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Voorwoord.

Wij zijn Loes en Tess, huisgenoten
en studie-buddy’s geneeskunde.
Maar bovenal dikke vriendinnen
met een gezamenlijke voorkeur
voor ‘Dirty-talk’.
Zes jaar lang beleefden wij een bruisend
studentenleven: wilde avonden dansen
in de kroeg en bij zonsopkomst een poging
doen ons (bij voorkeur eigen) bed terug te vinden.
Maar er werd niet alleen gefeest: wekenlang blokken in de
Universiteitsbieb voor tentamens, bijzondere stages en tussen
alle activiteiten door alles leren over de geneeskunst.
Het aantal keren dat wij in deze jaren te maken kregen met:

- Wanhopige huisgenoten, vanwege een vergeten pil.
- Vriendinnen die in paniek bellen over het mogelijk
hebben van een soa.
- Eerlijke verhalen die boven komen drijven bij het
doen van een drankspelletje.
- Het zien van nog zo veel taboes onder (jonge) vrouwen
wanneer het over hun vrouwelijk schoon gaat.
valt niet meer op twintig handen te tellen. De combi van de studie
geneeskunde en student zijn brengt ons op bijzondere plekken.
Medestudenten vertrouwen jou hun (letterlijk) diepste geheimen toe
en in het ziekenhuis sta jij front row bij taferelen die niet voor ieders
maag bestemd zijn. Vrouwen zijn gecompliceerde wezens, dat is algemeen bekend. Heel wat minder bekend is de wonderlijke wereld van onze
‘down under’. En als wij er al wat over weten, dan is het vaak een taboe
om hierover te praten. En dat is heel zonde! Voor ons, Tess die geboren
is met een zeer scherpe tong en Loes die gynaecologie het leukste ter
wereld vindt, is NIKS meer taboe. Aan de krakkemikkige keukentafel in
VOORWOORD
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Hoofdstuk 9

Een 10
voor jouw
seksleven.
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9 EEN 10 VOOR JOUW SEKSLEVEN

KUTZOOI?!
Nog een reden waarom je altijd het juiste maatje condoom
moet kiezen? Een man kan er letterlijk blauwe ballen van krijgen
als het ding te strak zit. Door de grote bloedtoevoer naar de penis in
combinatie met een te strakke condoom, kunnen de ballen een
beetje ’afgekneld’ raken. Uiteindelijk zal het bloed in de ballen
vanzelf weer terugstromen en neemt de blauwheid af. Even passen
en meten dus, en zorgen dat je de juiste maat van het rubbertje hebt.

•

Hij komt wel heel snel klaar. De hele avond al draaien jullie om
elkaar heen en bouwt de spanning op. Als dan eindelijk het moment
daar is dat jullie met z’n tweeën zijn kun jij bijna niet wachten. Maar als
het moment suprême dan eindelijk daar is, is het 3x in-uit en hij is al
klaar! Het kan zijn dat dit hem vaker overkomt, daar is zelfs een medische term voor: Ejaculatio Praecox. Hier is sprake van wanneer hij binnen 1 minuut klaarkomt en er geen controle over heeft. Hiervoor geldt
vooral: praat erover. Vindt hij het goed zo of baalt hij zelf ook? Vindt hij
het moeilijk om ‘uit te stellen’? Stel opties voor: probeer de volgende
keer rustiger te beginnen om het langer vol te houden, ga voor een
ronde twee of laat hem nog wat langer doorgaan met jou te verwennen
in het voorspel. Probeer samen tot een gesprek te komen en de langetermijnresultaten zullen vanzelf lonen. Mochten de gesprekken niet
voldoende naar het gewenste effect leiden, dan is er altijd nog de optie
van een doktersbezoek. Er bestaat namelijk een verdovende zalf voor
de man, die hij op zijn geslachtsdeel kan smeren om de zaadlozing wat
uit te stellen. Door een verminderd gevoel in de penis kan het klaarkomen langer worden uitgesteld.

