
 
 

Wel seks, niet zwanger 
Voorbehoedsmiddelen 
 

 

 

 
  



 
 

Voorbehoedsmiddelen: welke soorten zijn er? 
 

 
 

  



 
 

Anticonceptiepil 
 

Wat is het? 
De anticonceptiepil is een pilletje dat hormonen 
aan je lichaam geeft. Er zijn veel verschillende 
soorten pillen. Wat voor jou het meest geschikt 
is, kun je best met je huisarts overleggen. 
 

 

Hoe gebruik je het? 
Je neemt elke dag één pilletje, best op hetzelfde tijdstip. Aan het einde van 
de strip neem je meestal één week geen pilletje, maar dit is afhankelijk van 
pil tot pil. Lees daarom aandachtig de bijsluiter of vraag raad aan je 
apotheker. Na deze ‘stopweek’ begin je gewoon met een nieuwe strip. 
 

Voordelen 
 Je weet wanneer je ongesteld wordt 

 Je kunt je ongesteldheid uitstellen door de stopweek over te slaan 

 Je hebt vaak minder last van je ongesteldheid 
 

Nadelen 
 Je kunt de pil vergeten te nemen 

 Soms zijn er bijwerkingen zoals hoofdpijn en gespannen borsten 

 Ze beschermt niet tegen soa’s (seksueel overdraagbare 
aandoeningen) 

 Ben je ziek(diarree, overgeven)? Of moet je antibiotica slikken? Dan 
kan het zijn dat je pil minder of zelfs geen effect heeft. Vraag dit 
steeds goed na bij je huisarts of apotheker 

 

Kostprijs 
De pillen verschillen sterk in prijs. Sommige pillen zijn goedkoper omdat 
deze voor een deel terugbetaald worden door het ziekenfonds. De 
gemiddelde prijzen liggen tussen de 10 en 35 euro voor een doos voor drie 
maanden.   
Jongeren onder de 21 jaar krijgen op alle pillen een extra korting. Hierdoor 
zijn sommige pillen gratis voor -21 jarigen.  

  



 
 

Vaginale ring 
 
Wat is het? 
De ring is een buigzame kunststof die je in je vagina 
draagt. De ring geeft hormonen af aan je lichaam, 
daarmee ben je één maand beschermd tegen 
zwangerschap. 
 
 

 

Hoe gebruik je het? 
Je brengt de ring in je vagina aan, net als een tampon. Je draagt hem drie 
weken, zonder dat je hier iets van voelt. Na drie weken haal je de ring 
eruit. Dan heb je een ringvrije week en in deze week word je ongesteld. Je 
blijft wel beschermd tegen zwangerschap tijdens de ringvrije week. Na 
deze week breng je een nieuwe ring in. 
 

Voordelen 
 Je hoeft er maar twee keer per maand aan te denken 

 Je weet wanneer je ongesteld wordt 

 Je kunt je ongesteldheid uitstellen door de ringvrije week over te 
slaan 

 Overgeven of diarree hebben geen invloed op de werking van de 
ring 

 

Nadelen 
 Soms zijn er bijwerkingen zoals hoofdpijn en gespannen borsten 

 Je kunt na vier weken vergeten om een nieuwe ring in te brengen 

 Beschermt niet tegen soa’s 
 

Kostprijs 
Een doosje met 3 vaginale ringen (voor drie maanden) kost ongeveer 39 
euro. Er is geen tussenkomst van het ziekenfonds voorzien.  
Als je jonger bent dan 21 jaar, krijg je korting en betaal je ongeveer 30 
euro. 

  



 
 

Anticonceptiepleister 
 

Wat is het? 
De anticonceptiepleister is een dunne, flexibele pleister van 
4,5 bij 4,5 centimeter die hormonen afgeeft. De hormonen 
zorgen ervoor dat je niet zwanger wordt. 
 
 

Hoe gebruik je het? 
Je plakt de pleister op je huid. Dit kan overal, behalve op je borsten en 
bovenbenen. Je doet dit één keer per week gedurende drie weken. De 
vierde week hoef je geen pleister te plakken, je wordt dan ongesteld. In 
deze pleistervrije week blijf je wel beschermd tegen zwangerschap. 
 

