien werd een terugkeer gedaan naar de 

data om na te gaan of alle belangrijke aspecten van het thema gecodeerd waren en werd de 

interne homogeniteit en externe heterogeniteit voor het eerst nagegaan. Uiteindelijk werden de 

subthema’s ondergebracht onder hoofdthema’s, waarbij de categorisatie van enkele subthema’s 

nog verschoven zijn. Alle thema’s worden in een vierde fase nog een keer nagekeken op interne 

homogeniteit en externe heterogeniteit (Braun & Clarke, 2006). Dit werd bepaald aan de hand van 

‘trial and error’, waarbij de data verschillende malen overlopen en gereorganiseerd werden. Om 

de objectiviteit zo hoog mogelijk te houden, werd de ondersteuning van een externe studiegenoot 

als tweede opinie ingeschakeld. Hierbij werd de validiteit van de thema’s nagegaan door te kijken 

of de thema’s een accurate weerspiegeling vormen van de data. Tot slot werden de thema’s 

getiteld, en werden de bevindingen in de resultatensectie uitgeschreven en ondersteund door 

bijhorende citaten. Naast de validiteit van de thema’s werd de validiteit van de volledige codering 

zo hoog mogelijk gehouden. Om dit te kunnen waarborgen, werkte de begeleider van de 

masterproef afzonderlijk een aantal analyses uit en bood hij ten allen tijde supervisie bij de analyse. 

Zo werd de themastructuur door hem nagekeken, waarbij aangegeven werd dat er veel thema’s 

waren en sommigen samengenomen konden worden. Ook werden aanvankelijk de subthema’s 

verder opgesplitst in verdere onderverdelingen, waardoor er drie niveaus waren in de thema’s. Na 

de feedback werd de structuur beperkt tot een onderverdeling tussen hoofdthema’s en 

subthema’s om de analyse en resultaten overzichtelijker weer te kunnen geven. Inhoudelijk 
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werden weinig wijzigingen aangebracht. Enkel de naamgeving van enkele thema’s veranderde. In 

komende alinea zal deze structuur verduidelijkt worden aan de hand van een voorbeeld.  

De eerste stap start vanuit een citaat dat gecodeerd wordt door manifeste codes. Zo werd het 

citaat: “een uitlaatklep. Dat heeft mij vroeger geholpen om jah, niet zeggen bepaalde zaken te 

verwerken, maar eerder om mij op bepaalde vlakken wat meer zelfvertrouwen te geven en jah, ik 

merk nu ook mij meer het recht op mijn eigen lijf te geven” gecodeerd in volgende codes: “een 

uitlaatklep”, “geeft meer zelfvertrouwen” en “recht op eigen lijf”. Door deze manifeste codering, 

worden interpretaties en de bijhorende interpretatiebias in een eerste fase zo veel mogelijk 

uitgesloten. In een tweede fase werden deze ondergebracht in de rubriek “BDSM vormt een 

positieve waarde in mijn leven”. Hier werden ook codes van andere respondenten aan toegevoegd, 

waaronder ““een passie, “plezier”,  “leuke manier van intiem zijn met partner”, “bron van plezier, 

kracht, rust en ontspanning” de voornaamste zijn. Uiteindelijk  werd het subthema “positieve 

waarde” samen met de subthema’s “belangrijk deel van de persoonlijkheid” en “belangrijk deel in 

de relationele beleving” samengevoegd onder  het hoofdthema “BDSM, it’s a way of life”. Nadien 

werd de heterogeniteit en de homogeniteit van de thema’s nagekeken en werd besloten de 

subthema’s “belangrijk deel van de persoonlijkheid” en “belangrijk deel van de relationele 

beleving” samen te nemen, gezien beiden zeer vaak samen aangehaald werden”. Via deze 

werkwijze werd heel de themastructuur gevormd. De grootste uitdaging in het proces was het 

garanderen van de interne homogeniteit en externe heterogeniteit binnen de thema’s aangezien 

de verschillende thema’s nauw bij elkaar aansloten. Het overleg met de externe studiegenoot hielp 

hierin en was tevens bevorderlijk voor de onderzoekstriangulatie.  
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Resultaten 

Aan de hand van thematische analyses konden zes hogere orde thema’s met bijhorende 

subthema’s onderscheiden worden. In figuur 1 worden deze schematisch weergegeven. Alvorens 

in te gaan op de themastructuur, volgt een kort overzicht van de algemene ervaringen. Acht 

deelnemers gaven overwegend positieve ervaringen aan bij het spreken over hun voorkeuren in 

therapie. Eén deelnemer omschreef zowel een positieve als een negatieve ervaring bij twee 

verschillende hulpverleners. Eén deelnemer ervoer zijn ervaring als eerder neutraal. Tot slot 

haalden twee deelnemers overwegend negatieve ervaringen aan.  

In het eerste hoofdthema wordt ingegaan op de betekenis van BDSM voor de liefhebber. Sommige 

respondenten ervoeren het eerder als een geaardheid of inherent deel van de persoonlijkheid. 

Anderen spraken over een levensstijl, iets dat de intieme of seksuele relatie typeert. Het tweede 

thema gaat in op hoe de BDSM-liefhebber de kijk van de buitenstaander op zijn voorkeuren 

beleeft. Algemeen ervaart de liefhebber een stigma in de maatschappij. Dit heeft als effect dat er 

slechts in zeer selectieve kringen gesproken wordt over de voorkeuren. Liefhebbers uitten een 

angst voor negatieve gevolgen bij het benoemen van hun voorkeuren, zoals onbegrip en afkeuring 

van anderen. Hierdoor vertelden veel liefhebbers minder tegen anderen dan ze wensten.  

Vanaf het derde thema wordt de focus verlegd naar de hulpverlening. De liefhebber ervoer typisch 

een angst om over zijn voorkeuren te spreken, maar gaf aan dat hij het belangrijk vindt open te 

kunnen zijn over zijn of haar ervaringen. De liefhebber ervoer dat de hulpverlener hem slechts leert 

kennen door hier weet over te hebben. Ook werd het benoemen van de voorkeuren als screening 

gebruikt om de reactie van de hulpverlener na te gaan. Een ideale reactie wordt gekenmerkt door 

sensitiviteit, interesse en een open houding naar de beleving van de cliënt toe, waarbij de 

hulpverlener de cliënt en diens belevingen aanvaardt, extra informatie opdoet en transparant is 

betreffende de eigen mening rond de voorkeuren. De laatste twee thema’s gaan in op hoe de 

reacties ervaren werden. Positieve reacties waren een uiting van een open houding, 

onvoorwaardelijke acceptatie en goedkeuring van de voorkeuren. Deze ervaringen versterkten de 

therapeutische relatie en liefhebbers spraken over een positieve invloed op de verdere therapie. 

Negatieve ervaringen waren er waarin weinig ruimte ervaren werd om erover te spreken. De 

vooroordelen werden te weinig in vraag gesteld of de basisbeleving werd niet ondersteund. Als 

reactie hierop klapte de respondent toe of werd de hulpverlening resoluut beëindigd.  
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Figuur  1. Schematisch overzicht van de hoge orde thema’s, subthema’s, en de deelnemers die deze subthema’s aangehaald hebben 
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In volgende paragrafen worden de thema’s nader besproken en verduidelijkt aan de hand van 

citaten van de respondenten.  

Thema 1: BDSM, in de Slaapkamer en zo Veel Meer 

Dit thema omvat hoe de liefhebber zijn BDSM-verlangens ervaart en welke plaats BDSM in hun 

leven inneemt. Alle deelnemers ervaren BDSM als een belangrijk deel in het leven. Hierin wordt 

het meestal gezien als een deel van de persoonlijkheid, levensstijl of als een seksuele of relationele 

beleving. Hierbij wordt vaak aangegeven dat BDSM een positieve connotatie heeft voor de 

beoefenaar.  

BDSM vormt een belangrijk aspect van de persoonlijkheid, de seksuele beleving, de 
relatie. 

Acht van de elf BDSM-liefhebbers omschrijven hun voorkeuren als iets zeer typerend voor hen. 

Hierin wordt het vaak omschreven als een rode draad in het leven of een levensstijl. Anderen 

spreken over een inherent deel van de persoonlijkheid, iets dat in het bloed zit of een geaardheid. 

Deze omschrijvingen duiden aan dat het iets is dat ingebakken zit en vroeg of laat tot uiting komt. 

Het is iets dat je bent, eerder dan iets dat je kiest. Dit wordt duidelijk in hoe Fran en Peter spreken 

over de ontdekking van de voorkeuren. De verlangens waren reeds aanwezig voor ze de term 

hoorden.  

Fran: “Ik vind toch wel dat het een deel aanvoelt van wie ik ben, zeg maar, euhm, ja het zijn 

bepaalde, ja gewoon gedachten en gevoelens die deel uitmaken van wie ik ben en als ik die 

wil ervaren en naar buiten brengen, dan kom ik terecht in wat blijkbaar de BDSM-wereld is”. 

 

Peter: “Mijn interesse was er al, zonder dat ik het wist. Maar ik heb het een naam kunnen 

geven, mijn gevoelens en de dingen waar ik nood aan had”. 

 

Lara is één van de respondenten die spreekt over een geaardheid. Hiermee maakt ze de 

vergelijking met de holebi gemeenschap. Deze vergelijking komt nog enkele keren terug. Nena 

maakt de vergelijking met de holebi gemeenschap als het gaat om de angst om gediscrimineerd te 

worden en Gaetana spreekt over het in de kast zitten. De beleving van de holebi’s blijkt nauw aan 

te sluiten bij de beleving van de BDSM-liefhebbers. Net als Fran en Peter benadrukt Lara de 

ervaring dat alles op zijn plaats viel tijdens de ontdekking.  
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Lara: “Ik weet ook, dat zit gewoon in het bloed. Punt. Ja, dat is een deel van u, allé ja een 

deel van die persoonlijkheid hé. Allé ik zeg ook altijd rode draad, ja geaardheid. Als ik zeg 

dat het in iemand zijn bloed zit (…) Ik had bij de afspraak bij die meester het gevoel van: ik 

ben thuis. Dat ik echt merkte van allé, de puzzelstukjes vallen op hun plaats”. 

 

Al deze ervaringen benadrukken het belang voor de beoefenaar. Ook de omschrijving dat ze de 

voorkeuren altijd al geweten of aangevoeld hebben, komt meermaals terug. Vaak wordt 

aangegeven dat het alledaagse leven er door gekenmerkt wordt. Het wordt omschreven als iets 

dat noodzakelijk is in het leven en niet gemist kan worden.  

Naast een aspect in de persoonlijkheid, wordt BDSM ook als een relationele of seksuele beleving 

omschreven. Bijvoorbeeld bij Carlos gaat elke seksuele ervaring gepaard met een BDSM-ervaring. 

Verder zijn er liefhebbers die ‘vanilla’ seksualiteit afwisselen met BDSM seksualiteit en voor nog 

andere liefhebbers is BDSM een vorm van intimiteit die niet seksueel getint hoeft te zijn.  

Carlos : “voor mij is dat heel sterk gelinkt aan mijn seksuele beleving en een ex van mij zei 

ooit: gij kunt geen gewone vanillaseks hebben, dat zit niet in u, dat zal altijd, ook al zijt ge 

daar niet mee bezig, er zal altijd wel iets naar boven komen...”.  

Veel liefhebbers, waaronder Louïse geven aan dat de BDSM-beleving voor hen breder is dan die in 

de slaapkamer. Het wordt omschreven als iets dat gedeeld wordt met de partner en de algemene 

relatie kenmerkt. 

Louïse: “voor mij is het meer een deelaspect van mijn relatie. Het gaat net iets verder dan 

alleen seks of intimiteit (…). Ik voel mij daar ongelofelijk in thuis omdat dat een heel grote 

ontlading is voor mij. Ik vind dat een hele leuke manier van intiem zijn met mijn partner en 

iets bijzonders delen met mijn partner”.  

Net zoals Lara, bespreekt Louïse het gevoel van thuiskomen. Daarnaast benoemt ze het ontladende 

karakter van de BDSM-activiteiten. Het volgend thema toont aan dat zij niet alleen is in deze 

beleving.  
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BDSM-voorkeuren vormen een positieve waarde voor de beoefenaar. 

Verschillende participanten omschrijven dat ze geen leven zouden willen waarin geen plaats is om 

BDSM te beleven. BDSM wordt door hen dan ook omschreven als iets moois, iets dat gepaard gaat 

met positieve emoties, plezier, rust en passie, iets waar ze hun geluk in vinden.  

 

Gaetana : “het is iets waar ik niet echt zonder zou willen (…) ik zou het niet aangenaam 

vinden mocht ik op een bepaald moment geen enkele partner hebben met wie ik het zou 

kunnen delen”. 

Andere deelnemers geven aan dat BDSM hen tevens helpt in moeilijkere momenten. Zo wordt 

BDSM omschreven als een manier om bepaalde emoties te beleven en te kanaliseren.  

 

Nena : “Wat het betekent euhm. Dat is een grote bron van plezier, rust ook. Het is iets waar 

ik veel kracht uit haal, ook veel ontspanning tegelijkertijd (…). Ja, het heeft een heel positieve 

betekenis, het is echt een, jah, het is een beste vriend eigenlijk om het zo te zeggen (…). Van 

zodra dat ik het leerde kennen en daar mijn eerste stappen in zette, dan merkte ik dat ik 

véél beter met mijn eigen gevoelens om kon. Dus het is een manier om emoties te beleven 

ook en te kanaliseren, uzelf in balans te houden”. 

Waar Nena spreekt over beter met emoties omgaan, spreekt Lara specifieker over hoe BDSM haar 

helpt om met bepaalde moeilijkheden om te gaan. In het verleden heeft zij ervaringen gehad met 

seksueel grensoverschrijdend gedrag. Via BDSM heeft zij terug het gevoel zelf het recht op haar 

lichaam te hebben.  

Lara: “een uitlaatklep. Dat heeft mij vroeger geholpen om jah, ik zou niet zeggen bepaalde 

zaken te verwerken, maar eerder om mij op bepaalde vlakken wat meer zelfvertrouwen te 

geven en ook mij meer het recht op mijn eigen lijf te geven”.   

Thema 2: BDSM een Laatste Taboe? 

Een meerderheid van de deelnemers omschrijft selectief te zijn in wie ze het vertellen 
zodoende hun privacy of anonimiteit te garanderen. 

Slechts twee deelnemers geven aan open over hun voorkeuren te praten met anderen. Een aantal 

deelnemers bespraken het met niemand buiten de BDSM-gemeenschap. Veel respondenten 

spreken er eerder in gesloten kringen en met een beperkt aantal anderen over. Sommige 
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liefhebbers, zoals Lara, proberen bijvoorbeeld de BDSM-wereld en vanilla wereld gescheiden te 

houden door het gebruik van pseudoniemen in de BDSM-wereld. Kasper probeerde dit door het 

BDSM-milieu verder van huis op te zoeken om geen bekenden tegen te komen. Een aantal 

deelnemers vertellen het voornamelijk tegen personen die ver van hun vaste vriendenkring staan 

zodat de informatie niet in de vriendenkring verspreid kan worden.  

Kasper : “de vrienden die het weten zijn euhm losse vrienden buitenaf die niet met mijne 

grote vriendenkring contact hebben, zowat dat ik zeker ben dat het dan niet de ronde begint 

te gaan binnen vrienden. Ten tweede: mensen waar dat ik toch een zekere discretie kan van 

verwachten (…). Ik ben vooral actief in het Franstalige milieu. Ik ben destijds naar die kant 

getrokken omdat ik daar zeker niemand kon tegenkomen die mij kende”. 

Anderen, waaronder Jo bespreken het juist voornamelijk met mensen die dicht bij hen staan, die 

ze vertrouwen en waarvan ze geloven dat deze personen het privé kunnen houden. Dit laatste is 

de meest vernoemde voorwaarde.  

Jo : “Ik doe het sowieso niet zoveel, allé beperkte groep en vooral waarvan dat ze enerzijds 

mij ergens begrijpen en anderzijds ook zo gewoon omdat ik wel ergens wil dat er 

maatschappelijk kan over gepraat worden. (…) en als dat dan mensen zijn die ik vertrouw en 

waarvan je weet dat ze dat niet doorvertellen, dan kan ik dat wel vertellen en meest- en tot 

nu toe hebben ze het allemaal goed opgenomen, dus”. 

Jo is niet de enige die omschrijft dat de mensen aan wie hij het toevertrouwde, het goed 

opgenomen hebben. Ook Gaetana en Peter brachten dit aan en ook Bert, die het in de groepssessie 

benoemde, zei dat de groepsgenoten geïnteresseerd gereageerd hebben.  

De liefhebber ervaart een stigma in de maatschappij. 

Het stigma in de maatschappij is iets dat elke deelnemer doorheen het interview benoemd heeft. 

