
Inhoud

• Het is mogelijk

> Om tekstslides te maken

• Met behoorlijk wat tekst

• Tot een totaal van 4 niveaus

• Tot 13 regels

• Tekstgrootte aanpassen is niet nodig de tekst verschaalt vanzelf als je meer 
tekst ingevoegd (maar hoe kleiner hoe drukker en hoe slechter de leesbaarheid)

• Het Lettertype staat vast

• Nu staat de tekst op 100%

• Je maakt eerst de hoofdtitels en daarna de subtitels
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Hoe praat je over 
anticonceptie met je 
kinderen
door Katrien Vermeire - Sensoa



Vanavond 

• Relationele en seksuele vorming

• Relationeel en seksueel gedrag van jongeren

• Praten over anticonceptie (als ouder)

PAUZE

• De menstruele cyclus

• Anticonceptie anno 2019

• Welk middel is meest geschikt voor jongeren?

• Goed om te weten

• Hulpbronnen 
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Ik volg deze webinar als 

• Ouder 

• Grootouder

• Leerkracht

• Professional

• Andere 
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Poll

Ik volg deze webinar vanuit mijn ouderschap naar mijn

Zo(o)n(en)

Dochter(s)

Zo(o)n(en) & dochter(s)

Ik ben (nog) geen ouder

Niet van toepassing
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Relationele en seksuele vorming

• Relaties en seksualiteit zijn een onderdeel van de ontwikkeling

• Elk kind heeft recht op relationele en seksuele vorming (RSV)

RSV is het overbrengen van de cognitieve, emotionele, sociale, 
interactieve en fysieke aspecten van seksualiteit. Relationele en 
seksuele vorming start vroeg in de kindertijd en loopt door in de 

adolescentie en volwassenheid.

• Doel : bewuste, gezonde en respectvolle keuzes maken
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Enkele cijfers



Poll 

Wat is de gemiddelde leeftijd waarop jongeren starten met 
seks ?

15

18

17

14

Ik weet het niet
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Ervaringen jongeren met seksueel gedrag
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Anticonceptiegebruik bij jongeren

• 2004-2015: verdubbeling gebruik bij 15-21 jarigen (2015:58%)

• Condoom wordt niet consequent toegepast
> 4/5 bij eerste keer seks
> Bij laatste keer seks 40% jongens en 50% meisjes

• Risicogroep: ooit al seks gehad zonder anticonceptie
> 20% jongens
> 8% meisjes
> stijging 2010

Bron: APB en HBSC studie 
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Wat gebruiken ze?

• Pil = populair bij jongeren

• 2015: 91% gebruikt pil – alternatieven: hormonaal implantaat

• Minder dan 5% gebruikte noodpil bij laatste seksueel contact

Bron: APB en HBSC studie 
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Praten over anticonceptie
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Poll 

Wie vind jij verantwoordelijk voor het praten over 
anticonceptie met kinderen en jongeren?

• Ouders

• School

• Leeftijdsgenoten

• Media 

• Anderen
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Gezien relaties en seksualiteit onderdeel van de ontwikkeling van 

kinderen en jongeren vormt, is het de verantwoordelijkheid van elke

opvoeder die betrokken is bij het groeiproces van kinderen om ook

aan dit deel van de ontwikkeling aandacht te besteden
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Wat geven jongeren aan? (Sexpert, 2013)

• Gezin: 

> 1/3de heeft soms tot heel vaak een gesprek over seks

> bijna 1/5 kan thuis niet terecht met vragen over seks

> bijna 1/10 kan thuis niet terecht niet met vragen over relaties

• School:

> De helft kreeg afgelopen jaar les over biologische thema’s

> 52% over seksualiteit en relaties

> Pleidooi Vlaamse scholierenkoepel: meer relationele en seksuele vorming
& meer aandacht voor belevingsaspecten
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Eindtermen/ onderwijsdoelen

