
Doel van het spel

Bewustwording van eigen opvattingen en de 
opvattingen van anderen. Er zijn 3 verschillende 
spelvormen. Duur: minimaal 30 minuten.

Spelvorm 1 | Spelleider

• Er is een spelleider en meerdere deelnemers aan   
 het spel
• Maak in de ruimte drie vakken: ja / nee / anders
• Leg de kaarten met de stelling naar onder op de   
 tafel en laat iedereen om beurten een kaartje   
 pakken
• Degene die een kaartje pakt leest de stelling 
 hardop voor
• Alle aanwezigen kiezen een antwoord ja / nee/   
 anders en gaan in dat vak staan
• De spelleiders wijst uit ieder vak  iemand aan,  die  
 uitlegt waarom dat antwoord is gekozen
• Deelnemers mogen hun antwoord wijzigen na het   
 horen van argumenten voor, tegen of anders

Spelvorm 2 | Lagerhuis

• Verdeel de groep in twee groepen
• De ene groep is voorstander van de stellingen en de  
 andere groep tegenstander
• Geef beide groepen dezelfde stelling en geef 
 voldoende tijd om de argumenten voor of tegen   
 te bedenken
• Kies een voorzitter de beide partijen om de beurt   
 aan het woord laat

Spelvorm 3 | Teamoverleg

• Zet het onderwerp maandelijks op de agenda en   
 kies elke keer een aantal stellingen om met elkaar  
 te bespreken
• Kies de stellingen willekeurig of laat de teamleden  
 kiezen

Spelvorm 4 | Ouderavond

• Gebruik de stellingen op een ouderavond
• Het kan dienen als ijsbreker

Spelregels Stellingenspel 
Seksualiteit en EMB

!



         

1  Visie en kennis

1.1 Mensen met EMB hebben geen seksuele behoeften.
1.2 Je kunt mensen met EMB maar beter niets laten   
 ervaren op het gebied van seksualiteit, want ze   
 kunnen er toch niets mee.
1.3 Mensen met EMB raken niet seksueel opgewonden,  
 omdat ze cognitief op een jonge leeftijd 
 functioneren.
1.4 Mannen met EMB mogen bij het verkennen van hun  
 lichaam niet geholpen worden door een vrouwelijke  
 begeleider.
1.5 Vrouwen met EMB mogen alleen door vrouwelijke  
 begeleiders verschoond worden wanneer ze   
 menstrueren.
1.6 Seksualiteit is gericht op voortplanting en dat gaat  
 niet op voor mensen met EMB.
1.7  Ouders willen niet dat we aandacht besteden aan  de  
 seksualiteit van hun kind. Als professionals zijn we  
 het wel aan het kind verplicht.
1.8 Er zijn mensen met EMB die hun eigen lichaam   
 willen verkennen.

2  Waarden en normen

2.1 Je mag je eigen grens aangeven in wat je wel en   
 niet wilt in het begeleiden van de seksualiteit van  
 iemand met EMB.
2.2 Iedereen moet het seksualiteitsbeleid van de   
 organisatie volgen en als dit niet strookt met je   
 eigen normen en waarden moet je een andere baan  
 zoeken.
2.3 Je moet zelf aangeven wat je aankan op het gebied  
 van begeleiden van seksualiteit van je cliënten.

3 Thema: ontdekken van de 
 geslachtsorganen

3.1 Mensen met EMB kunnen je als begeleider in   
 verlegenheid brengen door het krijgen van een   
 erectie of met een verliefde blik, omdat je het van  
 hen niet verwacht.
3.2 Als iemand met EMB het eigen geslachtsdeel aan- 
 raakt of schuurt is dit toeval of een vorm van spelen.
3.3 Ook al willen ouders niet dat seksualiteit een onder- 
 werp is op het dagverblijf, laten we de jongeren   
 met EMB toch enige tijd zonder luier op de bad-  
 stretcher liggen, als we zien dat hij met zijn piemel  
 tegen de mat probeert te wrijven.
3.4 Mensen met EMB willen misschien masturberen,   
 maar hebben fysiek de mogelijkheden niet.

    
4 Thema: verkennen met de mond

4.1 Iemand die de hele dag op zijn vingers sabbelt   
 mag daar best in belemmerd worden.
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4.2 Een volwassen cliënt mag mij geen zoen geven en  
 ik geef hem/haar ook geen zoen.
4.3 Het ontdekken van je wereld met je mond, daar is  
 niets seksueels aan.

5 Thema: sensaties van de anus

5.1 Poepen is gewoon vies en heeft niks met seksuele 
 ontwikkeling te maken!
5.2 Smeren met poep en dergelijke, dat moet je afleren.
5.3 Alle personen met EMB zijn per definitie niet 
 zindelijk.

6 Thema: sekse rol

6.1 Op een terrasje kijken naar de vrouwen is een 
 activiteit voor je cliënt die naar het team te 
 verantwoorden is.
6.2 In de woonvoorziening voor mensen met EMB 
 worden pornoblaadjes toegestaan, maar pornofilms  
 niet.
6.3 Mensen met EMB kunnen homoseksueel zijn.
6.4 Jongeren met EMB kijken heel graag naar mooie   
 meiden.
6.5 Een poster van een Boyband moet kunnen op een   
 meidenkamer, maar een poster van een ontbloot   
 mannenlijf aan het plafond boven hun bed gaat toch  
 net te ver.
6.6 Rokjesdag kan ook voor mannen met EMB een   
 feestelijke dag zijn.
6.7 Een pin-up poster aan de wand van een slaapkamer  
 van een jongen wordt bij ons in de organisatie zeker  
 toegestaan.

7 Thema: verliefdheid en relaties

7.1 Vrouwen met EMB die niet veel zien genieten van   
 lage mannenstemmen, maar dat heeft niets met   
 seksualiteit te maken.
7.2 Mensen met EMB kunnen je als begeleider in   
 verlegenheid brengen door het krijgen van een   
 erectie of met een verliefde blik, omdat je het niet  
 van hen verwacht.
7.3 Mensen met EMB kunnen flirten.

8 Thema: lichamelijk contact

8.1 Wanneer we twee mensen met EMB tegen elkaar   
 aan willen leggen op een luchtkussen moet dat   
 worden besproken in het team.
8.2 Vrouwen met EMB hebben nog minder kans op 
 (h)erkenning van hun eigen seksualiteit dan 
 mannen met EMB.
8.3 Een volwassen cliënt hoort niet meer op schoot te  
 zitten.
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