Voordelen 
 Je hoeft er maar één keer per week aan te denken 

 Je weet wanneer je ongesteld wordt 

 Je kunt je ongesteldheid uitstellen door de pleistervrije week over te 
slaan 

 Blijft betrouwbaar bij overgeven en diarree 

 Je kunt met deze pleister gewoon gaan zwemmen of douchen 
 

Nadelen 
 Er kunnen bijwerkingen zijn zoals hoofdpijn en gespannen borsten 

 Je kunt vergeten om een nieuwe pleister te plakken 

 Je kunt de pleister zien zitten 

 Beschermt niet tegen soa’s 

 Let op! Bij overgewicht (obesitas) werkt de pleister niet goed  
 

Kostprijs 
De richtprijs is 34 euro voor 9 stuks (3 maanden). Er is geen tussenkomst 
van het ziekenfonds voorzien.  
Ben je jonger dan 21, dan krijg je korting en betaal je maar 25 euro. 

  



 
 

Het spiraaltje 
 

 Wat is het? 
Een spiraaltje wordt door een dokter in je baarmoeder 
geplaatst. 
Je hebt twee soorten 

1. Hormoonspiraaltje: de hormonen in het spiraaltje zorgen ervoor dat 
je niet zwanger wordt. Het beschermt je vijf jaar lang. 

2. Koperspiraaltje: het koper in dit spiraaltje zorgt ervoor dat je niet 
zwanger wordt. Het koper is niet ongezond voor je lichaam. Dit 
spiraaltje beschermt je vijf tot tien jaar tegen zwangerschap. 

 

Hoe gebruik je het? 
Voor een spiraal ga je naar een huisarts of gynaecoloog. Je krijgt dan eerst 
een inwendig gynaecologisch onderzoek. Het plaatsen van het spiraaltje 
duurt daarna enkele minuten, onder plaatselijke verdoving of met een 
pijnstiller. 
 

Voordelen 
 Het spiraaltje is heel betrouwbaar: je kunt het niet vergeten 

 Je hoeft er maar één keer om de vijf of tien jaar aan te denken 

 Blijft betrouwbaar bij overgeven of diarree 

 Hormoonspiraaltje: je ongesteldheid is meestal korter, lichter en 
doet minder pijn 

 Koperspiraaltje: als je geen hormonen wilt gebruiken is dit een 
goed alternatief 

 

Nadelen 
 Geen bescherming tegen soa’s 

 Een dokter moet de spiraal inbrengen 

 Het inbrengen kan pijnlijk zijn 

 Je kunt met een spiraaltje je ongesteldheid niet uitstellen 

 Hormoonspiraaltje: je kunt tussendoor bloeden 

 Koperspiraal: je ongesteldheid kan langer duren en je kunt meer 
bloedverlies hebben 

 

Kostprijs 
Hormonaal spiraal: tussen de 110 en 150 euro. Ben je jonger dan 21 jaar 
dan kan het gratis zijn. 
Koperspiraal: tussen 20 en 40 euro. Sommige merken van het koperspiraal 
zijn gratis voor meisje jonger dan 21.  

http://www.allesoverseks.be/seks-van-a-tot-z/hormonaal-spiraal
http://www.allesoverseks.be/seks-van-a-tot-z/koperspiraal


 
 

Prikpil 
 

Wat is het? 
De prikpil is een hormooninjectie en dus geen pilletje 
dat je moet innemen. Één injectie beschermt je twaalf 
weken lang tegen zwangerschap. 
 
 
 

Hoe gebruik je het? 
Een huisarts of gynaecoloog geeft je een injectie één keer om de drie 
maanden. Je moet dus steeds een afspraak maken met een dokter. 
 

Voordelen 
 Je hoeft er maar één keer om de twaalf weken aan te denken 

 Je bent minder vaak ongesteld. Als je de prikpil langer dan één jaar 
gebruikt, blijft je ongesteldheid meestal helemaal weg  

 Blijft betrouwbaar bij overgeven en diarree 
 

Nadelen 
 Je moet elke twaalf weken (3 maanden) naar de dokter om de 

injectie te krijgen 

 Als je bijwerkingen hebt bij het gebruik van de prikpil kun je niet 
ineens stoppen 

 De hormonen blijven drie maanden in je lichaam 

 Als je stopt met de prikpil kan het even duren voor je weer 
vruchtbaar bent 

 Beschermt niet tegen soa’s 

 Je kunt tussendoor bloeden 
 

Kostprijs 
Per injectie betaal je ongeveer 2 euro en de kosten van je doktersbezoek. 

  



 
 

Hormoonstaafje 
 

Wat is het? 
Het hormoonstaafje is zo groot als een lucifer. Elke dag 
geeft het staafje hormonen af aan je lichaam. Het staafje 
blijft drie jaar in je bovenarm zitten en beschermt je in 
deze periode tegen zwangerschap. 

