
Woon je samen met je lief, of is je lief of je vaste sekspartner je knuffelcontact? Dan mag je die

zien en doen zoals je normaal doet. Je mag dus ook seks hebben.

Hoe kan ik 'corona-proof' seks hebben?

Covid-19 is geen seksueel overdraagbare aandoening of soa. Het virus komt niet voor in sperma,

voorvocht of vaginaal vocht.

Je kan elkaar natuurlijk wel besmetten door te zoenen. En er zijn aanwijzingen dat het virus in

stoelgang zit, en dus overdraagbaar is als je de anus likt. Je kan dus niet besmet raken van seks op

zich, maar wel tijdens seks.

Wil je zo veilig mogelijk seks hebben in tijden van corona? Volg dan deze tips:

Wat kunnen we doen als we nu liever geen seks hebben?

Wil je absoluut geen risico op besmetting lopen? Dan kan je nog even wachten om fysiek met

elkaar te vrijen.

Gelukkig kan je ook andere dingen doen:

Chat met Awel

Ma-za:18-22u. Het kan zijn dat je
even in de wachtrij  terecht komt.

Door Allesoverseks.be 14-24 jaar

SEKS TIJDENS CORONA. MAG DAT?

Was je handen en lichaam met zeep voor en na de seks. De vagina en de eikel was je

gewoon met water.

•

Zoen niet en gebruik een mondmasker. Bij orale seks kan je een condoom of beflapje

gebruiken om het risico te verlagen. Is een mondmasker niet haalbaar, kom dan niet te dicht

met jouw gezicht in de buurt van dat van je partner.

•

Gebruik geen speeksel als glijmiddel.•

Blijf niet bij elkaar slapen.•

Maak alles goed schoon: verlucht de ruimte, was de lakens en ontsmet de plaatsen die jullie

hebben aangeraakt. Maar gebruik geen ontsmettingsmiddel op seksspeeltjes! Dat kan

irriteren. Water en zeep werken prima.

•

Masturberen•

Sexting•

Seks zonder elkaar aan te raken. Je kan elkaar erotische opdrachtjes geven, sexy poses

aannemen, masturberen of experimenteren met seksspeeltjes. Sommige van die speeltjes

kunnen vanop afstand door iemand anders bediend worden.

•

PRAAT EROVER

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.

Bezoek het forum van Awel

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

https://admin.watwat.be/corona/met-hoeveel-mensen-mag-ik-afspreken
https://awel.be/babbel#chat
https://www.watwat.be/sexting
tel:102
https://awel.be/forum