Deelnemers ervaren dat hun voorkeuren afgekeurd worden door de samenleving.  Daarbij geven 

ze aan dat er veel vooroordelen zijn over BDSM en dat het vaak beperkt gekend is. Louïse vertelt 

dat vooral het gebruik van zweepjes en de “SM” aspecten zijn gekend. De onderliggende 

dynamieken van dominantie en submissie zijn door de samenleving minder bekend. Kasper sluit 

hierbij aan dat het ook extremer voorgesteld wordt dan dat de liefhebber de voorkeuren ervaart. 
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Ook ervaren deelnemers dat het in de maatschappelijke perceptie vaak een perverse en/of 

pathologische connotatie krijgt, zoals Fran en Louïse hieronder benoemen.  

Fran: “maar ik heb ook wel de indruk dat als ik open ben, ik dan vreemd over kom, dat veel 

mensen dan toch wel iets hebben van euhm “ik snap dit niet of dit is niet normaal”. Zo’n 

soort van judgmental houding aannemen”. 

Louïse: “Dat sprak mij wel enigszins aan, maar gezien er toch ook een maatschappelijk 

taboe op lag, dacht ik van jah neen ik ben een straight A student. Ik zit ook in heel wat 

vrijwilligerswerk met een kwetsbare doelgroep, dus ik dacht ja kom, we gaan dat laten 

voor wat dat het is, maar uiteindelijk twee jaar later dan toch geïnteresseerd in BDSM”.  

Fran bespreekt dat anderen haar beleving vreemd vinden. Louïse geeft aan dat ze zelf 

tegengehouden werd in het exploreren van de voorkeuren door het taboe dat ze ervaren heeft. 

Ook andere respondenten, waaronder Theo omschreven hoe het stigma in de maatschappij een 

invloed heeft op de beleving van de liefhebber. Vaak vormt het aanvankelijk een belemmering om 

de voorkeuren te gaan exploreren en kan de ontdekking en outing van de voorkeuren gepaard 

gaan met een vermindering van het psychisch welzijn vanwege gevoelens van angst en schaamte.  

Theo: “ja voor mij is dat gewoon een dagelijks ding in mijn leven. Dus dat heeft wel redelijk 

voor wat verwarring gezorgd en wat problemen waarschijnlijk. Dat heeft me ook wat 

gevormd (…) Want de eerste keer dat ik haar vertelde dat ik interesse had in BDSM, heb ik 

’t zelfs op een briefje geschreven omdat ik me zo schaamde voor mezelf (…) je wordt veel 

te veel als een rare bekeken en dat moet eruit”. 

Het doorbreken van het maatschappelijk stigma wordt meermaals als één van de motieven 

opgegeven om deel te nemen aan het onderzoek. De liefhebber uit hierbij de wens dat de 

buitenwereld tot een accurater beeld zou komen van de BDSM-gemeenschap. Zo gaven Nena en 

Louïse aan dat ze soms tegen anderen zouden willen kunnen aangeven dat het er anders aan 

toegaat dan algemeen gedacht wordt.  

De liefhebber omschrijft een angst dat anderen hen afkeuren omwille van de voorkeuren. 

Veel liefhebber geven aan hun voorkeuren enkel toe te vertrouwen tegen mensen die “ermee om 

kunnen”. Zo vertellen Gaetana en Bert het voornamelijk tegenover mensen waarvan ze vermoeden 
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dat deze ervoor open staan en hen niet zullen afkeuren. De angst voor afkeuring is iets dat zeer 

vaak terugkomt in de ervaringen. Liefhebbers vermoeden dat de voorkeuren bespreken negatieve 

gevolgen zal hebben of dat die informatie verkeerd gebruikt zal worden. Enerzijds is er de vrees 

dat anderen hen zullen afwijzen of veroordelen omwille van hun belevingen, zoals Bert hieronder 

omschrijft.  

Bert: “Meestal vertel ik dat wel aan mensen waarvan ik relatief zeker ben, dat ik weet dat 

ze daarvoor openstaan. Dat ze dat niet direct gaan afdoen als iets freaky of euh als iets 

gestoord ofzo”.    

Anderzijds is er ook de vrees dat ze beperkt zullen worden in hun beroepsmatig leven. Nena en 

Lara benoemen dit als de angst voor het verliezen van een job, het beperkt worden in studies of 

het ervaren van problemen bij het vinden van een job.  

Nena: “Euhm het taboe daarrond op zich, dus ge weet nooit hoe dat iemand er gaat op 

reageren. Nu als ge zegt dat ge holebi zijt, dan weet ge ook niet hoe dat iedereen gaat 

reageren, maar dan weet ge wel dat ge redelijk wat mensen en organisaties achter u 

geschaard kunt krijgen als ge gediscrimineerd wordt. Terwijl met BDSM, ik denk dat wij in 

een kantelperiode zitten. Ik hoop het, maar ik durf het niet goed zeggen omdat mensen 

slecht kunnen reageren en ik ook weinig mensen achter mij heb die mij dan zouden kunnen 

verdedigen. Los daarvan, het beroepsleven ook. Ik zou nergens willen beperkt worden in 

mijn studiekansen of job”. 

Veel respondenten geven aan dat ze meer zouden willen kunnen vertellen. 

Veel respondenten spreken minder over BDSM in hun omgeving dan ze zouden wensen. Hierin 

komen twee aspecten aan bod. Ten eerste uit de liefhebber dat ze hun eigen verhaal meer kwijt 

willen kunnen. Zo wordt omschreven dat ze ervaringen willen kunnen delen of minder willen 

verzwijgen voor de nabije omgeving. Het verzwijgen van de voorkeuren geeft het gevoel minder 

open te kunnen zijn over zichzelf, woorden te moeten wegen, wat vaak gepaard gaat met een 

frustrerend gevoel.  

Gaetana: “Wel ik ben heel gefrustreerd wanneer ik het niet kan vertellen omdat ik het niet 

leuk vind om in de kast te zitten (…) Ja ik vind het niet leuk om niet volledig open te kunnen 

zijn over mezelf en over wat belangrijk is in mijn leven”. 
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Kasper: “ik kan er niet open genoeg over zijn (…) dat is iets waar dat ik toch wel wat mee 

zit. mijn kinderen weten daar bijvoorbeeld niets van en dat is gewoon- ik heb daar soms 

een slecht gevoel bij. Ik weet dat dat het beste is, denk ik, dat ik dat hen niet zeg, anderzijds 

als ik naar een munch toe ga euhm, moet ik altijd één of ander verhaal vertellen. Vragen 

mijn kinderen: “naar waar gaat papa vanavond?” en dat is altijd- daar heb ik altijd wel een 

wrang gevoel bij dat ik niet gewoon ronduit kan zeggen: “ik ben naar een munch”.  

Zowel Kasper als Gaetana spreken voornamelijk over de frustratie niet open te kunnen zijn over 

zichzelf. Daarnaast lijkt bij Kasper ook het wrang gevoel niet eerlijk te kunnen zijn tegenover 

anderen mee te spelen. Naast het kwijt kunnen van het eigen verhaal, speelt de wens meer te 

kunnen vertellen om zo het beeld van de ander te kunnen verruimen en de vooroordelen bij 

anderen te kunnen rechtzetten. Jo benoemt dat hij graag meer over zijn voorkeuren zou spreken 

om het meer maatschappelijk aanvaardbaar te maken. Ook Louïse benoemt een verlangen om 

vooroordelen in maatschappelijke discussies te kunnen rechtzetten.  

Louïse: “Anderzijds vaak maatschappelijke discussies, bijvoorbeeld op de werkvloer. Daar 

hoor ik vaak mensen praten en af en toe heb ik wel eens zin om te zeggen “denkt gij nu 

écht dàt dat er zo aan toe gaat”. 

Thema 3: “De Nood Erover te Praten in Therapie” 

Vanaf het derde thema wordt de nadruk verlegd van de algemene ervaringen in de ruimere 

omgeving, naar specifieke ervaringen in de therapeutische context. Centraal in dit thema staat dat 

de liefhebber veel belang hecht aan het kunnen spreken over zijn verlangens in therapie, ongeacht 

of de hulpvraag hiermee gepaard gaat. 

De liefhebber ervaart een angst het te zeggen. 

Algemeen ervaart de liefhebber een gevoel van angst bij het benoemen van de voorkeuren. Deze 

angst heeft typisch betrekking op de reactie van de hulpverlener, waarbij gevreesd wordt dat deze 

veroordelend of afkeurend zal reageren.  

Bert: “Ik had vooral euhm bang voor de reacties omdat ik dacht van ja, als ik zie hoe dat de 

meeste mensen BDSM bekijken. Ja zo’n reacties, daar heb ik geen behoefte aan (…) het was 

wel redelijk moeilijk om dat naar buiten te brengen. Eumh ne keer dat dat gezegd was, was 

dat wel een soort van pak van mijn hart, maar ja het was niet simpel”. 
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Dit is iets dat bij de meeste respondenten terugkwam. Daarnaast wordt ook een angst genoemd 

vanuit de eigen schaamte rond de voorkeuren, waar Theo meer concreet op in gaat.  

Theo: “Ik heb gezegd dat ik haar iets moest vertellen, maar dat ik het erg moeilijk had om 

het over mijn lippen te krijgen. Ik zat daar in die zetel wel geheel gespannen en euh ik heb 

toen euh gewoon een blaadje en een stylo gevraagd en dat dan opgeschreven dat ik een 

BDSM’erke ben en toen heeft dat, euh heb ik iedere keer meer en meer mij proberen open 

te stellen en daarover te vertellen tegen haar (…) Maar ik was wel op zoek zo achter euh  ja 

- ik zei al dat ik altijd haar blik goed in de gaten had om te kijken of ze geen veroordelende 

blik of zo wierp”. 

In het eerste deel van het citaat treden de eigen twijfels sterk naar de voorgrond. In het tweede 

deel merk je dat hij net als Bert vreest voor de afkeuring van de therapeut. De reactie van de 

hulpverlener wordt gescreend op signalen van aanvaarding en afkeuring. Bij het omschrijven van 

de voorkeuren worden de woorden vaak gewikt en gewogen of worden belevingen eerst heel 

algemeen verwoord en worden deze na een goede reactie van de hulpverlener specifieker. Details 

over specifieke fantasieën of activiteiten blijven hierbij vaak uit. Bij Peter komt voornamelijk het 

zoeken naar woorden naar voor. De angst lijkt meer op de achtergrond te staan.  

Peter: “en dan in ene keer had ik iets van: ow wacht.., ik ging hier juist beginnen vertellen 

dat ik aan BDSM doe en dan was het effkes zoiets van ghohjah op mijn woorden zoeken”. 

De bespreekbaarheid vormt een grondvoorwaarde voor het opbouwen van een 
therapeutische relatie en/of een succesvolle therapie. 

Alle deelnemers benoemden hun voorkeuren in minimaal één van de hulpverleningstrajecten. 

Hierbij worden verschillende motieven gegeven die het belang om hierover te spreken 

benadrukken. Het eerste dat aangegeven wordt, is dat het belangrijk is om binnen de therapie 

open te kunnen spreken over wat er in je omgaat en wat je meemaakt. De liefhebber omschrijft 

dat alles op tafel moet gelegd kunnen worden om te kunnen spreken van een efficiënte therapie. 

Vanuit het eerste thema, was reeds duidelijk dat BDSM een centrale plaats heeft in het leven van 

de liefhebber. Bijgevolg is het niet verwonderlijk dat het grootste deel van de respondenten 

aangeeft dat BDSM een te belangrijk aspect is om te verzwijgen in therapie. Sterker kan 

geformuleerd worden dat gezien zo veel participanten BDSM als inherent aan de persoonlijkheid 

ervaren, de hulpverlener de cliënt onvoldoende zou kunnen leren kennen zonder het over de 
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voorkeuren te hebben. Kortom als er niet over gesproken wordt, zou therapie minder of niet 

werkzaam zijn.  

Nena: “Ik heb haar niet geconsulteerd omwille van mijn BDSM-verlangens, maar als zij met 

mijn problemen aan de slag gaat, moet zij echt weten wie ik ben en daardoor was het 

onvermijdelijk om te spreken over BDSM. Als ik daar niet over spreek, dan kan een 

therapeut nooit weten wie ik werkelijk ben en hoe ik in elkaar zit, dus dat is echt wel 

essentieel”. 

Lara: “ik moet hier wel volledig eerlijk kunnen zijn, dus ik denk dat ik dat de eerste of de 

tweede sessie al meteen gezegd heb, dat ik aan BDSM doe. Om haar reactie te hebben, 

want ja, als ze er niet mee ging om kunnen, dan is ze niet de juiste voor mij (…) allé voor 

mijn zelfbeeld of voor mijn therapie is het belangrijk dat ik open kan vertellen over wat dat 

ik meemaak en als ik dat niet open kan vertellen bij mijn eigen therapeut, dan zit ik niet bij 

de juiste persoon”. 

Een tweede motief wordt voor een stuk duidelijk in wat Lara aangeeft op het moment dat ze zegt 

dat ze dit reeds vroeg in het proces benoemde om de reactie van de therapeut te kennen. Bij een 

aantal deelnemers werd het vertellen van de voorkeuren als screening ingezet. Zo benoemden ze 

de voorkeuren bij aanvang van de therapie om de reactie te toetsen. Een positieve ervaring werd 

als voorwaarde gesteld een therapeutische relatie te kunnen opbouwen. Bij Louïse komt dit 

voorwaardelijk karakter explicieter naar voor, wanneer ze spreekt over “de test”. Zij gaat actief het 

gesprek sturen om te weten te komen of de reactie van de therapeut aan deze voorwaarde 

voldoet.  

Louïse: “Ik heb dat onmiddellijk verteld, als in, ik kwam naar binnen en ik zei ook van ja, 

kijk, ik heb PTSD en mijn PTSD wordt getriggerd door het feit dat ik toch een iets wat 

avontuurlijker seksleven had (…) ik zag wel aan zijn gezicht dat dat voor hem toch een iets 

te vlotte manier van vertellen was in het begin, maar ik had ook zoiets van, dit is de test. 

Als gij nog comfortabel zijt na deze vijf minuten uitleg, dan kunnen wij verder en anders, 

dan is het goed dat we zo zijn begonnen”. 
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Een derde motief voor het bespreken van de voorkeuren was om validatie te verkrijgen van de 

hulpverleners. Deze  personen wilden van de hulpverleners horen of de voorkeuren die ze hadden 

wel normaal waren en zochten zo naar bevestiging.  

Carlos: “wat ik eigenlijk wou, was een soort van klankbord van: “Ik zit met wat twijfels, is 

dat wat ik ervaar en beleef normaal te noemen binnen een vrij ruim kader of-of zit ik echt 

met een probleem waar ik aan moet werken?”. 

Wat ook naar voor komt is dat de therapeut vaak de eerste of enige was met wie de cliënt 

diepgaand over de voorkeuren kon praten. Zowel Kasper als Nena halen aan dat het spreken 

hierover deugd doet.  

Kasper: “De tweede hulpverlening, met die seksuologe, heb ik ook zelf zéér positief ervaren 

in die zin van: daar heb ik voor het eerst tegen een buitenstaander geuit van: ik ben met 

BDSM bezig”. 

Nena: “het deed mij ook deugd om daarover te kunnen spreken omdat ge sowieso al in 

het gewoon leven met niet zo veel mensen daarover spreekt en euhm zij is eigenlijk de 

enige die er op regelmatige basis met mij over spreekt. Dat is wel echt een verrijking 

geweest dat ik er bij haar mee kon komen”. 

Wat opvallend is, is dat de motieven en het belang erover te praten onafhankelijk lijken te staan 

van de hulpvraag. Bij acht van de elf deelnemers was de hulpvraag niet direct verweven met de 

voorkeuren. Hulpvragen waren zeer uiteenlopend zoals angstklachten, depressieve klachten, 

fobieën, PTSD kenmerken, moeilijkheden in het zelfbeeld, slachtoffer van misbruik (fysiek, mentaal 

of seksueel). Als de hulpvraag niet verweven was met de voorkeuren, werd dit vaak expliciet 

vernoemd, zoals Bert doet. 

Bert: “Op zich heb ik euhm mijn problemen hebben niks te maken met dat gedeelte, met 

BDSM en zo. Natuurlijk komt BDSM wel in aanraking met mijn problemen omdat de manier 

waarop ik bijvoorbeeld geluk zoek dat dat dan wel in BDSM is bijvoorbeeld”. 

Bij een aantal deelnemers was de hulpvraag meer verweven met de voorkeuren. Dit was eerder 

op een indirecte manier, bijvoorbeeld dat de voorkeuren een andere moeilijkheid triggerden, zoals 
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bijvoorbeeld spel een trigger was voor de PTSD klachten bij Louïse. Verder kon de onzekerheid 

rond de voorkeuren een aanmeldingsreden zijn. Hier sprak Theo reeds over wanneer hij getuigde 

dat BDSM voor heel wat verwarring in zijn leven gezorgd heeft. Tot slot werd aangehaald dat de 

voorkeuren tot relationele moeilijkheden leidden indien deze bij de partner niet aanwezig waren, 

zoals Kasper omschrijft.  

