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Hyperseksualiteit vanuit psychodynamisch
perspectief

door M. Hebbrecht en R. A. Pierloot

Inleiding

Hoewel het verschijnsel hyperseksualiteit eerder zeldzaam is (Burnap
en Golden, 1967), lijkt het ons toch boeiend de dynamiek ervan te
exploreren. Hierdoor kunnen we enerzijds inzicht verwerven in de
psychogenese van psychiatrische stoornissen zoals nymfomanie en
satyriasis terwijl anderzijds bepaalde vormen van echtelijke ontrouw,
promiscuïteit, prostitutie en compulsief bezoeken van prostituées
eveneens een verklaring kunnen vinden. Onze interesse gaat niet
alleen uit naar de intrapsychische mechanismen, waardoor hypersek-
sualiteit tot stand kan komen, doch we zullen eveneens aandacht
besteden aan relationele aspecten. Seksualiteit ligt immers gevat in
een interpersoonlijke relatie en excessief seksueel gedrag kan bijvoor-
beeld zijn oorsprong vinden in stoornissen van de partnerrelatie (Gold-
berg, 1978).

Elders (Hebbrecht en Vandereycken, 1984) beschreven we de moei-
lijkheden bij het definiëren van het begrip hyperseksualiteit. We stel-
len de volgende omschrijving voor: hyperseksualiteit verwijst naar een
kwantitatieve vermeerdering van de seksuele aandrift, tot een relatief
hoger niveau dan men bij mannen of vrouwen van dezelfde leeftijd en
met dezelfde fysieke conditie, terugvindt. Deze vermeerderde seksue-
le aandrift uit zich meestal in een versterkt verlangen naar herhaalde,
heteroseksuele coïtus met één of meerdere partners. De 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 op-
winding niet voldoende controleren en wordt erdoor in zijn psychoso-
ciaal functioneren sterk gehinderd.

Schrijvers zijn respectievelijk arts-assistent en geneesheer-directeur, Universi-
tair Psychiatrisch Centrum St. jozef, Leuvensesteenweg 517— B3070 Korten-
berg.
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In de eerder geringe literatuur over hyperseksualiteit vinden we een
overvloed aan synoniemen: Satyriasis (bij de man), Nymfomanie (bij de
vrouw), Seksuele Hyperversie, Compulsieve promiscuïteit, Crypto-
perversie, Don Juanisme (man), Messalinasyndroom (vrouw), Furor
Uterinus, Hyperphilia, Hypereroticisme, Libertinisme, Seksuele Sur-
excitatie, etcetera / Orford, 1978 ; Diethelm, 1966/. Vooral in de Franse
literatuur wordt de term 'erotomanie' soms ten onrechte als synoniem
voorgesteld. Dit begrip verwijst in de psychiatrie naar de 'erotische
betrekkingswaan', dit is de delirante illusie dat men door (een meestal
belangrijk/ iemand wordt geliefd (Haynal, 1973 ; Schachter, 1977/. In
psychodynamisch georiënteerde publikaties verwijzen begrippen als
pseudohyperseksualiteit, seksuele acting-out, reactieve hyperseksua-
liteit en love addiction soms naar analoge klinische fenomenen (Dicks,
1983 ; Fenichel, 1945 ; Levine, 1982 ; Masud Khan, 1979/.

Wanneer we dit onderwerp benaderen vanuit een psychodynamisch
model betekent dit, dat we een historische en interpretatieve methode
zullen aanwenden. We beschouwen hyperseksualiteit dan als de resul-
tante van een krachtenspel, dat zich binnen de persoonlijkheid van een
persoon slechts min of meer bewust afspeelt.

Conflicten tussen krachten en instanties worden begrijpbaar vanuit
de verhouding van de persoon ten opzichte van betekenisvolle figuren
uit zijn vroegste kinderjaren. We hanteren een psychoanalytisch refe-
rentiekader (Wallace, 1983 ), verrijkt met stellingen uit de Ik-psycholo-
gie (Gelfman, 1969), de interpersoonlijke psychiatrie en de objectrela-
tietheorie (Fairbairn, 1952 ; Scharff, 1983 /.

