Permanente vorming

Seksuologie
Naam opleiding Engels
Sexology
Inrichters
De Permanente vorming Seksuologie wordt georganiseerd door de vakgroep Inwendige
Ziekten (Faculteit Geneeskunde en gezondheidswetenschappen, UGent) en de vakgroep
Experimenteel-klinische en Gezondheidspsychologie (Faculteit Psychologie en Pedagogische
wetenschappen, UGent). Zij doen dit langs de hiervoor opgerichte interfacultaire universitaire
Stuurgroep voor Seksuologie o.l.v. prof. Dr. G. T’Sjoen (UGent), prof. Dr. A. Buysse (UGent) en
Prof. dr. Els Elaut (UGent).
Mevr. Emma Van Keymeulen (Centrum voor Seksuologie en Gender) staat in voor de
praktische coördinatie.
Contactpersoon
Centrum voor Seksuologie en Genderproblematiek: Emma Van Keymeulen
centrumsege@uzgent.be of 09/332 60 23
Onderwijstaal
Nederlands
Contacturen per jaar
Jaar 1

130

Jaar 2

130

Jaar 3

nvt

Jaar 4

nvt

Periode
Het programma start met een basismodule in academiejaar 2020-2021; een
specialisatiemodule loopt tijdens het academiejaar 2021-2022. Vanaf 2022-2023 start er
opnieuw een nieuwe, 2-jarige opleidingscyclus.
Plaats
De permanente vorming vindt plaats in het UZ Gent, gebouw B3. De opleidingsdagen gaan
door op een donderdag van 13u30 tot 20u00.
De precieze lesdata en leslokalen worden rechtstreeks meegedeeld aan de deelnemers.
Toelatingsvoorwaarden
Kunnen inschrijven, mits uitdrukkelijke toestemming van de organisatoren:
houders van
 een masterdiploma in de psychologie (afstudeerrichting klinische psychologie), of,
 een masterdiploma in de geneeskunde (alle afstudeerrichtingen arts), of,
 een masterdiploma in de pedagogische wetenschappen (afstudeerrichting
orthopedagogiek)
 Na bekwaamheidsonderzoek: toelating op basis van een master- of licentiaatsdiploma
Alle deelnemers worden uitgenodigd voor een toelatingsgesprek met de organisatoren in Gent
voor de aanvang van de opleiding. 16 deelnemers (met praktijkervaring, of tijdens een
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stageperiode, of met een praktijk relevant voor de opleiding) worden geselecteerd om de
opleiding te starten.
Aanvragen tot vrijstelling voor bepaalde opleidingsmodules dienen voor aanvang van de
opleiding en schriftelijk aan de coördinator van de opleiding te worden gericht. De coördinator
vraagt advies bij de verantwoordelijken van de PEV, met name Prof. Dr. A. Buysse, Prof. Dr. G.
T’Sjoen en Prof. dr. Els Elaut.
Indien u belangstelling heeft voor deze opleiding, kunt u zich tot 30 juni 2020 kandidaat stellen
met bijgaand formulier (en CV) op het hierna volgend correspondentieadres.
Correspondentieadres:
Prof. Dr. G. T’Sjoen
Universitair Ziekenhuis Gent
Endocrinologie (9K12)
Corneel Heymanslaan 10
9000 Gent
DATA EN LOCATIE VOOR HET TOELATINGSGESPREK:
op afspraak: 3 augustus 2020 of 4 september 2020
Bureau van Prof. Dr. G. T’Sjoen, Dienst Endocrinologie
UZ Gent (Gebouw K12, 9e verdieping)
De Pintelaan 185 – 9000 Gent
Inschrijvingsmodaliteiten
De geslecteerde deelnemers (cfr. ‘toelatingsvoorwaarden’) dienen zich in te schrijven online via
Oasis: https://www.ugent.be/student/nl/administratie/inschrijven/inschrijven-externe-git.htm
Herinschrijfbaar indien niet volledig afgerond?
ja
Indien ‘ja’ op vorige vraag: gaat het over meer dan 2 studenten per jaar?
nee
Indien ‘ja’ op vorige vraag: gelieve mogelijke scenario’s hieronder te becijferen en te benoemen:
De studenten maken tijdens de opleiding een eindwerk, dat bestaat uit het gezamenlijk
opzetten van een seksuologisch relevant onderzoek. Het finaliseren van een individueel eindwerk
(d.w.z. niet het gedeelte dat de uitvoering van het onderzoek betreft, maar wel het uitschrijven van een
individueel eindwerk) kan onder bepaalde omstandigheden in een volgend academiejaar. Hiervoor
wordt een herinschrijving van 250 euro voorzien.
Aantal deelnemers (min – max)
max 16
Inschrijvingsbedrag
Jaar 1