 
 
Hoe gebruik je het? 
Het staafje wordt in je bovenarm ingebracht door een huisarts of 
gynaecoloog. 
 

Voordelen 
 Je moet er maar één keer om de drie jaar aan denken 

 Het staafje is gemakkelijk te verwijderen en de plaatsing is vrijwel 
pijnloos 

 Eenmaal het staafje geplaatst is, is het niet meer te zien en bijna 
niet meer te voelen 

 Blijft betrouwbaar bij overgeven en diarree 

 Minder of geen pijn tijdens je ongesteldheid 
 

Nadelen 
 Een dokter moet het staafje inbrengen 

 Je kunt in het begin bijwerkingen hebben zoals hoofdpijn en 
gespannen borsten 

 Geen bescherming tegen soa’s  

 Het is niet te voorspellen wanneer je ongesteld wordt 

 Je kunt tussendoor bloeden 
 

Kostprijs 
Het hormoonstaafje kost ongeveer 144 euro. Er is geen tussenkomst van 
het ziekenfonds voorzien.  
Meisjes jonger dan 21 jaar krijgen korting en betalen ongeveer 36 euro.  

  



 
 

Mannencondoom 
 

Wat is het? 
Een (mannen)condoom is een elastisch hoesje, 
meestal van dun rubber, dat je om de stijve penis 
doet. Het condoom vangt het sperma op en 
beschermt zo tegen een zwangerschap. 
 

Een condoom is het enige middel dat tegen zwangerschap EN soa’s 
beschermt. 

Hoe gebruik je het? 
Een condoom aandoen kan in 10 seconden. 

o Stijve penis? Open meteen de verpakking van het condoom 
o Hou het topje van het condoom tussen wijsvinger en duim  
o Zet het condoom op je penis en rol hem helemaal af 
o Doe verder met wat jullie bezig waren 
o Na het orgasme verwijder je het condoom, dit voor de penis weer 

slap wordt. Dit om lekken en geknoei te vermijden. Knijp het met 
sperma gevulde reservoir wat af, en trek het condoom af. Knoopje 
erin, en wegsmijten 

o Nog eens? Doe gerust, maar wel met een nieuw condoom! 
 

Voordelen 
 Het condoom is het enige voorbehoedsmiddel dat óók beschermt 

tegen soa’s 

 Je hoeft niet eerst naar de dokter 

 Je moet er enkel aan denken als je seks gaat hebben (zorg dus dat 
je er altijd één bij de hand hebt) 

 Het is op veel plaatsen te koop 

 Er komt geen sperma in de vagina 
 

Nadelen 
 Een condoom kan scheuren, lekken of afglijden. Daardoor is het 

minder betrouwbaar als voorbehoedsmiddel 

 Je kunt een condoom maar één keer gebruiken 
 

Kostprijs 
Een gewoon condoom kost ongeveer 0,20 euro.  
Specialere condooms kunnen tot 1 euro per stuk kosten. 
Je kunt gratis condooms krijgen in het Sociaal Huis. Vraag ernaar bij je 
maatschappelijk werker! 



 
 

Vrouwencondoom 
 

Wat is het? 
Het vrouwencondoom is een condoom dat in de vagina 
wordt ingebracht, waardoor het sperma niet in de 
baarmoeder kan komen. Het vrouwencondoom 
beschermt ook tegen soa’s en tegen zwangerschap, net 
als het mannencondoom. 

 
Hoe gebruik je het? 
Je brengt de ring, die aan de onderkant van het vrouwencondoom zit, in in 
je vagina. De ring rondom de opening van het condoom blijft aan de 
buitenkant van de vagina. 

 
Voordelen 

 De vrouw kan het condoom zelf inbrengen op momenten dat ze 
seks heeft 

 Het vrouwencondoom moet niet direct na de seks verwijderd 
worden 

 Hygiënisch bij ongesteldheid 

 
Nadelen 

 Het vrouwencondoom is zichtbaar aan de buitenkant 

 Niet elke vrouw vindt het makkelijk om in te brengen 

 Het is relatief duur in vergelijking met het mannencondoom 

 Je kunt het vrouwencondoom maar één keer gebruiken 

 
Kostprijs 
Per vrouwencondoom betaal je ongeveer 2 euro. 

  



 
 

Onveilige seks gehad: wat nu? 
 