Naast de hier gekozen invalshoek, lijkt het ons even zinvol het
fenomeen hyperseksualiteit te onderzoeken vanuit een socioculturele
(Peck, 1979), een leertheoretische (Goodman, 1981/ of een biologische
optiek (Hebbrecht en Vandereycken, 1983). Hier beperken we ons
evenwel tot de psychodynamische visie.

Hyperseksualiteit is geen superseksualiteit

Men zou kunnen veronderstellen, dat de persoon die in staat is meerde-
re malen te coïteren met verschillende personen binnen een korte
tijdspanne, zich bevrijd heeft van neurotische inhibities in verband
met seksualiteit. Niets is minder waar. Hyperseksualiteit is geen
'supervorm' van volwassen seksualiteit. Dit zullen we in de volgende
drie punten systematisch uitwerken.
A. Geen lustvolle ontspanning in een orgasme
Uit verschillende gevalsstudies blijkt dat hyperseksuele personen ge-
hinderd worden in het bereiken van een bevredigend orgasme (Ellis,
1965 ; Felstein, 1982 ; Goodman, 1982 ; Hollander, 1961 ; Holzbach,
1977 ; Levitt, 1973 ; McBroom, 1963 ; McCary, 1972). Zo stelt Bergler
/1958/ hyperseksualiteit gelijk aan compulsieve promiscuïteit gekop-
peld aan anorgasmie. Zelfs wanneer de Don Juan tot orgasme komt,
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blijft dit voor hem onbevredigend, omdat hij de lustvolle ontspanning
moet missen. Deze gebrekkige orgastische capaciteit kan meerdere
gevolgen hebben: een hoeveelheid libido blijft opgestuwd en komt bij
voorbeeld tot uiting in rusteloosheid en werkstoornissen (Fenichel,
1945). Tevens wordt tijdens de seksuele daad het orgasme zo lang
mogelijk uitgesteld om alle componenten van het voorspel tot in het
extreme te accentueren. Men beleeft als het ware plezier aan het
opstapelen, bezitten en vasthouden van spanning. Psychodynamisch
bekeken herkent men hierin een regressie naar de anaal-erotische fase
(Nagera, 1969).

Door het niet bereiken van een orgasme, wordt de hyperseksueel in
zijn overtuiging gesterkt dat de ander minachting verdient. Snel ver-
stoot hij de partner en zoekt hij bevrediging in de herhaling, in de hoop
de seksuele spanning die blijft toenemen, te kunnen milderen. Ten-
slotte drijft de onverzadigbaarheid de persoon tot een situatie van
wanhoop, depressie en psychische aftakeling — een eindpunt, analoog
aan andere verslavingen (Hoffman, 1964).
De steeds toenemende driftmatige spanning is niet de enige factor die
de herhalingsdwang verklaart. Het steeds opnieuw verleiden dient een
narcistische behoefte; men bewijst zichzelf dat men niet impotent is
maar juist superpotent. De term pseudohyperseksualiteit is dan ook
een juistere omschrijving. Seksualiteit wordt gebruikt om het zelf-
waardegevoel op peil te houden en staat dus niet ten dienste van een
seksueel verlangen naar de ander als persoon. Soms gaat hyperseksua-
liteit gepaard met wat Le Coultre (1972) de 'genitale perversie' noemt.
Door het voorspel te rekken, tracht men de partner tot maximale
bevrediging te brengen, terwijl de eindlust voor de personen zelf gering
blijft. Hierbij speelt het narcistisch element de hoofdrol; men voelt
zich pas iemand als men in staat is 'op te winden'.
B. Seksualiteit afgesplitst van liefde
Zowel de Don Juan als de nymfomane vrouw voelen zich bedreigd in
relaties waarin intimiteit centraal komt te staan. Vanuit de angst
betrokken te worden is een verhouding die engagement vereist, zijn ze
onbekwaam tot beminnen. Ze kunnen verlangen en verliefd zijn, maar
niet liefhebben in een duurzame partnerverhouding (Fenichel, 1945).

Immers, in plaats van affectie en tederheid wil de hyperseksueel, in
zijn opeenvolgende seksuele contacten, strevingen bevredigen die
fnuikend zijn voor een gezonde liefdesverhouding. Vaak bestaat er een
vijandige instelling ten opzichte van de partner, die men achtereenvol-
gens verleidt, vernedert en verwerpt: de 'triomf van de wraak' (Martin,
1976). Anderzijds blijkt de 'object-liefde' van de hyperseksueel slechts
een infantiel-archaïsche vorm te vertonen: de ander krijgt enkel bete-
kenis wanneer hij de seksueel-narcistische behoefte (tijdelijk) kan
bevredigen.

