Stap voor stap
naar de gynaecoloog
Kinderen leren lopen, praten, schrijven,
spelen, dit zijn de natuurlijkste zaken ter
wereld. Maar zodra jonge meisjes hun eerste
stappen zetten in de wereld van de intimiteit
en seksualiteit, reageert men hier anders op.
Om diverse redenen kan hierbij hulp nodig zijn.
Het doel van deze folder is om op optimale
wijze het kind en zijn leefwereld te benaderen
wanneer er zich medische problemen voordoen.
Ouders
en
begeleiders
moeten
leren
communiceren met kinderen en dit reeds op heel jonge leeftijd. Wij geven U hierbij
enkele tips en wat info die ons toelaten gezamenlijk te praten over hun intimiteit.
Immers het lichaam van kleine, jonge meisjes, van tieners, van adolescenten en van
vrouwen is erg verschillend.

KLEINE, JONGE MEISJES
Niet iedereen weet het en het heeft zijn belang: vanaf de geboorte tot ongeveer de
zesde of achtste week is het meisje nog steeds onder invloed van haar moeders
hormonen. Daarom heeft ze soms een lichte witte afscheiding en zelfs een lichte
vaginale bloeding, de zogenaamde ‘pseudomenstruatie’. Geleidelijk verdwijnen de
oestrogenen van de moeder en de vulva van de baby verandert van uitzicht. Ze wordt
kleiner en ook de kleine schaamlippen verkleinen. Het gebeurt wel eens dat de kleine
schaamlippen verkleven en de ingang van de vagina versperren. Dat fenomeen heet
synechie en is voor vele mama’s een reden tot paniek. Zolang de baby echter normaal kan
plassen, is er niets aan de hand. Probeer zeker niet de kleine schaamlippen van elkaar los
te trekken.
Een paar jaar later, als het meisje ongeveer zeven à negen jaar is, krijgt ze ’s nachts
kleine opstoten van oestrogenen (het vrouwelijke hormoon) en komen er geleidelijk
ook androgenen (mannelijke hormonen) vrij, die beetje
bij beetje lichamelijke
veranderingen zullen teweegbrengen bij het kind. Door de vrouwelijke hormonen
krijgt het meisje krijgt soms last van witte afscheiding (leukorree). Haar
onderbroekje kan dus wel eens vuil zijn, maar dat is niet abnormaal. Soms krijgt het
meisje door de mannelijke hormonen ook een lijfgeur, wordt haar hoofdhaar ook wat
vettiger, en kan soms al enige schaambeharing optreden. Dit betekent echter niet
noodzakelijk haar puberteit inzet is.

DE ONTDEKKING VAN HET EIGEN LICHAAM
Heel wat ouders weten niet dat een kind rond de leeftijd van drie à vier jaar een
seksuele ontwikkeling kent en een ‘seksleven’ heeft. Die seksualiteit heeft uiteraard
niets te maken met die van tieners of volwassenen (omdat een kind geen seksuele
verbanden legt). De schaamstreek is gewoon een prettige lichaamszone om aan te raken.
Het is dus volkomen normaal dat een kind zich wel eens aanraakt of stimuleert. Het is
trouwens ook geen toeval dat meisjes
paardjerijden zo leuk vinden!
Later, tussen de leeftijd van vijf en zeven
jaar, zullen kinderen samen in hetzelfde bed
slapen elkaar ook graag aanraken en het
geslachtsdeel van de ander verkennen. Daar is
helemaal niets pervers aan, het is een
natuurlijk gedrag bij kinderen en zelfs een
noodzakelijke fase in de ontwikkeling van de
eigen seksualiteit. Ouders moeten hun kind
alleen wel aanleren om respect te hebben
voor het eigen lichaam en om zich in te houden
als er andere mensen bij zijn. Het kind zal vanzelf schaamte leren voelen in het
openbaar en zich terugtrekken om niet aan anderen te tonen dat het zich ontwikkelt.
Toch moet voldoende aandacht besteed worden aan al die gedragingen en aan wat er
eventueel achter schuilgaat, want helaas krijgen sommige kinderen te maken met
abnormale situaties (seksuele aanrakingen, pornografie, enz.).

