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BACTERIËLE SOA´S

CHLAMYDIA

GONORROE

Er bestaan (helaas) veel Seksueel Overdraagbare
Aandoeningen, afgekort SOA, ze hebben 1 ding in
ieder geval met elkaar gemeen: ze kunnen
allemaal door seks worden overgedragen op je
bedpartner. Er bestaan verschillende soorten
SOA´s, er zijn er welke worden veroorzaakt door
een bacterie, een virus, insect of parasiet. Iedere
SOA heeft meestal een andere behandelmethode
nodig. Het is belangrijk jezelf te laten
behandelen omdat sommige SOA´s ernstige
gevolgen kunnen hebben als je ermee doorloopt!

Is een SOA die het meest voorkomt bij
hetero-, bivrouwen en he, ho, bi-mannen.
Deze SOA is ondanks dat ze vrij goed
bestrijdbaar is, niet zonder risisco, er
bestaat namelijk een kans tot verminderde
vruchtbaarheid. Er is ook een variatie, welke
LGV heet, deze SOA komt echter vooral bij
homomannen voor.

Heb je als (homo) –man last van een
geelgroene afscheiding? Dan heb je een
duidelijk symptoom van Gonorroe. Helaas zijn
er ook gevallen bekend dat het geheel
symptoomloos verloopt. Onveilige seks gehad?
Doe een SOA-test!  Deze SOA komt (veel)
minder vaak voor bij (hetero) vrouwen. 



SYFILIS

DONOVANOSIS

VIRALE SOA´S

Een SOA die veelal wordt vastgesteld bij
gay mannen. Onbehandelde Syfilis kan
vitale organen aantasten, dus behandeling
is echt een must!

En weke Sjanker. Deze twee SOA´s komen
relatief weinig voor in onze westerse wereld.
Echter we krijgen steeds meer een gemixte
samenleving, en dus is het niet volledig uit te
sluiten als je seksuele contacten hebt met
niet westerse  personen.

De virale Soa´s, die worden veroorzaakt door
een virus, zijn veel moeilijker of in sommige
gevallen helemaal niet te behandelen en/of
te bestrijden. Het enige wat dan nog mogelijk
is, is om de symptomen te behandelen en
met een gezonde levenswijze jezelf zoveel
mogelijk in optima forma te houden.



HIV

HEPATITUS B

HERPES

Dit virus kan AIDS veroorzaken,
onbehandeld en met name bij een lage
viral load, zal de ziekte tot de dood
kunnen resulteren. Echter wanneer je
jezelf bijtijds onder behandeling laat
stellen, is er door middel van medicatie
een mogelijkheid het proces af te
remmen. Het komt vaak voor dat iemand
drager is van het virus, zonder dat het
zich openbaart, maar daarmee wel
anderen kan besmetten als er geen
protectie wordt gebruikt (condoom).
Voorheen werd HIV gezien als een virus
wat zich vooral onder homomannen
voorkwam, echter blijken er in de huidige
tijd ook heel erg veel hetero en bi mensen
(zonder het te weten) besmet rond te
lopen.

Bij dit virus ´geneest´ 90% spontaan.
Echter er kunnen ernsitge complicaties
optreden, die kunnen leiden tot een
leverontsteking en levercirrose. Gelukkig
is er voor de risicogroepen (sekswerkers,
swingers en ho-le-bi) een mogelijkheid
om je te laten vaccineren. Belangrijk is
hierbij wel dat je de gehele serie van drie
injecties hebt gehad.

Dit virus zal ondanks dat de symptomen
bestreden zijn (blaasjes), altijd in het lichaam
aanwezig blijven en bij verminderde weerstand,
zoals met gebruik van middelen en of een
ongezond voedingspatroon weer de kop
opsteken. Belangrijk voor vrouwen is het om te
weten als je Herpes hebt, en je raakt zwanger,
hiervan melding te maken bij je verloskundige,
omdat in uitzonderlijke gevallen, afwijkingen aan
huid, ogen, en/of zenuwstelsel kunnen
voorkomen. Zo zal er tijdens de bevalling als er
blaasjes op de vagina zitten worden geopteert
voor een keizersnede.