€ 2000*

Jaar 2

€ 2000*

Jaar 3

nvt

Jaar 4

nvt
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Inschrijvingsperiode
De inschrijving loopt van 1 juli tot 1 oktober 2020.
Voorwaarden voor het behalen van het getuigschrift
Het getuigschrift wordt uitgereikt aan de deelnemers die (a) aanwezig waren op minimaal 80%
van het theoretische gedeelte, minimaal 80% van het praktische gedeelte en minimaal 80% van
de supervisie, en (b) een gunstige evaluatie behalen op het eindwerk (c) en slagen voor het
examen, en dit op beide opleidingsmodules.
Het universitair getuigschrift voor deelname aan de opleiding met goed gevolg en het slagen
voor het examen wordt ondertekend door de Rector en de organisatoren en wordt voorzien van
het droogzegel van de Universiteit Gent.
Achtergrond
De missie van de PEV Seksuologie is om als opleidingscentrum:
o
Een opleiding aan te bieden aan hulpverleners om bouwend op hun bestaande
vaardigheden en kennis, de theorie en in het bijzonder de praktijk van de seksuologie
aan te leren en te ontwikkelen.
o
Te voldoen aan de professionele standaarden voor een gekwalificeerde en
onafhankelijke praktijk in de seksuologie.
o
Een evidence-based seksuologiepraktijk, best passend voor elke verschillende cliënt
en context na te streven met aandacht voor de integratie van de huidige kennis binnen
het veld van de seksuologie, en kritische reflectie over de onderzoeksliteratuur, de
eigen klinische ervaring en de persoon als hulpverlener.
Doelstellingen (incl. meerwaarde voor de beroepsuitoefening)
De doelstellingen van de PEV Seksuologie zijn:
o
Het aanleren om zelfstandig, creatief en effectief seksuologische hulpverlening te
plannen, uit te voeren en te integreren binnen het eigen werkveld.
o
Het aanleren van evidence-based specifieke kennis rond seksuologie.
o
Het aanleren van de kennis en vaardigheden om met verschillende cliënten en
gezinnen in verschillende contexten effectief en ethisch te werken.
o
De integratie van kennis en vaardigheden, klinische ervaring en de persoon in de
eigen praktijk als autonoom hulpverlener.
o
Het aanleren en toepassen van een breed gamma van verschillende theoretische
modellen en praktijken, meer bijzonder evidence-based seksuologie, in de eigen
praktijk.
o
De integratie en reflectie van het eigen proces als hulpverlener bevorderen.
o
Inzicht verwerven in het proces van verandering bij de cliënt en de verschillende
aspecten van de relatie seksuologische hulpverlener – cliënt.
o
Het functioneren als seksuologisch hulpverlener binnen een multidisciplinair en breder
maatschappelijk kader.
Hierbij hecht de PEV Seksuologie belang aan:
o
Onderzoek naar interpersoonlijke processen, invloed en context dat toepasbaar is.
o
Evidence-based sekstherapeutische interventies.
o
Een multidisciplinaire samenwerking.
o
Erkenning van de diversiteit binnen seksualiteit als maatschappelijke realiteit die door
betrokkenen op een eigen manier wordt beleefd.
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o
o
o
o
o
o
o

Erkenning dat tussenkomst van deskundigen de kwaliteit van leven, in het bijzonder
het seksueel leven, op korte en lange termijn beïnvloeden.
Gelijkwaardigheid van man en vrouw.
Samenwerking tussen hulpverleners en mensen met hulpvraag in de seksuologie.
Samenwerking in partnerschap met praktijkdeskundigen met erkenning van de
wederzijdse competenties.
Het belang van de hulpverlener – cliënt relatie en de persoon als hulpverlener.
(Inter)nationale samenwerking.
Erkenning van het belang van een voortdurende bijscholing/opleiding en intervisie bij
een klinische praktijk (en omgekeerd).

Erkenning van het gegeven dat de meeste seksuele problemen zowel lichamelijke, psychische
en relationele aspecten hebben. Opleiding en praktijk volgens de ethische beroepscode van de
VVS (Vlaamse Vereniging voor Seksuologen) en de EFS (Europese Federatie van
Seksuologen).
Programma
Het programma van de 2-jarige PEV Sekuologie bestaat uit 2 verplichte en jaarlijkse
opleidingsmodules: een basismodule en een specialisatiemodule.
Elke les omvat een theoretisch gedeelte (met aandacht voor theorievorming, etiologie,
overzicht van recent onderzoek, behandelrichtlijnen, ethische problemen etc), een klinisch
gedeelte (aanleren en inoefenen van vaardigheden, bijvoorbeeld d.m.v. rollenspel) en een
gedeelte gesuperviseerde klinische praktijk waarin ook de persoonlijke vorming als
seksuologisch hulpverlener aan bod komt.
Elke module bestaat uit 20 opleidingsdagen (of 130 contacturen per jaar).
I.
Basismodule (130u)
II.
Specialisatie module (130u)
JAAR 1: BASISMODULE (130U)
1
Inleiding: Achtergrond en doel van de studie
seksuologie, positionering van de seksuologie,
geschiedenis van de seksuologie, seksuologie
in Vlaanderen

