
Situering

De drijfveer om dit boek vast te nemen is wellicht een fascinatie met liefde, 
relaties en de psychologie van seksualiteit. Mogelijk beschouwt de lezer 
zichzelf als ‘wat ouder’, of komt hij (geregeld) in contact met mensen in de 
tweede levenshelft. 

Waarom houdt de liefde ons zo bezig? Ook in een maatschappij die in 
toenemende mate individualistisch wordt genoemd, lijkt dit thema een be-
langrijk deel van de levens van vele mensen. De commerciële markt raakt 
niet verzadigd. Denk maar aan televisieprogramma’s waarbij gezocht 
wordt naar de ‘juiste’ partner. Jonge vrouwen, beroemdheden, geheimzin-
nige rijken, zelfs alleenstaande boeren zijn in datingprogramma’s de re-
vue gepasseerd. Ook oude liefdes worden na dertig jaar weer opgezocht 
en herenigd. 

Hoe kunnen we een dergelijke interesse in de liefde, relaties en seksua-
liteit begrijpen? Strikt noodzakelijk is het niet. De voortplanting is immers 
niet (meer) afhankelijk van het vermogen tot het aangaan van relaties. Een 
aantal mensen gaf al het voorbeeld. Zo werd de wereldberoemde Portu-
gese voetballer Cristiano Ronaldo in 2010 vader van een zoontje, met de 
toepasselijke naam Cristiano Ronaldo Junior, en hij voedt deze op als al-
leenstaande vader. Journalisten insinueren dat de rijke voetballer een sur-
rogaatmoeder betaalde om voor hem een kind te baren. 

Toch zal de meerderheid van de mensen op een bepaald moment in het 
leven op zoek gaan naar een partner met de bedoeling een relatie uit te 
bouwen. Is een drang naar relaties en seksualiteit een biologisch gegeven, 
iets waar we niet omheen kunnen, als het ware ingebakken en voorgepro-
grammeerd? Daar zijn wel wat aanwijzingen voor.

Verliefdheid zou het gevolg zijn van lichamelijke (hormonale) proces-
sen. Ze leidt in vele gevallen tot seksuele activiteit en soms tot een lang-
durige relatie die nodig is om ‘jongen’ op te voeden. Het lijkt dus niet on-
logisch dat deze gevoelens en gedragingen ingegeven worden door onze 
biologie. Een dergelijk systeem helpt alleszins bij het in stand houden van 
onze soort. Maar hoe zit het dan met mensen die bewust geen relatie aan-
gaan, of bewust ongehuwde moeders? En wat met de keuze voor een part-
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ner? Als verliefdheid uitsluitend gestuurd wordt door hormonale proces-
sen, hebben we dan nog een keuze? Het idee dat de partnerkeuze zuiver 
toevallig is, strookt niet met ons aanvoelen. 

Wanneer we vanuit een strikt biologisch oogpunt naar partnerrelaties 
kijken, is het bestaan van langdurige relaties nog vreemder. Welk nut heeft 
een relatie nadat kinderen zijn opgegroeid? Voor het eerst in de geschie-
denis overleven mensen hun pensionering en het uit huis gaan van de vol-
wassen kinderen met twintig, dertig of zelfs veertig jaren. Dit creëert een 
nieuwe situatie. Als onze relatie grotendeels biologisch bepaald wordt, dan 
lijken de latere fases weinig zinvolle invulling te hebben. Aansluitend heeft 
seksuele activiteit op latere leeftijd hoegenaamd geen zin. Of toch?

Socioculturele en (individueel) psychologische factoren lijken evenzeer een 
bijdrage te leveren aan onder andere de partnerkeuze en het uitbouwen 
van een (langdurige) relatie. 

