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Nieuwsgierig?

Geïnteresseerd in de wereld om je heen? verwon-
derd over Gods schepping? nieuwsgierig hoe on-
verklaarbare, maar ook alledaagse dingen in elkaar 
steken? dan maken we Weet magazine voor jou! We 
schrijven over opmerkelijk wetenschappelijk onder-

zoek en leuke weetjes, met unieke invalshoeken en 
dat alles vanuit bijbels perspectief. Alle artikelen in 
deze special verschenen in Weet magazine. vraag nu 
een gratis proefnummer aan of lees weet magazine 
een heel jaar (6 nrs.) voor maar € 22,95.
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   tEkSt siEtsE WErkmaN 

W
Wat de neurowetenschap je 
kan leren over de liefde

BEWaar hEt 
mooistE voor 
hEt LAAtSt

Bijna 30% van de jongeren is wel eens vreemd 
gegaan. hierbij blijft het lang niet altijd bij 
zoenen. vertellen tegen je partner blijkt een 
hele opgave: de helft heeft het nooit opge-
biecht. Dat is een van de conclusies van een 
onderzoek van top-X, het jongerenpanel van 
het actualiteitenprogramma Eénvandaag, zo 
werd onlangs bekendgemaakt. 
in samenwerking met Nos headlines en het 

programma metropolis ondervroeg top-X 
2.300 jongeren tussen 12 en 24 jaar. De helft 
bekende wel eens in de verleiding te zijn 
geweest om vreemd te gaan. 28% zei voor de 
verleiding te zijn gezwicht. van hen zei het 
merendeel met een ander te hebben gezoend, 
één op de drie had seks met een ander. Jon-
gens gaan volgens het onderzoek vaker in de 
fout dan meisjes. Bron: telegraaf, 2 april 2010

eenderde jeuGd GAAT Vreemd



april 2010

de rijping van de 
hersenen. het deel 
van de hersenen 
dat de mogelijk-
heid om volwas-
sen beslissingen 
te kunnen nemen 
bestuurt, is name-
lijk voor het 25-ste 
levensjaar, fysiek 
gezien, nog niet 
volgroeid. 

hormoNeN 
het was al bekend 
dat bij jongens uit 
gezinnen met een 
slechte, ongezon-
de ouder-kindre-
latie het risico om 

betrokken te raken bij allerlei soorten 
van gevaarlijk gedrag (ook op seksueel 
vlak) veel groter is dan bij leeftijdgeno-
ten die opgroeien in een stabiel gezin. bij 
meisjes uit zulke gezinnen is dat risico 
nog hoger. bij de jongeren die vervielen in 
afkeurbaar seksueel gedrag bleek in alle 
gevallen dat de thuissituatie, opmerkelijk 
genoeg, een grotere invloed had dan hun 
bovengemiddeld hoge hormoonwaar-

den. Als de ouder-kindrelatie goed was, 
leken deze hormoonwaarden zelfs nau-
welijks meer een rol te spelen. 
Wat geeft dit aan? de auteurs schrijven 
erover: ‘iedere puber gaat door een peri-
ode van enorme lichamelijke en geeste-
lijke veranderingen. een intense fascina-

tie voor seksualiteit gaat vaak 
gepaard met deze veran-

deringen. maar blijkbaar 
bepaalt dit toch niet 
de beslissingen over 
het seksuele gedrag 
van jongeren.in een 
gezonde thuissituatie 
en bij goede ouderbe-
geleiding kan een jon-
gere uitstekend door 
deze onstuimige peri-
ode heen komen.’ 

overigens, in een onderzoek over seksuali-
teit, gepubliceerd in seventeen magazine, 
bekende de helft van de jongeren dat ze 
weliswaar vaak toegaven aan alleen maar 
een ‘spannende avond’ (‘just a hook-up’), 
maar dat ze eigenlijk graag een echte, 
vaste relatie wilden hebben. 

mcilhaney en mckissic bush zijn ervan 
overtuigd dat, als deze nieuwe onderzoe-
ken bekend zullen worden, er verandering 
van seksuele moraal mogelijk is: ‘nu we 
deze informatie hebben, is er een grote 
kans dat we individueel en als samenle-
ving een nieuwe seksuele revolutie te-
weeg kunnen brengen. eén die werkelijk 
draait om seksuele gezondheid! Wij gelo-
ven dat echte verandering mogelijk is voor 
de grootste risicogroep: onze jongeren.’

ThAT’s The 
questioN

Wat kan de neurowetenschap ons 
leren over iets wat zo ondefinieer-
baar en persoonlijk is als liefde? De 
schrijvers zochten antwoord op een 
aantal vragen, waaronder deze:

 hoe kan het dat vrouwen die geen 
maagd meer waren toen ze trouwden, veel 
meer kans hebben om te scheiden dan zij 
die geen seks voor het huwelijk hadden?

 hoe komt het dat getrouwde stellen 
hoger scoren bij seksuele tevredenheidon-
derzoeken dan ongetrouwde personen die 
één of meerdere seksuele partners hebben? 

 Waarom hebben seksueel actieve 
jongeren meer kans om depressief te 
worden dan hun leeftijdsgenoten die niet 
seksueel actief zijn? 

 Waarom hebben stellen die samen-
wonen vier keer zoveel kans op ontrouw in 
hun relatie dan getrouwde stellen? 

volgens mcllhaney en mckissic Bush geven 
de nieuwste onderzoeken op het gebied 
van de neurowetenschap duidelijke en op-
zienbarende antwoorden op deze vragen. 

‘seksualiteit kan letterlijk iemands brein 
en het gedachteproces veranderen en 
zelfs toekomstige beslissingen beïnvloe-
den,’ schrijven de auteurs mcilhaney en 
mckissic bush. Aan de hand van modern 
neurowetenschappelijk onderzoek brach-
ten ze nieuwe informatie aan het licht 
over de invloed van seksualiteit op onze 
hersenen.

herseNoNtwikkeliNg 
er wordt wel eens gezegd dat het groot-
ste seksuele orgaan van de mens z’n 
hersenen zijn. hersenen vormen in elk 
geval het meest complexe orgaan. Ze zijn 
verantwoordelijk voor activiteiten en ef-
fecten die veel verder gaan dan het tijde-
lijke plezier van seksualiteit. bij de talloze 
zenuwcellen (neuronen), die via synapsen 
met elkaar verbonden zijn, kunnen nieu-
we zenuwcellen gecreëerd worden, die 
zich verder ontwikkelen of afsterven, af-
hankelijk van onze gedachten en activitei-
ten. op die manier verandert ieder mens 
zelf de specifieke structuur van z’n herse-
nen door z’n gedrag en door de keuzes 
die hij of zij maakt. 
Gezond gedrag vereist on-
derscheidingsvermogen. 
dat vermogen is pas 
aanwezig als de herse-
nen volledig ontwikkeld 
zijn. dan pas kunnen 
de gevolgen van gedrag 
volledig worden overzien. 
voornamelijk met behulp 
van mri-scans deden weten-
schappers een belangrijke 
ontdekking over de groei en 
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WEEt mEEr: het boek hookED. 
New science on how casual sex is 
affecting our children, Joe s. mcilhaney 
en Freda mckissic Bush, moody 
Publishers, 2008

als hEt GoED 
voElt, is hEt DaN 
ook GoED?

jongeren kunnen seksueel actief 
worden zodra ze vinden dat ze daar 
aan toe zijn. en als ze de juiste 
voorzorgsmaatregelen nemen, is 
alles prima. Zo denkt de moderne 
samenleving erover. uitspraken als:  
„Wanneer het goed voelt, dan is 
het goed” zijn de laatste decennia 
als algemene waarheden geprocla-
meerd. klinkklare onzin, blijkt 
uit het boek hooked, waarin 
de resultaten van zestien 
jaar wetenschappelijk onder-
zoek zijn beschreven.
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Is wiskunde ge-
schapen, of heb-
ben mensen zelf 
al die rekenregels 
bedacht? Kijk 
eens naar de na-
tuur. Daar zit heel 
wat wiskunde in.

In het decembernummer van Weet Maga-
zine wordt uitgebreid besproken hoe je 
wiskunde terugziet in de natuur. Zeshoeken 
zijn bijvoorbeeld heel belangrijk in de na-
tuur. En het is verbazingwekkend hoe vaak 
symmetrie voorkomt! Ook de getallenreeks 
van Fibonacci is op heel veel plekken her-
kenbaar, bijvoorbeeld in het aantal spiralen 
in de zonnebloem hierboven. Haast niet te 
geloven dat dit zomaar groeit.
Mensen die de evolutietheorie aanhangen, 
breken er het hoofd over. “Wie heeft dat zo 
geordend?”, vragen wetenschappers zich 
zelfs af. 

Hebben christelijke wetenschappers dan 
het sluitende antwoord? Wetenschappelijk 
gezien niet, maar zij hoeven in elk geval niet 
te raden naar de oorsprong van die orde.
Weet Magazine neemt je mee door de we-
reld van de natuur en wetenschap maar dan 
met een Bijbelse bril.  En dan zie je geen 
toevallige, onverklaarbare orde, maar een 
wonder waarin Gods hand zichtbaar is.

Meer lezen? Neem een jaar-
abonnement (6 nrs.) op Weet 
Magazine voor € 22,95. 
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  Liefde  

W
   tEkSt siEtsE h.W. WErkmaN 

Wat de neurowetenschap 
je kan leren over de liefde

liefde en lust zijn niet hetzelfde, ook in de herse-
nen niet. uit recente studies blijkt dat foto’s van ge-
liefden bepaalde hersengebieden activeren die zeer 
zeker verschillen met de hersenpatronen die gekop-
peld zijn aan lust. Wat dat wil zeggen? je kunt je 
tot iemand seksueel aangetrokken voe-
len zonder dat er sprake is van liefde.