Kasper: “Dan ben ik bij een euhm seksuologe geweest, een relatietherapeute samen met 

mijn vrouw die niet into BDSM is, volledig vanilla is. En daar was het vooral omwille van de 

euhm relatieproblemen- problemen is een groot woord maar toch wel – ik heb het toen 

geuit thuis en dat was drama op de moment en dan hebben we beslist naar een 

seksuologe- relatietherapeute te gaan”. 

Ook indien de hulpvraag niet BDSM-gerelateerd is, blijft de bespreekbaarheid ervan een 

grondvoorwaarde. Ondanks dat dit zo cruciaal is, vormt BDSM typisch slechts een kleine proportie 

van de gespreksinhoud.  

Gaetana: “Euhm de proportie is niet zo groot eigenlijk. Het is een paar keer gevallen omdat 

ze wou weten wat het precies voor mij betekende, welke plaats het heeft in mijn leven en 

voor de rest niet echt”. 

Indien de voorkeuren niet verteld werden, was dit uit angst of uit overtuiging dat het 
irrelevant was in de therapie. 

Een aantal respondenten hebben het onderwerp in eerdere hulpverleningsvormen niet besproken. 

Een genoemde reden hiervoor was de angst dat de voorkeuren niet geaccepteerd zouden worden 

of dat de hulpverlener er te weinig kennis rond bezit. Andere motieven waren dat het op dat 

moment irrelevant was om in die therapievorm BDSM te bespreken of dat de liefhebber BDSM nog 

niet als een zodanig centraal thema ervoer. Kasper is één van de respondenten die beiden 

bespreekt. 

Kasper: “De eerste keer was ik gewoon gefocust op euhm op het acute probleem en ik linkte 

dat niet direct aan BDSM, maar als ik daar naar terug kijk, zat dat allemaal toen al te wringen 

(…) Een tweede iets, denk ik ook, dat was, ik heb toen enkele keren, dat heeft op mijn tong 

gelegen. Euhm maar ik voelde mij op dat moment heel ongemakkelijk om plots over seks te 

gaan beginnen. Ik voelde mij daar heel ongemakkelijk bij van wat gaat die van mij denken 
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dus ik heb dat gewoon- want dat heeft wel enkele keren op mijn tong gelegen, maar ik 

voelde mij nu niet direct “ja ge had gezegd dat het hier over het werk ging en ineens gaat gij 

over seks beginnen”. 

De volgende twee thema’s gaan in op welke reacties de deelnemers gekregen hebben en hoe ze 

deze ervoeren om zo in het laatste thema af te sluiten met een gedachtenexperiment over welke 

reactie nu ideaal zou zijn voor de liefhebber. De genoemde negatieve ervaringen blijken vooral te 

maken te hebben met oordeel, afwijzing of onbegrip. 

Thema 4: Veroordeling en Afwijzing als Dooddoeners van de Therapie 

De liefhebber ervoer een gebrek aan kennis en er was te weinig ruimte om kennis op te 
doen of over BDSM of seksualiteitsbeleving te praten.  

De liefhebber ervaart een onwetendheid van de hulpverlener rond het onderwerp. Er was een 

gebrek aan kennis dat volgens de liefhebber gepaard ging met stigma. Hierbij gaf een deelnemer 

aan dat hij te weinig ruimte ervoer om over zijn voorkeuren te praten binnen de hulpverlening. De 

liefhebber ervoer dat hulpverleners ongemakkelijk werden of veranderden van onderwerp. Er 

wordt nog steeds een taboesfeer ervaren rond de voorkeuren.  

Bert: “de onwetendheid van die mensen euh maakt dat ze een totaal ander beeld van mij 

hadden. Jah dat heeft mij wel gestoord achteraf.  (….) Als ik daarover wou praten, dan werd 

dat meestal euh aangeraden van dat buiten de groep te houden en dan nog voelde ik dat 

daar redelijk wat taboe over was, dat die mensen ongemakkelijk werden en dat ze begonnen 

het verhaal weg te sturen van BDSM (…) zo dat weg stoppen in dat taboesfeertje en zo van 

we gaan er niet teveel op in, want stel dat andere mensen daar dan ook geïnteresseerd in 

gaan zijn”.  

Bert ervoer veel onwetendheid en ging op zoek naar een manier om meer kennis te bieden aan de 

hulpverlener. Hier geeft hij aan dat er weinig openheid was bij de hulpverleners om meer over het 

onderwerp te weten te komen.  

Bert: “Iemand zei van ja, moest ik mogen, ik zou een lezing komen geven bij jullie op de 

afdeling van wat het kan zijn, maar dat gaan ze nooit niet toelaten en effectief ja vanaf dat 

ik daarover begon, zeiden ze van jah “daar gaan we niet mee beginnen. Dat is niet de 
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essentie waarom dat ge hier zit”. Wat dat wel juist is, maar het kon wel een verduidelijking 

zijn van wat dat ik zei”. 

De hulpverlener stelde eigen (voor)oordelen onvoldoende in vraag of hield zich te erg vast 
aan eigen referentiekader. 

Deelnemers haalden aan dat de hulpverlener een vertekend beeld had over de voorkeuren. Het 

gaat hier om het kaderen van de voorkeuren binnen een diagnostisch beeld. De voorkeuren 

worden als destructief voor de liefhebber gezien of worden geëtiketteerd als deeldomein van een 

pathologie. Dit komt zeer duidelijk aan bod in de beleving van Carlos. Hij omschrijft dat de 

hulpverlener BDSM als één van de symptomen van een diagnose seksverslaving interpreteerde.  

Carlos: “voor haar kwam het er op neer dat BDSM weer een symptoom was van 

seksverslaving en dus dat ze weer bevestigd werd in haar Euhm analyse.  En verder is daar 

verder eigenlijk niet op ingegaan. Wat, wat ze misschien had moeten doen, ik weet het niet. 

(…) Dus ze heeft er niet verkeerd op gereageerd in de zin van geshockeerd of veroordelend, 

maar in haar achterhoofd denk ik wel ergens het weer linken aan seksverslaving of iets 

dergelijks”. 

Bij Lara gaat het niet over de BDSM-voorkeuren die binnen een diagnose gekaderd worden, maar 

om de link tussen BDSM en mishandeling en dat de voorkeuren op die wijze als pathologisch 

aanschouwd worden. Ze probeerde het verschil uit te leggen, maar had het gevoel dat de 

hulpverlener dit niet begreep. Ten slotte zijn het bij Bert de voorkeuren op zich die als 

autodestructief ervaren werden doordat therapeuten stelden dat BDSM een vorm van 

automutilatie is.  

Lara: “Voor mij is BDSM een vorm van vertrouwen en respect en dat vond zij absoluut niet. 

Hoe kunt ge dat nu vertrouwen noemen, iemand die u slaat (…) Ik weet nog dat ze ja, niet 

echt boos, maar ja verontwaardigd was waarom dat ik BDSM linkte aan respect en 

vertrouwen als het ging over mishandeling. (…) het feit dat iemand anders mij slaat jah, dat 

wil ik, dat wil ik zelf. Het is ik die erom vraag en het is ik die dat nodig heb en er rustig van 

word. Allé dat is een totaal andere situatie. Ze snapt dat echt niet”. 

Bert: “Voor mij was het belangrijk dat ik tenminste kon zeggen van kijk: dit gevoel wordt bij 

mij opgeroepen dan en ik had wel het gevoel dat ze dat zo’n beetje jah. Op het moment zelf 



 
 

48 
 

zag ik ze zo letterlijk kijken met gefronste wenkbrauwen van “jah het zal wel”, dat ze zo 

precies niet veel geloof hechten aan hetgeen dat ik zei (…) Bijvoorbeeld ze waren bang dat 

ik dat ging gebruiken voor automutilatie ofzo, terwijl ik dat nog nooit gedaan heb. Euhm ja 

ze wouden dat dan niet geloven dat het daar niks mee te maken had. Dat het niet een manier 

was om aan zelfdestructie te doen ofzo. Of dat ik euh ja mezelf wou straffen ofzo”.  

Bert ervoer het bovendien als storend dat de hulpverlener te weinig geloofde in de belevingen van 

de cliënt. Alle drie de respondenten deelden de ervaring dat de hulpverlener zijn referentiekader 

onvoldoende kritisch kon bekijken in dialoog met de cliënt en voelden zich onvoldoende gehoord 

in hun specifieke belevingen.  

De cliënt ervoer een gemis aan steun en goedkeuring van de voorkeuren. 

Vooral Theo haalde aan dat er wel over gesproken kon worden, maar dat hij een gebrek aan steun 

of goedkeuring ervoer. Hij benoemde dit gebrek verschillende keren doorheen het interview, 

waardoor dit gemis een centrale plaats lijkt te hebben in zijn beleving. Hij vermoedde dat dit de 

therapeutische relatie verbeterd had omdat hij zich meer op zijn gemak zou gevoeld hebben als de 

therapeut hem meer geruststelling geboden had.   

Theo: “als je gewoon die neutrale blik blijft zien, is dat toch ook zo wel iets van “allé toon 

een keer wat goedkeuring of afkeuring”, maar ze toonde niks. In feite moest ze misschien 

wat meer goedkeuring getoond hebben, voor mij persoonlijk, ja ik ging me wat meer op mijn 

gemak voelen en veel vlotter vertellen, maar ja. (…) Ze heeft dan nooit zo gezegd van ‘Maar 

dat is allemaal zo erg niet’. Dat heeft ze ook wel nooit gedaan. Misschien moest ze ietsje 

meer euhm steun gegeven hebben, zou dat misschien nog beter geweest zijn”. 

Een gebrek aan echtheid en transparantie in de reactie. 

Verschillende deelnemers gaven aan dat het onduidelijk is hoe de hulpverlener de voorkeuren 

ervoer. Hierbij was er onduidelijkheid rond welke kennis er aanwezig was. De neutraliteit in de 

houding van de therapeut maakte dat de liefhebber weinig toegang kreeg tot diens gedachten 

rond het thema.  

Theo: “ik weet niet of ze echt wist wat ze moest doen met mij. Dus ja, haar blik was altijd 

bedenkelijk en zo, ja gewoon, ja, aan haar blik ging je niet kunnen afleiden dat ik wat raars 

zei of zo. Ze bleef altijd schoon neutraal. Maar ik kan, ja, ik peins dat ik dikwijls al vele dingen 
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verteld heb dat ze misschien voor de eerste keer gehoord heeft. Ik weet dat niet zeker maar 

ja. (…) dat  was soms wel zo dat je echt gewoon niet wist van “zoekt ze daar iets rond op? 

Weet ze er wel iets van?” Ze heeft daar nooit blijk van gegeven dat ze daar echt 

gedetailleerde informatie over had. Dat kon ik echt wel gebruiken”. 

Theo gaf aan niet goed te weten wat de therapeute reeds wist over het onderwerp of wat haar 

mening was rond de voorkeuren. In de rest van het interview besprak hij zijn verwachting en 

behoefte dat de therapeut hem meer uitleg zou geven rond het ontstaan van de voorkeuren, wat 

de therapeut hem niet bood). Hij heeft veel zaken rond BDSM zelf moeten uitzoeken. Naast Theo 

gaf ook Carlos aan dat hij op zoek was naar de visie of feedback van de therapeut over de 

voorkeuren, maar dat hij hier weinig over te weten kwam.  

Negatieve ervaringen hebben negatieve effecten op het therapeutisch proces. 

Indien de liefhebber een negatieve houding tegenover BDSM ervoer, had dit een negatieve impact 

op de therapie. Genoemde reacties van liefhebbers zijn toeklappen, zich onvoldoende kunnen 

openstellen naar de hulpverlener, zich gekwetst voelen en meer op zichzelf twijfelen dan voordien. 

Theo spreekt voornamelijk over te veel afstand in de therapeutische relatie, waardoor hij zich 

moeilijk kon openstellen.  

Theo: “Het was echt, strikt psycholoog-cliënt gewoon. Ik was dikwijls wel bang om dingen 

te zeggen. Ik denk dat die band wel nog veel beter kon. Ik had nu niet zo het gevoel dat ik 

me helemaal open kon stellen of zo. (…) Misschien zou het wel beter geweest zijn dat ze 

op één of andere manier mij wat meer euh ja, ik weet het gelijk niet, wat meer menselijk 

kon zijn. (…) als ik even een stil moment had, had ze veel moeite om mij open te trekken”. 

Bij Lara is het vooral het onbegrip van de psycholoog dat haar gekwetst heeft. Hierdoor is ze toe 

geklapt. Ondanks dat ze dit verder een goede psycholoog vond, werd het hulpverleningsproces 

stopgezet.  

Lara: “Dat is ook een heel goede psycholoog behalve het feit dat ze dat van BDSM niet kon 

plaatsen. En was zij niet zo veroordelend geweest, ja dan was ik wel bij haar blijven gaan. 

(…) De moment dat ik vertelde dat ik aan BDSM begon, dan ben ik echt ja, heb ik het 

gewoon afgekapt, ben ik gewoon niet meer geweest. Als ik het gevoel heb: ik kan niet 

zeggen wat ik denk, zeker in mijn eigen therapie, dan stopt het (…) ik ben dan iemand die 
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toe klapt. Ik had bij haar ook absoluut die reactie niet verwacht omdat ze op andere 

vlakken wel openminded was. Allé haar woorden en dat onbegrip, dat kwam voor mij echt 

wel zwaar in mijn gezicht terecht, dat heeft mij echt zeer gedaan, want allé ik kwam ook 

graag, dus euh”. 

Ook Carlos heeft de therapie stopgezet vanuit het gevoel dat zijn verlangens als pathologisch 

beleefd werden door de hulpverlener.  

Carlos: “Ergens is men mij hier precies een etiket aan het willen opplakken, ik moet ergens 

in een vakje voor haar passen en ik ben het daar niet mee eens. Volgens mijn eigen beleving 

klopt het niet wat zij mij wil opplakken en toen dacht ik van “Den boom in”, ben gewoon 

niet meer geweest”. 

Deze reacties hebben met elkaar gemeen dat zulke ervaringen een nefaste impact hebben op het 

therapeutisch proces. Bij meerdere deelnemers is de therapie op dat punt stopgezet, zelfs indien 

er voordien een grote tevredenheid was. 

Thema 5: De basis Grondhouding Werkt 

Een leergierige en open houding van de therapeut. 

Eén van de als positief benoemde reacties was het interesse tonen door de hulpverlener. Dit kan 

zich uiten in het opzoeken van extra informatie of het uitnodigen van de cliënt om erover te 

spreken. Naast het algemeen stuk over wat BDSM is, ervaart de liefhebber het ook als positief 

wanneer de hulpverlener vraagt naar persoonlijke ervaringen en belevingen.  

Theo:  “Ze heeft erg veel geluisterd naar mij, meestal mijn mening gevraagd over dingen 

zo gelijk gewoon van ‘en wat denk je daarover?’, van die vragen dat je iedere richting mee 

uit kunt (…) vele dingen zijn daar voor de eerst keer over mijn lippen gekomen”. 

Jo: “Euhm ze was in eerste instantie zeer geïnteresseerd. Haar intonatie veranderde en 

ook, meestal heeft die een zeer gecontroleerde lichaamshouding en op die moment was 

dat veel minder. Ze ging ook minder in hulpverlening vorm en ze ging echt zo gewoon 

doorvragen en zo vragen van hoe dat dat zat en we gingen minder in op het gesprek zelf, 

maar het was meer over het onderwerp. Ze was langs ene kant verschoten dan. Ze zegt 
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van ja “dat je BDSM doet”. Plus dat ze dan ook zegt van “ik ken er zelf weinig van”, dus ze 

liet me eerst vertellen erover”.  

Zowel Jo Als Theo geven aan dat voornamelijk het luisteren en het doorvragen op hun beleving als 

aangenaam ervaren werd. Sommigen vinden het hierin moeilijk om alles zelf uit te leggen. Hierin 

kan het opzoeken van informatie als positief ervaren worden. Anderen, zoals Louïse geven juist 

aan dat ze het liever zelf vertellen, dan dat de therapeut informatie opzoekt, omdat de kennis van 

de hulpverlener dan nauwer aansluit bij de specifieke belevingen. Naast een leergierige houding 

werd het positief ervaren als er reeds kennis rond was. Kasper was in therapie bij iemand die 

gespecialiseerd was in het onderwerp. Dit hielp voor hem heel erg. 

Kasper: “Ja hoe was die reactie? Ja die verstond mij, die wist waar het over ging en euh had 

ik ook een heel goed gevoel om verschillende redenen. Zij kende het wereldje en dat vond 

ik heel belangrijk. Ge moest niet opnieuw alles en nog wat beginnen uitleggen”. 

Aanvaarding en acceptatie. De hulpverlener was er oké mee. 

Deelnemers haalden aan dat hun hulpverlener hen niet veroordeeld had. De hulpverlener had 

begrip voor de voorkeuren of ervoer deze als iets normaals. De voorkeuren als normaal benoemen, 

zien we naar voor komen bij Gaetana en Fran.  

Fran: “de reactie was vrij chill, laten we zeggen zo van: ja dat lijkt mij niet vreemd. Zoiets zei 

ze dan, alsof dat dat doodnormaal was”. 

