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Kosten

Voor actuele tarieven zie de website, bel of stuur een
mail. 

Achtergrond

Mijn naam is Petra Prinssen (1974). Ik werk als coach 
en senior communicatie-adviseur voor zowel 
particulieren als bedrijven. Ik heb me gespecialiseerd
in seksuologische vraagstukken middels de opleiding
Permanente Vorming Seksuologie aan de Universiteit
in Gent (België). Ik ben één van de zeven onderzoe-
kers in het grootste online onderzoek in België
“Waarom seks?” (2014) naar motieven waarom 
mensen seks hebben. Sinds 2004 heb ik een advies-
bureau in de welzijnssector “Move Me Advies Welzijn”,
waar de praktijk “Seksualiteit en welzijn” onderdeel
van is (www.move-me.nl). 

Contact en bezoekadres

Gezondheidscentrum De Boog 
Seksuoloog 
Petra Prinssen
Keulsebaan 506
6045 GL Roermond
Telefoonnummer: (+0031) 06-23258482
E-mail: info@seksualiteitenwelzijn.nl
Website: www.seksualiteitenwelzijn.nl

De praktijk “Seksualiteit en welzijn” is gevestigd in 
Gezondheidscentrum De Boog te Roermond. Het 
voordeel hiervan is dat hier ook andere disciplines 
gevestigd zijn zoals een relatietherapeut, psycholoog,
ma-care praktijk voor borstprotheses, ARBO-artsen,
yoga, mindfulness en meer. 

In de anonieme, algemene wachtruimte waar u binnen-
komt, mag u plaatsnemen. U wordt hier opgehaald
door mij. De parkeergelegenheid is gratis.

Seksualiteit en welzijn
Praktijk voor seksualiteit

Overige gegevens:

IBAN: NL48INGB0004504903
BIC: INGBNL2A
Kamer van Koophandelnummer: 12055065
BTW-nummer: 158354126B01

Praten over
seksualiteit



Welkom bij “Seksualiteit en welzijn”

Seksualiteit bespreekbaar maken is mijn doel. Seks en 
intimiteit lijken iets heel normaals en we zien het overal
om ons heen, gewild en ongewild. Echter, erover 
praten, dat vinden veel mensen nog altijd moeilijk.
Vooral als het wat minder goed gaat of afwezig is. 

In mijn praktijk voor seksualiteit en welzijn wil ik het 
gesprek met u aangaan: 

- Wat leeft er bij u?
- Waarover maakt u zich ongerust en wilt u graag eens

praten?
- Wilt u graag zaken veranderen?
- etc. 

Als seksuoloog onderzoek ik met u waardoor een 
bepaalde klacht of idee, waar u last van heeft, is ont-
staan. In de behandeling gaat het erom deze situatie te
verbeteren. Dit kan met u alleen en/of samen met uw
partner(s). Uw verwachtingen en vragen zijn het begin-
punt. De behandeling is altijd maatwerk; aangepast op
uw persoon.

Naast seksuologische consulten geef ik presentaties en
voorlichting.

De stap om dit te lezen heeft u al genomen. 
Ik begroet u graag in mijn praktijk!

Petra Prinssen
Seksuoloog

Thema’s

Ik kijk vanuit biologische, psychische en sociale/culturele 
invalshoeken naar seksualiteit. Thema’s die aan bod 
kunnen komen in seksuologische consulten zijn o.a.:

� Seksuele disfunctie (problemen) bij vrouwen, bv. 
stoornissen in het seksuele verlangen, dyspareunie 
en vaginisme (pijn bij het vrijen), seksuele aversie 
(afkeer), opwindingsstoornissen en orgasme-
problemen.

� Seksuele disfunctie (problemen) bij mannen, bv. 
verminderd seksueel verlangen, opwindingsstoornis, 
orgasmestoornis, erectiestoornis en pijn bij seks.

� Seksuele motivatie.

� De seksuele levensloop en seksuele diversiteit. 

� Relaties.

� Normen en waarden rond seksualiteit. 

� Anatomie en bekkenbodemfysiologie.

� Endocrinologische (hormonale) aspecten van 
seksualiteit.

� Invloed van medicatie, drugs en genotsmiddelen.

� Psychiatrische/psychologische problemen.

� Stoornissen in de geslachtsontwikkeling en 
aangeboren genitale afwijkingen.

� Preventie van seksuele risico’s: Seksuele gezondheid, 
rechten, voorlichting en Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG).

� Preventie van ongewenste zwangerschap 
(anticonceptie) en seksueel overdraagbare 
aandoeningen (soa’s). 

� Preventie van seksueel geweld en bevorderen 
weerbaarheid. 

� Zwangerschap en fertiliteit (vruchtbaarheid).
� Ziekte en seksualiteit.
� Seks, religie en culturen.
� Lichamelijke en verstandelijke beperking/handicap.
� Seksualiteit en senioren.
� Seksualiteit bij homo’s, lesbiennes en biseksuelen.
� Seksverslaving.
� Parafilieën en parafiele stoornissen; afwijkende 

seksuele voorkeuren.
� Genderproblemen (o.a. transgenderisme en 

travestitisme).

Aanmelding en consult

Om zich te kunnen aanmelden voor een consult 
heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig. Ik ben
universitair opgeleid seksuoloog en coach. Ik mag
geen lichamelijk onderzoek verrichten en/of medica-
tie voorschrijven. Indien dit wenselijk is, kan dit via een
doorverwijzing of andere specialist geregeld worden,
bv. een huisarts, gynaecoloog of uroloog. 

U kunt zich telefonisch, via e-mail of via het contact-
formulier op de website www.seksualiteitenwelzijn.nl
aanmelden. Consulten in het Nederlands, Engels en
Duits behoren tot de mogelijkheden.

- Indien u niet naar een afspraak kunt komen, dient u
deze 24 uur van te voren af te zeggen via e-mail of 
telefoon. Zonder tijdig bericht worden de kosten 
van de behandelsessie gefactureerd, want deze tijd
en de ruimte zijn immers voor u gereserveerd.

- De Wet Bescherming Persoonsgegevens is van 
toepassing. 

- De seksuoloog heeft beroepsgeheim.

- De Algemene Voorwaarden van Move Me Advies
Welzijn, waar de praktijk ‘‘Seksualiteit en welzijn’’ 
onderdeel van is, zijn van toepassing.