LuSt oF 
liEFDE?
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mende mate, zich – naar lichaam en ziel 
– aan elkaar bloot. 
in de context van een liefdevolle huwe-
lijksrelatie is er niks mis met seksuele 
lust. maar als het intieme samenspel van 
diep menselijke affectie en overgave aan 

elkaar los wordt gekoppeld van 
seksualiteit (als je dus uitslui-

tend gedreven wordt door 
lustgevoelens), gebeurt er 
volgens de auteurs van 

hooked het vol-
gende: ‘het 

m a g 
enig s -

z i n s 
bot 

v a -
s o -

p r e s -
sine. deze 

twee stoffen ver-
bindt die twee personen 
door middel van chemische 

veranderingen in de her-
senen. maar deze stoffen 
zorgen er ook voor dat er 

een verlangen komt naar 
meer seksueel contact. 
mcilhaney en mckissic 
bush voegen hier nog iets 
belangrijks aan toe: regel-
matig seksueel contact ver-
sterkt de hersenverbindin-
gen (synapsen) die, zowel 
bij het mannelijke als bij het 
vrouwelijke brein, een be-
langrijke rol spelen in toe-
komstige seksuele contac-
ten. dit in tegenstelling tot 
de synapsen die seksuele 

terughoudendheid 
reguleren: zij wor-
den juist verzwakt 
en uiteindelijk op 
non-actief gesteld.

dierlijk gedrag?
het aangaan van seksueel con-
tact brengt een kettingreactie 

van hersenactiviteiten teweeg. dat leidt 
tot sterkere bindingen en het verlangen 
naar meer seksualiteit tussen die twee 
mensen. op deze wijze 
geven twee mensen, in 
een unieke intimiteit, in 
groeiend ver-
trouwen 
en in 
t o e -
n e -

iemand kan je benaderen met veel warm-
te, liefde en genegenheid, terwijl 
dit alleen maar gebaseerd is op 
lustgevoelens, met de bedoe-
ling je tot seks te verleiden. 
dat laten onderzoeksresul-
taten in de neurochemische 
wetenschap zien, beschrijven 
de auteurs van hooked, 
het boek dat in dit ar-
tikel centraal staat. 
seks voor en buiten 
het huwelijk is zo 
onschuldig niet! 

slechte start
mcilhaney en mckissic bush wijzen op hu-
welijksstatistieken die aangeven dat een 
huwelijk dat begonnen is vóór de leeftijd 
van 21 jaar veel minder kans heeft om 
stand te houden dan huwelijken die na 
het 21-ste levensjaar zijn gesloten. ook 
tonen de statistieken aan dat als jon-
geren reeds op hun zestiende met seks 

beginnen, ruim 44 procent van hen meer 
dan vijf seksuele partners heeft gehad 
wanneer ze twintig zijn. dus hoe eerder 
jongeren met seks beginnen, hoe meer 
wisselende partners ze zullen hebben. 
verder is het zo dat seksuele betrok-
kenheid vóór het huwelijk in een latere 
vaste relatie een intense begeerte tot 
herhaling kan opwekken. seks voor het 
huwelijk met wisselende partners kan al 
het andere in de latere, vaste relatie over-
heersen.

BeloNiNg
Als twee mensen seks hebben, lazen we in 
een eerder deel van deze serie, gebeurt 
er het volgende: allereerst wordt er 
dan dopamine in hun hersenen af-
gegeven dat hen voor deze daad 
‘beloont’. Als dit seksueel con-
tact zich met regelmaat tus-
sen dezelfde partners voortzet, 
wordt er bij de vrouw oxytocine 
afgegeven en bij de man 

feromonen zijn chemicaliën die uitgescheiden 
worden door de huid en de zweetklieren. Als je ze 
door de neus inhaleert, kunnen ze onverwachte 
gedachten, gevoelens en gedragsreacties opwekken.
 

hoewel feromonen overgebracht worden door 
middel van geur, kunnen ze niet bewust worden 
geroken. 

onderzoek toont aan dat feromonen betrokken 
zijn bij de seksuele aantrekkingskracht van een 
vrouw voor een bepaald type man. Maar deze 
beïnvloeding is onbewust, net als bij dopamine, 
oxytocine en de andere neurochemicaliën die eerder 
in deze special zijn besproken. 

Veel mensen denken dat hun keuze bepaald 
wordt door gevoelens van liefde, maar die keuze kan 
dus sterk beïnvloed zijn door feromonen. Deze 
stoffen vertroebelen het vermogen tot helder, 
onderscheidend denken.

huWEliJk Na JE 21-
stE Jaar hEEFt mEEr 
kaNs vaN slaGEN

WAAr je je Niet 
Bewust vAn benT…



klinken, maar als wij dit 
doen, strippen we het unie-
ke menselijke aspect ervan af 
en verwordt de seksuele daad tot rauw 
dierlijk gedrag.’

geeN koude computer
Aan het begin van deze special werd de 
vraag gesteld of de neurowetenschap je 
iets kan leren over iets wat zo ondefini-
eerbaar en persoonlijk is als liefde. het 
nieuwe neurowetenschappelijk onder-
zoek laat zien dat het menselijk brein een 
verbazingwekkend orgaan is dat nooit 
volledig kan worden begrepen. en het is 
nog moeilijker om te begrijpen wat het 
betekent om volledig mens te zijn. het 
leven is geen verzameling van keuzes. 
de mens is geen robot die hopeloos ver-
slaafd is aan een bepaald gedrag. 
volgens de genoemde auteurs van 
hooked is het belachelijk om te denken 
dat de mens niks meer is dan een groep 

(hersen)cellen of neurochemische stoffen 
die op de omgeving reageren. de neuro-
wetenschap toont aan dat het menselijk 
brein niet gewoon maar een koude, me-
chanische computer is die informatie ver-
werkt, maar een levend orgaan, dat zowel 
door liefde, emotie en vriendelijkheid, als 

door trauma, pijn en beledigingen (om 
maar iets te noemen) wordt gevormd. 
de auteurs benadrukken dat de onder-
zoeksresultaten die ze in dit boek pre-
senteren slechts het topje van de ijsberg 
zijn. ‘maar’, zo zeggen ze, ‘dat betekent 
niet dat wat we nu weten niet zonder 

consequenties zou zijn. de 
ontdekkingen die 
wij rapporte-
ren zijn veri-
fieerbaar.  
 

d e 
l e s s e n 

die we trekken uit de feiten 
die we presenteren, zijn prak-
tisch, omdat ze laten zien 
op welke manier mensen in 
elkaar zitten. de aanbevelin-
gen voor gedrag zijn realis-
tisch en redelijk, omdat ze 
gebaseerd zijn op betrouw-
bare informatie over hoe we 
het best functioneren.’ 

Alle in deze special beschre-
ven ingewikkelde processen 
en interacties van neuroche-
mische stoffen zijn erop ge-
richt om een langdurige mo-
nogame relatie te bewerken 
en die te versterken. Alleen 
zo wordt de gezinsstructuur 
(die zo cruciaal is voor ie-
mands leven!) gesteund en 
verdiept.   

in de Bijbel staat vier keer 
de tekst: ‘Daarom zal een 
mens zijn vader en moeder 
verlaten, en zal zijn vrouw 
aanhangen, en die twee 
zullen tot een vlees zijn.’ 
God spreekt het uit na de 
schepping van de mens, de 
heere Jezus haalt het aan 
als hij onderwijst over echt-
scheiding en geeft daarbij 
scherp de grenzen aan. ook 
de apostel Paulus haalt 
dezelfde 
tekst 
aan 

als hierover vragen komen 
van de gemeenten uit de 
heidenen. 

letterlijk
Nieuwe onderzoeken uit de 
neurowetenschap onder-
schrijven dat, bij nadere 
bestudering, de Bijbel méér 
letterlijk kan worden geno-
men dan 
soms 

wordt gedacht. in deze spe-
cial worden die onderzoeken 
beschreven. 

uit liefde
Gods Woord geeft aan dat 
het doel van onderzoeken 
is: het verstaan en doorzien 
van Gods eeuwige kracht 
en Goddelijkheid (romeinen 
1:20). Dit mag je ook zien 
in het geheimenis van het 
huwelijk. het mag je doen 
beseffen dat je als mens 
‘niet te verontschuldigen’ 
bent (romeinen 1:20). het 
mag je temeer doen verlan-
gen naar de ontmoeting met 
je heere en Bruidegom. met 
sterkere banden dan (biolo-
gische) liefdeskoorden heeft 
God je Zijn liefdesverklaring 
gegeven: een volmaakte 

overgave, uit liefde 
geboren.

De Bijbel begint met een huwelijk en eindigt er-
mee. Eva werd aan adam tot vrouw gegeven en 
in het laatste Bijbelboek gaat het over de bruiloft 
van het lam. ook vindt het eerste wonder dat 
de heere Jezus verricht op een huwelijksfeest 
plaats. En in de Efezebrief is het huwelijk van 
man en vrouw verweven met het huwelijk van 
Christus en de gemeente. Waarom zou God het 
huwelijk zo’n belangrijke plaats hebben gegeven? 

koordeN vAn liefde

Verliefdheid blijkt de grote imitator 
van echte liefde te zijn. hersenen-
onderzoek wijst uit dat dezelfde 

gebieden geactiveerd worden bij 
deze onvolwassen verliefdheid 
als bij echte liefde. Daarom is 
het onmogelijk om door middel 

van wetenschappelijke hersentech-
nieken vast te stellen of de gevoelens 
die iemand heeft voor een andere 
persoon verliefdheid is of echte, eer-
ste liefde. 