Tijdens de seks kan er soms iets mislopen, waardoor je het risico loopt om 
zwanger te worden.  
Dat is bijvoorbeeld het geval als 

 je helemaal geen voorbehoedsmiddel gebruikt 

 het condoom gescheurd is of afgegleden 

 sperma terechtgekomen is rond of in de vagina 

 je één of meerdere pillen bent vergeten in te nemen 

 je één dag te laat gestart bent met een nieuwe pilstrip/een nieuwe 
anticonceptiepleister/vaginale ring 

 je last hebt van braken of hevige diarree bij pilgebruik 

 het spiraaltje uitgedreven werd 

 je antibiotica neemt waardoor de pil minder betrouwbaar wordt 
 
In deze gevallen kun je nog steeds kiezen voor de morning-afterpil. Zo zorg 
je ervoor dat je niet zwanger zult worden.   

 

De morning-afterpil 
 

Hoe werkt het? 
De morning-afterpil is een pil die je kunt 
nemen als je onveilige seks hebt gehad. De 
morning-afterpil is geen 
voorbehoedsmiddel, maar een noodpil. 
Deze noodpil voorkomt de bevruchting, 
waardoor je dus niet zwanger wordt. Het 

heeft niets te maken met abortus. 
 

Hoe gebruik je het? 
De morning-afterpil is één pilletje dat je zo snel mogelijk (maar ten laatste 
binnen de 72 uur) na onveilige seks moet innemen.   
 

Kostprijs 
De gewone morning-afterpil kost 10 euro.  
Als je jonger bent dan 21 jaar betaal je minder dan 1 euro. 
 

  

http://www.allesoverseks.be/seks-van-a-tot-z/zwangerschap
http://www.allesoverseks.be/taxonomy/term/101
http://www.allesoverseks.be/seks-van-a-tot-z/condoom
http://www.allesoverseks.be/seks-van-a-tot-z/sperma
http://www.allesoverseks.be/seks-van-a-tot-z/vagina
http://www.allesoverseks.be/themas/anticonceptie-zwangerschap/iets-misgelopen/wat-doe-ik-als-ik-de-pil-vergeten-ben
http://www.allesoverseks.be/seks-van-a-tot-z/pilstrip
http://www.allesoverseks.be/seks-van-a-tot-z/anticonceptiepleister
http://www.allesoverseks.be/seks-van-a-tot-z/vaginale-ring
http://www.allesoverseks.be/seks-van-a-tot-z/spiraaltje
http://www.allesoverseks.be/seks-van-a-tot-z/pil


 
 

Ongepland of ongewenst zwanger 
 
Is je zwangerschap ongepland? Dan kan een moeilijke periode volgen 
waarin je een keuze moet maken: een abortus, het kind houden of 
afstaan. Het kan een zwaar en moeilijk beslissingsproces zijn waarin 
tegenstrijdige gevoelens en overwegingen elkaar afwisselen. Maar er is 
geen foute beslissing, wat je ook kiest. 
 

Abortus 
Abortus of zwangerschapsafbreking is het beëindigen van de 
zwangerschap.  
 
In België kan dat tot 12 weken na de bevruchting. 
Er bestaan twee methodes voor abortus: via inname van de abortuspil of 
via curettage.  
 
In Vlaanderen wordt een zwangerschapsafbreking meestal in een 
abortuscentrum uitgevoerd. 
 
Voor meer informatie of hulp over abortus kun je een afspraak maken bij je 
huisarts of gynaecoloog. 
  



 
 

Interessante tips en weetjes 
 

 Er is geen minimumleeftijd voor een eerste bezoek aan de 
gynaecoloog. Jonge meisjes kunnen er naartoe op het moment van 
hun eerste menstruatie, hun eerste seksuele betrekking of omdat 
ze zich vragen stellen over hun lichaam of hun seksualiteit. 
 

 Het Vlaams Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker geeft 
vrouwen van 25 tot en met 64 jaar de kans om elke drie jaar een 
uitstrijkje te laten nemen bij de gynaecoloog. Het onderzoek van 
het uitstrijkje is meestal gratis. Je betaalt enkel de consultatie bij je 
huisarts of gynaecoloog. Een deel hiervan krijg je terug via je 
ziekenfonds. 

 

 Je kunt bij je huisarts of gynaecoloog terecht voor een SOA-test. Dit 
is aan te raden als je onveilig gevreeën hebt of bij de start van een 
nieuwe relatie, wanneer jij of je partner in het verleden 
verschillende bedpartners gehad hebben. 

 

 Op de website www.allesoverseks.be vind je meer informatie over 
verschillende onderwerpen zoals seks, relaties, anticonceptie, … 

  

http://www.allesoverseks.be/


 
 

Notities 
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