Toch willen we de hardnekkige opvatting, dat de hyperseksueel niet
bekwaam is tot liefhebben, enigszins afzwakken. Sommige personen
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schenken hun tederheid en genegenheid aan één geïdealiseerde partner
met wie de seksuele relatie echter dysfunctioneel verloopt. Onder
vorm van een compulsieve promiscuïteit zoeken ze seksuele bevredi-
ging met partners (objecten) die ze als persoon minachten: prostituées
of weinig intelligente kindvrouwtjes uit een lager sociocultureel mi-
lieu. Deze constellatie waarbij de trias hartstocht, tederheid en vriend-
schap niet tot een eenheid is geïntegreerd, wordt in de psychoanalyti-
sche literatuur het 'madonna-hoercomplex' genoemd (Freud, 1910 ;

Glover, 1943 ; Kuiper, 1975).
Hyperseksualiteit verschijnt soms als epifenomeen van een love-

addiction. Extreem seksueel submissieve vrouwen beleven lust aan
het zich herhaald wegschenken aan meerdere partners. Alhoewel ze
niet in staat zijn liefde te geven, zijn ze op een oraal-zuchtige wijze
afhankelijk van liefdesbewijzen uit hun omgeving. Deze figuren
schijnen vaak liefdevoller, altruïstischer en meer empathisch dan
anderen, doch bij nader toezien bedekken deze attitudes oraal-incorpo-
ratieve verlangens dat wil zeggen dat men de ander volledig voor
zichzelf wil bezitten. Wanneer de ander echter niet op hun wensen
ingaat, ontwikkelen deze mensen ernstige depressieve reacties. Bij
dergelijke personen kan hyperseksualiteit als het ultieme wapen ge-
bruikt worden om een dreigende depressie af te weren of te maskeren
(Hollender, 1971 ; Lewis, 1971).
C. Schijnbare heteroseksualiteit, in dienst van andere behoeften
De Don Juan suggereert in zijn gedrag een summum aan mannelijke
viriliteit, doch bij zorgvuldige observatie constateert men dikwijls het
tegengestelde. Door het herhaald aanknopen en afbreken van erotisch-
seksuele relaties met vrouwen, overtuigt de hyperseksuele man zich-
zelf ( onbewust) dat hij niet homoseksueel is. Hyperseksueel gedrag kan
dan dienst doen als af weermanoeuvre van 'latente homoseksualiteit',
waarvan de persoon zich slechts gebrekkig bewust is. In het verloop
van een psychoanalytische behandeling ziet men vaak de dieperliggen-
de homoseksuele verlangens tijdelijk opduiken, hetgeen noodzakelijk
is om de problematiek te doorwerken (Kuiper, 1975 ; Le Coultre, 1972).

Veelal nemen personen hun toevlucht tot hyperseksualiteit als er-
satz-middel om ondraaglijke spanningen te ventileren of ter gratifica-
tie van uiteenlopende behoeften, driften en fantasieën die niet met
seksuele verlangens te maken hebben (Fenichel, 1945 ; Greene, 1974).
Zo kan men dit symptoom aanwenden om zich te verdedigen tegen
`perverse', vaak sadomasochistische fantasieën. Door 'normale' sek-
suele handelngen te intensifiëren, loochent men op bewust niveau de
aanwezigheid van perverse, seksuele doelen. Via hyperseksualiteit
kan men ook angst in verband met heteroseksualiteit ontlopen en
vermijden (Willis, 1967). De confrontatie met de penisloze vrouw,
aldus de psychoanalytische interpretatie, herinnert fantasmatisch aan
de castratiedreiging. Door het compulsief herhalen verkrijgt de per-
soon een zeker meesterschap over de angstaanjagende situatie. In het
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verleiden en het verwerpen verzekert de Don Juan zichzelf dat de
vrouw hem niet kan castreren (Denber, 1973; Rosen, 1979).

