
Je praat er het best over met je dokter of gynaecoloog. Het hangt af van je leeftijd,

gezondheid, levensstijl ... Je kan al eens kijken wat bij jou past met de

anticonceptiewijzer van Sensoa. Je kan er ook sorteren op prijs.

Deze vragen kan je samen met je dokter of gynaecoloog overlopen:

1. Waarom wil je anticonceptie?

Er zijn veel verschillende redenen om met anticonceptie te beginnen, bijvoorbeeld:

Wat zijn jouw redenen? Bespreek die best met je dokter of gynaecoloog. Die kan

samen met jou kijken wat het beste voorbehoedsmiddel voor jou is.

2. Hoe vaak wil je eraan denken?

Sommige mensen vind het oké om elke dag aan hun anticonceptie te denken.

Anderen willen er liefst nooit aan denken.

Er zijn veel verschillende opties, bijvoorbeeld:

Je kan dit meegeven in de anticonceptiewijzer van Sensoa

3. Hormonen of niet?

In je lichaam zitten hormonen. In sommige anticonceptiemiddelen zitten ook

hormonen.

Die kunnen soms (tijdelijk) je lichaam, gezondheid of humeur beïnvloeden.

Vind je dat oké of wil je liever geen hormonen? Bespreek dit met je huisarts of

gynaecoloog. Die kan samen met jou kijken welk anticonceptiemiddel het best kan

werken voor jou.

4. Mogen je ouders of anderen het weten?

Sommige anticonceptiemiddelen moet je bij je hebben (bijv. de pil of een

condoom).

Bezoek het forum van Awel
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HOE KIES IK MIJN ANTICONCEPTIE?

Om minder pijn te voelen of minder bloed te verliezen tijdens je

maandstonden

•

Om je menstruatie te kunnen regelen of uitstellen•

Als middel tegen puistjes•

Om niet zwanger te worden•

...•

Elke dag, zoals de pil•

Elke maand, zoals de vaginale ring•

Om de paar jaar, zoals een spiraaltje•

Alleen als je seks hebt, zoals een condoom•

...•

PRAAT EROVER

Chat met JAC

Ma-vr: 13-19u.

Bel met Awel

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

Mail met JAC

Je krijgt een antwoord binnen de
2 werkdagen

https://www.allesoverseks.be/anticonceptie
https://www.allesoverseks.be/anticonceptie
https://awel.be/forum
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/chat/
tel:102
https://www.jac.be/mail


Bij andere middelen kan je niet zien dat je ze gebruikt (bijv. spiraaltje)

Je kan dit meegeven in de anticonceptiewijzer van Sensoa

5. Wil je ervoor naar de dokter?

Sommige anticonceptiemiddelen moet je door een arts laten 'inbrengen', zoals het

spiraaltje (in je baarmoeder) of het hormonaal implantaat (onder je huid).

Andere anticonceptiemiddelen moet je niet laten inbrengen, maar krijg je wel alleen

op voorschrift, zoals de pil of pleister.

Voor nog andere anticonceptiemiddelen moet je niet naar de dokter, zoals het

condoom.

Je kan dit meegeven in de anticonceptiewijzer van Sensoa

6. Wanneer wil je eventueel kinderen?

'Anticonceptie' betekent letterlijk: 'tegen bevruchting', dus om te vermijden dat je

zwanger wordt.

Lees ook: De pil: Wat zijn de voordelen en nadelen?

FOTO: Andi Rieger

Welk anticonceptiemiddel past bij jou?

DE ANTICONCEPTIEWIJZER VAN SENSOA 

Wil je heel binnenkort kinderen? Dan neem je bijvoorbeeld beter geen

spiraaltje, want dat plaats je meteen voor meerdere jaren.

•

Het kán natuurlijk wel als je dat handig vindt, maar bereken even

hoeveel het je zou kosten en of het dan de beste oplossing is voor jou.

•

Wil je nog niet meteen kinderen? Dan heb je veel opties.•

Wil je geen kinderen (meer)? Dan is sterilisatie misschien een optie voor jou.•

https://www.allesoverseks.be/anticonceptie
https://www.allesoverseks.be/anticonceptie
https://admin.watwat.be/anticonceptie/de-pil-wat-zijn-de-voordelen-en-nadelen
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