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Hyperseksualiteit vanuit biologisch
perspectief

door M. Hebbrecht en W. Vandereycken

Inleiding

Excessief seksueel gedrag vormt een klacht waarmee hulpverleners,
meer bepaald psychiaters en seksuologen, weinig te maken krijgen
(Goodman, 1981). Volgens Burnap en Golden (1967), die een lijst op-
stelden van de meest voorkomende seksuele problemen waarmee art-
sen geconfronteerd worden, komt hyperseksualiteit bij vrouwen op de
achttiende en bij mannen op de twintigste plaats.
Het verschijnsel is niet alleen relatief zeldzaam, maar wordt door
hulpverleners soms miskend. Hiervoor kan men verschillende rede-
nen opgeven. Individuele en socioculturele factoren spelen mee in de
beslissing, van zowel cliënt als hulpverlener, om bepaald seksueel
gedrag excessief te noemen. Eysenck (1976) bijv. wees erop dat persoon-
lijkheidsfactoren de evaluatie van seksueel gedrag van zichzelf of dat
van anderen beïnvloeden. Verder spelen er maatschappelijke en cultu-
rele invloeden: zo durft cliënt vaak zijn klacht niet uiten, omdat hij nog
steeds de nadelen ondervindt van een sterk restrictieve seksuele mo-
raal. Men stond meestal minder tolerant ten opzichte van de 'nymfo-
mane vrouw' ; hyperseksueel gedrag bij haar beschouwde men sneller
als ziekelijk, en men vond er stof in voor een boeiende casus.

De culturele factor kan dus als verklaring ingeroepen worden voor
het groter aantal publikaties in verband met vrouwelijke promiscuï-
teit. De laatste jaren is er een belangrijke verandering in het seksueel
normenbesef opgetreden, gekenmerkt door een grotere permissiviteit.

Een voorname reden voor het miskennen van het hyperseksueel
probleem, is het feit dat de clinicus een objectieve, kwantitatieve
maatstaf met betrekking tot frequenties van seksueel gedrag moet
ontberen. De coïtusfrequentie voor eenzelfde leeftijdsgroep verloopt
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volgens een continue unimodale distributiecurve die asymmetrisch
van vorm is. Deze curve vertoont een piek voor de lage frequenties en
deint langzaam uit naarmate het coïtus aantal per week oploopt. De
meerderheid van mannen en vrouwen in de leeftijdsgroep van vijfen-
twintig tot vierendertig jaar heeft twee tot vijf keer per week geslachts-
gemeenschap (Eysenck, 1976). Volgens Kinsey (1948) bereikt slechts
0,2% van de populatie meer dan 21 maal per week een orgasme. We
kunnen dus geen 'hyperseksuelen'-subgroep afscheiden van de rest van
de populatie op basis van coïtusfrequentie. De variatie hiervan ver-
toont immers een zodanige breedte, dat men moeilijk het gemiddelde
als norm kan nemen. In dat geval zou slechts een zeer kleine proportie
van de populatie seksueel normaal zijn.

Bij gebrek aan een statistische norm, zou de clinicus zich kunnen
steunen op duidelijke definities, die het begrip hyperseksualiteit vol-
doende afbakenen. In de literatuur (Orford, 1978 ; Allen, 1962) ontdekt
men een overvloed aan (meestal vage) omschrijvingen. Sommige au-
teurs (Lewis, 1971 ; Oliven, 1974) probeerden de conceptuele impasse
te vermijden door subclassificaties van hyperseksueel gedrag op te
stellen, doch dit maakte de verwarring en het aantal termen enkel
groter. We zullen ons hier tot een opsomming beperken van de best
bekende synoniemen voor excessief seksueel gedrag of hyperseksuali-
teit: Satyriasis (bij de man), Nymfomanie (bij de vrouw), Seksuele
Hyperversie, Compulsieve Promiscuïteit, Cryptoperversie, Don Jua-
nisme (man), Messalinasyndroom (vrouw), Furor Uterinus, Hyperphi-
lia, Hypereroticisme, Libertinisme etc. . . . Ook de term 'erotomanie'
wordt soms als synoniem gehanteerd, maar verwijst in de psychiatrie
eigenlijk naar de 'erotische betrekkingswaan', dit is de delirante illusie
dat men door (een meestal belangrijk) iemand geliefd wordt.