Andere psychoanalytische opvattingen benadrukken het wraakele-
ment dat dikwijls hyperseksualiteit op een bijzondere wijze kleurt.
Vanuit een afgunst op hetgeen de man bezit, wreekt de nymfomane
vrouw zich op hem door hem onmachtig te maken en zich in fantasie
het begeerde object (de penis) op een bijtend-incorporerende wijze toe
te eigenen. Maar het eigen gemis blijft bestaan en moet dus steeds
opnieuw worden ongedaan gemaakt door het verleiden van een volgen-
de partner (Prosen en Martin, 1979; Roth, 1979).

Verder kan een neurotische strafbehoefte aan de basis liggen van
hyperseksueel gedrag. De seksuele revolutie bracht niet zulke ver-
schuivingen met zich mee, dat het ideaal van het monogame partner-
schap in onze maatschappij definitief heeft afgedaan. Vrouwenver-
overaars lokken door hun seksuele escapades verwerping uit vanwege
hun omgeving, wat hun strafbehoefte bevredigt (Rank, 1924).

De narcistische betekenis van hyperseksualiteit werd hoger reeds
vernoemd. Zo poogt men het zelfwaardegevoel op peil te houden of
koestert men het vroegkinderlijk gevoel van omnipotentie. Men voelt
de noodzaak om zichzelf voortdurend van een normale potentie of een
normale heteroseksuele instelling te overtuigen (Schmiel, 1977). Het
ontvangen van de aandacht van een nieuw liefdesobject versterkt de
zelfliefde. Vanuit een fundamenteel minderwaardigheidsgevoel hoopt
de Don Juan op bewondering langs het imponeren van zijn omgeving.
Na elk erotisch succes ontluikt de zelf twijfel echter opnieuw en er-
vaart hij de dwang deze te niet te doen in een volgende verovering
(Miller, 1969). Niet alle vrouwen verschijnen dan even begerenswaar-
dig: vooral deze die 'onveroverbaar' lijken, trekken hem het meest aan
en worden bij voorkeur nagejaagd. De hyperseksuele persoon is dus
geneigd tot narcistische objectkeuze, dat wil zeggen dat hij om een
adequaat zelfwaardegevoel te handhaven, bij voorkeur investeert in
spiegelverhoudingen. In de aanbidding van de ander, bemint hij zich-
zelf. Zodra men op dit spiegelbeeld uitgekeken raakt, verliest de part-
ner zijn betekenis en gaat men op zOek naar een ander object met de
verwachting dat captatieve verlangens eindeloos zullen worden bevre-
digd (Nijs, 1976). Zolang de Don Juan zijn minnares kan reduceren tot
een allestoegevend, nietseisend moederobject blijft zijn psychische
toestand in evenwicht. Wanneer de ander echter verwachtingen stelt
in verband met het installeren van een realistische partnerverhouding
waarin gelijkwaardigheid wordt nagestreefd, vlucht de Don Juan weg
naar een ander moederobject (Gelf man, 1969).

Hyperseksualiteit en perverteringsmechanismen

A. Pervertering volgens Giese
Bij Don Juans, nymfomanen of compulsieve prostituéebezoekers
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treffen we meerdere 'Leitsymptome' die Giese (1962) karakteristiek
acht voor seksuele pervertering. De persoon verliest het souvereine
meesterschap ten opzichte van erotische prikkels en louter behoefte-
bevrediging wordt een opvallend kenmerk. De persoonlijkheid van de
ander speelt geen rol meer; coïtus wordt bedreven met anonieme
partners op een technisch geraffineerde wijze. Vanuit een narcistische
fixatie ontstaat het zuchtig begeren; partners worden nagejaagd ten
koste van de eigen persoonlijkheid en omgeving. Zo komt seksualiteit
los te staan van de rest van de persoonlijkheid en eist ze tenslotte alle
psychische energie voor zich op. Ook herkennen we in het gedrag van
de hyperseksueel de drangperiodiciteit die eigen is aan andere versla-
vingen (Giese, 1962).
B. Seksuele pervertering volgens Stoller
Vooral de visie van Stoller (1975) op seksuele pervertering is interes-
sant om psychodynamisch inzicht in hyperseksualiteit te verwerven.
Hij noemt nymfomanie en satyriasis overigens 'cryptoperversies'.
Reeds uit zijn definitie van de perversie (als nosologische categorie)
kunnen we de processen afleiden die in de pathogenese tussenkomen.
'Perversion, the erotic form of hatred, is a fantasy, usually acted out but
occasionally restricted to a daydream. It is a habitual, pref erred aberra-
tionnecessary for one's full satisfaction, primarily motivated by hosti-
lity. The hostility takes form in a fantasy of revenge bidden in the
actions that make up the perversion and serves to convert childhood
trauma to adult triumph. To create the greatest excitement, the perver-
sion must also portray itself as an act of risk-taking' (Stoller, 1975, p. 4).

