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VOORWOORD
Uit gesprekken met jongeren en volwassenen met ADHD en jarenlange werkervaring in een ADHD-kliniek met jongeren,
blijkt dat er een speciaal verband bestaat
tussen ADHD en seksualiteit.

Wie zijn eigen gedrag niet kan beheersen zal ook eerder
de grenzen van andere mensen overschrijden. De meeste
mensen zijn zeer gevoelig als het gaat om het over
schrijden van seksuele grenzen. Daarbij kan het gaan
om zowel psychische gevoeligheid als gevoeligheid voor
aanrakingen.

Er is niet zoveel over dit onderwerp gepubliceerd maar
een Amerikaanse verpleegkundige, Vicki T. Hyatt, en een
Amerikaanse psycholoog, Ari Tuckman, beschrijven dit
speciale verband.

Jongeren en volwassenen met ADHD krijgen helaas ook
vaker dan de doorsnee bevolking te maken met onge
wenste zwangerschappen en seksueel overdraagbare
ziekten. Dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen.
Als men zich door een groter libido2 en impulsief3 gedrag
laat leiden, ontbreekt soms een stopknop als er geen
condooms voorhanden zijn.

Uit onderzoek1 blijkt dat er bij jongeren en volwassenen
met ADHD sprake is van een grotere neiging tot seksueel
risicogedrag in vergelijking met de doorsnee bevolking.
Het kan dan bijvoorbeeld gaan om seks met veel ver
schillende partners.
Vooral de concentratieproblemen en de problemen met
de controle op het eigen gedrag zorgen voor uitdagingen
met betrekking tot ADHD en seks.

1. “ Attention deficit hyperactivity symptoms and risky sexual behaviour in young
adult women”, 2012, en “Risky sexual behaviour among adolescents may be
related to ADHD”, 2015.
2.	Deze term is afkomstig van Sigmund Freud
(grondlegger van de psychoanalyse) en betekent “seksuele drift”.
3.	Men zegt of doet iets vóór men tijd heeft gehad om erover na te denken.
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SEKSUELE
DRIFT
Een verhoogd libido kan ook
geïnterpreteerd worden als
ongeremd gedrag. Zoals andere
onderdelen van het gedrag
moeilijk beheersbaar kunnen
zijn door ADHD, kan het ook
moeilijk zijn om de seksuele
drift onder controle te houden.
Bovendien kan het voor iemand
die ADHD heeft moeilijk zijn de
signalen van anderen te interpreteren.
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De meeste mensen kennen een toename van het libido als ze verliefd zijn.
Het is een natuurlijk proces dat de lustgevoelens, net als de verliefdheid,
na enige tijd afnemen omdat ook andere aspecten van het leven aandacht
vragen bijvoorbeeld; familie, vrienden, werk of vrijetijdsbesteding. Van de
liefde alleen kun je niet leven. Bij sommige mensen met ADHD vermindert
het libido niet op dezelfde manier als bij de meeste andere mensen nadat
de eerste verliefdheid over is. De seksuele drift blijft op hetzelfde niveau als
andere behoeften, zoals honger en dorst.
Het kan voor mannen met ADHD een probleem zijn om een vrouw te vinden
die kan voldoen aan zijn verhoogde libido. Want meestal hebben mannen
aanvankelijk een iets grotere seksuele drift dan vrouwen, in ieder geval vóór
de leeftijd van 30 jaar.
Vroeger was het gebruikelijk dat mannen die seks hadden met veel vrouwen
als zeer viriel4 werden beschouwd. Deze instelling is in de afgelopen jaren
echter enigszins gewijzigd. Mannen die zomaar met iedereen seks hebben,
zijn niet meer zo aantrekkelijk als mannen die zich wat beter kunnen beheersen.
Vrouwen met een verhoogd libido hebben vaak nog meer moeite om een
partner te vinden die aan hun seksuele drift kan voldoen. De meeste mannen
dromen van een nymfomane5, tot ze er een ontmoeten. Het gaat in tegen
hun primitieve jachtinstinct als de ‘buit’ te gemakkelijk te veroveren is.
4.	Mannelijk/manhaftig en krachtig – in het bijzonder op seksueel gebied.
5.	Vrouw met een grote seksuele drift /vrouw met sterke geslachtsdrift / vrouw met een gebrek aan seksuele
remmingen. Sommige bedoelen hiermee ook een vrouw met een ziekelijk verhoogde geslachtsdrift.
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Vrouwen met een grote seksuele drift lopen het risico dat
de buitenwereld geen hoge dunk van hen heeft. Dat betekent
niet dat deze vrouwen geen sekspartners kunnen vinden,
maar het kan wel moeilijk voor hen zijn om een man te
vinden die een langdurige relatie met hen wil aangaan.