HYGIËNE EN HET AANLEREN VAN HET INTIEME TOILET
Om een meisje correct te wassen, moeten alle kleine plooien heel zorgvuldig
schoongemaakt worden. Het minste restje vuil kan immers irritaties en zelfs infecties
veroorzaken. Daarvoor is niets doeltreffender dan gewoon water en een beetje
neutrale zeep (met een lichtzure pH). Als een meisje oud genoeg is om zelf naar het
toilet te gaan en zich te wassen, moeten wij haar de juiste gewoonten aanleren:
1.

Benadruk dat ze zich altijd
van
voren
naar
achteren
afveegt met toiletpapier of
een vochtig doekje.

2. Leer dat ze geen restjes vuil
(stukje toiletpapier, urine of
ontlasting)
mag
vergeten
tussen de grote en de kleine
schaamlippen om het risico op
een irritatie of infectie te
vermijden.

3. Blijf helpen zolang dat nodig is totdat ze helemaal juist en zelfstandig haar
intiem toilet kan verzorgen.
Wat als het onderbroekje vuil is?
 Panikeer niet en wees ook niet geschokt (wat witte afscheiding die vlekken
achterlaat in het slipje is een normaal lichamelijk verschijnsel).
 Raadpleeg een arts als de afscheiding gepaard gaan met bloed of een vieze geur
(bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een vreemd lichaam in de vagina).

 Onthoud dat er een verband kan zijn met een infectie van de luchtwegen
(sinussen of longen bijvoorbeeld) en dat de afscheiding gekleurd kan zijn door
kiemen die de infectie veroorzaken.

PUBERTEIT: BEGIN TOT EINDE
Als de puberteit in aantocht is…
Bij meisjes begint de puberteit rond tien à elf jaar: ze krijgen borstjes, groeien
sneller en hun lichaam krijgt een veranderde vetverdeling. Dat is een normaal
lichamelijk verschijnsel, want de vetmassa speelt een belangrijke rol tijdens de
puberteit. Zolang die gewichtstoename niet al te groot is, verdwijnt ze wat later
vanzelf.
Het kind mag niet bang zijn van het eigen lichaam en van alle veranderingen die deze
periode met zich meebrengt. Daarom is het belangrijk om erover te praten. Leg uit dat
het normaal is dat er zowat overal haartjes opduiken en dat dit niks mannelijks is.
Alle vrouwen hebben immers haartjes die het lichaam beschermen tegen de koude en
tegen infecties, vooral op de gevoeligste plekjes.
Zo is het ook volkomen normaal dat
meisjes op een dag hun menstruatie
krijgen. Het moet gezegd dat die
tegenwoordig vroeger optreedt dan in
het verleden. Vroeger kwam de eerste
menstruatie gemiddeld op veertien- of
vijftienjarige leeftijd, maar vandaag
krijgen
de
meisjes
hun
eerste
menstruatie rond dertien jaar, maar
sommigen al op tien à twaalf jaar.
Dankzij die menstruatie weten ze dat ze
later een baby zouden kunnen krijgen.
Toch is het menstrueren niet altijd even gemakkelijk voor meisjes, zeker niet in het
begin… Want de cycli zijn dan meestal niet regelmatig. De eierstokken hebben nog niet
helemaal begrepen hoe ze met het lichaam moeten ‘meegroeien’. Het is een beetje zoals
leren schrijven: in het begin kunnen we niet eens mooi op de lijntjes schrijven en vormen
we de letters niet op de juiste manier, maar op een dag valt alles mooi op zijn plaats.
Zo gaat het ook bij de regels! In het begin is het moeilijk om die te aanvaarden: meisjes
zijn verlegen en zelfs boos. Ze vinden het echt helemaal niet leuk dat ze vaginaal
bloedverlies hebben. Mettertijd regelt de lichamelijke klok zich echter vanzelf en
ervaren meisjes hun menstruatie meer als iets natuurlijks. Bovendien kan ze later naar