Ook de hyperseksueel wreekt zich over een trauma dat hem vroeger
werd aangedaan, al lijkt het onschuldiger dan de sadist, die zijn object
fysiek-gewelddadig vernedert. Bij de Don Juan leeft de vijandigheid ten
opzicht van de vrouw evenzeer. Bij elke verleiding ontluikt het ver-
langen om de vrouw af te wijzen en opent zich het perspectief op triomf.
Een nieuw 'exemplaar' voegt hij toe aan een lange reeks, waarover hij
zich smalend kan uitlaten in een kring van mannen In fantasie komen
haat, vijandigheid en minachting ten opzichte van de vrouw, in geëroti-
seerde vorm tot uiting. Binnen een duurzame relatie functioneert de
Don Juan echter inadequaat. Deze situatie herinnert hem aan bele-
vingen uit de vroege kinderjaren, toen er reële gevaarsituaties be-
stonden zoals een bedreiging van eigen geslachtelijkheid ('het bezitten
van een penis'; het beleven van lust aan genitale organen) en/of gender-
identiteit (zich voelen en gedragen in overeenstemming met het anato-
misch geslacht). Elke intieme relatie met een (hetero)-seksuele partner
is doordrongen van angst en geassocieerd met gevaar. Om aan dit
gevaar te ontkomen kan de persoon bepaalde angstaanjagende aspec-
ten van zijn seksueel object afsplitsen. Als men de partner dehumani-
seert verdwijnt het gevaar. Hyperseksuelen dehumaniseren hun part-
ners op diverse wijzen en in verschillende graad. Men kiest bijvoor-
beeld als seksueel object een infrahumane partner (een prostituée),
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ofwel cultiveert men sadomasochistische fantasieën, waarbij men de
ander als agressor voorstelt, doch tegelijkertijd minacht ('Het is máár
een vrouw, als die vele, vorige anderen' i.g.v. satyriasis — 'Een bruut als
alle mannen' i.g.v. nymfomanie). Via dehumanisatie wordt de seksue-
le partner verlaagd tot een gebruiksvoorwerp.

Bij hyperseksualiteit kan het proces van dehumanisatie verder gaan
en uitlopen op fetisjisatie. Hierbij geniet men van een fysiek kenmerk,
een welbepaald lichaamsdeel, een litteken of een esthetische misvor-
ming — dat compulsief bij meerdere partners wordt opgezocht. In het
fetisjisatieproces wordt het seksueel object gedehumaniseerd en ge-
fragmenteerd waarop een isolatie van een neutraal aspect van dit object
volgt. De seksuele respons wordt dan verplaatst van de partner in zijn
totaliteit naar een deelaspect van hem. Men kiest dus niet personen,
wel types met bijvoorbeeld een zelfde haartooi en een bepaalde borst-
omvang (Bak, 1968 ; Stoller, 1975).

Door de partner te dehumaniseren bereikt de hyperseksueel een
dubbele winst.

Enerzijds bezweert hij het gevaar doch daarnaast grijpt hij de kans om
revanche te nemen op een seksueel object dat niet meer bedreigend is.
Volgens Stoller (1975, p. 126) is een objectkeuze pervers zodra de wens
bestaat om de ander schade toe te brengen en men hierbij gevoelens van
wraak ervaart. In successieve seksuele contacten poogt de hyperseksu-
eel het vroegkinderlijke trauma uit te wissen. De frustrerende situatie
wordt steeds opnieuw opgezocht en beleefd. Met dit verschil dat men
nu triomfeert en niet wordt vernederd.