In dit verband durven de cultuurpessimisten onder ons beweren dat de 
belangstelling voor seksualiteit niet per se samenhangt met liefde en re-
laties. Zij verdenken de medemens van hedonisme. Daarmee bedoelen ze 
dat de mens steeds meer gericht zou zijn op de onmiddellijke bevrediging 
van primaire behoeften. Vroeger was er nog eerbaarheid, discipline, trouw. 
Seksualiteit kon enkel binnen een monogame (heteroseksuele) huwelijks-
relatie. Tegenwoordig is seks een product geworden. Dat de gevoelens van 
anderen daar weinig mee te maken hebben, wordt weleens gestaafd met 
bewijzen uit verscheidene dagbladen. Deze staan vol met berichten over 
een vermeend of daadwerkelijk overspel en belichten de kwetsuren van 
degene die bedrogen is. Motieven voor bedrog worden niet ver gezocht. 
De overspelige partner blijkt seksverslaafd, uitgekeken op de wederhelft, 
psychopaat of eenvoudigweg egoïstisch. In sommige gevallen blijkt er na 
overspel geen vuiltje aan de lucht. De bedrogen partner lacht het weg. 
Vervolgens draaft een expert op die toelicht op welke wijze de bedrogen 
partner wellicht aan het ontkennen is. Normaliserende reacties lijken hier 
uit den boze. De bewijzen voor een onmiddellijke behoeftebevrediging zijn 
onverbiddelijk en ze worden met veel smaak door menigeen gelezen. Sek-
sualiteit heeft volgens sommigen nog weinig met echte liefde te maken.

Aan de andere kant zijn er duidelijke voorbeelden van langdurige (hu-
welijks)relaties waarin partners elkaar wederzijds respecteren. Er wordt 
weleens beweerd dat verliefdheid evolueert naar een meer diepgaande 
liefde. Partners die terugblikken op het leven dat ze samen reeds gedeeld 
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hebben, blijken het meest tevreden over de latere jaren van de relatie. Het 
gaat hierbij niet enkel om de emotionele beleving van de partnerrelatie. De 
beoordeling van het seksuele leven op latere leeftijd is evenzeer positief. 
Hoe kunnen we dit verklaren? En is dit een fenomeen dat de komende ja-
ren zal verdwijnen gezien relaties gemiddeld genomen een kortere levens-
duur kennen?

In het huidige boek zullen we het hebben over een bijzondere soort van 
relatie, de partnerrelatie op latere leeftijd in al zijn vormen, modaliteiten 
en gevolgen. We zullen daarbij geen overdreven roze bril opzetten, maar 
ook niet vervallen in kommer en kwel berichtgeving. We proberen de lang-
durige relatie onder de loep te nemen zoals een microbioloog een orga-
nisme bekijkt, heel geconcentreerd en alsof we er zelf buiten staan. Er zal 
gepoogd worden om zonder vooroordelen informatie weer te geven die 
diverse onderzoekers aan de hand van hard en rigoureus werk verzameld 
hebben. Zij hebben daarvoor duizenden mensen geïnterviewd, vragenlijs-
ten voorgeschoteld, onderworpen aan experimenten, … Zonder vrijwillige 
deelnemers stond het onderzoek dan ook nergens. En ongetwijfeld is er 
nog een hele weg af te leggen, zeker gezien de maatschappij niet stopt met 
evolueren en de nieuwste generaties van senioren gegarandeerd weer an-
dere waardesystemen meedragen. 