Uit verschillende definities die we in de literatuur over dit onder-
werp terugvonden, distilleerden we volgende omschrijving. Hypersek-
sualiteit verwijst naar een kwantitatieve vermeerdering in de seksuele
aandrift, tot een relatief hoger niveau dat men bij mannen of vrouwen
van dezelfde leeftijd en met dezelfde fysieke conditie terugvindt. Deze
vermeerderde seksuele aandrift uit zich in een versterkt verlangen naar
herhaalde (heteroseksuele) coïtus met één of meerdere partners. De
seksuele partner kan aan de excessieve genitaal-seksuele drift van de
hyperseksuele persoon niet voldoen en beleeft deze als storend voor het
welzijn van de relatie. Anderzijds kan de persoon zelf de aanhoudend
intense seksuele opwinding niet meer controleren en wordt erdoor in
zijn psychosociaal functioneren sterk gehinderd (Allen, 1962 ; Fried-
man, 1977 ; Bijlmer, 1970).

Deze omschrijving van hyperseksualiteit steunt dus niet louter op
een kwantitatief gegeven maar koppelt dit aan een subjectief onbeha-
gen of een persoonlijke hinder bij de persoon zelf en/of de directe
betrokkene. Hyperseksualiteit is niet te beschouwen als een ziekte.
Men vindt het trouwens niet terug als nosologische entiteit in moder-
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ne psychiatrische classificatiesystemen (zoals de DSM-III). Als storend
verschijnsel kan het een symptoom zijn van bepaalde psychiatrische
aandoeningen of een exponent van persoonlijkheidsstoornissen. In
zijn optreden blijkt het als dusdanig meestal psychogeen bepaald
(Friedman, 1977).

In deze bijdrage willen we evenwel uitsluitend aandacht besteden
aan de veel zeldzamere biologische oorzaken van een toegenomen
seksuele aandrift. Het probleem wordt benaderd vanuit een somatisch
model. Naast de beperkingen en mogelijke gevaren van deze eenzijdige
invalshoek, beseffen we ook dat een artikel over deze materie moeilijk
toegankelijk kan zijn voor de lezer, die niet enigszins vertrouwd is met
bepaalde medische vaktermen en/of de basiskennis van hersenbouw
en -functies mist.

Neurologische aandoeningen en hyperseksualiteit

Wanneer we het neurologisch model toepassen op hyperseksueel ge-
drag, zoeken we naar een letsel of dysfunctie in de anatomie of fysiolo-
gie van het centraal zenuwstelsel (CZS). Een versterkte seksuele aan-
drift zou dan optreden wanneer de invloed van inhiberende structuren
wegvalt of wanneer activerende centra overgestimuleerd raken.

Een complex neuroendocrien systeem ligt aan de basis van het sek-
suele gedrag. Hierbij speelt de neurale component een grotere rol dan de
endocriene. Dit neuroendocrien systeem werd slechts gebrekkig gelo-
kaliseerd en men begrijpt de interrelaties tussen beide componenten
nog onvoldoende. Een belangrijk deel van onze kennis hieromtrent
berust op extrapolatie vanuit bevindingen bij proefdieren, zoals de
mannelijke rat en de vrouwelijke rhesusaap. Anderzijds merkten clini-
ci een versterking in seksuele aandrift bij patiënten met welbepaalde
letsels ter hoogte van het limbisch systeem of de hypothalamus (Mi-
chaël, 1980 ; Davidson, 1980). Om de pathogenese hiervan begrijpelijk
te maken zullen we nagaan, welke cerebrale structuren specifiek be-
trokken zijn bij het seksueel gedrag.

Nogmaals dient beklemtoond dat seksueel gedrag niet reduceerbaar
is tot een resultaat van neuroendocriene activiteit. Psychosociale fac-
toren blijven van doorslaggevende betekenis.