•

Hij valt na afloop meteen in slaap en laat jou links liggen. Komt
helaas nog wel eens voor. Voor dit probleem geldt, in tegenstelling
tot de vorige twee, juist: laat hem merken dat jij er niet cool mee
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De grabbelton Vele consulten bij de gynaecoloog gaan over
onfrisse luchtjes tussen de benen. Soms is het iets eenvoudigs als een
schimmeltje of bacteriële infectie. Maar wanneer medicatie niet aanslaat, zal een kijkje down under toch echt noodzakelijk zijn. Dat is ook
het geval bij mevrouw X. Tijdens het onderzoek komt er ineens een
zegelring tevoorschijn, die inderdaad al enkele weken zoek is.
De ring kan zo toegevoegd worden aan de reeks met andere grabbelvoorwerpen die gevonden zijn in andere vrouwen: tiktakdoosje met
extra frisse smaak, deodorantdopjes, menstruatiesponsjes, smokkelwaar en achtergebleven condooms. Maar ook achtergebleven
tampons kunnen een zeer onaangename lucht verspreiden en kunnen
daarnaast gevaarlijk zijn wanneer jij ze te lang draagt. Zij kunnen dan
eventueel het Toxischeshocksyndroom veroorzaken. Je zal niet de
eerste zijn waarbij er na weken een deel van een tampon uit de vagina
wordt gevist. Kijk dus altijd even goed of je bevlekte rakker compleet is
voordat jij hem in de prullenbak gooit!

Het pijnlijke verlangen Op het spreekuur van de
arts-assistent gynaecologie staat een stel ingepland. De man en de
vrouw zijn allebei midden dertig en willen graag kinderen, maar na 3
jaar proberen is het hen nog steeds niet gegund. De arts vraagt het
hele rataplan uit over het seksleven van het stel en de menstruatiecyclus van de vrouw, omdat dit relevant kan zijn. Hierin zijn geen bijzonderheden te ontdekken, tot slot volgt het lichamelijk onderzoek
van de vrouw. Hier ziet de arts dat de vrouw een vagina opening
heeft van nog geen 1cm doorsnede. Zij heeft dus een gedeeltelijke
Hymen Imperforatus. Het stel heeft al die jaren seks gehad via de
achterdeur en daardoor heeft het sperma geen kans gehad om een
eitje te bevruchten. Dat verklaart een heleboel!
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11 TRUE STORIES

Altijd al alle ins en outs over het
wonderlijke vrouwenlichaam
willen weten? Stiekem last van
brandende vragen over seks,
soa’s, onenightstands, wilde
nachten en probleemvagina’s?
Poezenpraat is een musthave
voor iedereen die zijn of haar
kennis wil vergroten
over allerlei pikante
taboeonderwerpen.

Vergeet bibberende knietjes bij
de gynaecoloog en laat alle
schaamte varen! Dit boek neemt
jou mee op ontdekkingsreis langs
routes waar rode oortjes en wilde
fantasieën vaste haltes zijn.
Ons doel? Het boek na
afloop dichtslaan
en denken:

Zie je wel,
ik ben niet
de enige!

Dit boek,
geschreven
door twee jonge
dokters die geen
blad voor de
mond nemen,
staat vol met
lachwekkende
feitjes, bijzondere (ervarings)
verhalen en
interessante
informatie.

‘I am a woman, what’s your superpower?’
Tess Wemeijer (1993) werkt als arts op de afdeling chirurgie en
Loes Hegeman (1994) werkt als arts op de spoedeisende hulp.
Zes jaar lang beleefden de vriendinnen een bruisend studentenleven
in Groningen tijdens hun studie Geneeskunde. Wilde avonden dansen
in de kroeg, wekenlang blokken voor tentamens en bijzondere stages
volgden. Ze verzamelden pikante verhalen, true stories, bijzondere
vragen en eigen ervaringen in dit boek Poezenpraat.
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