Als dit belangrijke verschil al zo moei-
lijk is vast te stellen door geavanceerd 
neurochemisch onderzoek, moet je als 
ouders helemaal oppassen met een 
negatieve of afkeurende ‘kort door de 
bocht’-reactie als een kind zegt: „Ik 
ben verliefd.” Maar ook de jongere 
zelf moet alert blijven. Verliefdheidge-
voelens kunnen heel intens zijn en 
zelfs de kenmerken van obsessive 
Compulsive Disorder (oCD; dwang-
neurose) vertonen. 

Verliefdheid of liefde?
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Als mens ben je vatbaar voor beelden van 
buitenaf. Als je anderen iets ziet doen, 
word je daardoor beïnvloed. dat is hele-
maal het geval als je in de puberteit bent. 
dan ben je extra gevoelig voor groepsdruk 
en beeldvorming. je bent nogal eens onze-
ker en wilt liever niet buiten de boot vallen. 

de media en re-
clamemakers 
maken hier gre-
tig gebruik van. 
over seks krijg 
je een bepaald 

beeld mee. het wordt gepresenteerd als 
‘makkelijk en lekker’. maar vooral legt men 
er de nadruk op dat het overal beschikbaar 
is en iedereen ‘het doet’. jammer, want dat 
kan je het gevoel geven dat je vreemd 
bent als je nog niet met iemand naar bed 
bent geweest. misschien voel je je een bui-

tenstaander, preuts of denk je dat je ‘niks 
mag’ omdat je als christen andere keuzes 
wilt maken.

Nu de feiteN
Tot zover de beeldvorming. nu de feiten. 
Als je daar naar kijkt, ontstaat er ineens 
een heel ander beeld. nog steeds is het 
zo dat het merendeel van de mensen, ook 
jongeren, een seksuele relatie heeft in een 
vaste relatie. ook is seks helaas niet voor 
iedereen altijd even ‘leuk en makkelijk’. 
velen hebben problemen op het gebied 

het lijkt alsof iedereen seks heeft en 
dat het allemaal maar normaal is dat 
je met iemand naar bed gaat. maar is 
dat wel zo? of word je verkeerd 
beïnvloed doordat je niet alle 
beschikbare informatie krijgt voorge-
schoteld? Wat is waar?



WAT media je doen 
Geloven over seks

van seks. en dat alle 16-jarigen 
al seks hebben, is ook niet waar. 
Tot slot blijkt uit onderzoek dat 
mensen die al heel jong met 
seks beginnen, daar later vaak 
niet tevreden op terug kijken. 

spijt 
in een recent onderzoek is on-
derzocht hoe mensen terugke-
ken op hun eerste ervaring met 
geslachtsgemeenschap. van de 
deelnemers aan dit onderzoek 
kampte maar liefst een kwart 
met een gevoel van spijt over 
hun eerste seksuele ervaring. 
dit gevoel was, met name bij 
vrouwen, sterker als ze op (zeer) 
jonge leeftijd voor de eerste 
keer seks hadden. Als ze weinig 
verbondenheid voelden met de 
sekspartner was dit gevoel van 
spijt, voor zowel mannen als vrouwen, 
groter. voor 15 procent van de deelnemers 
had de eerste seksuele ervaring zelfs de 
manier hoe ze tegen seksualiteit aanke-
ken negatief beïnvloed. 

seks op je zestieNde 
Als er over seks wordt gesproken, wordt 
‘het gemiddelde’ er vaak even bij vermeld. 
‘nederlanders hebben gemiddeld met 16,7 
jaar voor de eerste keer seks.’ die zin kom 
je regelmatig tegen op internet, in artike-
len en in (studie)boeken. maar, een ge-
middelde van 16,7 jaar zou betekenen dat 
alle nederlanders rond die leeftijd seks 
hebben; sommigen iets jonger, sommigen 
iets ouder. Wat moet je hiervan denken 
als je op je negentiende nog geen seks 
hebt gehad? misschien voel je je dan een 
buitenstaander… 
de meeste jongeren 
hebben immers al 
seks gehad, zo lijkt 
het. 
niets is minder 
waar. het boven-
staande gemiddelde 
is afkomstig uit een 
groot onderzoek: 
‘seks onder je 25-ste’, uitgevoerd door 
rutgersnissoGroep (nu rutgersWpf). het 
is goed hierbij te vermelden dat het gemid-
delde van 16,7 jaar slaat op de gemiddelde 
leeftijd van de eerste keer seks van de jon-
geren die al eens seks hadden gehad; en 
dat is maar 56% van de hele onderzoeks-
groep. dus van alle jongeren tussen de 12 
en 25 jaar die aan het onderzoek meede-

den, had bijna de helft nog geen ervaring 
met geslachtsgemeenschap. dat wordt er 
vaak niet bij verteld.
in het onderzoek staat ook het volgende:

‘van de 12- tot 18-jarigen is de 
gemiddelde leeftijd voor de eerste keer 
seks 15,1 jaar.’ 

dat is wel erg jong. is het echt zo dat van 
al die jongeren iedereen rond hun vijf-
tiende al seks heeft? nee. 34 procent van 
de jongeren tussen de 12 en 18 jaar had 
seks gehad, de andere jongeren waren 
nog maagd. sterker nog, van de 21- tot 
24-jarigen had bijna 15 procent geen seks 
gehad. Geloof dus niet dat iedereen rond 
hun vijftiende begint met seks. dat is maar 
goed ook, want het is gezonder om op 

latere leeftijd 
voor het eerst 
seks te hebben. 
hoe ouder je 
bent, hoe meer 
vaardigheden je 
hebt om over je 
relatie en over 
s e k s u a l i t e i t 
met elkaar te 

praten. erg belangrijk, omdat je juist in je 
seksualiteit zo kwetsbaar bent.

Blijf kritisch
bij elk onderzoek kun je – en moet je – kriti-
sche vragen stellen. je begrijpt dat boven-
staande cijfers gelden voor dit onderzoek. 
in deze groep had 34 procent van de 12- tot 
18-jarigen ervaring met seks, maar dat be-

tekent niet dat je zeker weet dat 
echt 1 op de 3 jongeren al seks 
heeft gehad. natuurlijk zijn er jon-
geren die wel met elkaar naar bed 
gaan, maar er zijn er ook een he-
leboel die nog geen seks hebben.

makkelijk
in deze samenleving komt seks 
overal terug. de commerciële 
sector weet dat seks ‘verkoopt’. 
door schaars geklede vrouwen 
te gebruiken op foto’s, in adver-
tenties en in tijdschriften, wordt 
de aandacht naar het product 
getrokken. hoe ‘makkelijk’ men 
seks ook presenteert, voor veel 
mensen is het ook nog gewoon 
iets kwetsbaars. iets wat niet al-
tijd makkelijk gaat, waar je niet 
altijd van geniet en waarin je ge-
kwetst kunt worden. Wist je dat 

meer dan de helft van de meisjes (uit bo-
venstaand onderzoek) aangeven soms of 
regelmatig pijn te hebben bij het vrijen? en 
ook voor volwassen nederlanders is seks 
niet altijd makkelijk. bijna 20 procent van 
zowel de mannen als vrouwen hebben sek-
suele problemen. 

liefde 
deze cijfers laten zien dat seks dus hele-
maal niet zo ‘makkelijk’ is. het is ook niet 
waar, blijkt uit onderzoek, dat iedereen 
makkelijk over seks denkt. de meeste 
mensen hebben een seksuele relatie in 
een monogame relatie. met iemand van 
wie ze houden. het lijkt misschien niet zo 
in deze samenleving, maar voor het meren-
deel van de nederlanders horen liefde en 
seks helemaal bij elkaar. 
ondanks wat andere media uit dit onder-
zoek halen, kun je dus concluderen dat 
je je helemaal geen buitenstaander hoeft 
te voelen als je nog niet met seks bezig 
bent. je bent dan niet vreemd of een uit-
zondering. de manier waarop de media het 
presenteert, is vreemd. bij elk onderzoek 
of artikel dat je in de media leest, mag je 
daarom kritische vragen stellen. laat je 
niet verkeerd voorlichten.

WEEt mEEr: 
reissing, E.D., e.a. (2012) looking back: the 
experience of first sexual intercourse and current 
sexual adjustment in young heterosexual adults. 
Journal of sex research, 49:1, 27-35. 
www.vrijeliefde.nl
www.seksonderje25e.nl 
rutgers Nisso Groep (2008) trends in seksua-
liteit in Nederland. Wat weten we anno 2008? 
utrecht: rutgers Nisso Groep. 

is hEt ECht Waar Dat 
Zo vEEl JoNGErEN 
roND huN viJFtiENDE 
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op 17 januari kwam het nieuwe ‘seks onder je 
25-ste’ onderzoek uit. De media besteedden hier 
weer veel aandacht aan. in dit artikel houdt ge-
zondheidswetenschapper arjet Borger de cijfers 
tegen het licht. Ze wijst daarbij de zwakke plek-
ken van wetenschappelijk onderzoek aan en hoe 
belangrijk het is om zelf altijd kritisch te blijven.

kritisch blijven



over trouwen wordt in de samenleving 
heel verschillend gedacht. velen zijn van 
mening dat het alleen maar geld kost, 
dat het veel geregel is en dat veel huwelij-
ken toch maar eindigen in een scheiding. 
Als je een ander geluid laat horen, heb je 
het niet altijd gemakkelijk. Wie durft er 
nog te zeggen dat liefde en trouw nodig 

zijn als je een sek-
suele relatie start? 
Wie komt ervoor 
uit dat het goed is 
om elkaar trouw 
te beloven en niet 
te gaan samenwo-

nen? Toch heb je alle recht van spreken 
als je zo denkt.

lekker makkelijk?
uit onderzoek blijkt dat mensen die gaan 
samenwonen een grotere kans hebben 
om weer uit elkaar te gaan. dat is best 
logisch. de keuze om te gaan samenwo-

nen, is vrij gemakkelijk. je hoeft er niet 
zo veel voor te regelen. je hoeft niet naar 
het gemeentehuis te gaan, je hoeft geen 
trouwdag te organiseren, je hoeft niet na 
te denken over of je wel zoveel van elkaar 
houdt dat je durft te zeggen dat je bij el-
kaar wilt blijven ‘tot de dood je scheidt’. 
ook als een stel ver uit elkaar woont, of 
als één van tweeën geen huis of kamer 
(meer) heeft, is het makkelijk om te gaan 
samenwonen. dan delen ze samen de 
huur en hoeven ze niet meer te reizen om 
elkaar te zien. 
doordat samenwonen zo’n makkelijke 
keuze is, is de kans ook groter dat stel-
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Trouwen is nog steeds de veiligste 
manier om een relatie te hebben. ja, 
er zijn helaas veel echtscheidingen, 
maar van het aantal mensen dat sa-
menwoont gaan nog veel meer relaties 
kapot. wat zegt dat over de keu-
zes die je straks moet maken? 

