
 
DE SEKSUELE MINI-ANAMNESE 
 
 
De seksuele mini-anamnese is een hulpmiddel om de aard van het seksuele 
probleem vast te stellen. Ze volgt de responscyclus van Masters en Johnson: 
verlangen, opwinding, orgasme en herstel. 
Ga er bij deze anamnese niet vanuit dat de patiënt een heteroseksuele of 
monogame relatie heeft. 
 
 

 Kennelijk gaat er momenteel met de seks iets niet naar wens. Ik zou me met een 
paar vragen een beter beeld willen vormen van uw probleem. 
Kunt u me nog eens precies vertellen wat er volgens u momenteel niet goed 
gaat? 

 Is uw zin in seks de laatste tijd veranderd (acuut begin, of langzaam; samenhang 
met een ‘main event in life’)? Heeft u de laatste tijd veranderingen in uw seksueel 
verlangen opgemerkt? Is uw intimiteit een beetje uitgeblust? 

 Kunt u even gemakkelijk als vroeger seksueel opgewonden raken? 

 Hebt u veranderingen in het stijf worden van de penis of het vochtig worden van 
uw schede/vagina opgemerkt? 

 Hoe is het gesteld met uw nachtelijke en ochtenderecties? 

 Is de coïtus (nog steeds) bevredigend? Komt u wel eens te vroeg klaar? 

 Ervaart u pijn bij het inbrengen van de penis in de schede of tijdens de seksuele 
samenleving? 

 Kunt u, als u dat wilt, zichzelf (nog) bevredigen? 

 Bereikt u meestal een (bevredigend) orgasme? 

 Hoe lang bestaan deze klachten? Zijn ze altijd en onder alle omstandigheden dat 
u seks wilt aanwezig? Of heeft u er ook wel eens geen last van? (situatief of 
gegeneraliseerd probleem). 

 Heeft uw partner, door ziekte of ouderdom, misschien ook een seksueel 
probleem, (waarover hij of zij niet graag praat)? 

 Zijn er ziekten van u zelf of uw partner waaraan u uw seksuele probleem 
toeschrijft? Gebruikt u of uw partner geneesmiddelen? 

 Hoe ervaart u deze seksuele problemen? Gaat u of uw partner of misschien u 
beiden eronder gebukt? 

 Kunt u tot slot ook nog iets zeggen over de dingen die seksueel wel goed gaan? 

 Zou u mij over uw intimiteit of seksualiteit nog iets anders willen vragen? 
 
 
Het is geen vragenlijst met scores, maar een handreiking over de aard van de te 
stellen vragen 
 [38] 

 