Waarin bestaat nu precies dit vroegkinderlijke trauma? Zowel ver-
leiding als deprivatie tijdens de eerste kinderjaren kunnen het perver-
teringsproces op gang brengen. Wanneer het kind bijvoorbeeld gecon-
fronteerd wordt met een object waarvoor zijn seksueel instinct nog
geen behoefte voelt, ontstaat er zowel angst als lust. Het feit dat angst
en gevaar de lustervaring doordringen, verhoogt de opwinding. Juist
omwille van dit extra-opwindend karakter, ontstaat het verlangen
deze eerste situatie opnieuw te beleven. Stoller belicht de pathogene
factor deprivatie minder uitvoerig.

Dehumanisatie van de partner biedt een winst, maar leidt anderzijds
ook tot een verlies. Omdat het gevaaraspect aan de beleving wordt
onttrokken, vermindert de seksuele opwinding en doet verveling zijn
intrede. De partner is niet meer bedreigend, maar men beleeft er ook
geen plezier meer aan. Daarom zal de hyperseksuele persoon (zoals
perverten) in fantasie de situatie zodanig creëren dat de angst niet te
hoog oploopt en ze toch nog voldoende opwindend blijft. Om de verve-
ling tegen te gaan zal hij risico's opzoeken. Wanneer hij door zijn
seksueel gedrag inbreuk pleegt op wetten, culturele waarden, sociale
opvattingen schept hij zelf de mogelijkheid van straf, veroordeling of
juridische sanctie — en blijft de gevaardreiging voldoende verzekerd.
Men krijgt overigens zelf de mogelijkheid om de dreiging te contro-
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leren of te manipuleren — door minder of meer risico te nemen. Com-
pulsieve prostituéebezoekers zoeken niet alleen seks maar genieten
ook van de opwinding, die voortkomt uit het besef zich te bewegen in
een gevaarlijke onderwereld. 'Risk-taking' komt in de seksuele perver-
sies veel duidelijker tot uiting (denk bijv. aan extreme gevallen als
sadomasochistische rituelen of verhangingen met als doel een orgasme
op te wekken).

Een meer gebruikelijk mechanisme om de dreiging levendig te
houden, is het herhaaldelijk opzoeken van situaties die gelijken aan
vroegere triangulaire relatievormen. Alleen een heteroseksuele part-
ner, die niet vrij is of waarop een verbod weegt beleeft men als seksueel
opwindend, omdat men dan de gevaarlijke strijd kan aangaan met een
derde (homoseksuele) partner. De fixatie aan de oedipale fase dwingt
de persoon er toe om onopgeloste conflicten op een stereotype wijze
steeds opnieuw uit te ageren. Hierbij staat de fantasmatische castratie-
dreiging in het centrum van de seksuele act. Dikwijls kan men de
oedipale problematiek uit het gedrag van compulsieve hyperseksuelen
afleiden. Hier kiest men steeds nieuwe partners, om te kunnen winnen
van een derde, aan wie de partner toebehoort. Hoe groter het risico dat
men hierbij neemt, hoe opwindender de (buitenechtelijke) verhouding
zal verlopen en hoe heviger de triomf gevoelens bij een gunstige afloop.

Volgens Stoller (1976) zijn risico en seksuele opwinding nauw met
mekaar verbonden. Vanaf de kinderjaren construeert de persoon als het
ware in fantasie een scenario, waarin traumatische ervaringen en
intrapsychische conflicten vervat liggen. In dit scenario wordt het
ongedaan maken van vroegere frustraties beschreven. De persoon zal
nu triomferen in een lustvol orgasme. Om de opwinding te versterken
bouwt de persoon risico's in. Het gevaar dat hij opzoekt mag de vroegere
dreiging evenwel niet te dicht benaderen. Daarom zal hij ook ele-
menten (' safety factors') inbrengen die voldoende veiligheid waar-
borgen en de overwinning (in fantasie) op de agressor toch mogelijk
maken. Hyperseksuelen stellen zich veilig door de relatie kort te
houden, door erotische contacten te binden aan afspraken, of de wisse-
lende relaties volgens een stereotyp patroon te ritualiseren.

De visie van Stoller op hyperseksualiteit kunnen we als volgt samen-
vatten: Cryptoperversies (term die staat voor hyperseksualiteit) zijn
geen uiting van een heteroseksueel overenthousiasme. Ook hier wordt
haat en vijandigheid— als resultaat van een bedreiging, die beleefd werd
in de eng-seksuele sfeer — in geërotiseerde vorm uitgeageerd. Dezelfde
processen opereren in meer of mindere mate als bij de seksuele perver-
sies.

