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Inleiding
Seksuele en relationele problemen komen 
vaak voor, zowel bij mannen als vrouwen. 
Toch blijft het vaak een taboe om dit 
thema te bespreken. Seksuele problemen 
gaan vaak gepaard met relationele 
problemen. Door hulp uit te stellen kunnen 
deze problemen verergeren, waardoor de 
last alleen maar toeneemt.

Een seksuoloog kan je helpen om een 
beter zicht te krijgen op de moeilijkheden. 
Aan de hand van informatie, tips of ook 
sekstherapie kan jij (en eventueel je 
partner) werken aan je seksueel leven.

Problemen waarvoor 
je bij een seksuologe 
terecht kan:
• verminderde zin/verlangen
• opwindingsproblemen
• erectieproblemen
• orgasmeproblemen (te snel klaar-

komen/niet klaarkomen)
• pijn bij het vrijen (dyspareunie/

vaginisme)
• aanpassing aan menopauze/

andropauze
• aanpassing aan ziekte
• vruchtbaarheidsproblemen
• moeilijkheden bij je seksuele  

geaardheid (homo/lesbo/bi/hetero/
transgender)

• seksverslaving
• aseksualiteit
• moeilijkheden rond lichaamsbeeld en 

zelfbeeld
• relationele problemen gerelateerd 

aan seksualiteit
• pre- en postnatale (seksuele) 

problemen

Locatie
De consultatie vindt plaats in  
AZ Rivierenland campus Bornem op 
maandag en donderdag.

Tarief
Een gesprek (individueel of met partner) 
bedraagt 50 euro. Een sessie duurt  
50 minuten. Sommige mutualiteiten 
betalen een beperkt gedeelte terug: 
contacteer jouw mutualiteit voor meer 
informatie. 

Afspraak maken
Je kan een afspraak maken bij  
de seksuoloog via het algemeen 
nummer 03 890 16 11 of recht-
streeks bij Dina Van Regenmortel, 
klinisch psycholoog - seksuoloog – 
systeemtherapeut via 03 890 59 43.
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