wens worden geregeld dankzij veilige en doeltreffende middeltjes, zodat meisjes er
niet altijd last van hebben.
In de puberteit veranderen veel meisjes
ook van gedrag. Ze willen in de smaak
vallen, gaan op zoek naar een eigen
identiteit en willen een persoonlijk
imago ontwikkelen. Daardoor ontstaan
vaak conflicten met zichzelf en met hun
omgeving. Zij weten immers niet goed
meer wie ze zijn (een kind of al een jonge
vrouw?). Blijf met hen contact houden,
dat is immers een goede basis om te
communiceren. Stel ze gerust en zeg
dat we van ze houden zoals ze zijn.
Een kind dat zich geliefd voelt en gerustgesteld wordt, zal doorgaans veel minder
agressief reageren en zich toleranter opstellen tegenover de ouders.
Als de puberteit voorbij is:
Vaak is dit de periode wanneer het eerste bezoek bij de gynaecoloog plaatsvindt.
Het meisje heeft dan ook wel eens nood aan een dialoog over sexuele interesses. Het
meisje kan alleen raadplegen of bijvoorbeeld samen met haar moeder wanneer zij dit
wenst. Een meisje moet de gelegenheid krijgen om deze stap te zetten want het gaat
uiteindelijk om haar toekomst.
Veel meisjes zijn echter angstig voor dit eerste medisch contact, ze weten niet wat
hen te wachten staat. Geruststelling vanwege haar onmiddellijke omgeving en ook
vanwege de arts zijn hier zeer belangrijk.

WANNEER MOET JE MET EEN MEISJE NAAR DE GYNAECOLOOG?
Als er sprake is van:
 een abnormale afscheiding of irritaties van de vulva
 een vermoeden van seksuele aanrakingen of incest;
 abnormaal vaginaal bloedverlies;
 een te snelle ontwikkeling van de puberteit;
 overvloedige maandstonden;
 onverklaarde buikpijn;
 het niet kunnen inbrengen van een tampon;
 uitblijven van de maandstonden met meer dan 6 maanden;
 belangrijke acne;
 nog geen maandstonden op 16 jaar.
Wat mag het meisje verwachten van een eerste bezoek aan de gynaecoloog?

De gynaecoloog zal vooral:
 controleren of het vrouwelijke ontwikkeling normaal is (haargroei, acne,
borstontwikkeling, lichaamsgewicht, enz.);
 het meisje over een heleboel zaken geruststellen (gebruik van tampons,
zweten, intieme hygiëne, seksuele betrekkingen enz.);
 het meisje informeren over hoe belangrijk het is om het lichaam en de intieme
gezondheid te beschermen (contraceptie, voorbehoedmiddel, seksueel
overdraagbare aandoeningen, morning-afterpil, vaccin tegen baarmoederhalskanker, enz.).
Het gynaecologisch onderzoek is helemaal geen pijnlijk gebeuren, alles wordt aan de
leeftijd van het kind aangepast, zo vergaand onderzoek vereist is wordt soms een
lichte sedatie voorgesteld.

SEKSUELE BETREKKINGEN
Het is vaak niet gemakkelijk voor ouders om de seksualiteit van hun kinderen te
aanvaarden (ook het omgekeerde is waar), maar oogkleppen zijn nergens goed voor.
Jongeren zijn immers wel degelijk al vroeg seksueel aktief, zoals blijkt uit de
recentste cijfers:
30% van de 15-jarigen is al seksueel aktief
70% van de 17-jarigen heeft al seksuele betrekkingen gehad.
Ouders moeten hun kinderen dus goed voorbereiden en ze zo vroeg mogelijk
informeren.
Denken meisjes wel aan bescherming? Voorbehoedsmiddelen?
Jongeren weten niet altijd wat risicogedrag nu eigenlijk inhoudt. Meisjes zijn bang dat
ze zwanger zullen geraken, maar gebruiken toch niet altijd een condoom als ze vrijen.
Ze spelen gevaarlijk en zijn er zich niet altijd van bewust zijn. Het aantal abortussen
in ons land daalt overigens niet… Integendeel, dat aantal stijgt want grotendeels
omdat de pil wordt vaak vergeten: 60% van de meisjes geeft toe regelmatig haar pil te
vergeten en 40% vergeet haar pil zelfs meermaals per jaar. Vergeten is uiteraard
menselijk (we vergeten allemaal wel eens onze antibiotica in te nemen als we ziek zijn,
toch?). Een pil vergeten is geen drama, op voorwaarde dat het meisje zich daarna
verantwoordelijk gedraagt.
Een condoom gebruiken bij elk seksueel contact is belangrijk denk maar aan seksueel
overdraagbare aandoeningen (dubbele bescherming) en meisjes moeten geïnformeerd
worden over de morning-afterpil, je weet immers maar nooit…
Minder dan één op vier seksueel actieve jongeren is bang voor aids.