(a) Het neurologisch substraat voor seksueel gedrag — Op grond van
dierexperimentele gegevens (de rat) veronderstelt men dat afzonderlij-
ke neuronale circuits verantwoordelijk zijn voor mannelijk en vrou-
welijk paargedrag. De voorste preoptische area (AHPO) van de hypo-
thalamus bevat testosteronegevoelige neuronen die wanneer ze ge-
prikkeld worden, bij het mannelijk geslacht genitaal-seksuele gedra-
gingen uitlokken (Diirner et al., 1968, 1975). De seksuele receptiviteit
bij het vrouwelijk individu neemt toe onder invloed van stimulatie van
het ventromediaal hypothalaam kerncomplex. Dit laatste (eveneens
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hormoongevoelig) oefent een antagonistische invloed uit op de AHPO.
Dit antagonisme bestaat overigens wederzijds (Powers en Valenstein,
1972). Deze hypothalamische centra ondergaan, dank zij de inwerking
van geslachtshormonen (vooral testosteron) een optimale sensitisatie
voor de invloed van neurotransmittors, die via afferente zenuwbanen
uit corticale en subcorticale gebieden worden aangebracht. Zo stimu-
leren bête-adrenergica, dopamine en acetylcholine het mannelijk paar-
gedrag, terwijl serotonine, dopamine en adrenaline dit eerder remmen.
De vrouwelijke receptiviteit neemt toe met verhoging van noradrena-
linespiegels, doch vermindert wanneer serotonine, dopamine en adre-
naline in concentratie stijgen (Gessa en Tagliamonte, 1975 ; Soulairac
en Soulairac, 1975 ; Everitt et al., 1975 ; Crowley et al., 1976). Een aantal
gevallen van hyperseksualiteit die optreden tijdens inname van medi-
catie (bijv. L-dopa), worden verklaard door wijzigingen in de neuro-
transmittorstatus op hypothalamisch niveau.

Een versterkte seksuele aandrift treedt anderzijds ook op wanneer
hersenzones worden vernietigd die de besproken hypothalame centra
in hun activiteit moduleren. De medial forebrain bundle (MFB), die
zich lateraal in de hypothalamus situeert, brengt wederzijds de hypo-
thalame centra in verbinding met de septale kernen en basale olfactori-
sche arealen. De MFB eindigt ter hoogte van de formatio reticularis van
het tegmentum mesencephali (Duus, 1976).

De hypothalamus ontvangt niet alleen invloeden uit septum en
bepaalde basomediale delen van de frontale kwab, doch wordt ook via
andere limbische circuits geïnformeerd. In verband met hyperseksua-
liteit zijn vooral de relaties tussen hypothalamus en kernen in de
temporale kwab belangrijk. De voornaamste afferente voor de nucleus
ventromedialis is de stria terminalis, die uit de amygdala ontspringt en
takjes afgeeft aan het septum. De amygdalae beïnvloeden de voorste
preoptische kernen langs een ventrale amygdalofugale bundel, die met
de MFB vervloeit. Ook ontvangt de AHPO vezels afkomstig uit de
hippocampus en de area entorhinalis, die ter hoogte van de septumker-
nen de fornix verlaten (Creutzfeldt, 1979).

De betekenis van neocorticale structuren mag bij de mens niet
onderschat worden ; deze remmen de spontane ontlading van het sek-
suele gedrag. Bij andere zoogdieren daarentegen, is de cortex cerebri
weinig essentieel voor de initiatie van het paargedrag bij het vrouwelijk
geslacht. Bij het mannelijk geslacht lijkt de cortex wel belangrijk (Bard,
1939 ; Beach, 1943).
Ter hoogte van de lobulus paracentralis (een zone ter hoogte van het
mediale oppervlak van de hersenhemisferen) situeert zich het sensibel
representatiegebied voor het perifeer genitaal apparaat. Via de gyrus
cinguli die met deze kwab in verbinding staat, worden meerdere limbi-
sche kernen met deze gevoelsinformatie in aanraking gebracht.

De betekenis van olfactorische zenuwbanen, waarlangs feromonen
hun invloed doen gelden, zullen we niet uiteenzetten omdat dit niet
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direct van belang is voor ons onderwerp (Keverne, 1977 ; Herbert, 1977).
Door letsels in één of meerdere, hoger beschreven structuren komen

zowel inhibitorische als excitatorische mechanismen in het gedrang.
Het is dus niet verwonderlijk dat hyperseksuele episodes en hyposek-
sualiteit met elkaar kunnen afwisselen. Ook wordt het duidelijk waar-
om een bepaald letsel bij het ene individu impotentie of seksuele
aversie kan induceren, terwijl een andere hyperseksueel gedrag zal
vertonen (Blmer, 1975).

