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Anticonceptiecamper krikt gebruik voorbehoedsmiddelen onder 
studenten op 
Studenten zijn een risicogroep voor onbedoelde zwangerschap, blijkt uit 
analyse van het onderzoek “Seks onder je 25e 2017” van Rutgers en Soa Aids 
Nederland. Vandaar dat de Anticonceptiecamper speciaal tijdens de 
introductiedagen van het WO, HBO en MBO langs verschillende steden toert 
en voorlichting geeft over veilig vrijen. Op dinsdag 3 september a.s. doet de 
Anticonceptiecamper het VISTA College in Heerlen aan. Jordy Clemens, 
wethouder van Heerlen, zal hierbij aanwezig zijn.  
 
Veilig het vrije studentenleven in 
Jongeren die gaan studeren doen nieuwe contacten op en gaan vaak ook seksuele 
contacten aan. Tijdens de introductiedagen krijgen ze informatie over alles wat voor 
hen van belang is als student. Een uitgelezen kans dus om hen nog eens bij te praten 
over alle anticonceptiemethoden die er momenteel zijn, zodat ze zich  tijdig en goed 
kunnen voorbereiden. Vandaar ook dat tijdens deze introductiedag Sense-
verpleegkundigen van de Limburgse GGD’en vragen van studenten beantwoorden en 
condooms en gadgets uitdelen. Als extraatje kunnen de nieuwe studenten 
kennismaken met de Anticonceptiecamper. Een publiektrekker met een bijzondere 
tentoonstelling over de geschiedenis van de anticonceptie. Van oude Egyptische 
gebruiken, zoals een mengsel van honing en acacia-stekels in de vagina en een 
varkensblaas-condoom tot de hedendaagse anticonceptiemethoden.  
 
Anticonceptiegebruik blijft een uitdaging 
Uit de Zuid-Limburgse resultaten van Seks onder je 25e 2017 blijkt dat 1 op de 10 
seksueel actieve meisjes structureel geen anticonceptie gebruikt. Daarnaast heeft 
11% van de meisjes in het afgelopen jaar de morning-afterpil geslikt. Het belang van 
passende anticonceptie wordt nog eens onderstreept door het aantal (onbedoelde en 
ongewenste) zwangerschappen in de regio. In totaal heeft 3,9% van de Zuid-
Limburgse jongeren ervaring met zwangerschap. Bijna 9 op de 10 van deze 
zwangerschappen was ongepland en meer dan de helft van de zwangerschappen was 
ongewenst. Zuid-Limburg telde het afgelopen jaar 80 tienermoeders.  
 
Trendbreuk op het gebied van seksuele gezondheid  
Zuid-Limburg laat op verschillende gezondheidsthema’s een achterstand zien, 
waaronder op het thema seksuele gezondheid. Meer aandacht voor preventie van 
onbedoelde zwangerschappen en soa’s sluit daarom goed aan bij het 
(beleids)programma Kansrijke Start. Hiermee wordt getracht de negatieve 
gezondheidstrend in de regio om te buigen. Vanwege zijn nauwe betrokkenheid bij het 
Kansrijke Start is wethouder Jordy Clemens (Heerlen) aanwezig tijdens de 
introductiedag van het VISTA College in Heerlen en brengt hij tussen 13:00 en 14:00 
uur een bezoek aan de Anticonceptiecamper.  
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Noot voor de redactie  

 

Voor meer info: 

Marianne Quaedvlieg, communicatieadviseur GGD Zuid Limburg.  
T alg. communicatie 088 880 5111 (kantoordagen), M 06 245 22 940 (ma, di, wo) 

https://www.ggdzl.nl/fileadmin/files/ggdzl/Documenten/Factsheets/GGD_Factsheet_Seksonderje25e.pdf

