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Inleiding 
 

TaboeTALK is een initiatief van Taboeloos.nl. Sinds  

18 februari 2021 hosten wij wekelijks een room op Clubhouse. 

Clubhouse is een Social media audio app. 

In de rooms bespreken en informeren wij deelnemers over 

Taboe onderwerpen omtrent seksualiteit, relaties en 

inclusiviteit en diversiteit. 

Op 9 februari 2022, de 54ste aflevering van TaboeTALK 

hebben we de TaboeTALK SeksQuiz Wetenswaardigheden 

gehouden. Hier worden vragen gesteld over bijzondere 

seksuele wetenswaardigheden. 

Er zijn 25 stellingen, waarvan de deelnemers moeten 

aangeven of deze waar of niet waar is. 

De Quiz staat ook op Kahoot! onder de naam “TaboeTALK 

2021” voor maximaal 10 deelnemers tegelijk. De quiz kan je 

eventueel zelf presenteren, zodat deelnemers deze op de 

Kahoot! app of website kahoot.it kunnen invullen. De 

uitgebreide antwoorden staan in dit document. 

Mocht je met een grote groep deze quiz willen doen of heb je 

niet de beschikking over genoeg devices, Dan kan je de quiz 

ook met pen en papier doen. 

• Op pagina 3 vind je het invulformulier (deze kan je 

kopiëren) 

• Op pagina 4-29 vind je de uitgebreide antwoorden op 

de stellingen 

• Op pagina 30 vind je het invulformulier met de juiste 

antwoorden 

 

Veel speelplezier! 

 

 

Het team van Taboeloos 

Anouk & Josée  
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De stellingen 
 

# Stelling WAAR NIET 
WAAR 

1 De oude Egyptenaren gebruikte 
al zaaddodende pasta 

  

2 De oude Grieken zagen een 
kleine penis als 
schoonheidsideaal 

  

3 Volgens archeologen werd de 
kuisheidsgordel veel gebruikt in 
de middeleeuwen 

  

4 De Nederlander Antoni van 
Leeuwenhoek heeft de zaadcel 
ontdekt 

  

5 Het woord Sadisme is afgeleid 
van  de Franse filosoof en 
edelman Markies de Sade 

  

6 Eten bederft sneller als de kok 
ongesteld is 

  

7 De penis van de Afro-
Amerikaanse mannen zijn groter 
geschapen 

  

8 De gemiddelde man raakt per 
zaadlozing een hoeveelheid van 
10 cc sperma kwijt 

  

9 Van ananas eten smaakt 
sperma en vaginavocht beter 

  

10 Vrouwen komen makkelijker tot 
een orgasme, als ze hun sokken 
aanhouden tijdens de seks 

  

11 Op Guam is het verboden om te 
trouwen als je nog maagd bent 

  

12 Op de Bahrein-eilanden mag 
een mannelijke arts de 
vrouwelijke delen van een 
levende vrouw niet onderzoeken 

  

13 In het Colombiaanse Cali moet 
je moeder bij je ontmaagding 
zijn 

  

14 In Washington is het bij wet 
verboden om seks te hebben 
met een maagd onder alle 
omstandigheden 

  

15 In Groot-Brittannië mag een 
zwangere vrouw letterlijk overal 
haar behoefte doen 
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# Stelling WAAR NIET 
WAAR 

16 Schaamhaar vergroot de kans 
op een SOA 

  

17 Een orgasme kan hoofdpijn 
verminderen 

  

18 De ziekte hysterie heeft geleid 
tot de uitvinding van de vibrator 

  

19 Vrouwen onder de 30 hebben 
het hoogste risico op 
ongeplande zwangerschap 

  

20 Het beste slaapmiddel voor 
mannen en vrouwen is seks 

  

21 In 2021 zaten Nederlanders per 
bezoek gemiddeld  9 minuten en 
59 seconden op Pornhub 

  