(b) Hyperseksualiteit ten gevolge van letsels van het CZS — Wanneer
men geconfronteerd wordt met hyperseksueel gedrag bij een hersenbe-
schadigde persoon, zal men niet automatisch veronderstellen dat het
hersenletsel de directe verklaring vormt voor de seksuele aberratie.
Het kan bijv. gaan om personen die reeds vóór hun ziekte of trauma
overmatig gepreoccupeerd waren met seksuele themata. Bij de evalua-
tie van dergelijke patiënten dient men de multiconditionaliteit te
respecteren en voldoende rekening te houden met de premorbide per-
soonlijkheid (Weinstein, 1974). Op dit laatste aspect zullen we, omwil-
le van het biologisch karakter van deze uiteenzetting, niet verder
ingaan.

1. Pathologie ter hoogte van de hypothalamus. Wanneer bij vrou-
wen de nuclei ventromediales in hun functioneren gehinderd worden
door bijv. letsel ter hoogte van de achterste hypothalamus of de meso-
diëncephale overgang (zoals craniopharyngiomen), kan een toename
van de seksuele aandrift optreden. In de neurologische literatuur ver-
schijnen hierover sporadisch gevalsstudies. (Bauer, 1959 ; Duus, 1976 ;

Mller et al., 1934 ; Poeck en Pillefi, 1965).
Bij tumoren ter hoogte van de derde hersenventrikel werden hyper-

seksuele paroxysmen beschreven, mogelijks door prikkeling van hy-
pothalame paarcentra (Papaspyrou en Pach, 1973). Na ruptuur van
aneurysmata ter hoogte van de circulus arteriosus van Willis, kunnen
analoge verschijnselen optreden die op dit mechanisme berusten
(Weinstein, 1974).

2. Pathologie ter hoogte van de temporale kwab. Chirurgische
ablatie van beide temporale kwabben bij de kat of de rhesusaap geeft
aanleiding tot het Kliiver-Bucysyndroom, met volgende verschijnse-
len: 1) hyperseksualiteit ; 2) psychische blindheid ; 3) uitgesproken
tamheid ; 4) oraal explorerend gedrag en vraatzucht ; 5) toegenomen
verstrooibaarheid of hypermetamorphosis. Als het letsel zich beperkt
tot de amygdala en de overliggende periforme cortex of tot deze laatste
alleen, ontstaat een identiek symptomencomplex (Blmer, 1975). Het
syndroom werd ook bij de mens beschreven (Shraberg en Weisberg,
1978).

Elke beschadiging van inflammatoire of tumorale oorsprong is in
staat hyperseksuele crises te veroorzaken, indien de mediale delen van
de temporale kwab in de pathologie zijn betrokken (Blmer, 1975).
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3. Diffuse letsels ter hoogte van limbische structuren. Rabies,
encephalitis lethargica, limbische encephalitis of carcinomatosis ce-
rebri veroorzaken verspreide interrupties ter hoogte van de limbische
circuits met als gevolg dat inhibitorische mechanismen, aangrijpend
op de hypothalamus, uitgeschakeld worden. Hyperseksuele crises
kunnen als sekwel blijven persisteren (Gastaut en Mileto, 1955 ; Mo-
han, 1975).

4. Pathologie ter hoogte van de lobulus paracentralis. Bij patiën-
ten met aanvalsgewijs optredende hyperseksualiteit voorafgegaan
door prikkelingsverschijnselen (paresthesieën) ter hoogte van één helft
van de anogenitale streek, moet men denken aan een letsel ter hoogte
van de lobulus paracentralis. In dit verband vermelden we de boeiende
gevalsstudie van Erickson (1945) die bij een 'nymfomane' vrouw een
hemangioom ter hoogte van deze area vaststelde.

5. Pathologie ter hoogte van de frontale kwab. Hier merkt men
niet zozeer een toename van de seksuele aandrift, doch is er veeleer
sprake van wangedrag. De persoon stelt seksuele handelingen in situa-
ties en tegenover personen op ogenblikken waarop dit volstrekt sociaal
onaanvaardbaar is (Mijmer en Benson, 1975 ). De frequentie van hetero-
seksuele coïtus is niet noodzakelijk gestegen.

