
 Seks 

  Heb jij ook een vraag over seks?  

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

Terug naar ex?
Een jaar geleden zijn mijn ex en ik uit elkaar gegaan. Niet veel later 
kregen we allebei opnieuw een relatie. Hij is inmiddels weer vrijgezel. 
Ik heb nog wel een vriend, hoewel ik twijfel over mijn relatie. Dat komt 
doordat mijn ex tegen me heeft gezegd dat hij me terug wil. Ik merk 
aan mezelf dat ik hem eigenlijk nog heel leuk vind, maar ik ben ook 
gek op mijn vriend. We zijn nu stiekem berichtjes naar elkaar aan het 
sturen en dat vind ik heel spannend, maar ik ben er wel door in de war. 
Ik weet dat ik moet kiezen tussen hem of mijn vriend, maar hoe kom ik 
erachter wat de juiste keuze is? - Marit (22)

Dat is een lastige vraag die voor mij moeilijk te beantwoorden is. Er zijn 
wel wat vragen die je jezelf kunt stellen om meer duidelijkheid te krijgen. 
Bijvoorbeeld: Waarom is het destijds uitgegaan? Zijn er inmiddels dingen 
veranderd of bestaat de kans dat jullie opnieuw tegen hetzelfde probleem 
aanlopen? Met wie zie je een toekomst voor je? Je kunt ook lijstjes maken 
met de voor- en nadelen van beide keuzes. Besteed daarbij aandacht aan 
de rationele en de emotionele factoren en neem er meerdere dagen de tijd 
voor. Vaak wordt het gaandeweg wel duidelijk waar je hart naar uit gaat.

Anticonceptiespons
Ik ben al jaren aan de pil, maar ik wil graag een 
ander anticonceptiemiddel gaan proberen. De 
pil bevat toch een flinke dosis hormonen en ik 
hoor veel positieve geluiden over bijvoorbeeld 
een spiraaltje of een anticonceptie-ring. Laatst 
sprak ik hierover met een vriendin. Zij vertelde 
dat er ook een soort sponsje bestaat dat je 
inbrengt, waardoor je ook tegen zwangerschap 
beschermd bent. Op internet staat hierover 
weinig informatie, maar wat ik erover kan 
vinden klinkt goed. Je brengt de spons alleen 
in als je seks gaat hebben. Natuurlijk moet je 
daarnaast wel een condoom gebruiken tegen 
soa’s. Stel dat ik weer een vaste relatie krijg, is 
zo’n sponsje dan betrouwbaar genoeg? En hoe 
werkt het precies? - Deborah (26) 

Er zijn inderdaad sponsjes die als anticonceptie 
gebruikt kunnen worden doordat ze een zaaddo-
dend middel bevatten, bijvoorbeeld Today Sponge. 
Dit sponsje breng je voorafgaand aan de vrijpartij in 
en laat je tot enkele uren erna zitten. Het sponsje 
is redelijk veilig tegen ongewenste zwangerschap 
en in combinatie met een condoom behoorlijk 
veilig. Let op: er zijn veel sponsjes op de markt die 
werken als tampon maar niet beschermen tegen 
zwangerschap!

Onveilige seks 
Ik heb laatst voor het eerst onveilige seks gehad met mijn vriend. Ik 
ben al een tijdje aan de pil en omdat het voor hem ook de eerste keer 
zonder condoom was, dacht ik dat het wel kon. We hebben allebei 
nooit klachten gehad die kunnen wijzen op een soa. Omdat we allebei 
nog nooit onveilig hebben gevreeën, hebben we ons ook nooit laten 
testen. Ik dacht dat het wel goed zou gaan, maar niet dus. Ik heb 
sindsdien last van hele erge jeuk aan mijn vagina en maak me echt 
zorgen. Straks is het wel een soa. Ik ga liever niet naar mijn huisarts, 
omdat ik bang ben dat mijn ouders er dan achter komen. Mijn moeder 
werkt daar namelijk. Ik wil haar daar echt niet tegenkomen  en ik wil 
ook niet dat ze via haar collega’s te weten komt dat ik naar de dokter 
ben geweest. Is er nog een andere manier om me te laten testen?  
Elise (18)

Als je allebei nog niet eerder met iemand naar bed bent geweest en je dus 
elkaars ’eerste’ bent, is de kans op een soa inderdaad niet zo groot, tenzij 
je wel seksuele ervaring hebt opgedaan zonder te neuken. Je kunt namelijk 
ook een soa oplopen door andere vormen van lichamelijk of seksueel con-
tact, zoals schaamluis, genitale wratten en herpes. Even laten testen kan 
dus geen kwaad. Maar het zou ook heel goed kunnen zijn dat er iets anders 
aan de hand is. Misschien heb je last van een schimmelinfectie.
Als je niet naar de huisarts wilt is Sense een goede optie voor je. Sense is 
verbonden aan de GGD. Je kunt hier als jongere gratis en anoniem terecht. 

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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