WAT IN VERBAND MET HET PAPILLOMAVIRUS?
Het meest voorkomende seksueel overdraagbare infectie is de infectie met het
papillomavirus. Ze kan in sommige gevallen aanleiding geven tot kanker van de
baarmoederhals, de vulva, de vagina of de anus. Ook kunnen er genitale wratten
ontstaan, de zogenaamde condylomen.
Veel jongeren weten niet dat dit virus
overgedragen wordt bij het vrijen, en ook
via huidcontact. Er hoeft dus niet
noodzakelijk een penetratie te zijn opdat
het virus zou worden overgedragen van de
ene partner op de andere. Wat betekent dat
het in dit specifieke geval niet volstaat om
ter bescherming een condoom te dragen.
Daarom is het voor meisjes nuttig om zich
te laten inenten tegen de vormen van het
papillomavirus die het vaakst voorkomen bij
baarmoederhalskanker. Sinds kort bestaan
er twee HPV vaccins. Het ene vaccin (Cervarix) beschermt tegen infectie met HPV types
16 en 18. Het andere vaccin (Gardasil) beschermt tegen dezelfde HPV types en ook tegen
HPV types 6 en11 (deze laatste twee HPV types veroorzaken genitale wratten).
Idealiter moet het vaccin voor het eerste seksuele contact worden uitgevoerd.
In België worden twee vaccins grotendeels terugbetaald door het ziekenfonds, voor
zover ze worden toegediend vanaf de leeftijd van twaalf jaar en voor het verstrijken
van het achttiende levensjaar (een meisje dat nog geen negentien is, kan zich dus op
kosten van het ziekenfonds laten inenten).
Ook na die leeftijd kan het vaccin nog worden toegediend, maar dan zijn de kosten
volledig ten laste van de patiënt.
Ons land heeft ervoor gekozen om in de eerste plaats jonge meisjes in te enten, maar
bepaalde gegevens wijzen erop dat elke seksueel actieve vrouw kan worden ingeënt
(zelfs na seksuele betrekkingen geniet ze nog van een bescherming, want de kans op een
besmetting met een van beide virussen type 16 of 18, bedraagt dan nog 1 op 1000).
Door vooral jonge meisjes te vaccineren hoopt men de overdracht van het
papillomavirus te kunnen beperken en aldus het aantal kankergevallen terug te
schroeven. Achttienjarige meisjes hebben tegenwoordig gemiddeld drie verschillende
partners gehad. Als een meisje drie partners had en de jongen ook, verhoogt uiteraard
haar risico op besmetting.
Een uitstrijkje om het papillomavirus op te sporen bij jonge meisjes?
Vaccineren betekent niet dat je nooit meer op controle hoeft voor een uitstrijkje.
Het vaccin beschermt immers alleen tegen de meest voorkomende hoog-risico types van
het papillomavirus, maar niet tegen alle types. Het blijft zinvol om eens om de twee à
drie jaar te raadplegen voor een uitstrijkje. Voor de leeftijd van 25 jaar wordt het
uitstrijkje niet aanbevolen aangezien het virus dan bijna altijd van zelf verdwijnt.