Reactieve hyperseksualiteit

Hoger suggereerden we reeds de betekenis en de functie van hypersek-
sualiteit binnen de actuele, interpersoonlijke context. We bedoelen
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hiermee dat excessief seksueel gedrag kan optreden als een reactie op
een situatie of een / dreigende) verandering in de leefwereld van de
patroon.

Bepaalde personen wenden dit symptoom aan om een verlies, of de
dreiging van een verlies te ontkennen of te verhinderen. Zo zien we
hyperseksuele syndromen opduiken in verband met echtscheiding.
Wanneer een dysfunctionele relatie zo wankel blijft dat er gevaar van
verlating door de partner dreigt, zullen bepaalde personen zich vast-
klampen aan meerdere seksuele partners en ziet men tijdelijk hyper-
seksueel gedrag ontstaan. In de post-separatieperiode kan de 'verliezer'
vluchten in compulsieve promiscuïteit om zich te beschermen tegen
de pijn die het rouwen met zich meebrengt. Andere personen beleven
de scheiding juist als bevrijdend, omdat seksuele remmingen in ver-
band met negatieve gevoelens ten opzichte van de vorige partner juist
wegvallen. In de hoop de verloren tijd in te halen, ontstaat dan een
overcompensatie onder vorm van hyperseksueel gedrag /Lewis, 1971 ;

Scharff, 1978 en 1982).
Ook kent men hyperseksualiteit als reactief verschijnsel in welbe-

paalde levensfasen, met name de adolescentie en de menopauze. Tij-
dens de adolescentieperiode heeft het biologisch gegeven, dat de sek-
suele libido zijn hoogste intensiteit bereikt, voor het psychisch func-
tioneren van de persoon ingrijpende consequenties. Oedipale con-
flicten worden gereactiveerd op een ogenblik dat de adolescent zich
narcistisch-egocentrisch opstelt. Compulsieve masturbatie neemt
meestal de plaats in van coitale heteroseksualiteit. Bij confrontatie
met situaties die herinneren aan vroegkinderlijke problemen in ver-
band met hechting, separatie en verlies kan de adolescent naar seksue-
le relatiepatronen grijpen om op fantasmatisch niveau de symbioti-
sche band tussen moeder en kind te herbeleven. Voor de hyperseksuele
adolescent dreigt echter het gevaar, dat hij in de ander de geïnternali-
seerde pre-oedipale moeder zal projecteren. Zodra de partner met dit
beeld niet meer te verenigen valt, wordt deze tot slecht object verklaard
en verworpen en zoekt de adolescent een nieuw 'projectiescherm'
/Cohen en Friedman, 1975 ; Gianturco, 1974 ; Musaph en Haspels,
1980 ; Scharff, 1982).

Verder brengt ook de vroege menopauze talrijke veranderingen met
zich mee die een voorbijgaande hyperseksualiteit kunnen induceren.
Narcistisch gestructureerde vrouwen, wier seksuele leven sterk onbe-
vredigend bleef, kunnen via promiscuïteit 'het verzuim' trachten in te
halen. In deze levensfase lijdt de vrouw niet te onderschatten verlie-
zen: nakend afscheid van de kinderen, verval van de lichamelijke
schoonheid, etcetera (Prosen en Martin, 1979).

Tot slot kan hyperseksualiteit een symptoom zijn van pathologie in
het gezinssysteem. Sommige adolescenten vluchten in hyperseksueel
gedrag om een te sterk erotisch getinte, emotionele band met één van
de gezinsleden ongedaan te maken. Hyperseksualiteit dient dan om de
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incestdreiging af te weren. Ook wanneer de seksuele bevrediging sterk
deficitair blijkt binnen het ouders-subsysteem, kan het gebeuren dat
één van de ouders de kinderen onbewust aanzet tot hyperseksueel
gedrag. Door een levendige belangstelling ten toon te spreiden voor het
seksuele leven van het kind, deelt de ouder mee in het genot, maar
bekrachtigt anderzijds de seksuele gedragingen van het kind (Gerson,
1974; Goldberg, 1978). In de hoop de jaloezie van de partner op te
wekken en hem te shockeren, zoeken sommige personen door het
herhalen van seksuele contacten met meerdere personen, naar de
aandacht van hun partner. Hyperseksualiteit dient dan als laatste
reddingsmiddel om een uitgedoofde echtpaarrelatie terug leven in te
blazen (Scharff, 1982).