Anderzijds zijn er ook vrouwen met ADHD die een
verminderd libido hebben, wat in een partnerrelatie
grote uitdagingen met zich kan meebrengen, omdat
de meeste mensen seks als een natuurlijk onderdeel
van een partnerrelatie beschouwen.

Vrouwen met ADHD hebben, evenals mannen met ADHD,
bij het opgroeien ervaren dat het erg moeilijk is om ‘de
juiste dingen’ te doen of om te doen wat van hen verwacht
wordt.

Het beeld ontstaat dat veel mensen met ADHD zich in
de meer experimentele seksuele gebieden bevinden,
wat toegenomen risicogedrag tot gevolg heeft.

Als een vrouw met ADHD en verhoogt libido later in het
leven merkt dat veel mannen haar begeren, kan zij hierdoor
het gevoel krijgen dat zij iets goed doet. Veel mannen
willen wel seks met een op seks beluste vrouw, maar ze
willen niet per sé een relatie met haar beginnen. Dit spel is
voor mensen met ADHD vaak moeilijk te doorzien en kan
uitdraaien op nog een teleurstellende ervaring op een zeer
gevoelig gebied.
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Zowel vrouwen als mannen met ADHD kunnen genood
zaakt zijn om te leren hun gedrag onder controle te
houden, zowel op seksueel gebied als op veel andere
gebieden.
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EEN VERHAAL
OVER SEKS EN GRENZEN
En jong meisje met ADHD vertelde dat zij
bezoek had gehad van haar internetliefje
die even oud was als zij. Het was de eerste
keer dat ze elkaar in werkelijkheid zagen.

als om anale seks ging. Hij had haar ook geslagen en
vastgehouden omdat zij dat niet wilde.

Omdat het in de grote vakantie was, was hij naar haar
huis toegekomen en mocht hij bij haar overnachten. Ze
sliepen in hetzelfde bed en hadden ook seks met elkaar.
Zij had het een keer eerder met iemand anders geprobeerd, maar dat was geen leuke ervaring.

Eén deel van het verhaal is dat veel jonge mannen,
meer dan meisjes, geïnspireerd worden door porno
en dat zij over het algemeen ook meer experimenteel
ingesteld zijn en het willen nadoen. Ook al zijn er zeker
ook meisjes die op porno gebaseerde fantasieën of
verwachtingen hebben.

Zij vertelde gekscherend dat seks met dit internetliefje
een betere ervaring was. Zij vond hem immers een erg
leuke jongen. Maar hij wilde ook dingen doen die zij niet
zo leuk vond. Het bleek dat het zowel om orale seks6

Haar ouders hadden haar geholpen om van die jongen
af te komen. Dit verhaal bevat verschillende elementen.

6.	Ook “pijpen” of ”blowjob” genoemd.
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Sommigen denken dat andere mensen aan seks doen
op de manier zoals ze dat in pornofilms zien en in
pornoboekjes lezen. Anderen dromen er misschien van
om dat eens te proberen.
Porno kan zeker gebruikt worden als inspiratiebron
of om de lustgevoelens te stimuleren als men daar
behoefte aan heeft. Men moet porno echter op dezelfde
manier zien als sciencefiction of fantasy. Het heeft niets
met een liefdevolle relatie tussen mensen te maken.
Gelukkig beseffen veel mensen dat maar al te goed.
Een ander deel van het verhaal is dat veel mensen
met onbehandelde ADHD gewend zijn de grenzen van
anderen een beetje te overschrijden door wat te snel
te reageren. Wat ze zeggen of doen, is niet goed doordacht. Ze menen wel wat ze zeggen of doen, maar
zouden het misschien iets bedachtzamer geformuleerd
hebben als ze er wat beter over hadden nagedacht.