• Kleuteronderwijs

> kunnen in verband met voortplanting van mensen en dieren, illustreren dat een levend wezen voortkomt uit een 
ander levend wezen van dezelfde soort

> kunnen illustreren dat de geboorte van mens en dier wordt voorafgegaan door een periode van gedragen worden 
door de moeder of door de ontwikkeling in een ei 

• Lager onderwijs: geen echt onderwijsdoel

• Secundair onderwijs
> 1ste graad: biologische kennis voortplanting, vruchtbaarheid en anticonceptie

> 2de graad: biologische kennis biologie & opvattingen veilig vrijen, gezinsplanning, 
zwangerschap en zwangerschapsafbreking

> 3de graad: geen relevante eindtermen
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Wanneer ? 

• Kleuters

> Interesse in het voortplantingsverhaal

• Lagere schoolleeftijd

> Kennen en begrijpen het voortplantingsverhaal

> Kunnen ook anticonceptie begrijpen

• Tieners & jongeren

> Hoogtepunt seksuele ontwikkeling

> Basiskennis vruchtbaarheid, voortplaning en anticonceptie heel belangrijk
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Omdat ik elke dag een
speciaal pilletje neem, 

zorgen die ervoor dat er
geen eitje groot wordt . 
Als mama en papa dan
vrijen dan kan er geen

baby van komen



Over de kat bij de melk zetten..

• Jongeren die goed voorgelicht zijn wachten langer met en vrijen
veiliger!
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Tips 

• Zie webinar Telidja Klaï op www.vcok.be/webinars

• Begin er zelf over 

• Elke vraag heeft recht op een antwoord

• Voor alles is er een plaats en een moment

• Respect voor privacy
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http://www.vcok.be/webinars


Poll 

Hoe start jij zelf een gesprek over anticonceptie met je kind?
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Hoe begin ik er nu over: aanknopingspunten

• Berichtgeving in media over anticonceptie

• TV programma’s waarin thema aan bod komt

• Gebeurtenissen in vriendenkring

• (nieuwe) start relatie

• lessen op school 

• alleen op reis/kamp

• Doktersbezoek

• Eigen doktersbezoek
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Tips 

• Transparantie

• Toestemming vragen

• Seks = leuk

• Fouten maken is menselijk

• Anticonceptie is ook veilig vrijen
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De eerste keer seks gebeurt bij veel
jongeren onvoorbereid, ik ben bezorgd
want ik wil dat het voor jou een fijne
ervaring is en dat je je achteraf geen

zorgen hoeft te maken dus is het ok om het 
even over anticonceptie te hebben?

Anticonceptie altijd juist
gebruiken is niet makkelijk. 

Iedereen maakt fouten en het kan
dus wel eens fout lopen. Weet dat

je dan bij mij terecht kan



Jouw keuzemenu

• Begin er zelf over: vraag naar behoeften, beleving, attitude

• Geef boodschap dat gesprek altijd mogelijk is

• Plaats condooms

• Praat over hoe de vrienden met thema omgaan

• Suggereer een gesprek met vrienden over het thema

• Verwijs naar betrouwbare online informatie www.allesoverseks.be

• Motiveer dat ze zich informeren en nadenken over wat ze willen

• Motiveer dat ze praten met hun lief erover

• Maak een afspraak met arts voor de jongere

• Geef hen tips mee voor doktersbezoek
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http://www.allesoverseks.be/


• Ga mee naar arts, indien gewenst door jongere

• Volg artsbezoek verder op

• Maak afspraken rond betaling anticonceptie

• Monitor anticonceptiegebruik van jongere
> Vraag naar ervaringen

> Vraag naar tevredenheid

> Detecteer problemen (slecht gebruik, ontevredenheid,…)

• Biedt steun /hulp als er iets fout loopt

Blijf betrokken en laat regelmatig weten dat vragen &      
gesprek altijd mogelijk zijn
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Inzet versus resultaat

• Je bent verantwoordelijk voor een goede begeleiding

• Je bent NIET verantwoordelijk voor het gedrag

Inzet versus resultaatsverbintenis
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Poll

Vind jij anticonceptie een gedeelde verantwoordelijkheid
tussen een meisje en een jongen? 

