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Gehandicapten en seksual i te i t  in  KRO-documentaire:'Aan hartstocht geen gebrek'
In  de  reeks 'sporen 'zendt  de  KRo- te lev is ie  op  v r i jdag  26  mei  (22 .s2uur ,
Neder land 1) de documentaire 'Aan hartstocht geen gebrek'  u i t ,  naar aanleiding
van het gel i jknamige boek van Kar in Spaink.  Di t  opzienbarende fotoboek,
waarvoor werd geposeerd door gehandicapte mensen, dateert  u i t  1991. Het t rok
veel  aandacht,  omdat het aantoonde dat erot iek en l iefde voor het l ichaam niet
al leen verbonden hoeven te z i jn met de schoonheid van het ongeschonden l i j f .
De verschi jn ing van het boek leverde een wezenl i jke bi jdrage aan de emancipat ie
van gehandicapten

Arnold Folkerts en Ada van de Wei jer  maakten voor de Gehandicaptenraad en de
KRO een documentaire over hetzel fde thema. Mensen met een handicap laten in
de documentaire z ien hoe ze met hun l ichaam omgaan, hoe ze er plezíer aan
befeven, maar ook hoe ze er soms mee vechten. Het programma geeft  inzicht  in
de manier waarop mensen met een handicap of  chronische ziekte omgaan met
l ichaamsbeleving en erot iek,  en wi jkt  af  van de gangbare gedachte dat
gehandicapten uitsluitend een object van zorg of medeli jden zijn.

Mensen met een handicap ver langen naar seksual i te i t  en proberen di t  in hun
leven een plaats te geven, zoals z i j  dat  wi l len.  Neem John (31),  d ie vanaf z i jn
geboorte spast isch is en astma heeft .  Zi jn seksuele voorkeur gaat ui t  naar
mannen. Hi j  zegt:  " lk  k i jk  graag naar mi jn benen en af  en toe ben ik ja loers op
mensen met gespierde benen. Maar ja,  ik  houd van mi jn benen. lk raak ze graag
aan, ondanks dat ze dun zi jn.  Als ik vrouwenkfeding aan heb en me opmaak, dan
denk ik:  ik  zte er wel  goed ui t .  Dan denk ik:  het  kan er mee door."  Samen met
Yvon, Frank en Jitty wordt hij in de documentaire opgevoerd.

Yvon (30) is vanaf haar geboorte bl ind.  Bovendien heeft  ze een progressieve
spierziekte.  Ze zingt in een bandje.  Voor haar is dat een manier om zichzel f  " ten

toon te stel len".  " lk heb dan iets van: Mensen ki jk maar naar mi j .  ln die rol  durf
ik me meer te permit teren dan normaal."  Lange t i jd is Yvon onzeker geweest
over haar l i j f  .  Ze dacht dat ze een te dikke buik en te dikke benen had. Door te
vergel i jken met vr iendinnen ("Dan voelde ik aan haar buik,  of  mat de dikte van
haar benen op")  b leek dat wel  mee te val len,  en heeft  ze meer zel fvertrouwen
gekregen.



'Aan hartstocht geen gebrek'  windt er geen doekjes om. Zo laat  yvon zich
geduldig de werking van een vibrator ui t leggen. "Als je niet  helemaal van jezel f
kunt houden, kun je ook niet  van iemand anders houden. Daarom vind ik het
belangr i jk  dat ik eerst  ervaar wat ik op seksueel  gebied wi l .  Zo'n v ibrator hoort
erbi j .  Het is geen tweede keus bi j  gebrek aan een partner.  Het is meer een bl i jk
van waarder ing voor jezel f . "

Frank (28) heeft  groeistoornissen aan de ui te inden van zi jn ledemaien .  Zi jn
partner l i ttV Q7l is spastisch en zit in een rolstoel. Samen hebben ze een
kerngezonde dochter van dr ie maanden oud, Sachya. Frank en Ji t ty kunnen het
goed met elkaar v inden. "Als ik dan ui t  de rolstoel  ben en lekker heen en weer
wordt geschud, dat v ind ik heer l i jk .  Frank doet dan dingen met me die ik zel f
n iet  kan. Hi j  ver legt  iets van mi j ,  lekker swingen, lekker vastpakken, lekker
zwieren, lekker de vr i jheid en lekker geen rolstoel  hebben."