Omgekeerd kan dit ertoe leiden dat personen met
onbehandelde ADHD wat toleranter zijn als andere
mensen hun grenzen overschrijden. Op seksueel gebied betekent dit dat zij soms de grenzen van anderen
overschrijden of dat ze hun eigen grenzen door anderen
laten overschrijden, zoals het meisje uit het verhaal.
Veel porno kijken kan ook invloed hebben op de
manier waarop mensen naar hun eigen lichaam kijken.
Sommige jongens vinden hun penis te klein of te
scheef, in vergelijking met wat ze zien. Veel meisjes
(en jongens) zien heel grote borsten als ideaal. Dit (zelf)
beeld wordt ook door andere factoren gevoed!
Verder voelen veel jongeren met ADHD zich aangetrokken tot gevaarlijke seks7, omdat dit spannend en
opwindend is. Er worden veel zintuigen tegelijk gestimuleerd, net als bij multitasking op andere gebieden.

7.	Bijvoorbeeld experimenteren met het overschrijden van seksuele grenzen.
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EEN VERHAAL
OVER SEKS EN CONCENTRATIE
En 16-jarige jongeman met ADHD komt
voor controle en psycho-educatie8 naar
de ADHD-kliniek.

Hij heeft geen problemen om een erectie te krijgen en
hij heeft geen last van verminderde of toegenomen
lustgevoelens.

Zijn ADHD is in de loop van het afgelopen jaar goed
behandeld met eenzelfde dosis medicijnen.

Hij ondervindt duidelijk druk van zijn vriendin die dit
vervelend vindt, maar hij begrijpt zelf ook niet hoe het
komt. Ook aan dit verhaal zitten verschillende kanten.

Hij heeft op dat moment al tien maanden dezelfde vriendin.
De jongeman vertelt dat hij te vlug klaarkomt en soms
stopt zijn erectie vóór hij een zaadlozing krijgt.
Zijn vriendin vindt dit vervelend.

Het geval van deze jongeman staat niet op zichzelf. Het
kan hier heel goed gaan om gebrek aan concentratie,
een van de meest voorkomende problemen bij ADHD.
Dat kan aanleiding zijn voor bijzondere seksuele problemen, zoals een verminderde erectie zonder zaadlozing,
iets wat sommige jongemannen met ADHD ervaren.

8.

14

Onderwijs op het gebied van psychische problemen / aandoeningen.
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Het is niet abnormaal dat jonge mannen de zaadlozing
moeten inhouden, zodat de vrouw kan volgen. Maar
door ADHD kan het moeilijker zijn om zich zodanig te
concentreren dat de zaadlozing niet te vroeg komt.
Sommige mannen denken liever aan iets anders dan
de vrouw en het inhouden van de zaadlozing; andere
mannen denken juist intensief aan de vrouw. In beide
gevallen is het nodig dat ze zich kunnen concentreren.
Concentratieproblemen kunnen ook een tegengesteld
effect hebben, namelijk dat de man voortdurend aan iets
anders denkt en de verbinding tussen denken en voelen
verliest. Zo hij kan blijven doorgaan zonder dat het tot
een zaadlozing komt.

Veel vrouwen beschrijven dat het soms moeilijk is de
concentratie te handhaven als ze seks hebben en dat
het orgasme daardoor lang op zich laat wachten of
helemaal wegblijft. Bij sommige vrouwen met ADHD
gebeurt dit vaak.
Als het denken plotseling door andere gedachten wordt
afgeleid (interne afleiding9) kan het moeilijk zijn om door
te gaan met het toewerken naar een orgasme.
Mannen en vrouwen met ADHD hebben vaker dan gemiddeld een toegenomen sensitiviteit. Dit betekent dat
een aanraking, eventueel alleen op bepaalde plaatsen,
als te intens of zelfs onaangenaam wordt ervaren. De
partner denkt misschien dat zij of hij de ander erotisch
stimuleert, maar bereikt dus het tegengestelde effect.