• Ja, zeer zeker

• Ja maar in de praktijk zorgt het meisje ervoor

• Neen, het is uiteindelijk het meisje dat zwanger kan worden

• Andere
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Wat met de jongens?

• Anticonceptie = gedeelde verantwoordelijkheid!

• Praat ook over anticonceptie met je zo(o)n(en)

• Wat kunnen zij doen?
> Over anticonceptie beginnen
> Condooms gebruiken/voorstellen
> Vragen of meisje anticonceptie gebruikt
> Anticonceptie mee financieren
> Mee op doktersconsult
> Mee verantwoordelijk zijn voor juist gebruik

(herinneringen, juist gebruik kennen) 
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Mijn tiener wil er niet over praten

• Normaal! 

• Respecteer privacy

• Bied alternatieven aan

> Websites (boeken)

> Condooms

> Gesprek met anderen (vrienden/professional)

• Blijf monitoren

• Blijf transparant en gesprek aanbieden
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Ik vind mijn kind te jong om anticonceptie te
gebruiken

• Ik wil niet dat mijn kind seks heeft

• Weigeren voorkomt geen seks

• Geheime seks is vaak onveiliger

• Reageer niet te snel (ik vind je te jong – je bent te jong)
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PAUZE
Jullie hebben nu de gelegenheid om 
de noodzakelijke voorbereidingen te 
treffen voor het tweede deel van dit 
Webinar .

Ondertussen blijft de chat 
operationeel en kunnen jullie nog 
steeds vragen insturen.
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De menstruele cyclus
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Het begin…de menstruele cyclus

• Cyclus = gemiddeld 28 dagen

• Dag 1 = dag 1 menstruatie

• Rijping eicel & slijmprop

• Eisprong 

• Verdikking van 
baarmoederslijmvlies 

• Menstruatie (indien geen 
bevruchting) 
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Anticonceptie anno 2019 
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Poll

Uit hoeveel middelen/methoden kan je anno 2019 kiezen om 
niet zwanger te worden?

• 10

• 14

• 8

• 13

• Ik weet het niet

34



Overzicht anticonceptie anno 2019
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Pil, anticonceptiepleister en vaginale ring
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Pil, anticonceptiepleister & vaginale ring 

• Hormonale anticonceptiemiddelen met 2 hormonen

• Wanneer aan denken?

> Pil: dagelijks

> Pleister: wekelijks

> Vaginale ring: maandelijks

• Menstruatie kan je regelen

• Geen bescherming tegen soa

• Betrouwbaar maar belangrijk correct gebruik
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Minipil, implantaat, prikpil, hormonaal spiraal
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Minipil, implantaat, prikpil, hormonaal spiraal

• Hormonale anticonceptie met 1 hormoon

• Wanneer aan denken

> Minipil: dagelijks

> Prikpil: 3 maanden

> Hormonaal implantaat: 3 jaar

> Hormonaal spiraal: 5 jaar

• Menstruatie kan je niet regelen

• Geen bescherming tegen soa

• (zeer) betrouwbaar
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Koperspiraal, mannen-en vrouwencondoom, 
pessarium
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Koperspiraal, mannen-en vrouwencondoom, 
pessarium

• Anticonceptiemiddelen zonder hormonen

• Wanneer aan denken? 

> Koperspiraal: 5 tot 10 jaar

> Mannencondoom: tijdens seks

> Vrouwencondoom: tijdens seks

> Pessarium: inbrengen voor seks

• Mannen en vrouwencondoom: enige bescherming tegen soa

• Koperspiraal zeer betrouwbaar ; anderen: minder betrouwbaar
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Natuurlijke methoden

• Niet vrijen als je vruchtbaar bent 

• Belang achterhalen vruchtbare periode

> Ochtendtemperatuur

> Textuur en hoeveelheid vaginale afscheiding

> Ligging baarmoedermond

> Voorgaande cycli
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Definitieve methoden: sterilisatie

• Operatie die je onvruchtbaar maakt

> bij mannen: onderbreking zaadleiders (geen invloed op libido!)

