
In je puberteit maakt je lichaam plots een hele hoop chemische stoffen aan (hormonen) die je

lichaam veranderen:

Dit kan verwarrend of eng zijn. Want je weet niet op voorhand hoe je eruit gaat zien. Je wordt ook

iets emotioneler door al die hormonen. En mensen gaan je minder als kind en al wat meer als

volwassene beginnen behandelen.

Bij meisjes is de puberteit extra ingrijpend, want zij krijgen voor het eerst hun maandstonden of

menstruatie. Dan komt er elke maand een kleine hoeveelheid bloed uit je vagina. Je kan tampons,

een maandverband of een menstruatiecup gebruiken om het bloed op te vangen.

Wanneer begint de puberteit?

Dat is voor iedereen anders. Gemiddeld start je puberteit rond je 11 jaar.

Meisjes gemiddeld rond 10,5 jaar. Jongens rond 12,5 jaar.

Groeit jouw lichaam anders dan dat van iemand anders? Dat is heel normaal. Iedereen is uniek.

Meer weten?

Zie: Wat gebeurt er in de puberteit? op Allesoverseks.be
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Chat met Awel

Ma, di, do, vr: 17-22u. Wo, za: 16-
22u. Je kan even in de wachtrij
terechtkomen.

Door Allesoverseks.be 11-16 jaar

PUBERTEIT. WAT GEBEURT ER MET MIJN LICHAAM?

Je groeit sneller.•

Je huid wordt vetter. Daardoor kan je last krijgen van puistjes.•

Onder de oksels en op armen en benen gaat haar groeien.•

Bij jongens groeit er ook een baard en haar op de borst, buik en schouders.•

Je krijgt plots schaamhaar op en rond je geslachtsdelen.•

Je geslachtsdelen gaan groeien.•

Bij meisjes beginnen de borsten te groeien en worden ook de schaamlippen groter.•

Bij jongens worden de penis, de ballen en de balzak groter.•

Jongens krijgen bredere schouders.•

Meisjes krijgen meer rondingen.•

Je stem wordt dieper en zwaarder, vooral bij jongens.•

PRAAT EROVER

Mail met Awel

Antwoord binnen de 72u

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 CLB

Ga langs bij  het CLB van jouw
school

https://www.allesoverseks.be/wat-gebeurt-er-in-de-puberteit
https://awel.be/babbel#chat
mailto:brievenbus@awel.be
tel:102
https://www.onderwijskiezer.be/v2/clb/clb_zoek.php



