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Laat de  

Los
schaamte 

‘Heb je nog seks gehad, gemasturbeerd of naar internetporno 
gekeken? Ben je naar een prostituee of massagesalon geweest?’ 
Chris Knorren stelt deze vragen stelselmatig aan zijn cliënten. 
Het zijn niet de gemakkelijkste gesprekken. De schaamte rondom 
seksverslaving is groot. ‘Nederlanders lijken zo open en tolerant 
over seks. Maar zodra je een serieus issue met seks hebt, word je 
geconfronteerd met enorme stigma’s’ , vertelt Chris. ‘Dat maakt 
het voor seksverslaafden extra moeilijk om uit de schaamte te 
stappen.’ Stigma’s en oordelen zorgen er deels ook voor dat de 
verslaving in stand gehouden wordt. ‘Alles gebeurt in het geheim 
en dat houd je in een isolement. Schaamte en isolement zijn 
twee kernelementen die de verslaving bekrachtigen. Ook blijkt 
het spannend om iets te doen wat niet ‘mag’ of ‘hoort’. Hierdoor 
komen verslavende stoffen (neurotransmitters als dopamine en 
adrenaline) vrij in het brein.’ Voor seksverslaafden is het dus 
van belang om het taboe rondom seks te verbreken. ‘Ook in het 
gezin’, vult Chris aan. ‘Seksverslaving zit zowel in de genen als 
in de wordingsgeschiedenis en conditionering; een volgende 
generatie kan in hetzelfde patroon vervallen.’ Over masturberen 
en seks zou sowieso vaker gepraat moeten worden, vindt hij. 
‘Kinderen krijgen van alles mee via internet of televisie. Er ont-
staat een beeld dat zoenen vies is en anale seks een must. Het is 
de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kinderen te leren 

over gezonde intimiteit, seksualiteit en liefde. In ieder gezin  
moeten we daar eerlijk over kunnen zijn. Dat haalt een hoop 
lading weg. Alleen al met openheid voorkom je veel schade.’

Hechtings- of intimiteitsstoornis
Hoewel seksverslaving van alle tijden is, hoorde je er tot vier jaar gele-
den nauwelijks iets over in verslavingsklinieken. Chris: ‘Het bestond 
wel, maar leek een soort bijeffect van middelenverslaving. Door hun 
grenzeloosheid houden verslaafden er vaker een extreem seksleven op 
na. Daarnaast is er een duidelijke interactie tussen verschillende ver-
slavingen. Daardoor gaat het soms ook uit de kliniek nog mis. Cliën-
ten zijn dan abstinent van drugs of alcohol, maar vinden een nieuwe 
vorm van verslaving in seks. Of ze relapsen via seks weer in hun 
drug of choice.’ Dat seksverslaving een opzichzelfstaand iets is, leerde 
Chris op het verslavingscongres UKESAD in Londen. De beroemde 
therapeut en 'seksverslavingsgoeroe' Dr. Patrick Carnes hield daar 
een presentatie. ‘Het greep me enorm’, zegt Chris. ‘Deze man sprak 
mijn taal en die van mijn cliënten. Ik wilde er iets mee doen.’ Chris 
specialiseerde zich als verslavingscounselor en volgde later de door 
Patrick Carnes opgerichte opleiding Certified Sex Addiction Therapist 
(CSAT). ‘In totaal duurde de opleiding anderhalf jaar waarbij ik vier 
keer een module in Amerika volgde.’ Het woord seksverslaving vindt 
Chris eigenlijk niet juist. ‘Ik spreek liever van een hechtings- of inti-

Veel mensen voelen zich opgelaten wanneer ze over hun seksleven praten.  
Onnodig, vindt de in seksverslaving gespecialiseerde verslavingscounselor  
Chris Knorren. Hij pleit voor meer openheid over seks en intimiteit, vooral  
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Sex Addiction Therapist (CSAT) in Amerika. Lef Magazine sprak met hem.