> bij vrouwen: onderbreking eileiders
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Noodanticonceptie

• Verkleint kans op zwangerschap na onveilige seks

• Noodpil
> Twee soorten

> Zo snel mogelijk innemen

> Belang extra bescherming na gebruik

• Noodspiraal
> = koperspiraal

> Tot 5 dagen na risicocontact
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Ongepland zwanger

• ‘dit zou mij nooit overkomen’ 

• belang ondersteuning keuzeproces en ruimte eigen beslissing

• professioneel: huisarts / jongerenadviescentrum / 
abortuscentra/Fara vzw

• abortus mogelijk in België tot 12 weken na bevruchting

• minderjarige heeft geen toestemming nodig
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Welk middel is meest
geschikt voor jongeren? 
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Poll 

Het beste middel voor jongeren vind ik

• Pil

• Spiraaltje

• Condoom

• Anticonceptie zonder hormonen

• Andere
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Anticonceptie op maat

• Beste middel = middel dat best bij jou past

• Wat vind ik belangrijk?

• Wat verwacht ik van mijn anticonceptie?

• Wat is mijn levensstijl?

• Bespreken met arts
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www.allesoverseks.be/anticonceptie
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http://www.allesoverseks.be/anticonceptie


www.allesoverseks.be/anticonceptie

Hoe VAAK wil je met anticonceptie bezig zijn?

 Dagelijks

 Wekelijks of maandelijks

 Een paar keer per jaar

 Om de paar jaar

 1 keer en dan nooit meer

 Enkel als ik seks heb
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MENSTRUATIE

 Ik wil zo weinig mogelijk kans op onverwachte
bloedingen

 Ik wil maandelijks blijven menstrueren

 Ik wil mijn menstruatie zelf regelen

PRIVACY

 Mijn ouders mogen er niets van weten

 Mijn partner mag er niets van weten
DOKTER

 Ik wil niet dat de dokter mijn AC middel
inbrengt

 Ik wil niet naar de dokter voor mijn AC middel

KINDERWENS

 Ik wil snel zwanger kunnen worden als ik stop met 
AC



Goed om weten
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Wat kost dat? 

• Prijs varieert sterk

• Extra korting voor –21 jarigen

> 3€/maand

> Sommige pillen/spiralen gratis 

> Uitbreiding -25 jaar? 

• Extra tussenkomst
ziekenfondsen

• Jaarverpakking

• Generieken
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Doktersconsult

• Gynaecologisch onderzoek niet nodig bij eerste consult

• Beroepsgeheim

• Belang voorbereiding

• Twee consultaties

• Vraag naar voorschrift noodpil

• Vraag naar jaarverpakkingen / generieken
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Hulpmiddelen
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Tentoonstelling

‘k zag twee beren
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Dokter Bea 
Show Ketnet
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Tentoonstelling

Goede Minnaars



59

Allesoverseks.be



Take home messages 
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• Je bent niet verantwoordelijk voor hun gedrag(inzet versus 
resultaat)

• Beste middel = middel dat best bij jongere past -> help hen 
kiezen

• Heel veel mythes -> biedt hen correcte info aan

• Het kan fout gaan -> zorg dat ze weten wat ze moeten/kunnen
doen
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Interview met de spreker

- Wij maakten een selectie van de meest gestelde vragen en de 
spreker zal ze nu beantwoorden.

- Sommige vragen zijn zeer persoonlijk en behoeven een specifiek 
antwoord. 

- Nog meer weten over dit onderwerp? Surf naar: 
http://vcok.be/webinars
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Dit webinar is een samenwerking van…



sensoa.be

@sensoa_be

sensoa

Bedankt!
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