Bij pathologie ter hoogte van de lobus frontalis treft men hypersek-
sualiteit niet aan als een systematisch verschijnsel. De percentages
van seksueel wangedrag na prefrontale leucotomieën en frontale lobo-
tomieën bedragen volgens sommige auteurs respectievelijk ongeveer 1
en 10% (Weinstein, 1974 ) .

Traumatische hersenletsels geven vaker aanleiding tot laattijdige
hyperseksualiteit bij beschadiging van het orbifrontaal gedeelte dan bij
letsels ter hoogte van de convexiteit (Benson en Blmer, 1975).

6. Epilepsie. Seksuele verschijnselen behoren tot de minder voor-
komende manifestaties die in het beloop van een temporale epilepsie
optreden. Tussen de aanvallen in (interictaal) bestaat vaak een hypo-
seksualiteit. Volgens Blmer (1970) zou 14% der temporale epileptici
hyperseksuele episodes ervaren die soms geïsoleerd voorkomen, doch
meestal vergezeld worden door de klassieke temporale verschijnselen
als kauw-, lik- en smakbewegingen, viscerale sensaties, automatis-
men, vage hallucinaties, bewustzijnsveranderingen etc. . .

Wanneer men ter behandeling van een temporale epilepsie een tem-
porale lobectomie uitvoert, ontstaat soms een postoperatieve hyper-
seksualiteit vanaf de tweede maand na de ingreep. Personen die preope-
ratief een uitgesproken hyposeksualiteit vertoonden, zijn gepredispo-
neerd voor een dergelijke verwikkeling. Behandeling met anticonvul-
siva kan bij hyposeksuele epileptici de seksuele aandrift normaliseren
maar lokt bij sommigen een overshooting uit.

Hyperseksueel gedrag treedt dus op wanneer overprikkeling ter
hoogte van de temporale kwabben verdwijnt. De postictale seksuele
arousal levert een ander voorbeeld dat deze stelling ondersteunt. Na
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een temporaal epileptisch insult kan een hevig verlangen de persoon
overmeesteren en ontladen worden via excessief of ongewoon seksueel
gedrag.

Een verhoging van de dopaminerge activiteit zou het optreden van
postictale hyperseksualiteit faciliteren (Andy en Velamati, 1978./

7 . Degeneratieve hersenaandoeningen. Zoals bij letsels van de
frontale kwab betreft het hier vooral seksueel wangedrag, uitgelokt
door een wegvallen van de sociale inhibities. Wanneer de bevrediging
van de ongeremde seksuele aandrift op tegenstand stuit, kan het gedrag
van de persoon ontaarden in gewelddadigheid. Over deze agressief -
hyperseksuele uitbarstingen voelt de persoon zich weinig schuldig ;

seksuele onderwerpen worden overigens op een tactloze wijze bespro-
ken — dit in schril contrast met de vroegere omgangswijze (Weinstein,
1974. /

Wanneer een ouder wordende persoon met een blanco seksuele
voorgeschiedenis, plots vervalt tot promiscuïteit zal men steeds de
mogelijkheid van een degeneratieve hersenaandoening overwegen.

Hyperseksualiteit is een verschijnsel dat thuishoort in de vroege
stadia en als het ware een dementerend proces aankondigt (Felstein,
1982./ Naarmate de dementering langer evolueert, krijgt de persoon
moeilijkheden om de deelaspecten van seksuele omgang tot een har-
monisch geheel te organiseren en ontstaat hyposeksualiteit die even-
wel niet meer als problematisch wordt ervaren.

Bij ziekte van Pick en dementia paralytica komt hyperseksueel
gedrag frequenter voor dan bij andere dementies, omdat de afwijkingen
zich meer (orbito- /frontaal situeren (Wells, 1978. /
Bij patiënten met chorea van Huntington kan hyperseksueel gedrag de
aanleiding vormen tot hospitalisatie (Dewhurst et al., 1970./

8. Kleine-Levinsyndroom. Deze zeldzame aandoening komt
hoofdzakelijk voor bij mannelijke adolescenten en karakteriseert zich
door herhaalde aanvallen van slaapneiging, meestal geassocieerd met
uitgesproken vraatzucht. Omtrent de etiologie tast men in het duister
doch men vermoedt dat ter hoogte van limbische of hypothalamische
structuren episodisch een organische dysfunctie optreedt.

