
Er	staat	geen	
leeftijd	op	seks! 

SHIFT 

SHIFT staat voor: “Sexual 
Health in the over Forty-

fives”. 
 

Het project focust op 
de verbetering van het 

seksueel welbevinden bij 
45+’ers. 

Seks en plezier veranderen 
misschien  naarmate je 

ouder wordt, maar laat je 
daarom niet ontmoedigen. 
Soms komt het vanzelf en 
soms heb je misschien een 
beetje extra ondersteuning 

nodig!     

Voor informa e, hulpbron-
nen en meer, bezoek onze 

website: 

www.shi -sexual-health.eu/nl/ 
Of gebruik de QR code: 

Vanaf de lee ijd van 40, 50 jaar 
en ouder kunnen we allemaal 

fysieke, emo onele, 
psychologische en sociale 

veranderingen ervaren die ons 
seksleven kunnen beïnvloeden. 

 
Mensen met veeleisende banen 

en carrières kunnen uitgeput 
raken. Levensgebeurtenissen, 
zoals een verbroken rela e of 

huwelijk, pensionering, 
chronische ziekte of hormonale 

veranderingen kunnen van 
invloed zijn op seksuele 

opwinding en zelfvertrouwen. 
Het is heel gebruikelijk dat 

mensen een verlies van 
zelfvertrouwen, seksuele 

tevredenheid of libido ervaren 
jdens of na zo’n gebeurtenis. 



There	is	no	age	
limit	for	sex! 

SHIFT 

SHIFT stands for: “Sexual 
Health in the over Forty-

fives”. 

The SHIFT project focuses 
on improving sexual well-
being in the 45+ age group  

 
Sex and pleasure may 

change as you get older, but 
don't let that discourage 
you. Some mes it comes 
naturally and some mes 

you may need a li le extra 
support!  

For informa on, resources 
and more, visit our website: 

www.shi -sexual-health.eu 
Or use the QR code below: 

From the age of 40, 50 and older, 
we can all experience physical, 
emo onal, psychological and 
social changes that may affect 

our sex lives. 
 

People with demanding jobs and 
careers can become exhausted. 

Life events, such as a broken 
rela onship or marriage, 

re rement, chronic disease or 
hormonal imbalance can affect 

sexual arousal and self-
confidence. It is very common for 

people to experience a loss of 
self-confidence, sexual 

sa sfac on or libido during or 
a er such an event. 

 
 
 

 

 


