
 

 
 

Bio-Bits 
Voorbehoedsmiddelen 

 Ga naar www.schooltv.nl  

 Zoek de clip ‘voorbehoedsmiddelen’ 

 Bekijk de clip en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop als je gaat 

schrijven. 

1. Condoom 

Waar beschermt een condoom tegen? Noem 3 dingen 

1.………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Risico condom 

Wat is een risico bij het gebruiken van een condoom? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Hoe kan je dat voorkomen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Waar of niet waar? 

Zet een kruisje bij het juiste antwoord. 

1. Als je een condoom omdoet, knijp je het 

bovenste stukje van het condoom dicht  

Waar 

❑ 

Niet waar 

❑ 

2. Als je bent klaargekomen trek je je 

penis terug uit de vagina zonder het 

condoom vast te houden 

Waar 

❑ 

Niet waar 

❑ 
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3. Je gooit een gebruikte condoom altijd in 

de wc 

Waar 

❑ 

Niet waar 

❑ 

4. De pil 

Waar beschermt de pil NIET tegen? 

 Zwangerschap 

 Geslachtsziekten 

 AIDS 

5. Voorbehoedmiddelen en anticonceptiemiddelen 

Wat is het verschil tussen voorbehoedmiddelen en anticonceptiemiddelen? 

TIP: kijk op op: http://www.soaaids.nl onder ‘Veilig vrijen’ 

....…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.....………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Noem naast de pil nog 2 anticonceptiemiddelen. 

1.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. SOA 

Waar staat de afkorting SOA voor? 

 Seksuele Omgang met Anderen 

 Samen Overwinnen we Alles 

 Seksziekten door Orale en Anale seks 

 Seksueel Overdraagbare Aandoening 

 

http://www.soaaids.nl/


 

 
 

Waardoor kun je een SOA krijgen? Kruis alle goede antwoorden aan. 

 Vaginale geslachtsgemeenschap zonder condom 

 Elkaar met de handen aanraken 

 Anale geslachtsgemeenschap zonder condom 

 Zoenen 

 Zitten op een vieze wc-bril 

 Orale seks (pijpen en beffen) zonder condoom of beflapje 

 Zwemmen in een zwembad 

Extra 

Probeer deze vragen ook te maken. 

7. Meest voorkomende SOA 

Ga naar de site http://www.soaaids.nl/soa/soa_top10. 

Schrijf op wat de drie meest voorkomende SOA zijn. 

1.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zoek van de meest voorkomende SOA op wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn. 

Noem een gevolg voor de man en een gevolg voor de vrouw. 

Man.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vrouw.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.soaaids.nl/soa/soa_top10


 

 
 

Hoe kun je voorkomen dat je deze SOA krijgt? 

....…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.....………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 


