
Lippenstift en condoomgebruik
 
door: Jacqueline 

De meesten onder ons weten ondertussen weJ dat olie en condooms geen goede combinatle 
Is. We passen dus op met massage-olie en dergelijke. Toldat lemand op de Rode Draad begon 
over de olte die er in Jippensttft zit en die tijdens het pljpen met het condoom in aanraking 
komt.O help, daar had ik nou nog nooft aan gedacht. Zoo je door de lippenstift sneller een 
klapper kunnen krijgen? Kortom, tijd voor een onderzoekje. 

Ik ben aJlereerst een drogisterij binnengelopen 
om te informeren 
wat veor olie er in 
lippenstift zit en of 
erook 
lippenstiften 
bestaan zonder 
olie. Het antwoord 
was dat er 
zogenaamde 

minerals olien in lippenstift: zit, zeals paraffine 
of vaseline. Elke lippenstift moet olie bevatten, 
anders is hij niet smeerbaar. 
Daama heb ik gebeld met twee 
condoomfabrikanten, te weten LRC (van 
Durex) en de NVSH (van o.a. Concep en 
Euroglider) en ook met het COC (ver1<oopt 
Duo en Hot Rubber). Bij de laa15t genoemde 
kreeg ik na een aantal pogingen de juiste 
parsoon niet aan de telefoon, dus geen reaetie 
van daze zijde. 
De eerste reaetie van LRC blj monde van de 
heer van Dam was dat ze deze vraag nog 
ncoit hadden gehoord, maar dat hij het uit 
ging zoeken. Ik zou er over worden 
teruggebeld. Bij de NVSH werd ik te woord 
gestaan door de heer Julsing. Ook hij had nog 
nooit zoln vraag voorgeschoteld gekregen, 
maar hij had wei snel een antwoord paraat. 
Hij stelde dat het in theorie niet aan te raden 
is om een condoom met oliehoudende 
produkten te bewerken. Maar het gaat 
natuurtijk om een klein bootie, dus hij achtte 
het risico niet zo groot. 
De volgende dag nam Ferdinand Peters van 
LRC contact met me op. Hij vertelde me dat 
hij met wat drogisten contact op had 
genomen. Elke lippenstift tast in principe het 
rubber aan, dus dat is een probleem. Hij had 
met het laboratorium afgesproken wat testen 

te gaan doen. 
Overigens vertelde hij dat ze in Amerika bezig 
zijn met de ontwikkeling van een condoom 
van kunststof, dus niet van rubber. Maar dat 
zaj niet op korte tennijn op de Nedenandse 
markt verschijnen. Dit materiaal (Duron) zaJ 
wei tegen olie kunnen. 
Enkela waken later ward ik door de hear 
Peters teruggebeld met de uitslag van de test. 
Er waren drie lippenstiften gekocht, van hat 
merk Lancome, Invite en Theatre. Hiennee is 
sen condoom op de volgende wijze mae 
ingesmeerd: aen streep van 1 em breed 
rondom het condoom, op 5 em afstand van de 
tuit. Daama Iiet men het condoom een uur 
liggen. Er zijn drie soorten durex condcoms 
gab u kt, de benelu ,de mnt en de gl de . E 
zijn b1aas- en trektesten met de condooms 
gedaan. Ook zijn er condooms zonder 
lippenstift in de test gebruikt em de verschillen 
te kunnen bekijken. Het bleak dat die 
verschillen er nauwelijks waren. Blijkbaar zijn 

de waarden 
van de vetten 
vrij laag. "Hat 
viel me mee" 
aldus 
Ferdinand 
Peters. 
Kortom, geen 
van de 
fabrikanten 
raadt ons aan 

om extra maatregalen ta nemen. Maar mocht 
je desondanks neg twijfelen, dan vind je het 
misschien prettiger om met een condoom te 
pijpen en daama een andere ta gebruiken 
vcor het verdere wern. 
Tenslotte bedank ik de NVSH en voora! ook 
LRC voor hun medewerking. 
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