Tekst Linda de Waart
Fotografie Leon van den Broek 

‘Seksuele behoeften zijn net  
zo essentieel als eten, drinken  

en slapen. Het is jammer dat  
er zo’n groot taboe op rust’ 
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Meest heterogeen
Bij SolutionS brengt Chris datgene wat hij tijdens de CSAT- 
opleiding heeft geleerd in praktijk. ‘Het mooie is dat wij de  
CSAT-opleiding ook gaan aanbieden voor counselors in Europa’, 
zegt Chris. ‘De eerste module begint in september.’ De aanpak 
van deze seksverslavingsbehandeling verschilt met die van andere 
behandelcentra. ‘Vaak zie je dat alle verslavingen geïntegreerd 
worden behandeld, met z’n allen in één groep’, legt Chris uit. ‘Bij 
SolutionS zijn er aparte groepen voor eet-, gok-, en seksverslaving. 
We maken in de therapiesessies dus onderscheid tussen midde-
len- en procesverslaving.’ Bij een middelenverslaving kun je ‘het 
middel’ weghalen. Bij een procesverslaving niet. Het speelt zich af 
in het hoofd. Daardoor is het ongrijpbaar en extra venijnig. Chris: 
‘Veel seksaddicts vallen continu terug omdat ze overal geconfron-
teerd worden met hun verslaving. Alleen al naar een vrouw of man 
kijken, kan een trigger zijn om te gaan fantaseren. Dat is ook de 
reden waarom we mannen en vrouwen zoveel mogelijk gescheiden 
behandelen. Ze zijn verslaafd aan het spel der verleiding waarin 
ze blijven ontkennen. De moeilijkheid zit hem in het doorbreken 
van die ontkenning.’ Seksverslaving is bovendien een van de meest 
heterogene groepen onder de verslavingen. Er zijn allerlei verschil-
lende uitingsvormen zoals exhibitionisme, voyeurisme, betaalde 

seks, anonieme seks, enzovoorts. Alles bij elkaar is de behandeling 
van seksverslaving niet makkelijk, maar het kán wel. De CSAT-
behandeling gaat uit van een takenmodel. ‘Cliënten krijgen taken 
en opdrachten om te oefenen in het veranderen van gedrag.  
Ze doorlopen stappen van bewustwording, erkenning, acceptatie, 
overgave aan het 12 stappen programma en dan de gedragsveran-
dering. Volgens ons is dit de beste behandelmethode.’

Ui afpellen
Zoals we elders in dit magazine kunnen lezen, is er bij het over-
grote deel van de seksaddicts in hun jeugd iets misgegaan op het 
gebied van intimiteit. Ze rapporteren een vorm van seksueel, fysiek 
of emotioneel misbruik, dan wel verwaarlozing. Bij hen is het zaak 
om eerst dit trauma op te sporen. Alleen zo kun je bewust controle 
krijgen over een ongewenste herhaling. Maar een trauma bloot-
leggen, is niet zo een-twee-drie voor elkaar. ‘Veel cliënten weten het 
niet meer, of hebben het verdrongen’, licht Chris toe. ‘Laagje voor 
laagje ontrafelen we de wordingsgeschiedenis tot we bij de kern  
van het probleem zijn. Dit noemen we ‘het afpellen van de ui.’  
Ook de persoonlijkheid is bepalend voor de ontwikkeling van 
een verslaving. De een kan iets als trauma beschouwen, terwijl de 
andere er geen last van heeft.’ Chris geeft cliënten verder helder-
heid over het mechanisme waarin ze gevangen zitten. ‘Begrip over 
het proces en de verslavingsgeschiedenis helpt bij het controleren 
van de verslaving. Veel aandacht gaat ook uit naar de familie. 
De verslaafde moet volledig open kaart spelen over wat hij heeft 
gedaan. Dat is ontzettend moeilijk, maar wel belangrijk. De partner 
en kinderen zijn beschadigd. Zij hebben recht op de waarheid 
waarna ze de keuze hebben of ze door willen gaan in de relatie of 
niet. Op die manier geef je de familie een eerlijke kans op herstel. 
Wij helpen bij het rouwen, vergeven en afsluiten. Het gezin speelt 
daarnaast een grote rol in de terugvalpreventie.’ Soms treedt ook 
het tegenovergestelde op van een seksverslaving: seksuele anorexia. 
‘Dit is het obsessief onthouden van iedere vorm van seksualiteit’, 
legt Chris uit. ‘Je ziet dit weleens bij partners gebeuren. Ze hebben 
een vermoeden van de ontrouw van hun partner en maken zich 
onbewust steeds onaantrekkelijker. Verder gebeurt het dat een 
seksverslaafde door schaamte in een keer omslaat en zich totaal 
onthoudt van seks. Dit principe zie je eveneens bij een eetstoornis 
als boulimia: binging and purging. Het wisselt van het een naar  
het ander, alleen de verslaving is niet voorbij. Zowel obsessief en  
excessief veel seks hebben als seksuele anorexia is ongezond.’ 