9.	De gedachtestroom wordt afgeleid door andere gedachten of door
externe gebeurtenissen.
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WAT KUN JE DOEN?
Je kunt het concentratievermogen op
verscheidene manieren verbeteren:
�	Een half uur bewegen, waardoor je begint te transpireren en de polsslag stijgt, kan ervoor zorgen dat
de concentratie een aantal uren verbetert. Dit kan
door even te rennen of touwtje te springen.
�	Sommigen hebben baat bij medicijnen voor het behandelen van ADHD. Ze zeggen dat het voelt alsof
‘de trein in hun hoofd stopt’, zodat ze zich beter op
de seks kunnen concentreren.

Je kunt ook andere dingen doen:
�	Je kunt minder naar porno kijken. Veel mannen
krijgen in feite een minderwaardigheidsgevoel van
de prestaties die ze in pornofilms zien. Soms is
er sprake van verslaafdheid aan porno, waardoor
‘gewone’ seks niet meer genoeg is. Zo kan het
nog moeilijker worden om een partner te vinden.

�	Je kunt overeenkomen af en toe een pauze in te
lassen, zodat je je niet te lang achter elkaar hoeft
te concentreren.
�	Je kunt afspreken om beurten te beslissen wat je
gaat doen. Zo word je niet afgeleid doordat je je
afvraagt wat de andere partner verwacht.
�	Je kunt afspreken dat je een tijdje (bijvoorbeeld
een week of 14 dagen) niet aan echte seks doet
en elkaar tijdens die periode alleen liefkoost,
zonder elkaars geslachtsorganen aan te raken.
�	Je kunt seksspeeltjes gebruiken. De vibraties
van seksspeeltjes kunnen zo intens zijn dat de
afleiding erdoor vermindert of helemaal verdwijnt.
Voor sommigen hebben seksspeeltjes echter het
nadeel dat ze de gevoeligheid doen verminderen.
�	Bij ernstige problemen kun je contact opnemen
met een seksuoloog.
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PREVENTIE
Zoals vermeld in het voorwoord, komen bij jongeren
en volwassenen met ADHD meer ongewenste zwangerschappen en seksueel overdraagbare ziekten voor
dan gemiddeld. Hierbij moet worden aangetekend
dat zwangerschap niet alleen iets is van de vrouw. Zij
beslist of ze de zwangerschap wil voortzetten, maar als
zij hiervoor kiest, wordt de man vader van een kind, of
hij dat nu leuk vindt of niet.
Een kind krijgen is een grootse ervaring, maar het kan
ook een moeilijke taak zijn, bijvoorbeeld in verband met
de opleiding en de persoonlijke ontwikkeling. Daarom
is het belangrijk om aan preventie te doen als men
seksueel actief is.
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De pil, het anticonceptiestaafje, de vaginale ring, de
minipil, de prikpil en de anticonceptiepleister zijn hormoonpreparaten die zeer betrouwbaar zijn als preventie.
Maar pleisters kunnen eraf vallen en de minipil kan te
laat ingenomen worden, wat de veiligheid aanzienlijk
verminderd. Er zijn ook andere anticonceptiemiddelen,
zoals het spiraaltje (met of zonder hormonen) en het
pessarium. Men mag echter niet vergeten dat deze preventiemethodes geen definitieve bescherming bieden
tegen seksueel overdraagbare ziekten; dat doen alleen
condooms en vrouwencondooms.
Meer informatie over preventie is te vinden op:
www.rutgers.nl
www.seksuelevorming.nl
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SEKS
EN ADHD
KAN LEUK ZIJN!

Mensen met ADHD hebben vaak een levendigere fantasie dan
de gemiddelde man of vrouw. Hiervan kan gebruikgemaakt
worden om het seksleven een nieuwe impuls te geven, als de
partner openstaat voor nieuwe ideeën en als de persoon met
ADHD rekening houdt met de grenzen van zijn/haar partner.
Stellen die al jaren bij elkaar zijn, klagen soms over het uitblijven van de seksuele vonk. Hier kunnen de vondsten van
ADHD-hersenen goed van pas komen.
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