Gaetana: “tot nu toe heb ik enkel positieve reacties gehad. Positief of neutraal. Niemand 

heeft me ervoor veroordeeld, niemand heeft er ooit een probleem mee gehad (…) Ze zei dat 

zolang iedereen ermee akkoord gaat, zolang alle partijen er oké mee zijn en euh dat er 

niemand de ander pusht om iets te doen dat die eigenlijk echt niet wilt, dat dat helemaal 

oké was”.  

Gaetana voegt hier het concept consent aan toe. Het is oké, zolang dit voor iedereen oké is en er 

geen dwang uitgeoefend wordt. De term consent gebruikt ze om BDSM van misbruik te 

onderscheiden.  
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De hulpverlener kon mijn belevingen op een gepaste manier uitdagen zodat we samen 
vooroordelen konden aftoetsen. 

Nena en Jo gaven aan dat ze het niet erg vinden als er vooroordelen zijn, zolang deze op een open 

manier kunnen besproken worden. De aanwezigheid van vooroordelen bij de therapeut zagen zij 

als iets positief.  Zij voelden zich zo uitgedaagd om verder te reflecteren over hun belevingen. 

Hierbij dient de basisbeleving van BDSM wel niet afgekeurd te worden, zodat de therapeut zijn 

visie kan bijstellen indien vooroordelen niet kloppen in de beleving van de cliënt.  

Nena: “ik ben iemand die ook niet bang is om ervan uit te gaan dat een stuk ervan 

pathologisch is. Ik vind dat helemaal niet erg. Ook als zij één of andere suggestie geeft over 

agressie dat in mij zit. Het zijn maar inzichten hé, het zijn maar suggesties. Ik vind dat 

helemaal niet erg, ook als ik denk van neen dat is niet waar. (…) ik vind dat fijn. Ik reflecteer 

daar dan over”. 

Ook Jo geeft aan dieper te moeten reflecteren indien er vooroordelen aanwezig zijn. Zelfs indien 

deze vooroordelen kwetsend waren, apprecieerde hij het als de therapeut hier transparant in was. 

Hij voegt hieraan toe dat het voor hem belangrijk was dat het uiteindelijk zijn opinie was die 

doorwoog op die van de hulpverlener. Dit betekent dat de hulpverlener het referentiekader van 

de cliënt centraal zet en zich hierin kan verplaatsen.  

Jo: “dan vertelde ze van oké: dit zijn mijn dingen dat ik er van denk/weet. En dan heb ik 

verteld van ja dat klopt wel naar mijn mening, dat klopt niet. En dan heeft ze eigenlijk 

vooral gekeken hoe dat ik er ten opzichte van kijk omdat ze zelf ook zei van ja .. eigenlijk 

doet het er toe hoe ik er naar kijk en niet hoe zij ernaar kijkt dus. Dat was dan ook helpend 

dat ze dat ook wel letterlijk zei. (…) Ze zei dat ze de link legde tussen mishandeling en dan 

die bondage. En dat was wel eerst even kwetsend, maar het was dan wel goed dat ze er 

open over was en dat ze naar mij ook luisterde. Ik ben wel iemand dat graag over 

vooroordelen discussieert. Als ze weet dat ik het niet graag ga horen, dan zegt ze dat en 

ook omdat ge dan ziet van: het is iemand dat wel durft haar mening aan te passen”. 

De hulverlener steunde de beleving of moedigde deze aan. 

Hierbij halen deelnemers aan dat ze ervoeren dat de hulpverlener achter de voorkeuren stond. 

Het gaat verder dan de onvoorwaardelijke acceptatie van de cliënt. Naast het accepteren van de 

voorkeuren gaat de therapeut deze ook aanmoedigen. Bij Lara bijvoorbeeld, moedigt de therapeut 
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haar aan vaker BDSM-activiteiten in haar relationeel leven te integreren. Ook expliciet keurt de 

hulpverlener haar voorkeuren goed, door te benadrukken dat ze zich hier niet schuldig over hoeft 

te voelen.  

Lara: “de therapie geeft mij ook weer meer zin om wat meer aan BDSM te doen en zij, zij 

weet er ook van. En zij stelt dat ook gewoon zelfs af en toe voor. Euh omdat ja, omdat de 

seks ook verminderd was. En dan dacht ze van ja, als ge aan BDSM doet, dan komt dat 

verlangen naar elkaar toch terug, dus probeer dat weer wat meer te integreren. (…) Dan 

zegt ze van “doet dat, allé als ge merkt dat dat toch iets is dat ge graag doet, ook niet schuldig 

over voelen en doen”. 

Een gelijkaardige ervaring vinden we terug bij Nena. Haar therapeut vond het belangrijk dat zij 

BDSM kon ervaren in haar leven. Ook Nena benadrukte hoe aangenaam deze reacties zijn.  

Nena: “zij is er uit haar eigen van overtuigd dat het echt belangrijk is dat ik dat kan 

terugvinden in een relatie. En toen dat mijn ‘vanilla’ relatie gedaan was, ik weet niet meer 

hoe ze het zei of in welke context maar het kwam er op neer dat ze het ook belangrijk vond 

dat ik een partner vond dat mij dat kon bieden, dus dat was heel impliciet akkoord gaan met 

“dat is uw verlangen en dat is oké, dat is goed en zoekt dat maar op”. Ze zei iets in de aard 

van “ja maar ja maar dat kan nu toch niet meer eh, een ‘vanilla’ partner” en dat was héél 

héél fijn om te horen”. 

Tot slot werd door Kasper aangehaald dat de hulpverlener hielp met het vertalen van de 

voorkeuren naar de buitenwereld toe om zo meer begrip te krijgen.  

Kasper: “daar is mijn vrouw enkele keren ook mee naartoe geweest. Dat vergemakt- zij was 

voor mij de schakel tussen mij en mijn vrouw. Zij vertaalde dingen op een manier dat zelfs 

mijn vrouw nam dat dan beter aan als dat van haar kwam dan dat ik dat zelf zei zo”. 

Positief benoemde ervaringen hadden positieve effecten op de therapie. 

Acht van de elf deelnemers getuigden dat hun positieve ervaringen met de reactie van de 

therapeut tevens een positieve impact hadden op de therapie. Hier is een eerst benoemde ervaring 

een betere therapeutische relatie. Het spreken over zo iets intiems als BDSM geeft de liefhebber 

het gevoel over alles te kunnen spreken en versterkt zo het vertrouwen in de therapeut.  
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Peter: “na elke sessie kwam een vorm van “ik kan hem méér en méér vertrouwen” en toen 

zeker. Doordat ik dat gezegd had, euhm, had ik wel zo een idee van jah, ik kan hier alles 

vertellen (…) dat is de enige waarbij ik soms echt relatief eerlijk kan zijn”. 

Gaetana: “het effect is dat ik meer mezelf kan zijn en dat ik meer vertrouwen kan tonen 

tegenover iemand waarvan ik weet dat die mij volledig accepteert. En ik ben iemand die 

het liefst wel vertelt. Vooral aan iemand bij wie ik geacht word om over alles te kunnen 

praten.  (…) Euhm ik denk dat dat ook heeft geholpen om bij andere mensen ook nog wat 

meer open te zijn erover”. 

Geatana gaf aan hoe de versterking in het vertrouwen ervoor zorgde dat ze meer zichzelf kon zijn 

in de hulpverlening. Daarnaast gaf ze aan dat door het spreken binnen de  therapie, de stap kleiner 

werd om naar de buitenwereld toe ook open te zijn over de voorkeuren. Naast een versterking in 

de therapeutische relatie ervaren liefhebbers ook meer therapeutische effecten en een algemene 

vermindering van hun klachten. Zo omschrijven liefhebbers een hoger welbevinden te hebben na 

het praten over de voorkeuren. Woorden als bevrijding, verademing, opluchting, worden door 

verschillende respondenten in de mond genomen. Kasper gaf hier een voorbeeld van. Hij sprak 

over een gevoel van voldoening, maar ook een vermindering van de moeilijkheden in de relatie en 

de daarmee gepaarde stress.  

Kasper: “De tweede hulpverlening met die seksuologe heb ik ook zelf zéér positief ervaren 

in die zin dat - daar heb ik voor het eerst tegen een buitenstaander geuit van “ik ben met 

BDSM bezig” (…) Het op tafel leggen was een bevrijding. Elke keer nog altijd opnieuw, ook 

nu hé, allé, gewoon van daar af en toe eens doodgewoon over te kunnen babbelen. Elke 

keer, ja, geeft dat een voldaan gevoel. (…) dat ik mezelf nu er ook pakken beter in voel en 

dat ik met mijn vrouw er veel opener over kan communiceren en uiteindelijk gaf dat ook 

veel stress”.  

Specifieker omschrijven liefhebbers een positieve impact op hun BDSM-beleving, wat zich uit in 

het verminderen van de BDSM-gerelateerde moeilijkheden. Dit haalde Kasper reeds aan en werd 

tevens door Louïse genoemd. Daarnaast geeft zij ook aan een grotere tevredenheid in de BDSM-

beleving en haar relatie in het algemeen te ervaren.  
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Louïse: “wij zijn tegenwoordig veel hechter na een PTSD aanval en wij zijn zoveel warmer 

en zo veel beter als koppel (…) Ook BDSM is veel minder stressvol geworden want vroeger, 

zowel hij als ik wisten, er mag geen aanval komen. Want ik ga mij zo hard schamen dat ge 

mij weer een week gaat kwijt zijn. Dat had zo’n effect op onze relatie. En nu is het ook zo 

van ja als er een aanval komt, dan komt er maar een aanval, wij zijn klaar. (…) Het seksleven 

is daar beter op geworden. De relatie ook. Dus dat heeft echt een heel groot verschil 

gemaakt voor ons. Ook bepaalde tips die de psychiater gaf, die werkten ook gewoon. Naast 

het feit dat de relatie sterker is, weet ik ook veel meer wat dat ik moet doen in die 

situaties”. 

Thema 6: De Ideale Hulpverlener Reageert 

Als laatste thema wordt de gewenste reactie geschetst. Respondenten geven aan welke reactie zij 

wensen van hun hulpverlener.  

Openheid en bespreekbaarheid. 

Een eerste wens van de liefhebber is een open houding van de therapeut tegenover het thema 

BDSM. Wat verstaan wordt onder een open houding is een luisterende en neutrale houding, een 

therapeut die niet bang is het onderwerp te exploreren zodat de cliënt het gevoel heeft vrij te 

kunnen spreken. Zo heeft Bert in zijn huidige hulpverlening het gevoel dat de staff het onderwerp 

vermijdt. In een volgende hulpverlening gaat hij specifiek op zoek gaan naar een andere reactie.  

Bert :“ja dat is wat dat ik nu vooral belangrijk vind bij mijn zoektocht. Dat ze niet 

automatisch dat in datzelfde potje taboe stoppen, maar dan eerder ervoor open staan en 

niet zomaar een cursus of een boek volgen (…) dat hij niet direct daarvan wegloopt van dat 

onderwerp, dat vind ik wel belangrijk. Ge moet er kunnen bij stilstaan, maar het mag ook 

niet afgedaan worden als dé reden waarom ik hier zou zitten. (…) Welja dat is wel een deel 

van mijn leefwereld, dan vind ik dat wel belangrijk dat daar tenminste over gesproken kan 

worden zonder een blad voor de mond te moeten nemen”. 

De hulpverlener toont interesse, begrip en tracht zich in te leven. 

Hieronder horen het tonen van interesse en het zich verplaatsen in het referentiekader van de 

cliënt. Zo wenst de liefhebber dat de therapeut een blijk van interesse toont via het stellen van 

bijvragen. De therapeut probeert de BDSM-beleving te begrijpen vanuit de visie van de cliënt.  
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Lara: “Geïnteresseerd, ja toch ernaar vragen. Als ge niet weet wat het is, vraagt daarnaar, 

vraag naar hun beleving, zelfs al is dat niet iets dat je zelf privé zou doen, maar toon wel de 

interesse. Want ja, het is wel nog altijd uw patiënt hé, die tegenover u zit en BDSM vlak, 

sorry, maar dat is niet enkel in de slaapkamer, hé. Allé sommige mensen denken dat, maar 

dat beïnvloedt zo veel andere aspecten. Allé bij mij heeft dat mijn zelfwaarde zo beïnvloed, 

allé verbeterd. Dus het is wel belangrijk dat ge daar als hulpverlener open voor staat”. 

Lara benadrukt vooral het tonen van interesse en het vragen naar de belevingen van de cliënt. Jo 

voegt hier ook het loslaten van het eigen referentiekader en het zich verplaatsen in dat van de 

cliënt aan toe.  

Jo: “dat gij het kader kunt invullen. Ze hebben zelf ook een referentiekader, maar dat ze het 

dan naast dat van jou leggen en zo gemeenschappelijke punten zoeken en niet gewoon dat 

het hun referentiekader is dat ze proberen op dringen”. 

Niet veroordelen en aanvaarden van de voorkeuren. 

Vervolgens werd het niet veroordelen van de cliënt door de meeste deelnemers besproken. Hierbij 

is er de wens dat de beleving niet als iets pervers, pathologisch of deel van de aanmeldingsklacht 

gezien wordt. De acceptatie van de algemene basisbeleving staat hierbij centraal. Carlos benoemt 

dit als het niet in vakjes gaan zetten. Ook Nena wil niet dat haar voorkeuren geëtiketteerd worden. 

Carlos: “het moet iemand zijn die uiteraard een goed luisterend oor is, openstaat voor wat 

de ander vertelt en vooral niet té vlug in vakjes wil gaan zetten (…) geef ook aan de cliënt 

het gevoel van: weet ge het is eigenlijk zo erg nog niet eh”. 

Carlos uit een wens naar een normalisering van de voorkeuren. Dit is iets dat ook Theo geuit heeft. 

Enerzijds gaf hij aan dat hij de reactie “dat is allemaal zo erg niet” gemist heeft. Daarnaast wil hij 

hulpverleners aanraden meer steun te bieden in de voorkeuren. Dit sluit aan bij enkele 

respondenten, zoals Nena, die naast een acceptatie een goedkeuring van de voorkeuren wensen. 

Een volgend punt is het belang van het maken van een onderscheid tussen constructieve en 

destructieve kenmerken door de therapeut. Hierbij uitten enkele liefhebbers de overtuiging dat 

BDSM destructief kan zijn of dat er aspecten van pathologie in verweven kunnen zijn en dat de 

hulpverlener dit moet kunnen onderscheiden van de basisbeleving. Het is belangrijk dat los van de 
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mogelijke destructieve aspecten de beleving op zich geaccepteerd wordt. Nena maakt hier het 

onderscheid tussen die basisbeleving en eventuele pathologische aspecten.  

Nena: “het is ook belangrijk dat die aanvaardend zijn op dat vlak en dat die niet meteen u 

gaan etiketteren als iemand die aan een stoornis lijdt omdat ge aan BDSM doet. Wat ook 

niet wil zeggen dat ge absoluut niet op zoek moet gaan naar een link met pathologie, want 

ik vind dat ge altijd alert moet blijven daarvoor, dat een bepaalde BDSM-neiging misschien 

iets destructief is, want soms kan dat zo zijn. Ik denk zo lang dat ge u daar bewust van blijft 

dat dat oké is. Dus ik wil dat een therapeut ook zo denkt dat die over het algemeen heel 

aanvaardend is en het heel goed vindt dat ik daaraan doe en dat ze ook wel een beetje alert 

blijven voor dingen die toch wel wat, weet ik veel, het moet een beetje dubbel blijven”. 

Kennis hebben of opdoen. 

Het hebben of vergaren van kennis wordt door acht van de elf deelnemers als belangrijk ervaren. 

Hierbij geeft een deel aan dat ze willen dat er reeds kennis aanwezig is (bijvoorbeeld de term of 

literatuur errond kennen). Nena en Kasper hebben specifiek naar een hulpverlener gezocht waarbij 

ze wisten of vermoedden dat deze kennis aanwezig was. Anderen gaven aan dat indien de kennis 

er nog niet was, het belangrijk is deze op te doen. Dit kan op verschillende wijzen. Sommige 

deelnemers wensen bijscholingen onder de vorm van intervisies, lezingen voor therapeuten, 

online opzoeken van informatie,…. Nena wil hulpverleners aanraden naar vormingen te gaan en 

legt het accent op het luisteren naar getuigenissen om zo het thema te verkennen. Gaetana vult 

hierbij aan dat onderzoek en informatieve vormingen belangrijk zijn. Zij is één van de respondenten 

die de specifieke wens uit dat hulpverleners goed het verschil kennen tussen misbruiksituaties en 

een BDSM-beleving. 

Gaetana: “Wel ik vind dat er meer euh onderzoek moet gedaan worden naar BDSM (…) 

Het zou handig zijn mocht er ergens een plek zijn waar hulpverleners naartoe kunnen gaan 

om kennis te maken met BDSM, om te weten wat BDSM precies is en om de verschillen te 

kunnen zien tussen BDSM en misbruik (…) mensen zijn bang van wat ze niet kennen”.  