N
vEiliGE  
liEFDE? 

Niet VliNders maar 
Veiligheid bepAlen heT 
succes vAn een relATie

   tEkSt arJEt BorGEr 



latie gaan samenwonen, 
leert het stel ook niet om 
te praten over hun verwach-
tingen van de relatie en van 
elkaar. en precies dàt is no-
dig voor een goede relatie: 
dat je elkaar goed kent, dat 
je elkaar vertrouwt, dat je 
elkaar steunt en dat je sa-
men de toekomst aandurft.

Bewuster
dat verklaart ook waarom 
van de mensen die trouwen 
er veel minder uit elkaar 
gaan. omdat trouwen een 
ingrijpende gebeurtenis is, 
denk je voordat je trouwt 
daar vaak bewuster over 
na. Wil je met die vriend of 
vriendin oud worden? durf 
je met elkaar over alles te 
praten? durf je ervoor te 
kiezen de ander trouw te 
beloven? dan ga je niet al-
leen af op gevoelens van 
verliefdheid. dan denk je 

samen na of jullie samen de toekomst 
aankunnen. juist die bewuste keuze 
zorgt al voor meer veiligheid. 

te Vroeg BegiNNeN
eerder samenwonen is niet het enige 
verschil met vroeger. velen hebben te-

genwoordig niet alleen seks voor 
het huwelijk, maar ook al heel 
kort nadat men elkaar leert ken-
nen. uit een ander onderzoek 
blijkt bijvoorbeeld dat ongeveer 
een derde in de eerste maand van 
hun relatie al met elkaar naar bed 
gaat. ook dat blijkt minder goed 

voor je relatie te zijn. 
Als je snel met elkaar naar 
bed gaat, leer je niet om 
eerst te groeien in vriend-
schap en vertrouwen. door-
dat stellen al seks hebben, 
worden ze als het ware af-
geleid van de andere dingen 
die voor een relatie belang-
rijk zijn. de verkeringstijd 
zou een tijd moeten zijn 
waarin partners elkaar leren 
kennen, waarin ze ontdek-
ken of ze bij elkaar passen, 
waarin ze kunnen kijken of 
ze trouw aan elkaar willen 
zijn en waarin ze kunnen 
groeien in emotionele en li-

chamelijke intimiteit. Als je te snel seks 
hebt, dan lijkt het alsof alles wordt ver-
sneld: de gevoelens voor elkaar en de in-
timiteit. maar het leidt ook af van andere 
aspecten die zo belangrijk zijn. 

teVredeN
het blijkt dat mensen die sneller seks 
hebben minder goed met elkaar praten 
en vaker ruzie hebben. ook blijkt dat de 
mannen die meteen zijn getrouwd (in 
plaats van dat ze eerst samenwoonden) 
veel meer tevreden zijn over hun relatie 
en dat ze meer toewijding en intimiteit 
ervaren. 
voor vrouwen is het verschil nóg groter. 
de vrouwen die later in hun relatie seks 
hadden of nadat ze getrouwd waren, 
communiceerden beter met hun partner 
en hadden minder ruzie. Ze zijn gelukki-
ger in hun relatie, ervaren meer toewij-
ding, emotionele steun en intimiteit dan 
de vrouwen die al heel vroeg in hun rela-
tie met seks zijn begonnen.

Zo kun je onderzoeksresultaten gebrui-
ken om na te denken over wat goed is 
voor jezelf, voor je relatie en voor je toe-
komst. dan blijkt dat niet de vlinders van 
verliefdheid het succes van een relatie 
bepalen, maar de veiligheid en het ver-
trouwen dat er is.        

len weer uit elkaar gaan. Toen de vlinders 
van verliefdheid nog in het rond vlogen,  
leek het samenwonen leuk en gezellig. 
maar vaak hebben ze dan nog niet na-
gedacht over de toekomst van de relatie 
en of ze echt wel goed bij elkaar passen. 
Als ze in een leuke periode van hun re-

toEN DE vliNDErs vaN 
vErliEFDhEiD NoG iN 
hEt roND vloGEN, lEEk 
samENWoNEN lEuk  
EN GEZElliG...

WEEt mEEr:
n  Centraal Bureau voor de statistiek (2009). relatie 
en gezin aan het begin van de 21ste eeuw. Den haag 
/ heerlen.
n  stanley, s.m., rhoades, G.k. & markman, h.J. 
(2006). sliding versus Deciding: inertia and the 
Premarital Cohabitation Effect. Family relations, 55, 
499-509.
n  sassler, s., addo, F.r. & lichter, D.t. (2012) the 
tempo of sexual activity and later relationship 
Quality. Journal of marriage and Family, 74, 708-725.
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WiE is arJEt BorGEr?
De auteur is gezondheidsweten-

schapper en 
adviseur op 
het gebied van 
seksuele gezond-
heid. In februari 
2013 verschijnt 
bij Ark Media 
haar boek ‘In 
gesprek over 
seks’ (ISBn 9789 

033800191, €17,95) dat ouders en 
opvoeders helpt met kinderen en 
jongeren te praten over seksualiteit.
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mEt JE BrEiN

Wat de neurowetenschap 
je kan leren over de liefde...
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een gezond seksueel 
leven. daarmee wordt 
bedoeld: een relatie 
die stabiel is en waar 
de partners voor de 
rest van hun leven een hoge graad van 
bevrediging en welbevinden ervaren. dit 
heeft namelijk z’n effect op alle aspecten 
van het leven, waaronder de lichamelijke 
en de geestelijke gezondheid, maar ook 
financiën en andere materiële zaken, zo-
wel voor de partners, als voor hun nage-
slacht. vanuit deze sociaal-emotioneel 
gezonde en stabiele thuissituatie krijgen 
de kinderen ook de meest optimale kan-
sen geboden voor hun staan in de wereld.

BiNdiNg is echt!
het was al langer bekend dat oxytocine 
zorgt voor een band (‘bonding’, zoals 
de engelsen zeggen) tussen moeder en 
kind. maar nu is ook gebleken dat deze 
neurochemische stof zorgt voor binding 
van de vrouw naar de man. daarnaast is 
gebleken dat de (ver)bindingskracht veel 
sterker is dan voorheen werd aangeno-

men. Als gevolg daarvan heeft het een 
breder scala van gevolgen. deze kunnen 
bij bepaald gedrag schadelijk zijn voor 
de relatie. Wat de onderzoekers nu heb-
ben geconstateerd is dat het verlangen 
om een bepaalde relatie aan te gaan niet 
alleen een emotioneel gevoel is. binding 
is echt! net als de ‘hechtkracht’ van lijm 
is het een krachtige verbinding die niet 
ongedaan kan worden gemaakt zonder 
grote emotionele en zelfs lichamelijke(!) 
pijn. de binding is zo sterk dat, zelfs na-
dat een serieuze romantische ontmoe-
ting wordt verbroken, hersenscans op de 
gebieden waar de fysieke pijngebieden 
zich bevinden dit al laten zien. echte che-
mische stoffen verbinden zich met echte 
hersencellen tot nieuwe, blijvende, fysie-
ke (lichamelijke) verbindingen, waardoor 
twee mensen op een unieke manier, ook 
in hun ‘mind’, met elkaar worden verbon-
den.

kNuffeleN doet iets
onderzoek door louann brizendine, een 
neuropsychiater aan de universiteit van 
californië, geeft overtuigend aan hoe 
snel de binding plaatsvindt. maar zij ont-
dekte ook – en dit was nieuw – dat oxyto-
cine bij vrouwen voor een gevoel van ver-
trouwen zorgt in de persoon waarmee zij 

seksueel actieve jongeren hebben drie keer zo-
veel kans op depressiviteit dan jongeren die dat 
niet zijn. dat schrijven de auteurs van hooked, 
waarover het in het eerste deel van deze serie 
ging. Bij de meisjes die seksueel actief 
waren, komt suïcidaal gedrag drie keer 
vaker voor dan bij meisjes die nog 
maagd zijn. bij de seksueel actieve jongens 
is die kans zeven keer groter! opmerkelijke 
resultaten, maar… wat doe je ermee?

dopamine geeft je een goed gevoel als 
je iets opwindends doet. het speelt een 
belangrijke rol bij het waarnemen, als je 
ergens gemotiveerd voor wilt raken en bij 
beloning, maar ook bij verslaving. seksu-
ele activiteit is één van de belangrijkste 
opwekkers van een dopamine-beloning. 
het geeft je het verlangen om plezierige 
of opwindende dingen te herhalen en 
daardoor heeft het veel invloed op het 
menselijk gedrag. maar belangrijk is om 
te weten dat dopamine een onwillekeuri-
ge respons geeft; dat is iets wat je niet in 
de hand hebt. dopamine maakt geen on-
derscheid tussen goed en kwaad, scha-
delijk of onschadelijk. het beloont alle 
soorten van gedrag zonder onderscheid. 
dopaminewaarden bereiken hun top in 
de tienerjaren, waarbij ze daarna, pas in 
de adolescentie, een belangrijke rol spe-
len in het (kunnen) maken van volwassen 
beslissingen. 

