kleding, foto'secr.), oln evenTueel samen eea expositie te organiseren. Interesse? Bel
even naar De Rode Drand, tel: 020-6:H3366. Zij gelien je mijn tcl.nununer/adres weI.
LOES.
Beste redaceie,

Ik krijg weI eens klanten die zeggen allergisch Ie :tijn voor condooms. Ik SlUur dele klanren
rmruurlijk even hard weer weg, omda, ik denk dar ze me smoesje> verknpen om zo londer
condoom Ie mogen. TIXh vrnag ik me af of her echl niet moge/ilk is dar je overgevoel is bent
voor condooms. Ik zell" htb nameJijk regelmarig ccn heerje lasl van afscheiding enw.
Kunnen jllllie mij hier anrw()nrd op geven)
Monica

Monica,
Mogelijke allergieen tegen condooms besteen, maar komen weinig voor. Wanneer een
overgfNocligheid tegen oondoom bestoot, betreft dil meeslal een allergie tegen latex
loftewel rubber).
Een mogelijke oplossing zou don zijn om schapedarrncondoom te gt:lbruiken, maar deze
voldoen niet aan de wettelijke eisf1n ( Wf11 8esluit op rubber condooms l.
Een belere oplossing is om anti-allergic condooms te gebruiken, waarbij de latex een
speciale behandeling heeft gehad. Deze zijn niel m de winkel te koop, moor kurmen
rechtstreeks besteld worden bij de fabrikanl. De gebruiksoonwijzing is in het Engels. Daar
zijn verdcr oak zogenaomde kwontum·kortingen mogelijk wonneer ie wote hoeveelheden
condooms tegelijk besteh.
Een andere ollergie'mogelijkheid is in theorifl mogeliik, moor komI in de praktijk weinig
voor. Dot is een overgevoeligheid tegen een of meerdere stoffen die deel uitmokfln von het
glijmiddel en de evenluele oanwezige zaaddodende stof.
Wanneer ie de indruk hebt dot ie ollergi1>Ch bent voor rubber(latex) of voor stoffen in hflt
glijmiddel , is hel verstandig om dit uit te loten testen via huisarts of huidorts.
Je kunt den ken aan allergie wonneer ie binnen 24 uur ter plaalse klachten krijgt van ieuk
of huiduitslag. Er kan precies uitgezocht worden welke stof de boosdoener is en ie kunt
don zelf, via het etiket, bepalen of een bepaald condoom wei of niet ge1>Chikt is voor ie. Ik
rood jullie sowieso aon om condooms met aileen ba~isgliimiddej te gebruiken. Behalve de
dus zeer weinig voorkomende overgevoeligheid voor glijmiddelen ken ik geen schadelijke
effecten daarvan.
Ineke Schmidt/ Nellie Jans

Von de redactie:
No wat spellrwflrk komen wij via informatie van de condomerie Het Gulden Vlies

Amsterdam erac:hter dot ie allergisch kunt zijn voor antioccidanle, dit zit in latex.
He/aas staat niet op het efiket hoeveel van deze sto! er in het desbetreffende merk Lit,
ui/proberen dus. Wnl hebben we gehoord dot fir een condoom moet goon
vers<hijnen van siliconen aileen de rekbaorheid loot nag te wensen over.