22 Vastzittende voorwerpen in 
plekken waar ze niet horen, is 
het meest voorkomende 
seksongeluk gezien op de SEH 

  

23 Aantal erotiek-webwinkels 
neemt af 

  

24 Chlamydia komt het meest voor 
onder mannen die met mannen 
seks hebben 

  

25 Toen de avondklok inging, steeg 
de verkoop van seksspeeltjes 
met 170 procent t.a.v. het jaar 
voor Corona 
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STELLING 1 
 

 

 
 

De oude Egyptenaren gebruikte al zaaddodende 
pasta 

 

  
 
De oude Egyptenaren waren bijna vier duizend jaar geleden 
al creatief met het zoeken naar manieren om van seks te 
genieten zonder dat er negen maanden later een krijsend 
wezentje ter wereld kwam. 
 
Op een stuk papyrus uit 1500 v. Chr. Is een recept 
gevonden voor een homemade zaaddodende pasta met 
daarin honing, acaciastekels en . . . krokodillenpoep. De 
bedoeling was om het hele goedje in de vagina in te 
brengen voordat het stel seks zou hebben. Een ander 
zelfgemaakt middeltje bevatte granaatappelzaadjes. In dit 
ingrediënt zit oestrogeen, een van de twee hormonen (het 
andere is progestageen) die je in veel moderne 
anticonceptiemethode vindt. Geen slechte uitvinding dus! 
 
BRON: ANTICONCEPTIEBIJBEL 

  

https://anticonceptiebijbel.nl/
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STELLING 2 
 

 

 
 

De oude Grieken zagen een kleine penis als 
schoonheidsideaal 

 

  
 

Er zijn twee belangrijke redenen waarom oude Griekse 
beelden kleine penissen hebben: 
 
Ten eerste zijn ze slap. Als je hun grootte vergelijkt met de 
meeste slappe mannelijke penissen, zijn ze eigenlijk niet 
significant kleiner dan penissen in het echte leven meestal 
zijn. 
 
Ten tweede waren de culturele waarden over mannelijke 
schoonheid toen totaal anders. Tegenwoordig worden grote 
penissen als waardevol en mannelijk gezien, maar in die 
tijd wijst het meeste bewijs erop dat kleine penissen als 
beter werden beschouwd dan grote. 
 
Een van de redenen waarom historici, zoals Kenneth Dover 
in zijn historische boek Greek Homosexuality, hebben 
gesuggereerd dat kleine penissen meer cultureel 
gewaardeerd werden, is dat grote penissen werden 
geassocieerd met zeer specifieke kenmerken: dwaasheid, 
lust en lelijkheid.  
 
BRON: THEUIJUNKIE.COM 

https://theuijunkie.com/statues-small-penises/
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STELLING 3 
 

 

 
 

Volgens archeologen werd de kuisheidsgordel veel 
gebruikt in de middeleeuwen 

 

  
 

Waarom is het beeld van het dragen van kuisheidsgordels in 
de middeleeuwen zo hardnekkig geworteld in de 
geschiedschrijving? Vooral in de Victoriaanse tijd, in de 19e 
eeuw, werd veel literatuur en poëzie uit de middeleeuwen 
bestudeerd. In de 18e en 19e eeuw zijn er ook echt 
kuisheidsgordels gemaakt om masturbatie tegen te gaan, 
omdat men dacht dat dit slecht was voor de gezondheid. Het 
zou kunnen dat men in de middeleeuwen ook al gebruik 
maakte van deze gordels om dezelfde redenen, maar 
tastbaar bewijs is tot op heden niet gevonden. Het gebruik 
van de term ‘kuisheidsgordel’ in de middeleeuwen is 
waarschijnlijk vooral van poëtische aard geweest.  
 
