
Onze medische rubriek wordt de komcnde nummers verzorgd door< Sylvia. Zij werkt als arts a1gemene gezondheidszorg bij de GGD 
Duin- en Bollenstreek in Katwijk. Sylvia is 38 jaar en moederH van twee kinderen. 
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De nadruk bij 
" 

voorlichtingscampagnes richting prostitutie ligt 
vaak bi j de geslachtsziekten. Oi t is niet zo vreemd als je 
bedenkt dat sinds een aantal jaren de dodelijke ziekte AIDS 
haar intrede heeft gemaakt. Maar het is lang niet het enige 
gezondheidsvraagstuk waar prosti tuees mee te maken kri jgen. 
Daarom wil ik beginnen met een andere thema, namelijk de 
anticonceptie. want het is weI zo dat de kans op een ongewenst 
zwangerschap toch veel maal grater is dan de kans op het 
krijgen van AIDS. 

voorbehoedsmiddelen dienen veilig en betrouwbaar te zijn 
en verder goedkoop en makkeli jk verkri jgbaar. Je begri jpt al 
dat geen enkel voorbehoedsmiddel aan a1 deze voorwaarden 
voldoet. Ik zal in het kort de mcest gebruikte op een rijtje 
zetten. 

Het condoom 
Over het nut en gebruik van condooms is al veel informatie 
verkrijgbaar, daarom haud ik het hier kart. Het condoom is het 
meest gebruikte voorbehoedsmiddel, omdat het ook beschermd 
tegen geslachtsziekten. Toch hebben sommige vrouwen behoefte 
aan een ander voorbehoedsmiddel naast het condoom. 

Het pessarium 
Het pessarium is 'uitgevonden' door Aletta Jacobs, de eerste 
vrouwelijk arts in Nederland-;: Het' pessarium is een soepel, 
rUbber koepeltje, met een buig~ame metalen spiraal in de rand 
en dient over de baarmoederhals te worden aangebracht. 
Hat moet altijd in combinatie met een zaaddodende middel 
worden gebruikt. Voor het inbrengen smeer je het dik in met 
zaaddodende pasta, deze werkt ongeveer een uur. Na dat uur 
moet je pasta bi jspuiten of schuimtabletten gebruiken. Acht 
uur na het laatste kontakt (langer kan ook) kun je het 
pessariuID verwijderen en schoonmaken. Het pessariurn werkt niet 
tegen geslachtsziekten. Bet is een redeli jk betrouwbaar 
voorbehoedsmiddel, hoewel niet 20 betrouwbaar als de pi 1 of 
het spiraa1. Er zijn geen bijwerkingen, een enkele keer kan de 
pasta de vagina irriteren. Het voordeel van een pessarium is 
dat je na het aanmeten geen medische bemoeienis nodig hebt bij 
de anticonceptie. (Het pessarium kan je ook gebruiken bij het 
werk als je ongesteld bent, omdat het het bloed ti jdeli jk 
opvangt. Dit is gezonder dan h~'gebruik van een spQnsje.) 

Voor de juiste maat dient het pessarium te worden 
aangerneten. Je krijgt dan tegelijk instrukties voor gebruik. 
Dit kan bij de buro's van de Rutgers stichting (in Amsterdam 
het Aletta Jacobshuis, tel: 020-6166222) en bij MR'70, tel: 
020-5245426. Voor een konsult inclusief nacontrole betaal je f 
29,-. De zaaddodende pasta kost f9,57 en kun je 10 a 15 keer 
gebruiken. 

Als je rneer inforrnatie wenst over een bepaald rniddel, schrijf 
dan gerust of vraag inlichtingen bij bovengenoemde instanties. 
In het volgende nummer van Vluggertjes wil ik de pil en de 
prikpil bespreken. 
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