
In Flowjob delen Flo Windey  en haar gast ervaringen over seks. De derde gast:

Wiam!

Gek woord gehoord? Lees hier wat het wil zeggen!

Zit je met vragen? WAT WAT antwoordt!

Is het normaal om vaak aan seks te denken?

Het is normaal om vaak aan seks te denken, mensen zijn nu eenmaal

seksuele wezens. Hoe vaak precies verschilt van persoon tot persoon, er valt

niet echt een duidelijke lijn in te trekken.

Vanaf welke leeftijd is het normaal om te

masturberen?

Masturberen doen we niet alleen in de puberteit. Ook peuters en kleuters

raken hun geslachtsorganen aan, omdat het troostend of leuk aanvoelt. Het

heeft nog geen link met seks. Vooral jongens gaan vanaf 8 jaar meer

masturberen.

Rond hun 13,5 jaar heeft ongeveer de helft van de jongens al

gemasturbeerd. Meisjes masturberen meestal minder dan jongens, of komen

er althans minder voor uit. Lee hier meer over masturbatie.

Wanneer ben ik klaar voor de eerste keer?

Best heb je eerst al wat geëxperimenteerd. Je moet je partner echt kunnen

vertrouwen, en er met hem of haar open over kunnen praten. Doe het enkel

als je er zin in hebt. Laat je niet onder druk zetten, je kiest er zelf voor!

Chat met JAC

Ma-vr: 13-19u.

15-24 jaar

KAN IK VAN PIJPEN EEN SOA KRIJGEN? EN ANDERE

FAQ'S NA FLOWJOB MET WIAM

PRAAT EROVER

Mail met JAC

Je krijgt een antwoord binnen de
2 werkdagen

Bel met Awel

Gratis en anoniem op 102. Ma-za:
16-22u. Woe: 14-22u. Het kan zijn
dat je even in de wachtrij  terecht
komt.

Ga langs bij JAC

Zoek een JAC in je buurt. Een
JAC-hulpverlener luistert graag
naar je verhaal.

Bezoek het forum van Awel

Deel je verhaal met
leeftijdsgenoten of reageer op
het verhaal van iemand anders.

https://www.instagram.com/flowindey/
https://www.instagram.com/wiamwiamwiam/
https://admin.watwat.be/seks/het-seks-abc-van-flowjob
https://www.allesoverseks.be/masturberen
https://www.allesoverseks.be/hoe-verloopt-de-eerste-keer
https://www.allesoverseks.be/hoe-verloopt-de-eerste-keer
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/chat/
https://www.jac.be/mail
tel:102
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/kom-langs/
https://awel.be/forum


Wat is een erogene zone?

Wiam wordt heel opgewonden als haar sekspartner aan haar oor lekt.

Ontdek hier andere erogene zones bij de vrouw.

Ook mannen hebben erogene zones.

Niet elk plekje is even gevoelig bij iedereen. Praat over wat jullie opwindt.

Is de seks beter als je geen condoom gebruikt?

Om een condoom om te doen, moet je altijd even de spanning onderbreken,

maar door te oefenen word je hier sneller in. Veel mannen zeggen ook dat

vrijen met condoom minder 'echt' aanvoelt.

In ieder geval is het condoom nodig om een zwangerschap en soa te

vermijden. Voelt het minder echt? Gebruik dan een dunner condoom. Of

probeer eens condooms in andere maten en vormen.

Kan je samen klaarkomen met je partner?

Dat kan, maar het komt niet vaak voor. Je moet je eigen lichaam en dat van

je partner al heel goed kennen.

Lees hier tips om je opwinding wat meer op elkaar af te stemmen.

Is slikken gezond?

Sperma is zeker niet ongezond. Het bestaat vooral uit water. Daarnaast zitten

er eiwitten, fructose, koolhydraten en mineralen in zoals zink, calcium, kalium

en magnesium. Als je partner een soa heeft, loop je wel risico met pijpen.

Kan je van pijpen een soa krijgen?

Ja. Ook als je partner niet klaarkomt in je mond.

De kans om hiv over te krijgen is klein, maar die van een soa niet.

Ook van beffen kan je een soa krijgen.

Hoe moet je beffen?

Allesoverseks.be leert het stap voor stap!

https://www.allesoverseks.be/waar-zijn-de-erogene-zones-bij-vrouwen
https://www.allesoverseks.be/waar-zijn-de-erogene-zones-bij-mannen
https://www.allesoverseks.be/condoom-voor-mannen#title5
https://www.allesoverseks.be/orgasme#title4
https://www.allesoverseks.be/kan-je-een-soa-of-hiv-krijgen-bij-het-pijpen
https://www.allesoverseks.be/beffen#title4
https://www.allesoverseks.be/beffen


Ik heb seks gehad zonder condoom. Wat nu?

Een condoom beschermt tegen zwangerschap en tegen soa's.

Heeft de ander een soa of ben je niet zeker? Dan kan je ook een soa

hebben. Plan vier weken na de onbeschermde seks een soa-test bij een

dokter. En vrij intussen wel met condoom.

Wie moet voor het condoom zorgen?

Daar bestaan geen regels voor. Neem het zekere voor het onzekere en zorg

dat je altijd een niet-vervallen condoom in de buurt hebt. Beter één te veel

dan één te weinig.
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Neemt het meisje een ander anticonceptiemiddel zoals de pil, vaginale

ring of spiraaltje? Dan is de kans op een zwangerschap klein.

•

Neemt ze dit niet? Dan kan de noodpil een zwangerschap voorkomen.•

https://www.allesoverseks.be/condoom-voor-mannen
https://www.allesoverseks.be/noodpil-of-morning-after-pil

