
 Seks 

  Heb jij ook een vraag over seks?  

Mail dan naar redactie@intens-magazine.nl o.v.v. ’Seks’

Geluidloos genieten
In mijn studentenhuis zit tussen mijn kamer en 
die van mijn huisgenootje slechts een gipswand-
je. Ik hoor het wel eens als ze seks heeft en dat 
vind ik zo gênant. Ik doe dan mijn iPod in, zodat 
ik muziek hoor in plaats van gekreun. Dit huis 
weerhoudt mij om me tijdens de seks te laten 
gaan. Ik ben vaak alleen maar bezig of mijn huis-
genootje niets hoort en kan daardoor niet goed 
ontspannen. De ochtend daarna vind ik het lastig 
om haar te zien. Dan denk ik: zou ze iets gehoord 
hebben? Weet jij een manier waarop ik mijn ge-
kreun - wat ik het liefst doe als ik klaarkom - kan 
inhouden en toch kan ontspannen? -  Nadia (21)

Om tot een orgasme te komen is het noodzakelijk 
dat je de controle loslaat en je helemaal kunt richten 
op je gevoel. Wanneer je bang bent dat anderen je 
horen kan dit je remmen in je opwinding. Je zou een 
geluiddicht wandje kunnen maken of vrijen als je 
huisgenoot er niet is. Wat je ook kunt doen, is kijken 
of je anders met de situatie om kunt gaan. Het hoort 
bij een mens dat je soms seks hebt en dat dit geluid 
maakt. Blijkbaar heeft je huisgenoot er niet zo’n last 
van om geluid te maken dus misschien heeft zij er 
ook geen last van als jij geluid maakt. Je zou eens 
in de vorm van een grapje het met haar kunnen 
bespreken, bijvoorbeeld: ”Er komt vanavond een 
jongen bij me slapen dus wil je m’n iPod lenen voor 
als je last van ons hebt?” Op die manier houd je het 
luchtig en kun je het zelf wat meer loslaten waardoor 
je wel kunt genieten. Waarschijnlijk is het de eerste 
keren wat ongemakkelijk, maar went het wel. 

Schaamlip schaamte  
Ik ben aan het daten met een leuke jongen, maar we hebben 
nog geen seks. Door een opmerking ben ik daar heel zenuw-
achtig voor. Het gesprek ging over vrouwen die vaak voor een 
avondje met iemand het bed delen. Hij zei toen: ”Zo’n vrouw zal 
zeker een soa krijgen en zal sowieso een schaamlipcorrectie 
nodig hebben.” Hij bedoelde volgens mij dat zo’n vrouw vast 
geen mooie schaamlippen meer heeft, doordat er veel mannen 
in zijn geweest. Ik denk niet dat dat kan, maar zijn opmerking 
heeft me onzeker gemaakt. Mijn binnenste schaamlippen 
hangen wat naar buiten. Nu ik weet dat hij een mooie vagina 
erg belangrijk vindt, vind ik het lastig om over te gaan tot seks. 
Moet ik er met hem over praten of zal hij er dan juist op gaan 
letten of nog erger, niet meer verder met me willen? - Meike (24)

Het is niet waar dat de vorm of lengte van de schaamlippen ver-
andert wanneer je met veel mannen seks hebt gehad. Bovendien 
steken bij het merendeel (60 à 70%) van de vrouwen de binnenste 
schaamlippen iets buiten de buitenste schaamlippen uit. Dat is dus 
normaal. Kijk eens op www.home.dtc.ch/nuhlmann/gallerie.html om 
te zien hoeveel variatie er is! En misschien is het goed dat je nieuwe 
vlam meekijkt. En weet jij eigenlijk wat hij bedoelt met een mooie va-
gina? Voor veel mannen geldt dat een vagina opwindend is als het 
lekker aanvoelt en wanneer een vrouw goed opgewonden wordt. 
Dat vinden ze vaak belangrijker dan hoe het er precies uitziet. 

Zelfbevrediging 
Mijn vriend en ik wonen helaas ver van elkaar. Toen we laatst 
aan het nagenieten waren na de seks, zei hij dat hij zich wel 
eens aftrekt als we elkaar niet zien. Hij ging ervan uit dat ik 
ook nog mezelf bevredig, ook al hebben we geweldige seks. Ik 
mompelde maar iets en ging snel douchen. Sinds we verkering 
hebben, heb ik er geen behoefte meer aan om mezelf te vinge-
ren. Ik heb genoeg aan hem, ook al zien we elkaar niet elke dag. 
Ik merk dat ik na dat gesprekje wat onzekerder ben geworden. 
Heeft hij niet genoeg aan de seks met mij? - Fleur (22)

Uit het onderzoek Seksuele Gezondheid Nederland 2011 komt 
naar voren dat zowel mannen als vrouwen binnen een relatie één 
tot meerdere keren per maand masturberen. Mannen doen dit iets 
vaker dan vrouwen en jonge mannen een stuk vaker dan oudere 
mannen. Jouw vriend is dus geen uitzondering. Ik denk dat het niet 
hoeft te betekenen dat hij niet genoeg heeft aan de seks met jou. 
Masturbatie kan soms gewoon een manier zijn om daarna lekker te 
kunnen slapen of om spanning kwijt te raken.

Minke de Boer is psycholoog-
seksuoloog. In Intens beantwoordt ze 
vragen van lezeressen over seks. Ze 
werkt bij de Seksuologie Praktijk Almere 
(www.seksuologenalmere.nl) en in het 
Flevoziekenhuis. Je kent haar misschien 
ook van Spuiten en Slikken van BNN.
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