gezoNd seksueel leVeN
een andere buitengewoon interessante 
doorbraak is de ontdekking van de wer-
king van de neurochemica-
liën oxytocine en vasopressine. 
oxytocine is een bij vrouwen 
voorkomende chemische stof, 
terwijl vasopressine de bij man-
nen werkzame tegenhanger is. 
samen worden ze het ‘mono-
game molecuul’ genoemd. oxy-
tocine en vasopressine zijn van 
doorslaggevend belang voor 

oXytoCiNE ZorGt 
voor ‘hEChtkraCht’ 
iN DE rElatiE EN 
Past DE hErsENEN 
DaaDWErkEliJk aaN



lichamelijk contact heeft. dit vertrouwen 
is uiteraard van vitaal belang voor een 
gezonde relatie, maar een uiterst belang-
rijke vraag is wel met wie je deze relatie 
wilt! in een experiment waarbij omarmd 
en geknuffeld werd bleek dat er na zo’n 
twintig seconden al oxytocine in de her-
senen wordt afgegeven, dat de binding 
tussen de knuffelaars al is vastgelegd en 
de ‘vertouwens-circuits’ van de hersenen 
al zijn geactiveerd. 
de schrijvers van hooked waarschuwen 
dan ook dat vrouwen zich niet zomaar 
door iemand moeten laten knuffelen, 
tenzij ze van plan zijn om diegene te 
vertrouwen. Aanraken, staren, positieve 
emotionele interactie, kussen en een 
orgasme stimuleren ook de afgifte van 
oxytocine. daar komt bij dat men in dit 
verband heeft ontdekt dat (net als do-
pamine) ook oxytocine waardeneutraal 
is en een onwillekeurig proces activeert 

dat niet kan onderscheiden tussen een 
zogenaamde one night stand (kortston-
dig, eenmalig seksueel contact) en een 
partner voor het leven. de wetenschap-
pers waarschuwen dat het brein van de 
vrouw haar zo kan misleiden en verblin-
den dat zij in een ongezonde relatie kan 
zitten, terwijl ze denkt dat het een goede 
relatie is vanwege het fysieke contact en 
de oxytocine-respons die daardoor wordt 
opgewekt.
vasopressine, de mannelijke tegen-
hanger van oxytocine, speelt een rol bij 

veel lichamelijke functies, zoals bloed-
drukregulatie en – door z’n invloed op de 
nierfunctie – bij de vochtregulatie in het 
lichaam. in relaties zorgt vasopressine 
voor de seksuele binding met een part-
ner, maar ook voor de binding tussen 
vader en kind. Als een man en een vrouw 
een sterke emotionele band hebben, 
blijkt dat de kinderen een grotere kans 
hebben dat ze door hun beide natuur-
lijke ouders worden opgevoed (dit komt 
onder andere door de nu aangetoonde 
neurofysieke band die ouders met hun 
kinderen hebben). 

plakBaNd moet plakkeN
net als dopamine en oxytocine heeft va-

sopressine een enorme invloed op 
het menselijk gedrag. velen zijn 
zich daar niet van bewust. man-
nen zouden zich bijvoorbeeld af 
kunnen vragen waarom ze terug-
gaan naar dezelfde vrouw die hen 
zo beroerd behandelt. Ze zouden 
zich ook kunnen afvragen waarom 
ze zich heel diep vanbinnen niet 
in staat voelen tot echte overgave 
(binding) aan een vrouw nadat ze 
sekspartner op sekspartner heb-
ben gehad. helaas weten ze ge-

woonweg niet dat hun hersenen tijdens 
die seksuele contacten niet alleen over-
stroomd zijn met dopamine – wat een 
geweldig gevoel geeft – maar ook met 
vasopressine. en vasopressine schept 
een band met elke vrouw waarmee ze 
seks hebben. Zo riskeren deze mannen 
het om de ontwikkeling te beschadigen 
van een gezonde, aangeboren mogelijk-
heid om een langdurende emotionele 
verbinding met een vrouw aan te gaan, 
die het gevolg is van seks met dezelfde 
persoon. dit heeft te maken met de eer-
der ontdekte kneedbaarheid van het 
brein. omdat het brein zo kneedbaar is, 
wordt het wisselende seksuele gedrag 
als normaal beschouwd. de kracht van 
de relatieband is eraf als deze mannen 
een langdurige relatie willen aangaan. 
vergelijk het maar met plakband. dat 
moet kleven. Als je na verschillende sek-
suele contacten niet meer in staat bent 
tot binding in een relatie, kun je dat zien 
als plakband dat z’n kleefkracht heeft 
verloren nadat het verschillende keren 
is vast- en losgemaakt.                  

WissElEND sEksuEEl 
CoNtaCt WorDt Door 
hEt BrEiN sNEl als 
Normaal GEZiEN

hechtiNg 
in de bijbel
‘Daarom zal een mens vader en moeder 
verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en 
die twee zullen tot één vlees zijn; alzo 
dat ze niet meer twee zijn, maar één 
vlees. hetgeen dan God samengevoegd 
heeft, scheide de mens niet.’
Mattheüs 19 vers 5 en 6

opmerkelijk ciTAAT
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Mr. Mark teurlings, als advocaat 
van teurlings & Ellens gespeciali-
seerd in scheidingen, zegt op za-
terdag 24 april in De telegraaf iets 
opmerkelijks. nadat hij de aanzien-
lijke toename van echtscheidingen 
in het eerste kwartaal van 2010 op 
circa twintig procent heeft geschat, 
zegt hij: „het aantal scheidingen 

neemt al jaren toe, mede ook door 
het feit dat mensen vaker vreemd-
gaan en de opmars van internet. 
Daardoor duiken oude geliefden 
opeens weer op, met verstrekkende 
gevolgen.” 
Plaats dit eens in de context van 
het onderzoek waarover de auteurs 
van hooked schrijven...
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de posiTieve effecTen 
vAn het huwelijk

  Relaties  
   tEkSt JohaN DémoED

trouWEN 
oF NiEt?
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Trouwen heeft op veel punten goede pa-
pieren ten opzichte van andere leefvor-
men, zoals samenwonen en single zijn. 
dat concluderen vijftien wetenschappers 
– onder leiding van socioloog bradford 
Wilcox van de universiteit van virginia 
– na uitvoerig literatuuronderzoek. na-
tuurlijk zijn er ongelukkige huwelijken en 
gelukkige samenlevingsrelaties, maar de 
algemene lijn is dat het huwelijk de be-
tere papieren heeft. 
de onderzoekers stellen bijvoorbeeld 
dat het huwelijk allerlei voordelen heeft 
ten opzichte van samen-
wonen; in het klein, op 
gezinsniveau, maar ook 
in het grotere geheel. Ze 
noemen daarbij het ver-
krijgen van een krachtige-
re economie, verbetering 
van de volksgezondheid 
en vermindering van cri-
minaliteit. 

Trouwen, dat is nog eens een manier om 
de financiële crisis te lijf te gaan! Lees 
hieronder wat de professoren zelf conclu-
deren. 

gelukkig… getrouwd!
Gelukkig samenwonen kan, maar trou-
wen is beter. dat is wat de onderzoekers 
constateren. het huwelijk is doorgaans 
stabieler en duurzamer dan bijvoorbeeld 
samenwonen. daarbij komt dat het hu-

welijk de kans 
vergroot dat va-
ders en moeder 
een goede relatie 
hebben met hun 
kinderen. die kin-
deren hebben ook 
een grotere kans 
op het ervaren van 
meer stabiliteit in 
hun leven dan kin-
deren uit andere 
leefvormen.

de algemene lijn is 
dat gebroken ge-
zinnen schadelijk 
zijn. Als kinderen 
gehuwde ouders 
hebben, is dat veel 
beter voor hen. 
Wanneer de ou-
ders bijvoorbeeld 
gescheiden zijn, 
weer hertrouwd 
zijn of alleen blij-

ven, blijken de kinderen vaker te kampen 
met eenzaamheid, gedrags-, school- en 
drugsproblemen dan kinderen die uit een 
gezin komen met getrouwde ouders.
ook zegt het onderzoek iets over ouders 
die kinderen hebben bij meer dan één 
partner. die ouders hebben meer kans 
op een slechte relatie 
met hun kinderen. de 
kinderen lopen boven-
dien meer risico op ge-
drags-, gezondheids- 
en schoolproblemen. 

daarbij komt dat het 
leven – zowel voor 
volwassenen als voor 
kinderen – doorgaans 
alleen maar moeilijker 
wordt als men niet 
trouwt of scheidt.
 