Vooraleer we starten met een bespreking van de relatie op latere leeftijd, 
zullen we in een eerste hoofdstuk de geschiedenis van het menselijke re-
lationele leven en de verhouding ten opzichte van seksualiteit overlopen. 
Hoe komt het dat we leven zoals we dat nu doen, met bepaalde (eigen) 
opvattingen over wat een relatie is en de plaats van seksualiteit daarin? 
Hoe is de visie hierop geëvolueerd gedurende de voorbije millennia, met 
een specifieke focus op de laatste twee eeuwen? Uiteraard gaat het om 
een kernachtige samenvatting. Het huidige boek wil geen exhaustieve be-
handeling van dit thema leveren. Veeleer zal gepoogd worden om de lezer 
mee te nemen en aan de hand van een bondige reis doorheen de (relati-
onele) geschiedenis van de mens te tonen dat de visie op partnerrelaties 
voortdurend aan verandering onderhevig is. We verduidelijken ook enkele 
van de vaakst gehanteerde begrippen. Hoe verhouden liefde en verliefd-
heid zich ten opzichte van elkaar? Wanneer zijn mensen veilig gehecht aan 
de partner en heeft de vroegere relatie met de ouders daar iets mee te 
maken? Hoe zit het met de intergenerationele overdracht van relationele 
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patronen? Seksualiteit in enge zin staat voor velen gelijk met de geslachts-
gemeenschap (ook wel coïtus genoemd), maar hoe zit het met seksuele 
creativiteit? Daarnaast kijken we ook naar seksualiteit in brede zin, die 
verweven zit in ons bestaan en – zoals Freud al in de negentiende eeuw 
beweerde – ons al dan niet bewust beïnvloedt. Een introductie van deze 
begrippen zal een leidraad vormen voor de verdere hoofdstukken.

In hoofdstuk II werpen we een blik op de langdurige relatie. Wat gebeurt 
er na de pensionering of nadat volwassen kinderen uit huis gaan? Welke 
invloed heeft de kwaliteit van een relatie op het omgaan met (dagelijkse) 
stressoren? Zijn er aanwijzingen voor een meer succesvolle aanpassing 
aan de ouderdom wanneer mensen samen door het leven gaan? 

Een blik op de seksualiteitsbeleving in langdurige relaties volgt in hoofd-
stuk III. Hier worden onder andere de belangrijkste lichamelijke verande-
ringen besproken die het seksuele functioneren op latere leeftijd kunnen 
beïnvloeden. Het zal blijken dat de eigen attitude ten opzichte van verou-
dering een belangrijke invloed kan uitoefenen op de manier waarop kop-
pels creatief omgaan met lichamelijke veranderingen. Daarnaast blijkt dat 
er over het algemeen nog werk aan de winkel is met betrekking tot ken-
nis(verspreiding) en hulpverlening aan oudere cliënten. 

In het daaropvolgende hoofdstuk bekijken we één van de meest stresse-
rende gebeurtenissen op latere leeftijd, het verlies van de partner. Niet 
alleen het overlijden maar ook een scheiding kan een rouwproces tot ge-
volg hebben. In sommige gevallen slagen mensen erin om na enige tijd tot 
een nieuw evenwicht te komen. Zij zullen bijvoorbeeld banden met andere 
dierbaren versterken en ze vinden hierin troost. In andere gevallen gaat 
men op zoek naar nieuwe contacten of concentreert men zich op hobby’s, 
activiteiten die men als een zinvolle tijdsinvulling beschouwt. Ook het aan-
gaan van nieuwe relaties krijgt een plaats in hoofdstuk IV. Het aantal vijf-
tigplussers dat – vaak na een scheiding – opnieuw op zoek gaat naar een 
partner wordt groter. Meer en meer zijn er aangepaste hulpmiddelen in 
deze zoektocht. Denk daarbij aan datingsites of relatiebureaus voor seni-
oren. Echter, de drempel is voor sommigen (nog) iets te groot om via deze 
wegen een nieuwe partner te zoeken. Zij geven er wellicht de voorkeur aan 
om op zoek te gaan in de eigen omgeving. Dat geeft de ruimte om iemand 
geleidelijk te leren kennen. Er zijn minder duidelijke verwachtingen en dit 
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zorgt voor meer spontaniteit. Het contact kan leuke ervaringen opleveren, 
ook zonder dat er een relatie uit voortkomt. Tot slot zullen we het hebben 
over de groep van mensen die een leven lang bewust of niet bewust alleen 
gebleven zijn. We bespreken hoe de stereotiepe beeldvorming over deze 
zogenaamde ‘eeuwige vrijgezel’ niet blijkt te kloppen. 