Toename van de seksuele aandrift en opheffing van remmingen
vormen een vaak voorkomend begeleidingsverschijnsel, evenals voor-
bijgaande wanen en hallucinaties.

Voor deze aandoening kent men voorlopig geen efficiënte behande-
ling. Spontaan aan haar beloop overgelaten eindigt ze gewoonlijk vóór
de leeftijd van 40 jaar (Yassa en Nair, 1978./

Hormonen en hyperseksualiteit

1. Hypersecretie van geslachtshormonen. Endocrinologen oordelen
dat testoreron in de beide geslachten de belangrijkste hormonale libi-
doregulator is bij primaten (Brown et al., 1978 ; Money, 1977 ; Michaël,
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1980). Bij voldoende testosteronespiegels merkt men bij de man geen
correlatie tussen coïtusfrequentie en androgenenconcentraties. Al-
leen wanneer de testosteronspiegel uiterst laag is, kan een libidogebrek
genormaliseerd worden door exogene toediening van mannelijke ge-
slachtshormonen (Bancroft, 1979).

Hyperseksuele syndromen mogen niet toegeschreven worden aan
een hypersecretie van sekse-concordante geslachtshormonen (Money
en Mazur, 1977). Deze stelling is voor alle leeftijden toepasselijk op de
beide geslachten. Bij vervroegde puberteit (pubertas praecox) bijvoor-
beeld noteren onderzoekers geen abnormale toename van masturbatie
of voortijdige heteroseksuele coïtus (Ehrhardt en Meyer-Bahlburg,
1975). Hypergonadisme op volwassen leeftijd gaat niet gepaard met een
specifieke, hyperseksuele symptomatologie (Wintrobe et al., 1974).

Bij overproduktie van sekse-discordante geslachtshormonen bij de
vrouw, constateert men wel een wijziging in de seksuele aandrift. Bij
viriliserende aandoeningen ervaart de vrouw naast een versterkt sek-
sueel verlangen, de capaciteit tot polyorgasmische responsen. Sommi-
ge vrouwen zullen deze versterkte seksuele drang ontladen via hyper-
seksuele gedragspatronen. Bij jonge meisjes kan blootstelling aan viri-
liserende hormonen leiden tot hyperseksualiteit en delinquentie
(Goodman, 1977).

Aandoeningen die men voor virilisatie kan verantwoordelijk stellen
zijn bijv. de complexe adrenogenitale syndromen (hyperproduktie van
androgenen ter hoogte van de bijniercortex ten gevolge van onvoldoen-
de cortisol-feedback op de ACTH-secretie), tumoren ter hoogte van
bijnieren of overia, het Cushingsyndroom (libidoverhoging in 20%) en
het syndroom der polykystische ovaria (Stein-Leventhal) Wanneer
een hyperseksuele vrouw klaagt over overmatige beharing, stemver-
zwaring en acne dient men dergelijke aandoeningen in de differentiaal-
diagnose te betrekken. Voorheen eerder passieve vrouwen vertonen
dan de tendens om de coïtus te domineren, waarbij een verschuiving
naar meer 'mannelijke' gedragingen de aandacht trekt (Kolodny et al.,
1979).

De invloed van hormonale medicatie wordt verderop besproken.
2. Hyperthyroïde. Tien tot twintig procent der patiënten met een

beginnende thyreotoxicosis klagen over een voorbijgaande toename in
seksuele activiteit, hetgeen als ik-vreemd wordt ervaren. Vooral bij
hyperseksuele adolescenten bestaat het gevaar deze toename te duiden
als een uiting van een bipolair affectieve stoornis of een schizofrenie en
zodanig een hyperthyroïdie te miskennen.

3. Acromegalie. Alhoewel de meeste acromegalen over libidover-
lies klagen, kent men gevallen die in het begin van de aandoening een
toename in de geslachtsdrift vermelden. Mogelijks ondergaan de hypo-
thalame sex-centra een stimulerende invloed (Kolodny et al., 1979).
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Farmaca en hyperseksualiteit

1. Hormoonpreparaten. Misbruik van anabole steroiden of androge-
nen, hoofdzakelijk door atleten, kan bij vrouwen een hinderlijke hy-
perseksualiteit induceren naast andere lichamelijke virilisatiesymp-
tomen (Schmidt, 1980 ; Money, 1977 ; Goodman, 1981). Zelfs bij mas-
sieve doses zullen androgenen bij mannen met normale testosterones-
piegels, de seksuele aandrift niet verhogen (Munjack, 1979).