Biologische 
effecteN
het huwelijk blijkt 

zelfs lichamelijke veranderingen teweeg 
te brengen, die ook weer sociale gevol-
gen kunnen hebben. de onderzoekers 
geven bijvoorbeeld aan dat een huwe-
lijk het testosteronniveau van mannen 
verlaagt. Testosteron wordt vaak in ver-
band gebracht met agressief gedrag, het 
zoeken van spanning en sensatie en een 
reeks andere antisociale gedragingen. 
meer dan vijf studies wijzen hierop. in 
die onderzoeken zijn verschillende groe-
pen getrouwde mannen onderzocht, met 
name getrouwde vaders. Zij hadden een 
lager testosteronniveau dan vrijgezelle of 
gescheiden mannen.

ecoNomisch Voordeel
de onderzoekers gaan door met het op-
sommen van de positieve effecten van 
duurzame huwelijken. Ze leggen de vin-
ger nu bij economische factoren. volgens 
hen leiden echtscheiding en ongetrouwd 
kinderen krijgen tot een grotere armoede 
voor zowel kinderen als moeders. 
om vermogen op te bouwen kun je beter 
trouwen dan samenwonen. de onderzoe-
kers geven aan dat getrouwde stellen ge-
middeld meer welvaart opbouwen dan al-
leenstaanden of samenwonende stellen 
(zelfs wanneer je dit corrigeert op achter-
grondkenmerken, zoals inkomen). ook 
blijkt dat getrouwde mannen doorgaans 
meer geld verdienen dan alleenstaande 

trouWEN, Dat 
is NoG EENs EEN 
maNiEr om DE 
FiNaNCiëlE Crisis 
tE liJF tE GaaN!

de bijbel is pro-huwelijk. veel 
christenen stappen dan ook in 
het huwelijksbootje. nu blijkt 
echter dat ook andersdenken-
den het beste voor trouwen 
kunnen kiezen. tal van on-
derzoeksgegevens wij-
zen erop dat de huwe-
lijksboot verreweg het 
meeste voordeel ople-
vert. niet alleen voor jezelf, 
ook voor de samenleving.

De kans dat kinderen zelf later zullen scheiden of onge-
trouwde ouders zullen worden, is groter als ze opgroeien 
buiten een huwelijk. Dat is jammer. De kinderen lopen 
daardoor de voordelen ervan mis. Een daarvan is dat een 
goede relatie met je ouders sterk ervan afhangt of ze 
getrouwd zijn of niet. De onderzoekers meldden namelijk 
in hun studie dat opvallend veel kinderen van gescheiden 
ouders aangeven dat hun relatie met moeder, maar met 
name met vader, slecht is. 65% van de jongvolwassenen 
met gescheiden ouders meldden een slechte band met hun 
vader, ten opzichte van 29% met niet-gescheiden ouders.
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mannen met een vergelijkbare oplei-
ding en werkverleden.
eerder genoemde problemen op 
school en in het gezin zorgen er ook 
voor dat kinderen na een echtschei-
ding minder kans maken op het be-
halen van een diploma en banen met 
een hogere status. 

lichamelijk
kinderen die met hun eigen getrouw-
de ouders samenleven, beschikken 
gemiddeld genomen over een betere 
lichamelijke gezondheid dan kinde-
ren uit andere gezinsvormen. ook 
geeft het onderzoek aan dat gehuwd 
ouderschap rechtstreeks verbonden 
is met een duidelijk lagere kans op 
kindersterfte. 
dat trouwen heilzaam is voor de 
mens blijkt ook uit het feit dat ge-
trouwde mannen een langere levens-
verwachting hebben dan vrijgezellen. 
Zij leven doorgaans gezonder en 
zijn daardoor slanker dan vrijgezelle 
mannen. Wel is het zo dat getrouwde 
vrouwen gemiddeld genomen zwaar-
der zijn dan vrijgezelle vrouwen; zij 
hebben immers minder tijd om te 
sporten omdat het gezin al hun aan-
dacht opeist.
Waar het huwelijk wel weer duidelijk 
zijn vruchten afwerpt ten aanzien van 
de lichamelijke gezondheid is in relatie 
tot alcohol- en drugsgebruik. in een 
huwelijk is het gebruik van verdovende 
middelen door zowel volwassenen als jon-
geren lager. 

geestelijk
onder kinderen van gescheiden en sa-

menwonende ouders is het 
percentage van psychisch leed 
en mentale ziekten hoger dan 
onder kinderen uit gezinnen 
met getrouwde ouders. daarbij 
komt dat scheiden de kans op 

zelfmoord aan-
zienlijk verhoogt. 
bij getrouwde 
moeders komt de-
pressiviteit minder 
voor dan bij alleenstaande 
of samenwonende moe-
ders.

huisje, Boompje, 
Beestje
Al deze voordelen van trou-
wen kunnen de suggestie 
wekken dat het huwelijk al-
tijd een garantie op succes 
betekent. natuurlijk is dat 
niet zo. er zijn helaas huwe-
lijkse relaties die liefdeloos 
zijn. er zijn ook eenouderge-

zinnen die wel een warm nest bieden en 
waar de kinderen alle aandacht krijgen 
die ze nodig hebben.
Wat je wél uit dit onderzoek kunt halen is 
dat het ‘gewone gezin’ – als het goed 
functioneert – de beste bedding is voor 
een stabiel en gezond (samen)leven op 
lange termijn. dat is onafhankelijk van 
cultuur, religie, tijd of plaats. het concept 
‘huisje, boompje, beestje’ is dus nog al-
tijd even simpel als sterk.          

WEEt mEEr:
n  www.tiny.cc/huwelijk1
n  www.tiny.cc/huwelijk2

mEisJEs DiE oPGroEiEN 
iN DE NaBiJhEiD vaN 
huN BioloGisChE 
vaDEr, hEBBEN miNDEr 
ProBlEmEN iN DE 
sEksuElE oNtWikkEliNG

Jongens die opgroeien in gezinnen met ge-
trouwde ouders hebben minder kans op betrokken-
heid bij crimineel gedrag. 

trouwen levert ook minder risico’s op rond 
huiselijk geweld. Getrouwde vrouwen lopen minder 
kans om daar slachtoffer van te worden dan 
samenwonende vrouwen of datende vrouwen. 

ook de kinderen varen er wel bij als hun ouders 
getrouwd zijn. Een kind dat niet met zijn of haar 
eigen getrouwde ouders samenleeft, heeft een 
grotere kans om slachtoffer te worden van misbruik.

ook de seksuele ontwikkeling van 
meisjes lijkt er voordeel bij te heb-
ben als ze opgroeien in een gezin 
waar vader en moeder getrouwd zijn. 
uitvoerig onderzoek van psycholoog 
Bruce Ellis wijst uit dat pubermeisjes 
die niet in een intact gezin opgroeien 
aanzienlijk meer kans hebben op 
vroege menstruatie, voortijdige 

seksuele activiteiten en een tie-
nerzwangerschap. Ellis meldt dat 
meisjes die een hechte band met hun 
vaders hebben op een latere leeftijd 
voor het eerst ongesteld worden. 
meisjes die op jonge leeftijd hun 
biologische vader verliezen zouden 
juist op jongere leeftijd ongesteld 
worden. meisjes die samen in één 
huis wonen met een man waarmee 
ze geen biologische band hebben 
(stiefvader, moeders vriend) worden 
ook jong ongesteld, nog eerder dan 
meisjes die in een gezin wonen met 
alleen een moeder. 
als verklaring voor dit verschijnsel 
denkt Ellis dat de seksuele ontwik-
keling van meisjes beïnvloed wordt 
door de feromonen die de man in 
haar omgeving uitscheidt. Bij zoog-
dieren worden die chemicaliën in 
verband gebracht met een versnelde 
seksuele ontwikkeling. De feromo-
nen van de biologische vader lijken 
daarentegen de seksuele ontwikke-
ling bij meisjes juist af te remmen. 
Daardoor lopen ze minder kans op 
voortijdige seksuele contacten en 
tienerzwangerschappen. 

minder geweld
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meT een pubermeisje?



  On Topic  

Trouwen verkleint de kans op 
een fatale en niet-fatale hart-
aanval. dit zou gelden voor alle 
leeftijdscategorieën. een andere 
analyse maakt duidelijk dat trou-
wen of samenwonen het herstel 
na de hartaanval verbetert, zowel 
voor als na ziekenhuisopname. 

deze uitkomsten zijn onlangs bekendge-

maakt op basis van statistische gegevens 

die tussen 1992 en 2002 werden verzameld 

onder 35-plussers in finland. om een beeld 

te krijgen van wat deze resultaten precies zeg-

gen, kun je ze nog wel van een paar aanvul-

lingen voorzien:

het is mogelijk dat mensen met een 

slechte gezondheid minder kans hebben om 

te trouwen. in dat geval is niet het huwelijk de 

bepalende factor voor het ontstaan van hart- 

en vaatziekten, maar de gezondheidstoe-

stand die op zijn beurt de kans op een duur-

zame relatie beïnvloedt.

het is ook mogelijk dat getrouwden ge-

zonder leven. het is voorstelbaar dat zij min-

der snelle en ongezonde maaltijden nutti-

gen dan vrijgezellen. ook is het mogelijk dat 

getrouwden elkaar ondersteunen om gezond 

te leven.

je kunt je voorstellen dat mensen die 

(getrouwd) samenwonen sneller hulp in-

schakelen door een arts wanneer er sprake is 

van hartfalen. in tegenstelling tot vrijgezellen 

is er immers vaker ie-

mand thuis die de ambu-

lance kan bellen. dat-

zelfde geldt voor 

reanimatie bij een acu-

te hartstilstand. ook 

dan kan de partner te 
hulp springen.

WEEt mEEr:
n  a. lammintausta, 
e.a. Prognosis of acute 
coronary events is worse 
in patients living alone: 
the FiNami myocar-
dial infarction register, 
European Journal of 
Preventive Cardiology, 
2013; Doi.

Trouwen verkleint kans op hartaanval

receNsie versTrikT Nieuwe seksuele revolutie

in weet magazine is 

vorig jaar aandacht besteed aan 

het engelstalige boek hooked. een 

vertaling van dit boek van dr. joe 

s. mcllhaney en dr. freda mckis-

sic Bush is nu in het nederlands 

beschikbaar en heet Verstrikt. 