Sommige mannen ontplooien een merkwaardige tolerantie ten aan-
zien van het nymfomaan gedrag van hun echtgenotes. Vaak ligt een
latent-homoseksuele problematiek aan de basis. Het zich voorstellen
in fantasie wat er tijdens de coïtus tussen vrouw en vriend gebeurt,
beleven ze als seksueel opwindend.

Slotbeschouwing

In deze bijdrage hebben we verscheidene klinisch-psychiatrische feno-
menen onder dezelfde noemer hyperseksualiteit geplaatst. Als ge-
meenschappelijk kenmerk herkennen we het als overmatig beleefd
verlangen naar heteroseksuele omgang dat de persoon zelf en/of de
directe betrokkene in zijn psychisch functioneren hindert. Hierbij
gingen we uit van een psychodynamisch benaderingsmodel, en
zochten in de psychoanalytisch georiënteerde literatuur naar verkla-
rende hypothesen voor dit verschijnsel. Dit referentiekader krijgt vaak
de kritiek onwetenschappelijk te zijn. Discussie hierover valt buiten
het bestek van dit artikel en we verwijzen hiervoor naar de bijdrage van
Cambien (1981).

Zonder twijfel willen we opmerken dat de hier besproken opvat-
tingen over de motieven van hyperseksualiteit een hypothetisch ka-
rakter bezitten. De meeste conclusies berusten op de analyse van
casuïstisch materiaal; vergelijkende studies van patiëntenpopulaties
konden we niet terugvinden in de literatuur. Wel bestaat er voldoende
documentatie omtrent (hyper)seksuele criminaliteit, maar dit brengt
ons buiten het afgebakend onderzoeksterrein.

Ook zijn we ervan overtuigd dat systematisch psychologisch onder-
zoek van hyperseksuele personen bemoeilijkt wordt door meerdere
factoren. Vooreerst blijkt het zeer moeilijk te zijn een duidelijke grens
te trekken tussen wat seksueel 'normaal' en 'afwijkend' is, en missen
we dus duidelijk omschreven, ondubbelzinnige definities van hyper-
seksualiteit. Een andere moeilijkheid is dat de persoon, die hypersek-
sueel gedrag vertoont geneigd is contact met hulpverleners te mijden
op grond van zijn narcistische fixatie.
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Oorspronkelijk hadden we onze literatuurstudie aangevat met de
bedoeling aanknopingspunten te vinden voor een inzichtgevende psy-
chotherapie bij een patiënt, die ons vroeg hem van zijn drang om
prostituées te bezoeken af te helpen. Wat dit betreft, biedt de literatuur
ons weinig genuanceerde informatie. Volgens ons biedt Gutstadt
(1976/ een interessant voorstel. De therapie zal erin bestaan de 'pseudo-
heteroseksueel', inzicht te verschaffen in de diepere motieven van zijn
seksueel gedrag. Wanneer de persoon bijvoorbeeld zijn latent homo-
seksuele gevoelens onder ogen durft te zien en deze accepteert als een
normaal en gezond aspect van zijn persoonlijkheid, verliest de coïtus
zijn conflictoplossende functie en neemt de orgastische lust toe. Te-
vens vervalt de noodzaak om zichzelf voortdurend van een intacte
potentie te verzekeren.

Als besluit lijkt het ons raadzaam, alvorens een inzichtgevende
psychotherapie bij een hyperseksuele persoon te starten, volgende
algemene indicatiecriteria te respecteren (zie Brown en Pedder, 1980):
1/ De patiënt moet bereid zijn over zijn problemen na te denken in
psychologische termen. 2 / Naast een zekere mate van introspectief
vermogen is voldoende motivatie voor inzicht en verandering vereist.
3 / Patiënt moet beschikken over voldoende Ik-sterkte (d.w.z. geen
direct gevaar voor ernstige psychische decompensatie). 4/ De patiënt is
bekwaam duurzame relaties aan te gaan en in stand te houden.
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