6,5

2

Seksuele anamnese: leren praten over seks

6,5

3

Ethiek en seksualiteit

6,5

4

Endocrinologische aspecten van
seksualiteit

6,5

5

Anatomie van genitalia en bekkenbodem +
urologische aandoeningen

6,5

6

Wetenschappelijk onderzoek naar
seksualiteit: Seksuologische theorieën en
onderzoek. Klinisch, observationeel,

6,5

4

experimenteel onderzoek. Ethische, politieke,
maatschappelijke en culturele aspecten van
seksonderzoek.
7

Psychofarmacologie en fysiologie van het
seksueel functioneren, en drugs,
genotsmiddelen en seksualiteit
Psychiatrische/psychologische problemen
en seksuele co-morbiditeit

6,5

8

Preventie van seksuele risico’s : Seksuele
gezondheid, rechten, voorlichting. Preventie
van ongewenste zwangerschap, anticonceptie.
Preventie van seksueel overdraagbare
aandoeningen. Preventie van seksueel
geweld. Fertiliteit.

6,5

9

Stoornissen in de geslachtsontwikkeling en
aangeboren genitale afwijkingen

6,5

10

Behandeling volgens het
systeemtheoretisch model

6,5

11

Relatie (partner, kinderen) en gezinnen
(echtscheiding, eenoudergezinnen, multiprobleem gezinnen)/ Relatie en
gezinstherapie

6,5

12

Seksuele disfunctie bij vrouwen

6,5

13

Seksuele disfunctie bij mannen

6,5

14

Seksualiteit in levensloopperspectief

6,5

15

Seksuele motivatie

6,5

16

Behandeling volgens het cognitief
gedragstherapeutisch model

6,5

17

Therapeutische relatie/relatie seksuoloog –
cliënt

6,5

18

Sekstherapie

6,5

19

Groepswerk

6,5

20

Examen

6,5
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JAAR 2: SPECIALISATIEMODULE (130U)
1
Parafilieën

6,5

2

Recht
met
betrekking
tot
sekse,
seksualiteitsbeleving en voortplanting

6,5

3

Vrouwelijke genitale verminking

6,5

4

Genderdysforie

6,5

5

Zwangerschap en fertiliteit

6,5

6

Oncologie en seksualiteit

6,5

7

Bekkenbodemfysiotherapie

6,5

8

Diagnostiek
vulvodynie

9

Seksuele disfuncties bij vrouwen
(deel 1)

6,5

10

Seksuele disfuncties bij vrouwen
(deel 2)

6,5

11

Seksverslaving

6,5

12

Slachtoffers van seksueel geweld

6,5

13

Plegers van seksueel geweld

6,5

14

Handicap, verstandelijke beperking en
seksualiteit

6,5

15

Seksualiteit en senioren

6,5

16

BDSM

6,5

17

Sekstherapie in andere culturen

6,5

en

behandeling

van

6,5
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18

Seksualiteit bij holebi’s

6,5

19

Eindwerk

6,5

20

Examen

6,5

Proclamatie

OPLEIDINGSDAG
Op elke opleidingsdag (6.5u) komt, naast het lesgedeelte, ook nog aan bod:
1.
een voorbereidende presentatie van 15 minuten over een (deelaspect van) het te
doceren onderwerp, gebracht door één van de deelnemers.
2.
supervisie (2u/opleidingsdag) van een casus uit de praktijk, gebracht door één van
de deelnemers;
3.
persoonlijke vorming als hulpverlener (de supervisie wordt steeds door Prof. Dr. Els
Elaut).
Vóór elke opleidingsdag zal huiswerk onder de vorm van literatuurstudie en/of het maken van
(praktijk)opdrachten worden meegegeven. De deelnemers bereiden afwisselend een
presentatie voor rond (een deelaspect) van het te doceren onderwerp. De deelnemers brengen
afwisselend een casus uit de eigen praktijk tijdens de supervisie. Een eindwerk wordt
geschreven en voorgesteld op het einde van elk opleidingsjaar. Op het einde van elke module
wordt een schriftelijk examen afgenomen.
DOCENTEN
De PEV wordt gegeven door interne en externe opleiders. De interne opleiders zijn verbonden
aan de vakgroep Inwendige Geneeskunde (UZ Gent), vakgroep Urologie (UZ Gent), vakgroep
Gynaecologie (UZ Gent), vakgroep Psychiatrie en Medische Psychologie (UGent), de
Universitaire Dienst Psychiatrie (UZ Gent), de vakgroep Experimentele en Klinische
psychologie (UGent), het Centrum voor Seksuologie en Gender (UZ Gent). Ze hebben allemaal
een uitgebreide expertise, zijn opgeleid als arts, psycholoog, seksuoloog, relatie- of
gezinstherapeut of houder van een doctoraat in de medische, psychologische of pedagogische
wetenschappen. Externe opleiders zijn experten in hun domein.
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