‘een nieuwe seksuele revolutie’, zo luidt de 
kop boven het voorwoord van verstrikt. met 
deze vier woorden is – gezien de onderzoeks-
uitkomsten van dr. mcllhaney en dr. mckis-
sic Bush – geen woord teveel gesproken. 

hechtiNg
in de huidige cultuur is het algemeen 
geaccepteerd dat jonge mensen sek-
sueel actief moeten worden als ze 
denken dat ze daaraan toe zijn. Als ze 
maar de juiste voorzorgsmaatregelen 
nemen, is er niets aan de hand. de 
onderzoeksresultaten die beschreven 

zijn in Verstrikt vertellen echter een ander 
verhaal.
Tot aan het 25-ste levensjaar ontwikkelen de 
hersenen zich. pas daarna zijn ze volgroeid. 
in verstrikt richten de auteurs zich op de 
vraag wat er met die onvolgroeide hersenen 
gebeurt als er sprake is van steeds wisse-

lende relaties. Ze beschrijven onderzoeks-
resultaten waaruit blijkt dat zelfs bij huid-
op-huid-contact er in de hersenen stoffen 
worden aangemaakt die voor ‘hechting’ of 
‘binding’ zorgen. maar wat gebeurt er als 
er telkens opnieuw een nieuwe ‘hechting’ is 
met een nieuwe partner? de auteurs stellen 
dat opvolgende ‘hechtingen’ telkens zwakker 
worden, zoals een stuk plakband dat je er-
gens op plakt: de eerste keer plakt hij goed, 
maar na een aantal keren hecht hij minder. 
het verlies van ‘plakkracht’ brengt grote rela-
tieproblemen met zich mee. Aan de hand van 
veel voorbeelden worden deze problemen 
besproken. 

stelliNgeN
verstrikt is opgedeeld in zeven hoofdstuk-
ken en bevat achterin een aantal conclusies 
en aanbevelingen. de beweringen en bevin-
dingen worden telkens onderbouwd met on-
derzoeksresultaten. dat de auteurs niet over 
één nacht ijs zijn gegaan, tonen de laatste 28 
pagina’s van het boek aan. Zij geven de bron-
vermeldingen weer. 
elk hoofdstuk sluit af met een aantal stel-
lingen of vragen zodat verstrikt ook als stu-
dieboek is te gebruiken. citaten van jongeren 
verlevendigen het geheel. vaak zijn het her-
kenbare uitspraken, soms ook eyeopeners. 

gemiste kaNs
een van de conclusies die de auteurs aan het 
eind van hun boek trekken, valt met name 
op. dat is: ‘Als we alle gegevens die we in dit 
boek besproken hebben, overwegen, moe-
ten we de conclusie trekken dat de moderne 
evolutietheorie, wat betreft menselijke sek-
sualiteit, onjuist is. kort samengevat geloven 
aanhangers van deze theorie dat mensen 
"ontworpen" zijn voor wisselende seksuele 
contacten met meerdere personen (promis-
cuïteit). het principe van deze theorie komt 
er op neer dat vrouwen seks hebben met ver-
schillende mannen, totdat zij er een vinden 
met de beste genen. mannen hebben seks 
met verschillende vrouwen, totdat er een 
hem kiest om vader voor haar kind te zijn.’ 
verstrikt is een boek dat elke ouder, opvoe-
der en ook puber zou moeten lezen. het trekt 
veel lijnen naar hedendaagse problemen in 
relaties en biedt mogelijkheden (geen garan-
ties) om risico’s te verlagen. Wel bijzonder 
is dat de christelijke uitgever, de vereniging 
Bijbel & onderwijs, 
in het voorwoord geen 
concrete lijnen heeft 
getrokken naar de bij-
belse waarden en nor-
men die hier naadloos 
op aansluiten...

WEEt mEEr:
n        verstrikt, isBN: 

9789063181604,  
Pagina’s: 176, 
Prijs: € 14,95

   tEkSt  kEEs vaN hElDEN
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  Media  

het innemen van een drug als cocaïne 
doet iets met je hersenen. Ze passen zich 
fysiek aan als je cocaïne gebruikt. hier-
door raak je aan die stof verslaafd. Ge-
bruik je de drugs niet, dan zul je dat mer-
ken. Geestelijk én lichamelijk.
Zou dat ook kunnen gebeuren als je naar 

porno kijkt? door te kijken naar foto’s op 
bijvoorbeeld het internet neem je toch 
geen verslavend middel in? je kijkt ‘alleen 
maar’ naar iets...

erototoxiNe
dr. judith reisman deed onderzoek naar 

de invloed van pornografie op de herse-
nen. volgens reisman brengt porno veel 
teweeg in de hersenen. Als de beelden 
eenmaal in je brein zijn opgeslagen, pas-
sen ze inderdaad de fysieke structuur van 
je hersenen aan, bevestigt reisman. „er 
vinden onvrijwillige cellulaire veranderin-
gen plaats, zelfs tijdens de slaap.” 
Pornografie noemt Reisman een „eroto-
toxine” die een verslavende ‘drugscock-
tail’ in het lichaam opwekt van hormonen 
als testosteron, oxytocine, dopamine en 
serotonine. en dat heeft een meetbaar ef-
fect op je hersenen.
Het bekijken van pornografisch materiaal 
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hoe zou je het vinden als je in een tankstati-
on een schap tegenkwam met zakjes coca-
inepoeder? bedenkelijk? Andere vraag: hoe 
vind je het dat even verderop magazines lig-
gen met foto’s van schaars geklede dames? 
waarschijnlijk zul je daar niet echt 
van schrikken – in elk geval niet zoals bij 
het schap met cocaïnezakjes. cocaïne doet 
immers rare dingen met lichaam en geest, 
zul je zeggen. porno niet. is dat zo?

I
GEkEtEN D

Internet brengt porno binnen 
handbereik. Hoe schadelijk is het?

   tEkSt  JohaN DémoED
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wekt ook allerlei negatieve gevoelens op. 
„erototoxines zijn middelen die naast lust- 
ook angst-, woede- en schaamtegevoe-
lens stimuleren”, aldus reisman.

VerkleiNde herseNeN
reismans onderzoek is niet het enige wat 
erop wijst dat pornografie meer met je her-
senen doet dan je mis-
schien zult denken. uit 
een studie naar cocaï-
neverslaving (in 2002) 
bleek dat er sprake 
was van volumeverlies 
in verschillende her-

sengebieden, inclusief de fron-
tale kwab. de mri-scantechniek 
die hierbij werd toegepast, 
heet voxel-based morphometry 
(vbm), waarbij hersenstukjes 
van een kubieke millimeter met 
elkaar worden vergeleken.
op zich keken de wetenschap-
pers er niet van op dat ‘echte’ 

drugs, zoals cocaïne, dit effect op de 
hersenen hadden. in-
teressanter werd het 
toen hetzelfde vbm-
onderzoek werd ver-
richt op mensen die 
veel naar porno keken. 
in 2007 namen duitse 

wetenschappers de proef op de som. en 
wat bleek? de studie-uitkomsten waren 
nagenoeg gelijk aan de studie-uitkomsten 
rond cocaïnegebruik in 2002. ook hier 
was de anatomie van de hersenen zicht-
baar veranderd. 

alarm!
de laatste jaren zijn er meer onderzoek-
suitkomsten beschreven die alarmerend 

zijn voor mensen die veel 
naar porno kijken. een aan-
tal daarvan zijn:

 dr. patrick fagan van 
het marriage and religion 
research institute publi-
ceerde eind 2009 de resul-
taten van een verzamelend 
onderzoek naar de effecten 
van pornografie. Hij conclu-
deerde dat getrouwde, aan 
porno verslaafde mannen 
zich minder tevreden voe-

als je drugs gebruikt, bij-
voorbeeld cocaïne, gebeurt 
er van alles in je hoofd. Je 
hersenen maken een stof 
aan die dopamine heet. 
van die stof krijg je een blij 
gevoel. hoe dat in zijn werk 
gaat, laat deze figuur zien:
 

als dopamine in de buurt van een 
cel komt, zoekt het een receptor 
op. Dat is een eiwit die op het 
celoppervlak zit. als de dopamine 
zijn receptor heeft gevonden, 
gaat hij erop zitten en activeert 
hij de receptor. vervolgens geeft 

de receptor een signaal naar de 
cel, zodat deze andere stofjes 
kan maken en andere cellen ook 
geactiveerd kunnen worden. Dit 
resulteert in een blij gevoel. 
 
geVoelig
volgens onderzoekers veranderen 
de verslavende stoffen je hersenen 

en vooral de gevoeligheid 
van de dopaminerecepto-
ren. Door het gebruik van 
verslavende stoffen worden 
er namelijk meer dopami-
nereceptoren aangemaakt. 
Daardoor ontstaat er in je 
hersenen eerder een reactie 
met dezelfde hoeveelheid 
verslavende stof. 

De gevoeligheid van de receptoren 
bepaalt hoe snel en goed een be-
paalde stof in je hersenen werkt. 
hoe gevoeliger de receptor, hoe 
sneller en beter de stof werkt. 

hoe Werken drugs?