Met deze laatste zin legt Gaetana een verband tussen de aanwezige kennis en de houding die de 

therapeut kan aannemen indien deze kennis ontbreekt. Zij vermoedt dat een gebrek aan kennis 

gepaard gaat met een negatievere houding en angst voor het onderwerp. Naast het opdoen van 

algemene informatie, wordt het belang navraag te doen bij uw cliënt benadrukt. Hierbij wordt het 
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accent gelegd op de specifieke belevingen van de cliënt. Hoe minder kennis je hebt, hoe 

belangrijker het is om uw cliënt te bevragen. Daarnaast geeft Peter aan dat hij het belangrijk vindt 

dat er standaard naar de seksuele beleving gevraagd wordt binnen therapie.  

Peter: “Gelijk dat ge ook een keer sowieso de systeemvraag van “hoe waren uw ouders”, 

dat ge ook een keer zegt van “hoe is het met uw seksleven”, denk ik. Dat heeft een heel 

belangrijke rol. Hoe ge het nu draait of keert, seks is belangrijk (…) Een hulpverlener, die 

moet hulp bieden aan iemand. Dus die moet sowieso wel weten euh hoe de ander zich 

voelt vooraleer hij hulp kan verlenen. Ook al heeft hij een totaal andere visie, dan denk ik 

inderdaad als ge er juist weinig over weet omdat het uw interesse niet is, dat ge juist extra 

veel vragen moet vragen”. 

Echtheid en transparantie. 

Deelnemers getuigen dat het belangrijk is transparant te zijn tegen de cliënt. Zo dient de 

hulpverlener de eigen vooroordelen te bespreken en af te toetsen. Hierbij wilt de cliënt een beter 

beeld bekomen van de visie van de therapeut op zijn verhaal.    

Jo: “dat het iemand is dat eerlijk is over vooroordelen. Die gaat zeggen van “aah heeft dat 

misschien een verband maar we gaan er naar kijken”. Dus die gaat zelf zo haar dingen erin 

plaatsen en als ze het doet, gaat ze het heel duidelijk zeggen van “oké, maar nu ga ik mijn 

input zeggen. Ik ga even vertellen wat ik denk, zeg jouw mening erop”. 

Theo: “ze zat daar alsof ze altijd zo me niet veroordeelde of zo. Maar ja ik was wel op zoek 

zo achter euh, ja dat ik altijd haar blik goed in de gaten had om te kijken of ze geen 

veroordelende blik of zo wierp naar de overkant van de kamer, maar ze deed dat niet. Ja, 

ze toonde niks”. 

Het lijkt hier belangrijk dat de cliënt een inschatting kan maken over de gedachten die in het hoofd 

van de hulpverlener spelen. Bij Theo lijkt het accent te liggen op de vraag wat de hulpverlener vindt 

over zijn beleving. Jo lijkt specifieker op zoek te zijn naar het uitwisselen van meningen rond 

vooroordelen en naar het bekomen van een gemeenschappelijk referentiekader. Ook Nena wil een 

eerlijke inkijk in de gedachten van de hulpverlener.  
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Nena: “Eigenlijk zou ik geen reactie willen aanraden omdat die reactie dan niet meer 

spontaan is. Ik wil ook niet dat die dan een ingestudeerde reactie gaat vertonen van “het 

is oke” euh terwijl ge in uw eigen denkt, wat een rare cliënt. Ge kunt nog altijd een beetje 

echt blijven als therapeut”. 

De blik van de geïnteresseerde buitenstaander. 

Naast een aanvaardende houding wenst de liefhebber ook de nodige afstand tot het onderwerp. 

De meeste deelnemers zijn het er over eens dat ze geen hulpverlener willen die zelf aan BDSM 

doet. Door de verscheidenheid aan BDSM-belevingen is de kans groot dat de hulpverlener een 

andere beleving heeft. Dit wordt als valkuil gezien om een vertekend beeld te krijgen van de 

beleving van de cliënt.  

Carlos: “open staan is één ding Euhm, iemand die der veel over weet, dat kan interessant 

zijn, dan moet ge niet alles gaan uitleggen. Iemand die er zelf in actief is, dat lijkt mij ook 

een risico. Omdat het kan zijn dat die vanuit zijn of haar persoonlijke BDSM-beleving ook 

naar de anderen kijkt. Terwijl als ge geen persoonlijke BDSM-beleving hebt, dan kunt ge 

alleen maar met de blik van een buitenstaander kijken. Ook al weet ge er veel over, hebt 

ge er veel over gelezen, hebt ge al wat rondgekeken op fetlife, dan zult ge ook zeggen van: 

“wow, ge hebt de twee uitersten.”, maar als je er zelf in actief zijt, eender welke rol, dan 

gaat ge toch ergens een-een wat meer gekleurde blik hebben”. 

Naast Carlos, meent ook Jo dat het referentiekader verschilt van liefhebber tot liefhebber, 

waardoor hij liever een buitenstaander heeft. 

Jo: “Ik wil geen hulpverlener die zelf liefhebber is omdat je sowieso een ander kijkkader 

hebt en ik heb iemand nodig dat mij zo durft uit te dagen en als het iemand is dat mij soms 

te veel begrijpt denk ik dat dat moeilijker gaat gaan. Zoals bijvoorbeeld ze doet zo soms 

van zo’n uitspraken dat soms wat zwaar of moeilijk zijn, maar daardoor dat ik dan juist 

verder durf te gaan dus als het iemand is dat BDSM zelf zou doen, denk ik dat die teveel 

kan inleven en minder van die uitspraken gaat doen”. 

Hiernaast vragen sommige deelnemers een bepaalde specialisatie in het onderwerp. Dit kwam in 

Kasper zijn beleving naar voor, wanneer hij aangaf graag iemand te hebben die naar BDSM-

activiteiten geweest is. Voor anderen, zoals Lara, is dit iets dat haar juist oncomfortabel maakt. Zij 
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wil haar hulpverlener niet in het milieu tegenkomen. Het begrijpen van de voorkeuren is voor haar 

voldoende.  

Lara: “Ik denk dat ik het raarder zou vinden van euh, moest ik plotseling mijn psycholoog 

ofzo euh tegen zou komen in het milieu (…) voor mij hoeft dat niet. Oké. Als ze, allé mijn 

huidige die snapt het toch al, allé ja ik heb dat aan haar kunnen uitleggen, dus. Als ze het 

al snapt, dan is dat voor mij voldoende”.  

  



 
 

61 
 

Discussie 

Bespreking Resultaten  

In huidig onderzoek werd op exploratieve wijze de ervaringen van BDSM-liefhebbers in de 

hulpverlening in kaart gebracht. Hierbij werd gepeild naar de ervaringen die BDSM-liefhebbers 

hebben bij het spreken over hun voorkeuren binnen de hulpverlening.  

In de eerste twee onderzoeksvragen werd nagegaan of liefhebbers hun voorkeuren al dan niet 

vernoemden in therapie en wat hen tot die keuze bracht. Daarbij aansluitend werd het belang dat 

de liefhebber koppelde aan het bespreken van zijn/haar voorkeuren binnen de therapie bevraagd. 

Uit de resultaten blijkt dat alle respondenten minimaal één hulpverlener op de hoogte brachten 

van hun voorkeuren. Hiervoor bleken verschillende motieven een rol te spelen. Als eerste werd dit 

benoemd om eerlijk te kunnen zijn tegen de hulpverlener over een levensdomein dat voor de 

liefhebber belangrijk is. Een therapie werkt niet indien je belangrijke levensaspecten verzwijgt, 

aldus de respondent. Ook werd aangegeven dat de BDSM-voorkeuren zodanig inherent zijn aan de 

persoonlijkheid dat de therapeut de cliënt onvoldoende zou leren kennen indien dit verzwegen 

wordt. Bij enkele respondenten vormde de screening van de therapeut een bijkomende drijfveer. 

Hier werd het in het eerste gesprek aangebracht om de reactie van de therapeut te kunnen nagaan. 

Een goede reactie zou zo de voorwaarde zijn voor een verdere samenwerking. Andere aangehaalde 

drijfveren waren het zoeken naar bevestiging of geruststelling rond de voorkeuren door de 

hulpverlener. Daarnaast gaf de cliënt aan dat het deugd doet er in therapie over te kunnen spreken 

omdat ze hier maar weinig (zo diepgaand) over kunnen spreken.  

Vervolgens werd gepeild naar de hulpvragen die gesteld werden. Acht van de elf deelnemers gaven 

aan een hulpvraag te hebben die niet direct aan de voorkeuren gelinkt kan worden. Dit werd ook 

meteen aangehaald als antwoord op de vraag wat hen gemotiveerd heeft hulp te zoeken. Een 

mogelijke interpretatie is dat de liefhebber vreest dat de ander zijn of haar voorkeuren als 

deelaspect van de problematiek zal aanschouwen en het tegendeel wil benadrukken. Deze vrees 

zou een gevolg kunnen zijn van eigen twijfels rond de voorkeuren of van het ervaren van een 

negatief maatschappelijk beeld waarbij BDSM als iets pathologisch gezien wordt. 

Aanmeldingsredenen kunnen van elkr mogelijke aard zijn. Benoemde klachten waren 

angstklachten, depressieve klachten, stressklachten, burn-out, moeilijkheden in het zelfbeeld, 

identiteitsontwikkeling, een geschiedenis van misbruik (psychisch, fysiek en/of seksueel). Bij de 
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vier andere deelnemers was de hulpvraag wel gerelateerd aan de aanmelding. Dit kon gaan om 

moeilijkheden in de relatie omdat één van beide partners de voorkeuren wel heeft en de andere 

partner niet. Een andere samenhang omschreef een respondente met PTSD kenmerken die 

getriggerd werden door bepaalde BDSM-scenario’s. Ook werd de onzekerheid rond de eigen 

voorkeuren en de zoektocht naar de acceptatie of normalisatie van de voorkeuren als één van de 

hulpvragen benoemd. Toch bespraken alle respondenten de voorkeuren ongeacht of deze deel 

uitmaakte van hun hulpvraag. Dit illustreert het belang dat ervaren wordt bij de BDSM-liefhebber 

om over de voorkeuren te spreken. 

Als vierde onderzoeksvraag, bevroegen we hoe de reactie van de hulpverlener gepercipieerd werd 

bij de cliënt. Hiervoor werd eerst nagegaan welke reactie de BDSM-liefhebber verlangt. Als 

hoofdthema kwam de nood aan kennis bij de therapeut naar voor. Dit was iets wat als zeer positief 

gepercipieerd werd door de cliënt. Echter kenden de meeste hulpverleners het thema niet. Het 

gebrek aan kennis op zich werd niet per definitie als negatief ervaren. De doorslaggevende factor 

hierin lijkt neer te komen op de onderliggende basishouding van de hulpverlener. Indien de 

hulpverlener open stond tegenover het onderwerp, interesse toonde, informatie opzocht of vroeg 

aan de cliënt, werd deze reactie eveneens als positief ervaren. De reacties die negatief 

gepercipieerd werden, waren vooral reacties waarbij de liefhebber een te beperkte ruimte ervaart 

bij de therapeut om meer kennis op te doen. Volgens de respondent lag het gebrek aan kennis 

vaak ook aan de basis van stigmatiserende opmerkingen. Concluderend kan gesteld worden dat 

kennis op zich niet zozeer het probleem is, maar de houding die de therapeut heeft tegenover het 

opdoen van kennis.   

Dit leidt meteen het tweede verlangen van de cliënt in, namelijk het verlangen naar de 

bespreekbaarheid van het onderwerp en de openheid van de hulpverlener. Er werd gewenst dat 

de hulpverlener interesse toonde in de beleving van de cliënt en zich trachtte in te leven in 

zijn/haar leefwereld. Reacties die blijk gaven van een open houding, werden zeer positief ervaren. 

Hierin nodigde de hulpverlener de cliënt uit om erover te vertellen. Veel negatieve ervaringen 

hadden te maken met inbreuk op die openheid. Er werd omschreven dat hulpverleners 

ongemakkelijk werden bij het bespreken van het onderwerp, van onderwerp veranderden of er 

niet verder op in gingen. Hierdoor kreeg de cliënt het gevoel dat het onderwerp taboe was. Dit 

maakte dat de cliënt zich niet begrepen of aanvaard voelde.   
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Een volgend vaak aangehaald verlangen van de cliënt is de onvoorwaardelijke acceptatie. Voor de 

BDSM-liefhebber is het aanvaarden van de voorkeuren een onderdeel van het aanvaarden van de 

cliënt. De vraag van de cliënt luidde dat de hulpverlener hem niet veroordeelt omwille van de 

voorkeuren. Hierbij was ook de wens dat zijn beleving niet automatisch als deel van de 

aanmeldingsklacht of als coping voor de pathologie wordt gepercipieerd en dat de hulpverlener 

BDSM en misbruiksituaties van elkaar kan onderscheiden. Daarnaast gaven liefhebbers aan dat 

sommige aspecten van hun beleving mogelijks wel verweven zijn met de pathologie, maar dat 

BDSM als basisvoorkeur niet pathologisch is. De liefhebber wenste dat de basisbeleving aanvaard 

of ondersteund wordt. Indien dit gebeurt, werd dit ook als positieve ervaring benoemd. Het was 

zeer helpend voor de cliënt dat de voorkeuren als normale seksuele voorkeuren ervaren werden 

door de hulpverlener. Verder voelden een aantal cliënten aan dat de therapeut een goedkeuring 

gaf voor de verlangens. Dit uitte zich in het steunen van de voorkeuren, ze aanmoedigen of 

voorschrijven. Cliënten benoemden aangenaam verrast te zijn bij aanbevelingen om BDSM meer 

te integreren in het seksueel leven of bewust te kiezen voor een BDSM-partner om de verlangens 

te kunnen opzoeken. Naast deze positieve ervaringen, traden er tevens negatieve ervaringen op.  

Benoemde negatieve ervaringen waren het onvoldoende in vraag stellen van eigen vooroordelen 

en eigen referentiekader. Vooroordelen hadden te maken met het pathologiseren van BDSM-

voorkeuren in het algemeen, bijvoorbeeld door ze te percipiëren als autodestructie of als passief-

actief-omkering vanuit een traumatisch verleden. Net zoals het gebrek aan kennis, is ook het 

hebben van vooroordelen op zich niet hetgeen  wat negatief ervaren wordt, maar de manier 

waarop de hulpverlener hiermee omgaat. Ook vooroordelen zijn enkel negatief als deze bij de 

cliënt niet afgetoetst worden. Zo lang vooroordelen op een gepaste manier afgetoetst werden, 

werd dit als neutraal of zelfs als positief ervaren. Het bespreken van vooroordelen geeft een 

opening naar een diepere reflectie en communicatie over de BDSM-voorkeuren, wat de cliënt kan 

helpen in de zoektocht naar wat BDSM juist voor hem of haar betekent. Hierin is het echter niet 

duidelijk of dit bij alle cliënten zo is. Zo zou het mogelijk zijn dat voornamelijk cliënten die zich 

zelfzeker voelen over hun voorkeuren dit uitdagen als voordeel zagen, terwijl dit voor cliënten die 

zich onzeker voelen over de voorkeuren juist een belemmering kan zijn. Een andere mogelijke 

verklaring is dat voornamelijk mensen met een langdurigere hulpverleningsgeschiedenis dit als 

aangenaam ervaren, bijvoorbeeld omdat er reeds een stabiele therapeutische relatie opgebouwd 

is, die de veiligheid creëert om vooroordelen te bespreken. Een langere 

hulpverleningsgeschiedenis zou ook kunnen inhouden dat de cliënt reeds meer ervaring heeft met 

het uitdagen van cognities, waardoor dit positiever gepercipieerd wordt.  
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Het is opvallend dat het woord openheid reeds enkele keren gevallen is. Dit ging tot nu toe over 

de openheid over de voorkeuren te spreken, er kennis rond op te doen, maar ook de openheid om 

vooroordelen af te toetsen en het zich verplaatsen in het referentiekader van de cliënt. Waar deze 

vormen gaan over het openstaan voor de persoon voor u, gaat een derde vorm over het open zijn 

over de therapeut als persoon. Hierin worden echtheid en transparantie centraal gezet. 

Verschillende cliënten benoemden dat de hulpverlener zich neutraal houdt, maar dat dit ook 

impliceert dat je weinig over de hulpverlener te weten komt. Veel cliënten waren actief op zoek 

naar spontane feedback, tekenen van goed- of afkeuring, tekenen van hoe de hulpverlener het 

verhaal van de cliënt ervaart. Verschillende respondenten wisten ook niet of de hulpverlener 

kennis had of opzocht rond BDSM. De binnenkant van de therapeut werd vaak niet naar buiten 

gebracht, wat de cliënt een gevoel van onbehagen gaf.  