Hoofdstuk V wordt gewijd aan de invloed van dementie op de partnerre-
latie. Dementie staat gekend als ouderdomsziekte. Ongeveer één op vijf 
tachtigplussers zal inderdaad een dementie ontwikkelen. Maar ook jon-
gere mensen krijgen hiermee te maken. Dat deze ziekte, die in de eerste 
plaats een invloed heeft op de mentale vermogens, een grote druk zet op 
een relatie hoeft niet te verbazen. Koppels zoeken op verschillende manie-
ren hun weg hierin. Voor sommigen gaat dit via een definitieve opname 
van de zieke partner in een zorginstelling. Tot ver in het ziekteproces blij-
ven mensen een gevoel van nabijheid behouden, ook al zal de persoon met 
dementie vaak nog weinig lijken op wie hij vroeger was. 

Dat brengt ons bij hoofdstuk VI. Hier zullen we het hebben over seksualiteit 
en intimiteit in de hulpverlening. Een verlangen naar warmte en nabijheid 
kenmerkt vele mensen. Dit verlangen verdwijnt niet zomaar wanneer we 
uit onze natuurlijke omgeving gehaald worden. Vaak staan hulpverleners 
hier niet bij stil, of doen ze dat wel maar is er een onvermogen om hier ade-
quaat mee om te gaan. In sommige gevallen is er sprake van ongewenste 
seksuele toenadering of grensoverschrijdend gedrag. We bekijken hoe hier 
in de praktijk mee omgegaan kan worden. Het professioneel omgaan met 
seksueel grensoverschrijdend gedrag blijkt een belangrijke basisvaardig-
heid voor de hulpverlener in de ouderenzorg die tot op heden in opleidin-
gen te weinig aan bod komt.

Het laatste hoofdstuk werpt een blik op de psychotherapie bij oudere kop-
pels. Wat kan men hiervan verwachten? Hoe vinden koppels de weg naar 
een psychotherapeut? Voor sommigen dient het als hulpmiddel om de rela-
tie wat bij te schaven. Anderen beschouwen het als een laatste strohalm en 
voelen nog een grote schroom wanneer zij beroep doen op professionele 
hulpverlening om aan de relatie te werken. Hoewel er veel overeenkom-
sten zijn met de koppeltherapie voor (jong)volwassenen, zullen we toch 
enkele specifieke aandachtspunten bespreken voor hulpverlening aan 
koppels in de tweede levenshelft. 
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Het huidige boek behandelt een breed assortiment aan thema’s met be-
trekking tot intimiteit, relaties en seksualiteit in de tweede levenshelft. De 
nieuwsgierige lezer kan desgewenst inspiratie vinden om over bepaalde 
onderwerpen verder te lezen aan de hand van de vele noten achteraan die 
verwijzen naar boeken of artikels waarop de auteur zich gebaseerd heeft. 
Het huidige werk hoeft ook niet gelezen te worden in de volgorde waarin 
het gepresenteerd is. Afhankelijk van de persoonlijke interesse kan men 
bepaalde hoofdstukken afzonderlijk doornemen. Wanneer begrippen niet 
duidelijk zijn, kan de lezer teruggrijpen naar de toelichting in het eerste 
hoofdstuk. 

Er kan bij het lezen van sommige passages een gevoel van herkenning 
optreden. Dit kan vragen oproepen en hopelijk ook een aanzet tot ant-
woorden geven. Uiteraard is dit boek niet bedoeld als een handleiding voor 
het succesvol beleven van de langdurige partnerrelatie. Het poogt de blik 
te verruimen bij ervaringsdeskundigen en inspiratie te bieden voor (toe-
komstige) hulpverleners.

Lies Van Assche