GENITALE WRATTEN

PARASITAIRE SOA´S 

SCHURFT

De veroorzaker hiervan is HPV (Humaan
Papilloma Virus), het is een zéér
besmettelijke SOA, met als vervelend
gegeven dat maar 1% van de besmette
gevallen, daadwerkelijk de wratjes krijgt.

De parasitaire SOA´s worden zoals de
naam al aangeeft, veroorzaakt door een
parasiet. Ook door intiem huidcontact kun
je dus al besmet raken hiermee. Seksueel
contact is dus hierbij niet noodzakelijk!

De schurftmijt kruipt onder de huid,
veroorzaakt extreem veel jeuk en de
behandeling tegen Schurft kan enorm
veel tijd in beslag nemen. Veel mensen uit
Afrikaanse landen, kunnen Schurft bij
zich dragen. 



TRICHOMONAS

SCHAAMLUIS

TOT SLOT...

Deze SOA is gelukkig vrij gemakkelijk te
behandelen maar zorgt met name bij
vrouwen, voor vervelende symptomen
zoals: afscheiding met een penetrante
visachtige geur die op afstand
waarneembaar is! Bij mannen komen vaak
geen symptomen voor maar desondanks
als jij Trichomonas hebt, waarschuw je
bedpartner(s) zodat deze zich ook
kan/kunnen laten behandelen, om te
voorkomen dat je elkaar herbesmet of dat
bij wisselende contacten, meer
besmettingen gaan plaatsvinden. 

Aangezien tegenwoordig veelal de intieme
delen hetzij kaal, hetzij goed getrimt zijn,
is de Schaamluis eigenlijk van het
uitstervende SOA soort.

Om zoveel mogelijk op ´safe´ te spelen is
het belangrijk om een condoom te
gebruiken, let hierbij op kwaliteit,
houdbaarheid en gebruik voor anale seks
ook een condoom die hiervoor geschikt is.



SEKSWERKER

SOA´S EN ORAAL

Ben je sekswerker, krijg je allemaal
weleens te maken met een
´condoomklapper´, niet leuk en natuurlijk
even een paniekmomentje. Probeer
vooral rustig te blijven, ga niet met intiem
vloeistof spoelen, maar ga naar de
huisarts of  GGD, laat je testen zodra het
kan, en ondertussen uitsluitend veilige
seks hebben, met je eventuele (vaste)
bedpartners.

De tijd dat we nog in sprookjes geloofden
en dachten dat orale seks geen kwaad
kon, is geweest. Inmiddels weten we dat
bij orale seks, dus pijpen en beffen, toch
wel degelijk een risico is op een SOA,
weliswaar kleiner dan bij intiem vaginaal
of anaal contact, toch blijft het een risico,
waarbij je tevens ook een SOA kunt
doorgeven! Als je op ´safe´ wilt spelen is
het belangrijk om tijdens het pijpen een
condoom (met smaakje) te gebruiken, en
tijdens het beffen een beflapje.
Het gebruik van mondwater en het
veelvuldig poetsen van je tanden maken
niet dat je jezelf beschermt, maar maakt
je mond eigenlijk alleen maar
kwetsbaarder. De natuurlijke PH in je
mond raakt namelijk (tijdelijk) uit
evenwicht, en er kunnen door poetsen en
flossen kleine bloedinkjes ontstaan.

Om het risico te beperken zijn er een paar
tips voor handen welke belangrijk zijn om
na te leven, om eventuele besmetting te
voorkomen.
Neem geen sperma in je mond en slik ook
het zaad niet door.
Het vermijden van bloedcontact is heel
belangrijk, denk hierbij aan
menstruatiebloed.
Heb jij of je bedpartner een koortslip,
aften of bloedend tandvlees? Geen orale
seks is dan het meest veilige. 



VRAGEN? 

WWW.SEXPOWER.ONLINE

Heb je het vermoeden dat je een SOA
hebt? Of zijn er nog vragen? Je kunt in
dat geval altijd anoniem contact
openemen met het team van
SexPower.online! Wij zijn discreet,
ervaringsdeskundig en gespecialiseerd.
Uiteraard kun je voor alle (seks)-
gerelateerde vragen bij SexPower.online 
Taboeloos en zonder (voor)oordeel! 