Vervolgens werd nagegaan wat die positief en negatief ervaren reacties nu betekenen voor het 

verder hulpverleningsproces. Hieronder worden twee onderzoeksvragen samen genomen. De 

eerste ging na hoe de liefhebber de invloed van de bespreekbaarheid van BDSM op de verdere 

therapeutische relatie ervaart. De tweede peilde naar de manier waarop de liefhebber de invloed 

op het verdere proces ervaart. De resultaten hieronder zijn zeer opvallend. De reactie van de 

therapeut op de BDSM-beleving bleek cruciaal voor het verdere verloop van de therapie. Dit stond 

los van of de hulpvraag al dan niet gelieerd is aan de voorkeuren. Ondanks de eerder kleine 

proportie dat het onderwerp BDSM in de gesprekken innam, was de invloed van de reactie zeer 

groot.  

Een positieve ervaring had een positieve impact op de therapeutische relatie en het proces. De 

therapeutische relatie werd enorm bevorderd, gezien het intieme karakter van BDSM. De cliënt 

krijgt het gevoel dat indien daarover diepgaand gesproken wordt, elk mogelijk onderwerp 

bespreekbaar is, wat de openheid en eerlijkheid van de cliënt bevordert. De cliënt ervaart dat het 

contact na het spreken over de voorkeuren persoonlijker was, de therapeut de cliënt beter kent 

en de cliënt meer zichzelf kan zijn. Naast de positieve invloed op de therapeutische relatie, heeft 

het spreken over de voorkeuren tevens een positieve invloed op het welbevinden van de cliënt. Ze 

omschrijven zichzelf beter te voelen na het bespreken van de BDSM-voorkeuren. Dit vormt voor 

hen een bevrijding, een opluchting, een gevoel van voldoening. Ook omschrijven ze een 

verbetering in de beleving van de BDSM-voorkeuren. BDSM-gerelateerde moeilijkheden 

verminderen en er ontstaat meer tevredenheid in de beleving en de relatie. Negatieve ervaringen 

hebben eerder een nefaste invloed op de therapie in het algemeen. Eén van de opvallendste 
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resultaten is dat indien de cliënt de reactie negatief ervaart, dit wordt gevolgd door een 

onmiddellijke stopzetting van het proces, zelfs indien er voordien een hoge tevredenheid was over 

de therapeut. Ook toeklappen werd als gevolg genoemd. De therapeutische relatie wordt 

gekenmerkt door een vorm van afstand. Andere cliënten voelen zich gekwetst door de reactie van 

de therapeut en twijfelen meer over zichzelf dan voordien.  

Samengevat kan gesteld worden dat de BDSM-liefhebber drie grote pijlers vraagt van de 

therapeut, die volgens Rogers21 elke cliënt nodig heeft en behoren tot de basishouding van een 

goede therapeut, namelijk onvoorwaardelijke positieve waardering, echtheid en empathie (Lang 

& Van Der Molen, 2003). Wanneer niet aan deze pijlers voldaan wordt, gaat dit gepaard met een 

mindere tevredenheid over de therapie.  

Terugkoppeling aan Literatuurstudie  
 

Eerder onderzoek toonde reeds dat BDSM aanvoelt als een geaardheid (Barker et al., 2007; 

Newmahr, 2008; Seeuws, 2013). Ook in deze studie werd er regelmatig gerefereerd naar de holebi 

beleving. Respondenten spreken over een geaardheid, zich outen, in de kast zitten,… Deze 

omschrijving als geaardheid kan volgende implicaties hebben. De omschrijving houdt in dat BDSM 

iets is waar je, net zoals de seksuele oriëntatie LGBTQ, mee geboren wordt. Dit impliceert dat 

BDSM geen keuze is. Deze conclusie brachten ook Seeuws en Van Craen (2015) aan in hun artikel 

dat terugblikt op het eerder onderzoek in de masterproef van Seeuws. Andere vaak aangehaalde 

antwoorden zoals dat het een deel van de identiteit is, dat het in iemands bloed zit, duiden op het 

gebrek aan keuze hierin. De antwoorden, zoals het ervaren als een levensstijl en een 

seksualiteitsbeleving geven iets meer keuzeruimte. Naast de ervaring dat je zo geboren wordt, zou 

de vergelijking met de LGBTQ gemeenschap ook de strijd naar erkenning kunnen impliceren. De 

LGBTQ beweging strijdt reeds jaren naar gelijke rechten, erkenning en aanvaarding in de 

maatschappij. Ook binnen de BDSM-gemeenschap komt dit terug. Zo was zowel in het onderzoek 

                                                           
21 Carl Rogers is de grondlegger van de client centered therapy. Hij gaf drie noodzakelijke voorwaarden voor 
het opbouwen van een therapeutische relatie. Indien aan die drie voorwaarden voldaan is, kan de cliënt 
opnieuw tot zelfactualisatie komen wat een vermindering van klachten en versterking van welzijn met zich 
mee brengt. Onvoorwaardelijke positieve waardering betekent dat de therapeut de cliënt accepteert, los 
van enig gedrag of voorkeuren. De therapeut kijkt onbevooroordeeld naar de cliënt en vertrekt vanuit diens 
referentiekader. Dit draagt ertoe bij dat de cliënt ervaart zichzelf te kunnen zijn. Een tweede pijler is echtheid 
& transparantie, waarbij de therapeut authentiek en transparant is over eigen gedachten, in eerste plaats 
tegenover zichzelf en in tweede plaats tegenover de cliënt. Op zoek gaan naar eigen vooroordelen en deze 
toetsen met de cliënt kan hierbij een schoolvoorbeeld zijn. Een empathische houding is de derde pijler. 
Hierbij hoort het zich inleven in de beleving van de cliënt en tonen aan de cliënt dat we hem aanvoelen, 
begrijpen.  
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van Seeuws (2013) als in het huidig onderzoek het doorbreken van het stigma in de samenleving 

het meest genoemde motief tot deelname. In het huidige onderzoek haalde onder andere Nena 

aan dat het verlangen naar erkenning iets is dat in haar leeft. Dit komt terug in haar citaat waarin 

ze aangaf dat ze weinig mensen vertelt over haar verlangens uit vrees voor discriminatie. Hier 

voegt ze aan toe dat je als holebi ook gediscrimineerd kan worden, maar dat er dan veel 

verenigingen zijn die achter jou staan en voor jouw rechten opkomen. Ze vermoedt en hoopt dat 

de BDSM-beleving op dit punt in een kantelperiode zit. Naast de ervaring van BDSM als geaardheid, 

identiteit en levensstijl, vormt BDSM een belangrijk deel van de seksuele beleving. Echter geven 

veel deelnemers aan dat het breder is dan louter seksueel. Het is iets wat de partnerrelatie typeert. 

BDSM wordt genoemd als een noodzakelijk iets dat de liefhebber niet wil of kan missen.  

Enkele deelnemers ervoeren een gevoel van thuiskomen bij het ontdekken of kunnen praktiseren 

van de voorkeuren. Tevens werd de positieve waarde van BDSM aangehaald. BDSM wordt ervaren 

als iets moois. Het gaat gepaard met positieve emoties, plezier, rust en passie. De liefhebber geeft 

aan er zijn geluk in te vinden. Deze resultaten liggen in dezelfde lijn met het eerder onderzoek. 

Cutler (2003) en Newmahr (2010) voegden hieraan toe dat BDSM voor de beoefenaar gepaard gaat 

met persoonlijke groei, gevoelens van voldoening tijdens spel en in hun relatie, een positieve 

bijdrage aan de relatie en een hogere seksuele tevredenheid. Ook Seeuws (2013) haalt aan dat 

BDSM meer zelfwaarde, competentie en een gevoel ergens bij te horen met zich meebrengt. Dit is 

overeenkomstig met de resultaten die stellen dat BDSM-liefhebbers een licht significant hoger 

welbevinden ervaren dan ‘vanilla’ liefhebbers (Van Assen & Wismeijer, 2013). De positieve 

connotatie bij de beoefenaar lijkt geen ingang te vinden in het algemeen maatschappelijk beeld.  

In een veelheid van internationale onderzoeken was de ervaring van stigma een belangrijk 

onderwerp (Barker et al., 2007; Connolly, 2006; Cutler, 2003; Seeuws, 2013). Deelnemers haalden 

aan dat BDSM vaak gezien wordt als een afwijking. Ook de media bevestigt dit door BDSM 

ongenuanceerd in beeld te brengen. Hierbij komt vooral het pijnaspect en meer extreme zaken 

aan bod en worden de onderlinge dynamieken eerder verwaarloosd. De liefhebber bespreekt de 

voorkeuren vaak niet of slechts met een beperkt aantal anderen (Conolly, 2006). Daarenboven 

duurt het in het algemeen algemeen lang vooraleer hij of zij uit de kast komt ondanks dat veel 

liefhebbers BDSM buiten de geheime sfeer wensen te beleven (Cutler, 2003). Al deze ervaringen 

keren terug in dit onderzoek met Vlaamse respondenten. Ook hier werden de voorkeuren slechts 

in selectieve kringen besproken, veelal mensen waarvan er een zekerheid is dat ze het voor zich 

zouden houden. Zo tracht men te voorkomen dat de informatie terecht komt bij mensen die hen 
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kunnen afkeuren of dat er discriminatie zou zijn op werk- of studiegebied. Vorig onderzoek weidde 

uit over het beeld dat de media over BDSM weergeeft. Dit is overeenkomstig met de ervaring die 

de respondenten hadden over hoe de omgeving naar BDSM kijkt, namelijk als zijnde iets bizars, 

destructiefs, pathologisch.  

In het onderzoek van Seeuws (2013) werd, net zoals in het huidig onderzoek, aangehaald dat 

deelnemers het belangrijk vinden te kunnen spreken over hun voorkeuren met hun hulpverlener. 

Ook daar werd benoemd dat het advies van de therapeut bij het verzwijgen van de voorkeuren 

minder gepast en helpend zou zijn. Opvallend is dat tevens het screeningsaspect in eerder 

onderzoek reeds benoemd is. Bij Kolmes et al (2006) zochten 75% van de deelnemers hulp om niet 

BDSM-gerelateerde hulpvragen (ook in het huidig onderzoek vormt dit de meerderheid), maar 

benoemde 65% van die deelnemers de voorkeuren wel (hier alle deelnemers). Als één van de 

voornaamste motieven werd aangehaald dat de reactie van de therapeut bij aanvang van het 

proces gescreend werd en deze reactie een grondvoorwaarde betrof voor het opbouwen van een 

therapeutische relatie. Opvallend is dat er in eerder onderzoek opmerkelijk veel respondenten hun 

voorkeuren niet verteld hebben (Hoff & Sprott, 2009; Kolmes et al., 2006; Seeuws, 2013). Dit 

strookt niet met de huidige resultaten. Mogelijk werd de doelgroep die de voorkeuren niet 

aanbracht niet bereikt. Hierbij is het plausibel dat cliënten die de voorkeuren niet met de 

hulpverlener bespreken, ook minder geneigd zullen zijn dit met een interviewer te bespreken. Een 

andere mogelijke verklaring is dat de bespreekbaarheid doorheen de jaren gestegen is. Het 

onderzoek van Hoff & Sprott dateert van voor de ’50 tinten grijs’ hype. Seeuws haalde aan dat de 

bespreekbaarheid een opmars kende, onder andere via het succes van de boeken. Mogelijk is de 

bespreekbaarheid op vier jaar tijd reeds gestegen. Toch vormt het hebben van vooroordelen een 

belangrijk thema. 

Het is onduidelijk wat ertoe bijdraagt dat vooroordelen een vaak aangehaald onderwerp zijn in de 

resultaten. In de wens van de cliënten werd het onbevooroordeeld zijn meermaals aangehaald en 

negatieve ervaringen hadden vaak te maken met het niet loskomen van vooroordelen van de 

therapeut. Hierbij lijkt het dat vooroordelen ook positief ervaren kunnen worden indien deze 

samen met de cliënt uitgedaagd werden. Eén van de respondenten maakte hierbij de terecht 

kritische opmerking dat zij het aangenaam vond vooroordelen te bediscussiëren, maar dat ze 

vermoedde dat vooroordelen voor mensen die twijfels hebben rond eigen voorkeuren wel 

kwetsend of traumatiserend ervaren kunnen worden. Nichols (2006) sluit hierbij aan en benoemt 

dat voor mensen die nieuw zijn in de BDSM-levenswijze een open houding en acceptatie extra 
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belangrijk is, alsook het normaliseren van de voorkeuren. Dit laatste was ook de wens van één van 

de respondenten die de voorkeuren lang onderdrukt had en op het moment van de therapie 

zoekende was.  

De meest voorkomende vertekeningen die in therapie reeds onderzocht zijn, komen terug in de 

huidige vooroordelen en negatieve ervaringen. In 2006 werden de belangrijkste vertekeningen 

opgesomd door Kolmes en collega’s. Uit de resultaten bleek dat therapeuten vaak de differentiatie 

met misbruik onvoldoende konden inschatten, de voorkeuren als autodestructief zagen en de 

verlangens ongezond of pathologisch ervoeren. Tevens werd vermoed dat BDSM voortvloeide uit 

vroegkinderlijk trauma. Eén van de vooroordelen die besproken werd in het huidig onderzoek was 

de link tussen vroegkinderlijke fysieke agressie en het gebruik van bondage in de BDSM context als 

passief-actief omkering. Een ander negatief benoemde aspect ging verder in op een therapeut die 

niet kon loskomen van het idee dat BDSM inherent een vorm is van misbruik of van de overtuiging 

dat BDSM een vorm van automutilatie is. Ook sprak een respondent over het vermoeden dat de 

hulpverlener zijn verlangens binnen een diagnose van seksverslaving plaatste. In vorig onderzoek 

werd besproken dat BDSM-voorkeuren een aanleiding tot doorverwijzing vormden (Kolmes et al., 

2006). Dit werd niet teruggevonden in het huidig onderzoek. Dit heeft mogelijk te maken met het 

feit dat indien de reactie van de hulpverlener negatief was, de cliënt zelf stopte. Het opvallendste 

effect van een negatieve reactie, was een onmiddellijke stopzetting van de therapie. Dit werd ook 

aangehaald in Hoff & Sprott (2009). Daarnaast werden het toeklappen en zich gekwetst voelen 

genoemd. Ook dit kan mee verklaren waarom de meeste deelnemers uitsluitend positieve 

ervaringen benoemden. Enerzijds kan het zijn dat de meeste cliënten positieve ervaringen hebben 

met het spreken over hun voorkeuren in therapie. Anderzijds is het mogelijk dat cliënten met 

negatieve ervaringen niet alleen toeklappen in hun hulpverlening, maar ook minder met externen 

spreken hierover en om die reden niet deelnamen aan het onderzoek.  

Vervolgens komen de factoren die maken dat een reactie positief gepercipieerd wordt terug in 

eerder onderzoek. Zo werden bijvoorbeeld de open houding en het vragen naar meer informatie 

bij de cliënt benoemd (Hoff & Sprott, 2009). Zelfs de wensen van de cliënt zijn overwegend 

hetzelfde. In 2006 (Kolmes et al.) waren de meest genoemde wensen de basis therapeutische 

vaardigheden (acceptatie, open houding, beleving van cliënt bevragen, informatie opzoeken en 

het referentiekader van de cliënt centraal zetten). Daarnaast werden toen actief specifiekere 

vaardigheden gevraagd zoals het normaliseren van de voorkeuren, het helpen met het aanvaarden 

van de voorkeuren en begeleiding  in de zoektocht naar de verrijking die BDSM kan betekenen voor 
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de cliënt. Dit laatste kwam in het huidig onderzoek minder naar voor, hoewel één van de 

deelnemers de wens naar normalisatie en steun in aanvaarding van voorkeuren wel duidelijk 

aangaf. In het vorig onderzoek gaven respondenten aan een hulpverlener te wensen die zelf in de 

levensstijl thuis is. In het huidig onderzoek wordt dit ofwel als niet relevant ofwel als nadelig 

omschreven. Hierbij werd gevreesd dat de nodige objectiviteit niet behouden zou worden. Door 

de verscheidenheid aan belevingen die er bestaan, is de kans kleiner dat de hulpverlener de eigen 

beleving naast andere belevingen kan plaatsen en zo niet langer objectief zal zijn. Hierdoor stijgt 

de kans dat men premissen vanuit de eigen beleving zal aannemen in plaats van deze bij de cliënt 

af te toetsen. Als er gekeken wordt naar therapieën waarin de hulpverlener ook in de BDSM-

gemeenschap is, treden er inderdaad problemen op met het behouden van grenzen. Therapeuten 

vinden het zelf moeilijker om de correcte balans in te schatten tussen de mate van zelfonthulling 

en het houden van de professionele afstand en de cliënten gaven ook aan dat er sneller een 

patroon kwam waarbij men elkaars belevingen uitwisselden (Kolmes et al., 2006; Lawrence & Love-

Crowell, 2008).  

Concluderend kan gesteld worden dat de resultaten in grote lijn in overeenstemming zijn met wat 

verwacht werd vanuit eerdere literatuurstudie. Er zijn enkele uitzonderingen waaronder de wens 

naar therapeuten die zelf niet behoren tot de levensstijl en geen ervaringen met doorverwijzingen 

omwille van de voorkeuren. Ook besprak elke deelnemer in het huidig onderzoek zijn/haar 

voorkeuren terwijl dit in eerder onderzoek minder het geval was.  