Wanneer zwangere vrouwen progestogenen innemen om een drei-
gend miskraam te voorkomen ontstaat een foetaal androgenenexces
dat de ontwikkeling van de geslachtelijke identiteit en aandrift sterk
kan verstoren. Afhankelijk van het tijdstip in de embryonale ontwik-
keling, treedt masculinisatie op ter hoogte van de externe genitalia met
invloed op de psychoseksuele identiteit (tomboy-behaviour) (Gadpail-
le, 1980). Goodman (1976) postuleert dat blootstelling aan androgenen
in utero of tijdens de kinderjaren bij meisjes aanleiding kan geven tot
hyperseksualiteit, hypomanie, delinquent gedrag en hoge intelligen-
tie. Ehrhardt (1975) daarentegen beweert dat prenataal geandrogeni-
seerde meisjes geen versterkte erotische belangstelling voor hun leef-
tijdgenoten vertonen. Een foetaal androgenenexces bij jongens kan
niet verantwoordelijk gesteld worderi voor later optredende hypersek-
sualiteit (Ehrhardt, 1975).

2. Centraal werkende seksuele stimulantia. Bepaalde farmaca en
drugs kunnen in een lage dosis bij bepaalde individuen de seksuele
aandrift in lichte mate versterken. Naast hormonen, noemt men in dit
verband: alcohol, barbituraten en sedativa ; hallucinogenen en ma-
rihuana ; amfetamines en cocaïne ; serotonineremmers en dopaminer-
gica (Munjack, 1979 ; Jarvick en Brecher, 1977 ; Kaplan, 1974). De vraag
welke produkten hyperseksualiteit kunnen uitlokken, kan niet beant-
woord worden bij gebrek aan wetenschappelijke gegevens.

Vijftig procent der mannelijke patiënten met de ziekte van Parkin-
son, rapporteert onder behandeling met L-dopa een seksuele verbete-
ring op voorwaarde dat de hypothalamo-hypophysogonadale as intact
is. Sommige normaal seksueel potente patiënten ervaren een seksuele
ontremming (Brown, 1978). Ook vrouwen kunnen een dergelijke ne-
venwerking vertonen (Hyyppd, 1970). De combinatie L-dopa met
PCPA (een serotoninesyntheseinhibitor) bezit eveneens aphrodisiati-
sche eigenschappen. Intraveneuze inspuiting van amfetamines of co-
caïne ; inname van psychedelica als MDA, en gebruik van marihuana
kunnen bij bepaalde personen seksuele excessen uitlokken (Munjack,
1979).

Chromosomen en hyperseksualiteit

De genetica bestudeert onder andere het verband tussen bepaalde
chromosomale constellaties en seksuele gedragswijzen. Het maakt
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een belangrijk verschil of een Y-chromosoom ontbreekt of supplemen-
tair aanwezig is. De invloed hiervan kan niet louter toegeschreven
worden aan psychosociale factoren.

Bij sommige antisociale persoonlijkheden, die omwille van seksuele
delicten in strafinrichtingen werden geplaatst, werd na chromosomaal
onderzoek een 47-XYY-genotype vastgesteld. De associatie van een
verhoogde incidentie van criminaliteit met het 47-XYY-genotype
werd door verschillende onderzoekers beschreven. Hyperseksueel ge-
drag bij dergelijke personen berust mogelijk op een gebrek aan impuls-
controle (Money et al., 1975 ; Nielsen en Christensen, 1974 ; Witkin et
al., 1976).

Besluit

In deze uiteenzetting schonken we aandacht aan de zeldzamere biolo-
gische oorzaken van hyperseksualiteit. In de meerderheid van de geval-
len ligt een psychogene etiologie aan de basis. Toch moet de clinicus
eraan denken neurologische en endocrinologische aandoeningen in de
differentiaal diagnostiek op te nemen. Ook geneesmiddelen kunnen de
klacht uitlokken. Biologische factoren en psychosociale karakteristie-
ken staan in een hechte interrelatie ; dit gegeven moet in de beoordeling
van de persoon met een hyperseksueel probleem meespelen.
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