Nuchterheidsplan
Wanneer een cliënt wordt opgenomen, zal hij zich in eerste 
instantie een periode (binnen en buiten de kliniek) afzijdig 
moeten houden van alle vormen van seks. ‘Zo geven we het brein 
de mogelijkheid zich te resetten naar normale hormoonwaardes’, 
verklaart Chris. ‘Als alles geneutraliseerd en gestabiliseerd is, 
bekijken we per cliënt wat gezond is qua seks en intimiteit.  
We leren hem ook weer op een gezonde wijze intiem te zijn 

‘Seksuele behoeften  
zijn net zo essentieel als eten,  

drinken en slapen. Het is jammer  
dat er zo’n groot taboe op rust’ 

miteitsstoornis. Het gaat namelijk niet om de seks zelf. Het gaat om 
de basale behoefte geliefd te zijn, gezien te worden. Alleen geeft een 
seksverslaafde dit op een disfunctionele manier vorm. Hij vlucht  
uit de realiteit.’ Seksverslaving is progressief. Na verloop van tijd  
heeft een seksverslaafde steeds intensere prikkels nodig om hetzelfde 
effect te bereiken. Fantasie wordt een obsessie die de keuzevrijheid 
beperkt of zelfs elimineert. ‘Dat heeft een grote emotionele impact  
en overheerst iemands leven volledig’, vertelt Chris. ‘Uiteindelijk 
wordt het onmogelijk om een normale seksuele relatie te onderhou-
den, laat staan echte intimiteit toe te laten.’ Als ervaringsdeskundige 
weet hij waarover hij het over heeft. ‘Zeven jaar geleden zat ik in 
een kliniek voor mijn alcoholverslaving. Daar ontdekte ik ook dat 
mijn promiscue seksleven veel overeenkomsten vertoonde met dat 
van andere fellows. Ik hoorde verhalen over de constante zucht naar 
intensiteit waarbij van intimiteit nauwelijks sprake was. Mensen ont-
wikkelden een ziekelijke relatie met stemmingsveranderend gedrag 
en gingen daaraan kapot.’ De CSAT-opleiding gaf Chris verdere speci-
fieke en professionele kennis en inzicht over seksverslaving. ‘Er waren 
nog geen behandelingen puur gericht op seksverslaving. Ik wilde 
meer weten over het proces en de werking van het brein bij obsessief 
en compulsief seksueel gedrag. Ik wilde leren begrijpen wat er precies 
in mijn cliënten omgaat.’ 

‘Er ontstaat  
door internet bij 

mensen het beeld  
dat zoenen vies is en  

anale seks een must’

met de partner. En we stellen een nuchterheidsplan op waarin 
de cliënt zelf bepaalt van welke vormen van seks hij abstinent 
moet blijven. Seksuele nuchterheid is dus voor iedere cliënt 
verschillend.’ Chris veroordeelt niemand en neemt geen moreel 
of religieus standpunt in. Wat iemand wel of niet normaal vindt 
op seksueel gebied, is persoonlijk. ‘Seksuele behoeften zijn net 
zo essentieel als eten, drinken en slapen. We kunnen niet zonder. 
Het is jammer dat er zo’n groot taboe op rust. We moedigen onze 
cliënten zoveel mogelijk aan om hun gêne los te laten. Seksver-
slaving is een chronische ziekte. Gelukkig kunnen we een hoop 
doen om ook deze ziekte onder controle te houden.’ 


