
Refereerbijeenkomst seksuologie woensdag 5 april 2017 
 

Seksuologie in historisch perspectief 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Datum  : Woensdag 5 april 2017 

Plaats  : Zuyderland MC, Heerlen 

Locatie  : Auditorium (etage 2 route 50) 
 
Tijdens deze refereeravond wordt seksuologie beschouwd vanuit een historisch perspectief. Er wordt ingegaan 
op het thema vanaf het ontstaan van seksuologie als wetenschap rond 1900. Het gedachtegoed van Duitse 
wetenschappers als Richard von Krafft-Ebing, Sigmund Freud en Magnus Hirschfeld passeert de revue en er zal 
worden ingegaan op de wijze waarop deze personen een cruciale rol hebben gespeeld in de beginjaren. Een 
speciale nadruk wordt gelegd op de thema’s sadisme en masochisme die door Richard von Krafft-Ebing voor het 
eerst werd gebruikt in 1886. De link tussen de geest en seksualiteit ontstond in de eerste helft van de vorige 
eeuw. Na de 2

e
 wereldoorlog werd de fysiologie van de seks ontrafeld door Masters en Johnson. In de jaren 70 

van de vorige eeuw ontstond sexual medicine, waarin seksualiteit meer anatomisch werd benaderd. Deze 
ontwikkelingen zullen worden besproken en hoe integratie van deze ideeën uiteindelijk heeft geleid tot de kennis 
over seksualiteit tegenwoordig. De ontstaansgeschiedenis van sadisme en masochisme en de perspectieven 
hierop worden als speciale casussen nader gethematiseerd. 

 

Programma 
 
18.00 uur Ontvangst met thee/koffie en broodjes 

18.30 uur Opening door Susan van Hooren, voorzitter voorbereidingscommissie 

18.35 uur Presentatie van Prof. dr. Rob A. Schipper ‘De geschiedenis van de seksuologie’  

 
19.50 uur Pauze 
 
20.05 uur Presentatie van Prof. dr. Philip E. V. Kerrebroeck ‘Sadisme en masochisme in historisch 

perspectief’ 
 

21.20 uur Afsluiting  

Uitgebreide info over de inhoud van het programma en aanmelding 
op de site www.zuyderland.nl/congresbureau keuze: symposia, waar u tevens het aanmeldingsformulier vindt. 
U ontvangt automatisch een digitale bevestiging. 
 
Kosten 
Er zijn geen kosten verbonden aan het bijwonen van deze avond. Wel vragen wij u dringend om verhindering 
na aanmelding door te geven aan congesbureau@zuyderland.nl 
Accreditatie 
Aangevraagd bij: NVVS, FGzPt, NVU, V&VN (verpleegkundig specialisten) en ABC1 
 
Refereergroep Seksuologie 
Mw. M. Bruggeman, huisarts, Mw. I. Devies, gynaecoloog, dhr. M. Franken, klinisch psycholoog/seksuoloog 
NVVS, Mw. N. Lemmens, GZ-psycholoog, en dhr. P. de Vries, uroloog, en allen van Zuyderland MC Heerlen, Mw. 
S. van Hooren, psycholoog/seksuoloog (voorzitter); Mw. T. Rohn, klinisch psycholoog/seksuoloog NVVS, 
Mondriaan. 
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