'Aan hartstocht geen gebrek' ,  26 mei -  zz.sz uur,  KRo Nederland 1.
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Noot voor redactie/niet ter publikatie
Voor meer informat ie KRo-persvoor l ichter René Bremer,  te lefoon: 03s -
7 13437 .
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op 21 april 1995 prerantocrt hat beleidgterreiq 'Rclrti.3 sn

sekcualiteit, van dc Gehaadicaptenraad een lrntel ni]rn pt'odutÈro.

tijdear dc bijeenkout gaet cen unieke docurcatriro ia proliàro:
.Aen brrtrtocbt geca gabrch'. lfevenc wardt dc blrrirac uitgavc

geprerenteerd van dg videocatalogus 'Eaodicap, relaticr ea

sekrualitcit,. Eet tiddaÍtprogralra onvat ook de vcrtoniag vaD twcc

nieuwe (in de catalogrur bglchreven) videoprodukticr'

De feeateti jke presentatie start on 13.30 uur in hct Beatrixgebouw

van de ilaarbeurs te Utrecht.

De fl lm 'Aan hartstocht geen gebrek' is een vervolg op het in 1991

vergchenen boek met de geli jknamige titel, met foto's van Gon

Buurman en tekst van Karin Spaink. De documentaire geeft via een

aantal gefilmde portretten een beeld van de manier r^taarop mensen

met een handicap of chronische ziekte omgaan met l ichaamsbeleving

en erotiek. Mensen met een functiebeperking worden geeteund in hun

verlangen gekeualiteit te beleven en een plaats te geven in hun

leven op de manier zoals zij dat zelf graag wil len. Bovendien

worden zij geetimuleerd nieuwe mogeli jkheden te verkennen.

De documentaire doet een appèl op opvoedera, verzorgers en

anderenp een oproep om na te denken over de rol die zij kunnen

hebben in het begeleiden en gtimuleren tot zelfstandige,

onafhankeli jke men8en, waarbij aandacht voor geksualiteit en

Iichaamsbeleving een belangrijk onderdeel vormt'
'Aan hartEtocht geen gebrek' is bedoeld voor verechil lende

doelgroepen: mensen met een handicap of chronieche ziekte, hun

ouderg en andere opvoeders' menaen die beroepematig zijn betrokken

bij de begeleiding van (met name; gehandicaPte jongeren'

beleidemakers en geïntereeeeerden.

catalogus
De video/fi lmcatalogue geeft een overzicht van het meest actuele

audio-visuele materiaal op het gebied van geksualiteit en relaties

van mengen met een handicaP. Om de cataloguB zo actueel mogeli jk

te houden ie gekozen voor een loebladig eyeteem' In de

beechrijvingen van de fitms/video'e zijn aanbevelingen opgenomen

voor leef t i jd  en doelgroeP-

De pregentatie van 21 april biedt mengen de kans om zich op de

hoogÈe te etellen van de nieuwete fi lmprodukties op het terrein

van handicap,  re lat ies en sekgual i te i t .

* ,Aan hartstocht geen gebrek' is uitgebracht op vHS-video en

duurt 34 minuten. De documentaire, gemaakt door Àrnold Folkerts en

Ada van de wei jer  is  te  huur  voor  f  35r- -  of  te  koop voor  f  75r- -

b i j  de NcGv Fi lm en v ideotheek,  Pogtbus 5103,  3502 JC Utrecht '

( t ekg t ) t e l e foon  030 -97  11  00 .

De documentaire ie ook voor f 35r-- te huur bij de videotheek

Relaties en Seksualiteit van de Gehandicaptenraad,

t e l .  O 5 0  -  3 4  9 3  8 1 .

Postbus 1 69

3500 AD Utrecht

St. Jocobsstroot 1 4

Utrecht
(Tekst)telefoon:

(030)  31  34  s4

Telefox:

(030) 34 02 47

Bonknummer:

64  2s  81  s92

Postbanknummer:

38  70  502

De Federotie Nederlondse

6ehandicaptenraqd is de

bundeling van landelijke ge-

hondicopten-, pqtíënten- en

ouderorgonisoties van mensen

met een motorische, zíntuig-

líjke, ofgoon, bewustzijns,

tool- of spraokhondicop.
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