Dopamine

Dopamine-receptor

signaal  
van receptor 
naar cel

Buitenkant 
van de cel

Binnenkant 
van de cel
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GEkEtEN D

ErotoXiNE WEkt 
EEN vErslavENDE 
'DruGsCoCktail' oP 

Dr. Patrick Fagan



len met hun huwelijk en minder 
emotioneel gehecht zijn aan 
hun echtgenotes. echtgenotes 
merken dit op en zijn hiervan ont-
zet. ook ervaart tweederde van 
de stellen een verlies van harts-

tocht naar geslachtsgemeen-
schap als er sprake is van 
pornoverslaving door één van de 
partners. daarnaast verliezen 
veel pornoverslaafden hun inte-
resse in een goede band met het 
gezin. Tot slot merkt dr. fagan op 
dat pornokijkers ongevoelig worden voor 
het type porno waar ze naar kijken, ver-
veeld raken en vervolgens meer perverse 
vormen zoeken.

 in je hersenen zitten spiegelcellen of 
-neuronen. Ze worden actief als je een 

handeling door iemand anders ziet uitvoe-
ren. het neuron ‘weerspiegelt’ dan het ge-
drag van de ander en is op dezelfde ma-
nier actief als wanneer je de handeling 
zelf uitvoert. uit frans onderzoek blijkt 
dat hersenengebieden waar deze spiegel-
neuronen in voorkomen geactiveerd wor-

den als je naar pornografie kijkt. deze 
spiegelsystemen zetten een virtuele 
ervaring om in een voor de hersenen 
als echt beleefde ervaring.

 volgens een artikel in het journal of 
family violence (2009) is er een verband 

tussen het veelvuldig kijken naar 
kinderporno en het seksueel mis-
bruik van kinderen. onderzoek on-
der criminelen die veroordeeld waren 
voor het bezit en de verspreiding van 
kinderporno toont aan dat de meer-
derheid van hen wel degelijk ook in 
het echt kinderen misbruikten. daar-
voor waren ze echter niet veroordeeld. 
Ze gaven dit pas aan nadat de straf 
was gegeven voor het bezit en de ver-
spreiding van materiaal en ze in het 
hulpverleningstraject zaten. 

 in 2009 constateerden onder-
zoekers dat de frontale hersenkwab-
ben beschadigd waren van patiënten 
die hun seksuele behoeften niet kon-
den bedwingen. dit hersengebied 
wordt geassocieerd met dwangmatig 
gedrag, een kenmerk van verslaving.

Verschillende studies geven 
aan dat de hersenen fysiek veran-
deren gedurende de periode dat ze 
‘leren’ om verslaafd te raken. met be-
hulp van hersenscans (mri, peT, 

specT) zijn veranderingen waar-
neembaar in het beloningssys-
teem van dopamine, een stof die 
een grote rol speelt bij het erva-

24

in 'vandaag de Dag', 
het ontbijtprogramma 
van de publieke omroep, 
werd onlangs gesproken 
over ‘misschien wel één 
van de grootste taboes 
van Nederland’: seksver-
slaving. ruim 300.000 
mensen hebben er 
dagelijks mee te strij-
den. ook in het Parool 
en de telegraaf versche-
nen artikelen over deze 
problematiek.

het aantal seksverslaafden 
neemt toe in Nederland. 
in amsterdam is er bij de 
verslavingskliniek nu zelfs 
een wachtlijst voor. Dat is 
opmerkelijk omdat bij bijna 
alle andere verslavingen 
waar behandelingen voor 

bestaan de wachtlijst is weg-
gewerkt. Dick trubendorffer 
van GGZ CrisisCare meldt 
dat seksverslaafden tot de 
grootste groep verslaafden 
behoren in Nederland, na de 
groep nicotine- en alcohol-
verslaafden. „het is dus een 
volksprobleem.”
trubendorffer maakt zich 
zorgen over deze ontwikke-
ling en geeft aan dat het bij 

seksverslaafden 
vaak om man-
nen gaat met 
een vaste relatie. 
hij heeft alleen 
al in amster-
dam vorig jaar 
zo’n vijfhonderd 
seksverslaafden 
geholpen. „in veel 
gevallen wordt 
de verslaving een 
levensstijl. als we 

zo doorgaan, krijgen we een 
maatschappij waarin mensen 
niet het vermogen hebben 
om stabiele relaties aan te 
gaan.” het erkennen dat er 
een probleem is, is volgens 
trubendorffer de eerste stap 
om af te kicken.

„een VolksproBleem”

WEEt mEEr
n  www.tiny.cc/verslaafd5
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Wat is er nu zo erg aan porno? Je 
schaadt er toch niemand mee? Je 
partner hoeft het niet te weten. 
Je ‘gebruikt’ in privétijd, dus de 
baas lijdt er niet onder. Je hoeft 
er niet om te stelen… Zo kun je 
heel wat redenen aandragen om 
je gedrag als veel minder erg te 
zien dan het gedrag van iemand 
met bijvoorbeeld een cocaïne-
verslaving. maar zijn dat geen 
drogredenen?

vaak verwachten mensen niet dat het 
bekijken van pornografie een nega-
tieve invloed heeft op hun leven. uit 
onderzoek blijkt echter dat dit wel 

degelijk het geval is. ook het leven van 
familie en partners kan erdoor worden 
beïnvloed.
De verslaafde kan vereenzamen door-
dat hij veel tijd verdoet vanwege zijn 
verslaving. ook ervaart hij vaak een 
verhoogde mate van agressie, kampt 
hij met een verwrongen zelfbeeld door 
schuldgevoelens en verwaarloost hij 
zichzelf vaak. voor christenen speelt 
ook de ethische kant een grote rol. De 
verslaving vormt immers een barrière in 
het contact met God en met de naaste 
doordat het zevende gebod wordt 
overtreden. ook in die zin zullen er 
gevoelens van eenzaamheid en schuld 
optreden.

WAT is erger?

ErvariNGEN 
WorDEN iN DE 
hErsENEN als  
ECht BElEEFD

WEEt mEEr
n  www.tiny.cc/verslaafd1
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ren van genot. Aan de voorzijde van de 
hersenen, de voorhoofdskwab, zijn ze-
nuwbanen aanwezig 
die voor deze stof ge-
voelig zijn.

dat een versla-
ving aan porno (niet-
tastbare beelden) veel 
overeenkomsten heeft met een versla-
ving aan een drug als alcohol (tastbare 
stof), wordt duidelijk uit het onderzoek 
dat gedaan is in een Amerikaans instituut. 
medewerkers van de mayo clinic ontdek-

ten dat er een middel is dat uitkomst biedt 
bij het dwangmatig kijken naar pornogra-

fie. Naltrexon wordt 
doorgaans gebruikt 
bij de bestrijding 
van alcoholversla-
ving. het verrassen-
de is dat naltrexon 
ook blijkt te wer-

ken bij mensen die vastzitten in het web 
van pornografie. Dit komt door de rem-
mende werking van naltrexon op het ver-
mogen van dopamine om hersencellen te 
stimuleren. 

deze resultaten laten zien dat er veel ge-
beurt in je hoofd als je naar pornografi-
sche beelden kijkt. je hersenen gaan zich 
er letterlijk naar ‘zetten’.

NaltrEXoN hElPt 
om vaN PorNo 
los tE komEN

onderzoeksinstituut mayo Clinic 
geeft aan dat 3 tot 6 procent van 
de amerikanen aan een vorm 
van seksverslaving lijdt. Dat zijn 
miljoenen mensen. in Europa 
zullen die cijfers vergelijkbaar 
zijn. Petrus Zijlstra is mentor bij 
setting Captives Free (sCF), een 
christelijke organisatie 
waar seksverslaaf-
den hulp kunnen 
krijgen. Waar 
bestaat die 
hulp uit?

„Degenen die bij ons hulp zoeken 
zijn tussen de 16 en 65 jaar oud. De ene 
helft is getrouwd, de andere helft niet. 
rode draad door veel levens is dat men 
altijd op zoek is naar verleidingen die 
een snelle kick geven. Dat is overigens 
een verlangen in ieders hart. We zijn 
van nature allemaal op zoek naar iets of 
iemand anders (buiten God) die ons een 
goed gevoel geeft. maar deze zoektocht 
kan extra getriggerd worden door zaken 
als eenzaamheid of gebeurtenissen die 
veel impact op je leven hebben.

Vrouw als lustoBject
meestal begint seksverslaving ‘in het 
klein’ en wordt het geleidelijk erger 
en erger. soms loopt het zelfs uit op 
buitenechtelijke relaties of prostitu-

tie, maar meestal blijft het 
bij uren en uren internet-
ten, op zoek naar plaatjes 
en films.
seksverslaafden kijken 
vaak naar vrouwen door 
een pornobril. Een vrouw is 
geen vrouw, maar een lust-

object. De verslaving 
gaat de gedachte-
wereld over-
heersen. ook 
merk ik vaak dat 

seksverslaafden angstig zijn. 
angst dat het ooit een keer uitkomt. Zal 

vader of moeder het ontdekken? of 
mijn vrouw? Dat kan soms paranoïde 

trekken krijgen. men bouwt een fort 
om zich heen. Er ontstaan als het ware 
twee persoonlijkheden. 

geef opeNheid
het is goed dat er in kerken open 
gesproken kan worden over seksver-
slaving. het is nog vaak een taboe. 
Dat maakt het voor een verslaafde 
christen moeilijk om tot herstel te 
komen. uitgangspunt van sCF is dat er 
gebeden wordt om een blijvende band 

met Jezus. hij geneest. hij 
alleen. vervolgens leren 
we mensen dat zaken in 
hun leven ook echt kunnen 
veranderen. 
Eén van de pijlers van de 
aanpak van sCF is dat een 
verslaafde openheid van 
zaken moet geven. We 
moedigen aan – en stellen 
de verslaafde desnoods 
voor de keuze – om het 
leven in de zonde van por-

nografie met een christelijke broeder te 
delen. als iemand getrouwd is, moedi-
gen we aan dat de verslaafde dit aan de 
partner vertelt. Zonden als deze groeien 
namelijk alleen in het donker, net als 
schimmels. Door in het licht te treden 
verliest de verslaving macht. We begrij-
pen dat dit voor verslaafden een grote 
stap is, maar vanuit Bijbels perspectief 
is het een stap die echt genomen moet 
worden. Eenmaal gedaan betekent dit 
vaak een keerpunt in het leven. Zij die 
van de worsteling afweten, helpen de 
student verder. Praktisch gezien, maar 
ook met gebed. Wat we bijna altijd 
horen is de opluchting als iemand deze 
stap heeft gemaakt. vervolgens is hij er 

nog niet, de strijd gaat door.”

Petrus Zijlstra

Petrus Zijlstra (SCf):

„WAT ‘klein’ beGinT, WordT erGer en erGer”
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