Sterktes en Zwakten van het Onderzoek, Gekoppeld aan Aanbevelingen voor 

Vervolgonderzoek en de Klinische Praktijk 

Een eerste sterkte is het kwalitatief karakter van dit onderzoek wat de mogelijkheid biedt aan de 

respondent om zelf genuanceerd een beeld te geven van hoe hij/zij rond de thema’s denkt. Deze 

vorm van onderzoek is uitermate geschikt voor dit relatief nieuw onderwerp. Dit wordt versterkt 

door het interview semi-gestructureerd ingevuld te hebben. Hierdoor konden de vragen verdiept 

worden naar gelang het verhaal van de respondent en werd het exploratief karakter zo breed 

mogelijk gehouden. Veel respondenten hebben uitgebreid en diepgaand hun belevingen 

weergegeven. Dit is iets wat met kwantitatief onderzoek minder mogelijk is. Hiermee werd een 

grote bron van informatie bekomen. 

Als tweede sterkte was dit de eerste keer dat dit onderwerp in Vlaanderen onderzocht werd. Er is 

wereldwijd weinig geweten over hoe BDSM-liefhebbers hun hulpverlening ervaren en in België 
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werd dit nog nooit bevraagd. Aangezien de helft van de respondenten in het eerste grootschalig 

onderzoek naar BDSM in Vlaanderen aangaven een hulpverleningstraject gehad te hebben, is het 

relevant hun ervaringen in kaart te brengen. Bovendien hebben 76% van de hulpverleners in 

eerder onderzoek iemand met BDSM-voorkeuren begeleid.  

De derde kracht situeert zich in de voorbereidingen op de afname van de interviews. Ter 

voorbereiding werd in contact getreden met het bestuur van de studentenvereniging Kajira. Daar 

werd deelgenomen aan één van de gespreksavonden waardoor meer kennis opgedaan werd rond 

de inhoud van BDSM en het verloop van zo’n avond. Hier werd ook reeds contact gelegd met de 

doelgroep. Op die manier werd de drempel tot deelname verlaagd. Verder werden de 

interviewvragen voorgelegd voor feedback bij de voorzitster van Kajira en bij de onderzoeker van 

het eerste exploratief onderzoek over BDSM in Vlaanderen, Jantien Seeuws. In de laatste stap voor 

de afname werd een pilootinterview afgenomen bij één van de bestuursleden waarop opnieuw 

feedback gegeven werd. Op die manier werd de interne validiteit van het onderzoek versterkt. 

Tijdens de analyse werd ik ondersteund door een studiegenoot bij het bepalen van de interne 

homogeniteit en externe heterogeniteit van de thema’s. Na de afnames werden alle resultaten 

ingestuurd naar de respondenten opdat er geen interpretatiefouten optraden.  

Verder is het opvallend hoeveel resultaten uit het onderzoek van Seeuws (2013) terugkomen in 

huidig onderzoek. Dit kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. De populatie in dit 

onderzoek en het onderzoek van Seeuws is grotendeels overlappend aangezien het beiden gaat 

over BDSM-liefhebbers in Vlaanderen. Gelijkaardige resultaten uitkomen zou een grotere 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid kunnen betekenen. Echter is er ook een mogelijkheid dat niet 

uitsluitend een gedeelte van de populatie, maar ook een gedeelte van de steekproef overlapt. 

Eén van de voornaamste beperkingen in dit onderzoek is de selectieprocedure van de steekproef. 

Via een sneeuwbalprocedure werd een steekproef bekomen waarin de zelfselectie van de 

participant een cruciale rol speelt. Zo namen uitsluitend respondenten deel die in minimaal één 

van de hulpverleningsvormen over de voorkeuren sprak. Dit kan het belang erover te kunnen 

spreken in therapie benadrukken, maar kan tevens betekenen dat cliënten die niet over hun 

voorkeuren spraken niet deelnamen aan het onderzoek. Mogelijk komt dit omdat de rekrutering 

gestart is vanuit het contacteren van BDSM-verenigingen en BDSM-fora. Liefhebbers die in een 

vereniging zitten, spreken op regelmatige basis over hun voorkeuren met andere liefhebbers. Dit 

kan de drempel verlagen om er ook binnen de hulpverlening en/of onderzoek over te spreken. 
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Daarnaast zijn liefhebbers die actief zijn in het verenigingsleven en op fora vermoedelijk ook de 

liefhebbers die de eigen voorkeuren meer aanvaard hebben. Cutler toonde in 2003 reeds aan dat 

de BDSM-gemeenschap een steunend netwerk van gelijkgestemden is. Dit kan gepaard gaan met 

een hogere acceptatie van de eigen beleving waardoor er juist meer of minder verteld wordt tegen 

de hulpverlener. Het kan tevens de perceptie van de reactie van de hulpverlener beïnvloeden. Zo 

werd het hier als positief ervaren wanneer de hulpverlener eigen vooroordelen benoemde, op 

voorwaarde dat deze samen uitgedaagd werden (met de opmerking dat dit vermoedelijk vooral 

geldt bij liefhebbers die de eigen voorkeuren accepteren). Het is niet onwaarschijnlijk dat een hoge 

mate van zelfzekerheid rond de voorkeuren maakt dat de reactie van de hulpverlener als meer 

positief geïnterpreteerd wordt. Kortom heeft de selectie via het verenigingsleven het enerzijds 

mogelijk gemaakt de doelgroep te bereiken. Anderzijds is het mogelijk dat dit kanaal ook een 

invloed heeft gehad op de samenstelling van de steekproef.  

Ondanks het feit dat niet alle deelnemers actief waren in het verenigingsleven, waren organisaties 

en fetlife wel de meest benoemde manieren waarop het onderzoek ontdekt werd. Het is 

onduidelijk welk bereik de uitnodiging tot deelname aan het onderzoek had. De respondenten die 

geen fetlife hadden, noch in een vereniging zagen, zijn mogelijk niet bereikt. Er is echter nog een 

tweede hypothese mogelijk. Zo zou het kunnen dat respondenten die niet spreken over de 

voorkeuren in hulpverlening, mogelijk weinig (durven) spreken over de voorkeuren in het 

algemeen en als dusdanig ook niet in het kader van onderzoek. Een derde hypothese luidt dat 

respondenten die niet over de voorkeuren gesproken hebben, zich niet aangesproken voelden deel 

te nemen. Mogelijk had deze doelgroep het idee dat ze te weinig zouden bijdragen aan het 

onderzoek omdat ze er niet over gesproken hadden. 

Een ander gevolg van een sneeuwbalsteekproef is dat de motieven tot deelname een invloed 

gehad kunnen hebben op de resultaten. De hoop een steentje bij te dragen aan het doorbreken 

van het stigma rondom de BDSM-beleving werd als voornaamste reden tot deelname opgegeven. 

Dit werd ook genoemd in het onderzoek van Seeuws (2013). Deze roeping kan een invloed hebben 

op de manier waarop er over de voorkeuren gesproken wordt. Door het verlangen naar erkenning 

is het onder meer mogelijk dat de positieve waarde van BDSM voor de liefhebber benadrukt wordt. 

Kortom zijn er een heel aantal factoren die bij een sneeuwbal sampling niet gecontroleerd kunnen 

worden.  
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Een andere beperking is de grootte van de steekproef. In een steekproef van elf respondenten is 

het niet mogelijk een representatief beeld te bekomen, waardoor deze studie louter ter exploratie 

geïnterpreteerd kan worden. Er is onvoldoende externe validiteit om deze resultaten te 

veralgemenen naar de volledige BDSM-populatie. Om die reden kon geen onderscheid gemaakt 

worden tussen de ervaring en verschillende BDSM-rollen en belevingen, leeftijd, geslacht, gender 

en seksuele oriëntatie. Ondanks de kleine steekproef is het saturatieprincipe bereikt. De opinies 

en belevingen van de respondenten sloten nauw aan elkaar aan en op het einde van de afnames 

werd er weinig nieuwe informatie verkregen. Gezien de meerderheid positieve ervaringen 

omschreef en de negatieve ervaringen zeer individueel bepaald waren, zijn de gegevens hierrond 

beperkter. Dit is één van de limitaties van de steekproef. Gezien er geen respondenten waren die 

geen enkele hulpverlener verteld hadden over de voorkeuren, blijven hun ervaringen onbekend.  

Er zijn veel vragen die echter nog onbeantwoord blijven. Bijvoorbeeld kan de vraag gesteld worden 

naar wat maakt dat bijna elke respondent de angst ervaart om erover te spreken met anderen in 

het algemeen of tegen de hulpverlener. Deze angst lijkt zich niet rechtstreeks te vertalen naar de 

praktijk, gezien de meest voorkomende reacties positief waren. Het is onduidelijk of het stigma 

rond BDSM nog alomtegenwoordig aanwezig is of dat het vooral de vrees ervoor is die in de huidige 

samenleving achter bleef. Echter merken we wel dat de angst voor stigma bij veel meer 

respondenten aanwezig was dan dat er negatieve ervaringen omwille van stigmatisering genoemd 

werden. Hierbij kan de vraag gesteld worden naar de invloed van de verwachte afkeuring van de 

voorkeuren op de interpretatie van de reactie van de hulpverlener.  

Het blijft echter opvallend hoeveel respondenten van de steekproef van Jantien een 

hulpverleningstraject hebben. Een deel van de verklaring kan in het selectieproces liggen (een 

thesis binnen de richting psychologie zou sneller terecht kunnen komen bij mensen die hier in 

aanraking mee komen). Andere vermoedens kunnen uit het huidig onderzoek gehaald worden, 

zoals de onzekerheid rond de eigen voorkeuren en het proces naar acceptatie ervan (al werd dit 

slechts door twee respondenten weergegeven) en dat de hulpverlener vaak één van de weinigen 

is met wie men zo diepgaand over BDSM kan praten. Deze verklaringen kunnen slechts 

gesuggereerd worden.  

Een eerste aanbeveling is grootschaliger onderzoek. Een steekproef van elf respondenten kan 

enkel indicaties geven. Grootschaliger onderzoek staat toe om een betere kijk te verkrijgen op de 

invloed van verschillende rollen, genders, seksuele oriëntaties, ervaringen van respondenten die 
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niet over de voorkeuren spraken, maar ook een duidelijkere differentiatie te verkrijgen tussen 

cliënten met BDSM-gerelateerde moeilijkheden en deze met andere moeilijkheden. Zo is duidelijk 

dat ook indien de hulpvraag niet gelieerd is aan de voorkeuren, het belang van het spreken groot 

is. Maar wat juist de functie van dit spreken is en of deze verschilt van cliënten bij wie de hulpvraag 

wel BDSM-gerelateerd is, blijft onduidelijk. Daarnaast zou het interessant zijn om ook de 

deelnemer te bereiken die niet over de voorkeuren spreekt in hulverlening. Misschien is het 

mogelijk deze te bereiken door expliciet aan deelnemende respondenten te vragen of ze iemand 

kennen die aan dit profiel voldoet. Een andere mogelijkheid is om flyers te verdelen in 

wachtkamers van hulpverleners in plaats van op BDSM-fora. Verder zou het mogelijk zijn deze 

doelgroep beter te bereiken via kwantitatief onderzoek. Er mag niet onderschat worden dat één 

op één interviews geen laagdrempelige manier van onderzoek is.  Mogelijk kan het online invullen 

van een vragenlijst de drempel tot deelname verlagen. Al bij al blijft het moeilijk om de effectiviteit 

van deze methodes in te schatten.  

Ten tweede is een kwantitatieve methode in vervolgonderzoek aangewezen. Op die manier zou er 

meer duidelijkheid kunnen ontstaan over welke factoren gepaard gaan met een sterkere 

therapeutische relatie. Zo zou correlationeel onderzocht kunnen worden welke factoren in de 

reactie van de hulpverlener gepaard gaan met een sterkere therapeutische relatie. Indien dit 

eerder de openheid is (aangezien er weinig over gesproken wordt), zou het spreken op zich een 

gunstige invloed kunnen hebben. Hierbij is de rol van de hulpverlener eerder beperkt tot het 

aanhoren van de cliënt. Indien het echter eerder het gevoel van acceptatie van de voorkeuren, de 

aanmoediging van de voorkeuren,… zijn, dan spelen de interacties tussen hulpverlener en cliënt 

en de opvattingen, waarden en normen van de hulpverlener een veel centralere rol, wat mogelijk 

gepaard gaat met meer uitdagingen in de hulpverlening met BDSM-liefhebbers. Uit dit soort 

onderzoek zouden meer concrete aanbevelingen voor hulpverleners geformuleerd kunnen 

worden. Hierbij dient de kritische noot gemaakt te worden dat correlationeel onderzoek louter 

verbanden legt en geen uitspraak doet over de causaliteit. Zo is het mogelijk dat het spreken over 

de voorkeuren de relatie versterkt, maar is het ook niet onwaarschijnlijk dat men bij een sterkere 

therapeutische relatie meer vertrouwen ervaart om over de relatie te spreken. 

Daarnaast zou het interessant zijn om de relatie tussen het spreken over de voorkeuren enerzijds 

en de algemene tevredenheid over de hulpverlening, een verandering in het welzijn en een 

verandering in de klachten anderzijds na te gaan. Vanuit de resultaten kan vermoed worden dat 

het praten over de voorkeuren gepaard gaat met een groter welzijn van de cliënt. Indien dit 
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vermoeden klopt, kan verder onderzocht worden welke factoren het praten belemmeren en hoe 

deze drempel eventueel verlaagd kan worden. Een andere mogelijkheid is dat het spreken over de 

voorkeuren een openheid creëert om over seksualiteit in het algemeen te spreken binnen 

therapie. In dat geval zou het spreken over seksualiteit binnen therapie gepaard gaan met een 

hoger welzijn van de cliënt. Dan zou er nood zijn aan breder onderzoek, namelijk naar het belang 

van het spreken over seksualiteit binnen therapie. Hier bestaat uit de literatuur reeds enige 

evidentie voor. Algemeen wordt het thema seksualiteit bij cliënten weinig bevraagd (Butler, 

O’Donovan & Shaw, 2010; Hengeveld, 1995). Butler en collega’s (2010) halen aan dat seksualiteit 

een centraal thema vormt in het leven van de mens en dat dit thema sterk maatschappelijk bepaald 

is door waarden, normen en inperkingen hierrond. Hierdoor adviseren zij dat seksualiteit 

standaard één van de thema’s in therapie dient te vormen. In hun boek geven zij handvaten dit 

bespreekbaar te maken.  

Een derde mogelijkheid is de hulpverlener aan het woord te laten. Op die manier kunnen de 

ervaringen van hulpverleners bij het werken met BDSM-liefhebbers nagegaan worden. Hierbij 

kunnen de uitdagingen die zij ervaren in het opbouwen van een therapeutische relatie bevraagd 

worden en kan nagegaan worden of deze uitdagingen verschillen van de uitdagingen bij vanilla 

liefhebbers. Verder kan bevraagd worden wat hun gevoel van competentie is in het werken met 

de doelgroep en wat eventueel kan helpen om dit te verhogen.  

Naast aanbevelingen voor verder onderzoek, kunnen enkele aanbevelingen voor de praktijk 

gedaan worden. In vorig onderzoek werden reeds aanbevelingen gedaan rond het opdoen van 

kennis rond BDSM en werd er gesproken over de nood aan ‘kink aware therapy’ (Barker et al., 

2007; Diekhoff et al., 2013; Lawrence & Love-Crowell, 2008; Nichols, 2006). Dergelijke 

aanbevelingen werden ook gedaan door de respondent. Zo adviseerden respondenten het 

organiseren van een laagdrempelige methode om informatie op te doen als hulpverlener. Het 

tekort hiervan werd reeds benoemd in 2007 door Barker en collega’s en de correlatie tussen het 

volgen van een opleiding en meer accepterende attitudes stelde Diekhof et al. vast in 2013. Er zijn 

weinig therapietrainingen en seksuologietrainingen die BDSM bespreken. De respondenten stellen 

zelf verschillende zaken voor zoals lezingen, vormingen, inter- en supervisies. Een andere 

respondent haalde tevens een zeer waardevolle aanbeveling aan, namelijk dat het gericht 

doorverwijzen anders kan verlopen. Er bestaan hulpverleners die gespecialiseerd zijn in BDSM, 

zoals Jantien Seeuws, maar weinig andere hulpverleners zijn hiervan op de hoogte. Een 

uitgebreidere kennis over wie welke specialisaties heeft om gerichter te kunnen doorverwijzen, 
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sterkt tot de aanbevelingen, alsook het zich kenbaar maken van therapeuten die hierin 

gespecialiseerd zijn, bijvoorbeeld via de lijst van ‘kink aware professionals’ zoals men in de 

Verenigde Staten heeft (National Coalition for Sexual Freedom, 2015).  