Be~1(>

n:daktie,
IlIff.' Ik np h~zo~k I,,} de PClJ h~l'Ol'mde gtJ!mbt.rzidmpo/i van de GG&CD ,Mil de
G'roe"iJllrgW(.,f ( A1I1Jr~rddlil. red.) en dclar w,{ ik graa/; wal wer !fU'ljf.
He! W,IJ VlJOY lIIi} de liel'rle ket>· dal Ik da<lrheerJ King nadal }k. Vall vench,{lmde kanten had
g~h(){)rd dat}e dam' dUM/ellJ terlKhl kal1. 1\'(N/. I~kk#' a/'lOT/ielll zeg!
N" drie wartiel' u'achlm bell ik emde"}!:. tum de bellYI eTI frap /k eef! I/hltf!,lazcn hokJe In /Cam' Zlch
em blollde d"me aehle" een bllro 1J01/ormulJmm ber..i"dt. 7.e kl)let We vnnelld aall en zOl/der zrchzel/
V()(JI' te stel/m of Ie ~'ero/ll S(hllldl,~C1I VOVI' hel 1'lI1ge U/~lChlen bef!,lfl/ Ie h"'H vYtlfi,en 01' /lie til Ie llll1m.
A IJ eers!e IJfaagl ze naay 1111]" "ad"! m k/!!'daClI Zi£ ile ddt lie lu1't:>' ,,1101lle1ll bli}! Le hefhdall
h,/(!Y {Imag onvel'ftonl'baa" afJoj Zf mi} nid gehoo,.J heef!. lk heo'haalml)!1 "mu'lIOrd ell U,III!!
vrim&lijk 0/ ze mil em IIlmmM' wil gevcn zrdal We /Jaf! de /,J'(},~ell 'If Ujn.
A""", dat fi,aal xO/llam' 1IIet. <ell ,,"""'I<'" bm Ii" wal h'la" bet"eft UN! krljgen ai, ik d"'I()" M per,.
01' ,'Ic/ maar ze vraag! nog wd e"'en lIaal' de naam ['a" IW)II b"lla"!5 en /ladl' /l1I}1I 6~bo(JYtedal"'ii.
Tegen zoped kOl'turhtigheu:l leall zel(r lie 11m op dm Ik 1',lkree>' haar 01' em 1.'(11,. da/uril m aflS.
N", Ill<1g ile U'et1· {('arhten tot lIIi,,, IJltll/met' o/'xet'oepen wordf om 11,1</1' {I,· dokhr ,,/ ".e,.p!ce,~kl//ldl!<ete
gad/I. He! ondtl''Zwk wortl' f.'(1'1JO!/IPlf Sllel en I'{/tll'll/It IIIfgel'"erd hllt'Il·",1 er Weill'll! l're~Jllde 1.1·agell
kwt1We1I wn'I)~lt1alde kontakte1l (alsuf je mel Zld... kml u'(Jl'dm ah ;r h~t L'oor /lie:., doet).
Vreemd wnd ile hd dat je 1/001' etll aidslesf un "paf'tl' a/,praak tll","JI waken lern'i;1 fillj doo,' dt
teh/oou ~'erzekeI'Cl u'as dat die ondel'zMken geli}kti}dir; l/u!<etJntrd kOllCleu u'Ol'den. Niel dll""',
V"If/,e1Ide keer !itt it U'en' mooi lIa",- mijl1 hllirarlS. MisJ(hie1l 'lid 1I110JlNIiJ liM"" 11'<1 "til ,ftilk
p(l'fool1lijker e!I dllS IIml.felijke~
G ''fJd WI/J J Qk~ F3.
Vori6~ U"~~k

Sponsies
Reactie

Ik ben een vrOlJW von 36 en
heb regelmotig lost von
schimmelinfecties. Op zichzelf
geen drama wont met de
modiciitlfln von de huisarts ben
ik er zo weer vanof, maar ik
blijf toch met een poor vrogen
ziffen. Hoe ontstoat nou zo'n
schimmdinFectie? Hoe kun je
zelf de risico's ervon
beperken? In de nieuwe
voorlichtingsbrochure von de
SOA-stichting staat n;ets over
sch;mmelin fecties.
Verder w;1 ik reogeren op een
stukje in Black/;ght over
sponsjes. Jullie zeggen
nomelijk dot je een sponsje
moet wassen in heet water von
ten minste 80 groden, moor
dot Iijkt me heel last;g in een
bordeel. De meeste vrouwen
zullen n;et weten wanneer het
water precies 80 graden is en
het sponsie met zo heet
mogelijk kraanwoter wassen.
Zelf werk ik 0/ jaren met een
. spotJsje en was dit /iever met
ijskoud kraanwater. Ik gebruik
we/ elke dog een nieuwe dot
ik eerst goed u;fwas in een
dettoloploss;ng. Moor ik ben
het met ju{fie eens dot hef (ijncr
is om gewoon een poor dogen
vrij te nemen als ;e je dat kunt
permitteren.
Tina
l
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