Echter kwam deze nood aan specialisatie in de meeste interviews niet naar voor. Zo werden 

verschillende positieve ervaringen gemeld waarin de hulpverlener geen kennis had over BDSM. De 

liefhebbers benadrukten eerder een zekere vorm van sensitiviteit, waarin de liefhebber in een 

veilige en open omgeving over de voorkeuren kan spreken. Onder sensitieve houding kan een 

houding verstaan worden waarin er openheid is om over het onderwerp te spreken. De 

hulpverlener toont interesse in het spreken van de cliënt. Deze openheid kan gekenmerkt worden 

door de cliënt te laten vertellen en meer uitleg te vragen over BDSM. Het opzoeken van informatie 

of het bijwonen van vormingen kan zeker ook een uiting zijn van deze geïnteresseerde 

basishouding. De sensitieve houding tegenover BDSM lijkt meer doorslaggevend te zijn dan de 

specialisatie in BDSM. 

Daarbij aanvullend zou een goede aanbeveling voor hulpverleners zijn om steeds in te blijven 

zetten op de drie grote pijlers van Rogers: onvoorwaardelijke positieve waardering, empathie en 

echtheid & transparantie. Deze drie pijlers uiten zich in de basis gespreksvaardigheden voor het 

ontwikkelen van een therapeutische relatie (Lang & Van der Molen, 2003). Als eerste benadrukken 

alle respondenten het belang van actief luisteren naar het verhaal van de cliënt. Ook indien er 

absoluut geen kennis rond BDSM bestaat, geeft het de cliënt een voldaan gevoel om uitgenodigd 

te worden erover te vertellen. Vervolgens waardeerden respondenten het indien de hulpverlener 

met een accepterende en waarderende basishouding de specifieke beleving van de cliënt bevroeg. 

Het stellen van brede en open vragen naar algemene belevingen, naar ervaringen, naar de 

aspecten in BDSM die voor hen belangrijk zijn,… kan hierin helpen. Gezien uit de resultaten en 

eerdere literatuur naar voor komt dat het ontdekken en outen van de voorkeuren vaak moeilijke 

momenten zijn, lijk het aangewezen ook deze momenten te bevragen. De belevingen van de cliënt 

kunnen empathisch opgevangen worden aan de hand van gevoelsreflecties.   Cliënten haalden in 

de resultaten aan dat de proportie die BDSM in de gesprekken inneemt vaak niet zo groot is en dit 

ook niet nodig bevonden werd, aangezien BDSM vaak niet één van de probleemdomeinen was. 

Hierin lijkt het belangrijk de cliënt zelf het aandeel dat BDSM inneemt in de gesprekken te laten 

bepalen.  
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Op het gebied van echtheid en transparantie lijkt het in eerste plaats belangrijk de eigen 

opvattingen rond BDSM te exploreren en zich bewust te worden van mogelijke vooroordelen. 

Inzicht in het eigen referentiekader is belangrijk om zich te kunnen verplaatsen in het 

referentiekader van de cliënt (Nichols, 2006). Dit betekent niet dat vooroordelen niet uitgedaagd 

kunnen worden. Zolang de basisvoorkeur aanvaard wordt, vonden respondenten het zelfs 

aangenaam dat de therapeut eigen vooroordelen transparant op tafel legde en hier met de cliënt 

over in dialoog ging. Hierbij konden naast de constructieve kenmerken ook mogelijke destructieve 

kenmerken van de beleving bevraagd worden. Indien de cliënt zelf veel twijfels, of schaamte ervoer 

rond de voorkeuren, bleek het aangewezen om meer gericht kennis op te doen rond het 

onderwerp of door te verwijzen naar hulpverleners die meer vertrouwd zijn met het thema.  

Conclusie 

Samenvattend kan gesteld worden dat het praten over BDSM in therapie zeer belangrijk is voor de 

liefhebber. De twee voornaamste redenen die hiervoor aangegeven worden zijn ten eerste dat 

BDSM één van de centrale lijnen is in het leven van de cliënt. Ten tweede worden de voorkeuren 

weinig naar buiten gebracht en fungeert de therapieruimte als veilige omgeving om deze te uiten. 

De bespreekbaarheid van de voorkeuren kan als grondvoorwaarde dienen bij het uitbouwen van 

een therapeutische relatie. Zo vertelden enkele cliënten hun voorkeuren bij aanvang van de 

therapie om de bespreekbaarheid te toetsen. Dit bepaalde mee of het therapeutisch proces al dan 

niet verder gezet werd. Respondenten gaven aan de therapie stop gezet te hebben indien de 

liefhebber het gevoel had dat de therapeut niet open stond voor zijn belevingen. Andere gevolgen 

van een beperkte bespreekbaarheid van de voorkeuren waren het toeklappen in therapie, een 

verminderde self-disclosure en een gekwetst gevoel van de cliënt.  

Echter waren veel respondenten tevreden over de reactie van de hulpverlener. Reacties die 

positief ervaren werden, waren reacties waarin de therapeut een aanvaardende, waarderende 

basishouding aannam. Zowel in de positief benoemde ervaringen als in de verwachtingen en 

wensen van de respondenten, kwam een Rogeriaanse grondhouding als resultaat naar voren. Dit 

kan ook worden toegepast op BDSM. De houding vertrekt vanuit onvoorwaardelijke positieve 

waardering, empathie, echtheid en transparantie. Het is voor de liefhebber belangrijk dat de 

therapeut de cliënt onvoorwaardelijk accepteert en waardeert. Het accepteren van de voorkeuren 

is hier een cruciaal element van. De liefhebber merkt acceptatie wanneer de hulpverlener interesse 

toont door het zoeken van informatie, door het uitnodigen van de liefhebber om meer over het 

onderwerp te vertellen en door te vragen naar de belevingen van de cliënt. Daarbij wordt gewenst 
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dat de hulpverlener het referentiekader van de cliënt centraal plaatst. Het wordt geapprecieerd 

indien de therapeut de eigen opvattingen en vooroordelen transparant weergeeft en hierover in 

dialoog gaat met de cliënt. Waar de acceptatie van de voorkeuren een minimaal noodzakelijke 

voorwaarde lijkt, is het achter de voorkeuren staan, deze steunen en goedkeuren een houding die 

zeer gewaardeerd is voor de cliënt en die de therapeutische relatie lijkt te bevorderen. Een 

positieve ervaring bij het vertellen van de voorkeuren, heeft een positief effect op de 

therapeutische relatie, het vertrouwen in de therapeut en het gevoel zichzelf te kunnen zijn binnen 

de therapie.  

Dit onderzoek vormde een exploratie naar de ervaringen van BDSM-liefhebbers in hulpverlening. 

Het kwalitatief karakter leverde een ruime hoeveelheid aan informatie en een inkijk op 

persoonlijke ervaringen van respondenten op. Nader grootschaliger en kwantitatief onderzoek is 

noodzakelijk om tot concrete aanbevelingen te komen voor de klinische praktijk. Vanuit deze 

resultaten lijkt een sensitieve houding in het werken met BDSM-liefhebbers alvast een eerste 

aanbeveling.  
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Bijlagen 

Bijlage 1: promotieflyer 

 

 

  



 
 

 
 

Bijlage 2: informed consent 

 

___________________________ 

Vakgroep Psychoanalyse en  

Raadplegingspsychologie 

Henri Dunantlaan 2 

B-9000 Gent 

 

 

Graag vragen wij uw medewerking aan een wetenschappelijke studie over: 

Hoe ervaren BDSM-liefhebbers hulpverlening voor psychische klachten?  

Elisa Maesen 

Prof. Dr. Filip Geerardyn 

INFORMED CONSENT 

 

Ik verklaar hierbij dat ik, …………………………………………………….. 

1. Door de onderzoeker ben ingelicht over de aard van het onderzoek, de vragen die zullen 

worden gesteld en wat van mij van mij verwacht wordt als respondent. 

2. Totaal uit vrije wil deelneem aan het onderzoek. 

3. De toestemming geef aan de onderzoeker om mijn antwoorden op anonieme wijze (aan 

de hand van een pseudoniem) te bewaren, verwerken en rapporteren. 

4. Op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn deelname aan het onderzoek op ieder 

moment stop te zetten, zonder dat hiervoor een reden moet opgegeven worden.  

5. op de hoogte ben dat het gesprek opgenomen zal worden en de opnames in het 

onderzoek verwerkt worden.  

6. Ervan op de hoogte ben dat ik op aanvraag een samenvatting van de 

onderzoeksbevindingen kan krijgen. 

7. Ten alle tijden zal mijn privacy gerespecteerd worden. Mijn opgegeven naam zal nergens 
vermeld worden.  



 
 

 
 

8. Ik op de hoogte ben dat het pseudoniem dat ik in de vragenlijst opgeef gebruikt kan 
worden om verschillende uitspraken man mij aan elkaar te linken, ik ben dus vrij een 
naam of letter te kiezen, waar niemand mij onder kent.   

 

Gelezen en goedgekeurd op  ………………………….. (datum), 

 

Handtekening 

  



 
 

 
 

Bijlage 3: Demografische vragenlijst 

 

1. Nickname (deze kan gebruikt worden in het onderzoek, dus vermeld geen echte namen) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Geslacht en gender   

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Leeftijd: …………………………… 

 

4. Provincie woonplaats  

 Oost Vlaanderen 

 West Vlaanderen 

 Vlaams Brabant 

 Antwerpen 

 Limburg 

 

5. Moedertaal  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Relatiestatus  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Kan u kort uw BDSM-rol beschrijven? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Hoe lang geleden hebt u BDSM ontdekt? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

 
 

 

9. Welke rol heeft BDSM momenteel in uw leven? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Hoeveel mensen weten over uw BDSM-voorkeuren? 

 Alleen ik 

 1-5 personen 

 5-10 personen 

 10-20 personen 

 Meer dan 20 personen 

 

11. Wie is op de hoogte van uw BDSM-voorkeuren (meerdere opties zijn mogelijk) 

 Mijn (speel)partner(s)  

 Nabije vrienden 

 Familieleden 

 Huisarts 

 Ruimere vrienden en kennissen 

 Collega’s 

 Leraars 

 

12. Bent u momenteel in psychologische hulpverlening? (zo neen, ga rechtstreeks naar vraag 

13) 

zo ja: welke vorm? 

 Huisarts 

 Psycholoog 

 Therapeut 

 Psychiater 

 seksuoloog 

 andere 



 
 

 
 

zo ja: Hoe lang bent u reeds in begeleiding? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. Bent u in het verleden in psychologische hulpverlening geweest? (zo neen, ga 

rechtstreeks naar vraag 14) 

 Ja 

 Neen 

 

zo ja: welke vorm? 

 Huisarts 

 Psycholoog 

 Therapeut 

 Psychiater 

 seksuoloog 

 andere 

Hoe lang heeft deze begeleiding geduurd? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hoe lang is dit geleden? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

14. Is/was de hulpverlener op de hoogte van uw BDSM-voorkeuren? 

 Ja 

 Neen 

 

15. Hoe tevreden bent u in het algemeen over deze hulpverlener?  

Zeer ontevreden  Zeer tevreden 

              



 
 

 
 

 

 

Bijlage 4 Interview 

1. Via welke weg ben je over het onderzoek te weten gekomen? 

2. Wat heeft jou gemotiveerd om deel te nemen? 

3. Kan je iets meer vertellen over wat BDSM voor jou betekent? 

Prompts: hobby, seksuele activiteit, een levensstijl,geaardheid,…, welke plaats 

neemt BDSM in jouw leven?  

4. Ben je actief in het BDSM-verenigingsleven? 

5. Hoe heb je BDSM ontdekt? 

6. Wat motiveert jou mensen in het algemeen al dan niet te vertellen over jouw BDSM-

voorkeuren? 

Prompts: wat vind je hier belangrijk in? Hoe open omschrijf je jezelf? Zou je meer 

willen vertellen? Zijn er dingen die jou tegen houden? Welke dingen? 

7. Kan je kort eens vertellen wat jou gemotiveerd heeft om hulp te zoeken?  

Prompts: klachten, hulpvraag, BDSM-gerelateerd?  

8. Heb je in het verleden al hulpverlening gehad? (zo ja, kan je mij daar iets meer over 

vertellen?) 

prompts:  

Hoe veel vormen van eerdere hulpverlening? 

Hoe lang? 

Hoe is deze hulpverlening ten einde gekomen? 

Hoe heb je deze ervaren 

sprak je over je BDSM-voorkeuren?  

9. Hoe ben je bij je huidige/ laatste hulpverlener terecht gekomen? 

10. Ben je ooit doorverwezen geweest?  

Prompts: zo ja, waarrond was deze doorverwijzing? 

11. Wat vond je belangrijk bij het zoeken naar een hulpverlener? 

Prompts: Heb je gezocht naar kink aware hulpverleners, Vond je het belangrijk een 

hulpverlener te vinden die hier open voor stond, Welke kenmerken vind je 

belangrijk bij een hulpverlener? Wat is de beslissende factor geweest om een 

hulpverlener te selecteren/contacteren?  



 
 

 
 

Hoeveel research heb je gedaan voor je een therapeut gekozen hebt? 

Zou je graag een hulpverlener hebben die zelf BDSM-liefhebber is? Waarom 

wel/niet? 

 

 

12. Hoe vond je deze therapie algemeen? 

Promts: bij meerdere hulpverleners kan je dit voor elke hulpverlener apart doen 

Prompts: Hulp bij klachten, Vertrouwen, begripvolle persoon, algemene kennis 

over de BDSM 

13. Waar sprak/spreek je zoal over tijdens therapiesessies? 

Prompts: is BDSM eerder een zijaspect van de hulpvraag of staat het centraal? 

14. Heb je je hulpverlener verteld over jouw voorkeuren? 

Deelnemers die het verteld hebben: 

1. Wat motiveerde u om het te vertellen? 

2. Hoe lang was je reeds in therapie vooraleer je het vertelde?  

Prompts: wat maakt dat je juist op dat moment iets verteld hebt en niet vroeger of 

later? 

3. Twijfelde je, zo ja waaraan? 

4. Hoe heb je het ervaren om te vertellen? 

Prompts: Wat heb je verteld en hoe heb je het verteld?  

 hoe is het gesprek verlopen, wat was de reactie,  

Kun je iets meer vertellen over de context waarin het gesprek plaatsgevonden 

heeft? 

5. Wat was de reactie van de hulpverlener? 

Prompts: Hoe heb je deze ervaren? 

(indien negatief: Was het moeilijk om er verder over te praten?) 

Heb je de indruk dat de hulpverlener extra informatie opzocht, vragen stelde of op 

een andere manier interesse toonde over jouw voorkeuren? 

Waaraan merkte je dit? 

Ervaarde je onbegrip?... 

(indien wel) Heb je indrukken van bevooroordeling opgemerkt tijdens of na het 

praten over jouw voorkeuren? 



 
 

 
 

Zijn er momenten geweest waarop de hulpverlener uitspraken deed of vragen 

stelde die kwetsend overkwamen omdat de hulpverlener te slecht op de hoogte 

was? 

Welke verschillen heb je juist gemerkt met eerdere hulpverlening? (indien eerdere 

hv) 

6. Zijn er dingen waar je niet over praat tegen je therapeut of dingen die je geheim houdt? 

Prompts: vanwaar de beslissing bepaalde dingen niet te vertellen?  

Denk je dat dit een invloed kan hebben op de therapie en welke? 

7. Hoe ervaarde je de verdere therapie na het vertellen van jouw voorkeuren? 

8. Welke gevolgen heeft dit voor jou gehad? 

Voor het bijdragen aan het therapeutisch proces 

Voor het bijdragen aan de therapeutische relatie 

Heeft de therapie invloed gehad op de BDSM-beleving? 

9. Wat zou je andere mensen aanraden te vertellen tegen hun hulpverlener? 

Deelnemers die het niet verteld hebben 

12. Wat droeg bij tot jouw beslissing het niet te vertellen? 

13. Hoe sta je zelf tegenover de keuze om het niet te vertellen? 

14. In welke omstandigheden zou jij het wel verteld hebben? 

Alle deelnemers 

1. Zou je hulpverleners bepaalde dingen aanraden? 

2. Zou je mede BDSM’ers bepaalde dingen aanraden? 

3. Zijn er dingen die je graag nog zou vertellen, die ik niet of beperkt bevraagd heb? 

  



 
 

 
 

Bijlage 5: follow-up vragenlijst 

Bedankt voor uw deelname aan het onderzoek. Deze vragenlijst peilt kort naar uw ervaringen 

tijdens het onderzoek.  

In dit interview werden uw ervaringen over uw persoonlijk welzijn en over de relatie met uw 

hulpverlener bevraagd. Het is mogelijk dat deze reflectie een invloed gehad heeft op uw 

welbevinden of de relatie met uw hulpverlener. Deze vragenlijst tracht een mogelijke invloed kort 

in kaart te brengen.  

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Indien u de afgelopen periode ingrijpende veranderingen ervaren hebt naar aanleiding van het 

interview en u hier graag een gesprek rond heeft kan u altijd contact opnemen met mij 

(elisa.maesen@ugent.be) of mijn begeleider (joachim.cauwe@ugent.be). 