BRON: ISGESCHIEDENIS.NL 

  

https://isgeschiedenis.nl/nieuws/de-kuisheidsgordel-stamt-uit-de-middeleeuwen
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STELLING 4 
 

 

 
 

De Nederlander Antoni van Leeuwenhoek heeft de 
zaadcel ontdekt 

 

  
 
Antoni van Leeuwenhoek (1632 – 1723) was een 
lakenhandelaar uit Delft: officieel dus geen wetenschapper, 
maar wel bijzonder geïnteresseerd in de 
natuurwetenschappen. In 1664 kwam het boek Micrographia 
van de Brit Robert Hooke uit. Dit boek was een 
wereldprimeur; nooit eerder had iemand zulke gedetailleerde 
tekeningen van kleine diertjes zoals vlooien en mieren 
gepubliceerd. Van Leeuwenhoek gebruikte in die tijd al 
lenzen voor het nauwkeurig controleren van de stoffen, maar 
het is goed mogelijk dat Micrographia hem inspireerde zijn 
lenzen eens ergens anders op te richten. In slootwater zag 
hij, als eerste ter wereld, allemaal “kleijne diertgens”: 
microben. Van Leeuwenhoek leerde zichzelf lenzen slijpen 
en ontwikkelde uiteindelijk een nieuw soort microscoop. De 
kwaliteit van deze microscopen werd tientallen jaren door 
niemand geëvenaard. 
 
Toen hij sperma bekeek met zijn microscoop, zag hij dat 
ook dat bestaat uit bewegende “diertjes”. Hieruit 
concludeerde hij dat het sperma van de man de 
levensdrager is, en dat de vrouwelijke cel nodig is als 
voedsel voor deze levensdragers. Inmiddels weten we 
natuurlijk wel beter.  
 
BRON: MICROPIA 

  

https://www.micropia.nl/nl/ontdek/onzichtbare-wereld/antoni-van-leeuwenhoek/
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STELLING 5 
 

 

 
 

Het woord "sadisme" is afgeleid van  
Markies de Sade 

 

  
 
De Franse filosoof en edelman Markies de Sade steunde de 
idealen van de Franse Revolutie en streed voor politieke en 
seksuele vrijheid. Bovenal hield hij van een schandaaltje. 
Getrouwd of niet, de schrijver was te vooral vinden in 
bordelen waar hij zijn seksuele uitspattingen zo 
overdreef, dat we er een woord aan hebben 
overgehouden: sadisme. 
 
Zijn "pornografische" werken bevatten ook een arsenaal aan 
misdaden en seksuele abnormaliteiten.  Meestal zijn de 
personages in zijn boeken machthebbers, rechters en hoge 
geestelijken, die een pervers plezier beleven aan het 
misbruik van hun macht en het bespotten van de gelijkheid 
tussen de mensen. In het werk komen veel seksuele 
passages voor, maar deze passages staan over het 
algemeen in het teken van de, in zijn ogen, ontwrichte 
maatschappij. Hij valt daarbij de religie, politiek en 
bijvoorbeeld ook de standpunten van verlichte filosofen als 
Voltaire aan.  
 
BRON: ISGESCHIEDENIS.NL 

  

https://isgeschiedenis.nl/nieuws/markies-de-sade
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STELLING 6 
 

 

 

 
 

Eten bederft sneller als de kok ongesteld is 
 

  
 
Mayonaise gaat schiften, slagroom mislukt en vlees bederft 
spontaan: allemaal het gevolg van de fysieke aanwezigheid 
van een menstruerende vrouw. Althans, dat wil een oud 
bijgeloof, dat ook anno nu nog blijkt te bestaan. 
 
In de jaren twintig van de twintigste eeuw gaf de arts Béla 
Schick, tevens ontwikkelaar van een test voor difterie, een 
pseudowetenschappelijk sausje aan het bijgeloof met zijn 
concept ‘menotoxine’. Dat giftige stofje zou worden 
uitgescheiden door menstruerende vrouwen. 
 
Uiteindelijk bleek het allemaal een fabel te zijn. 
Menotoxine bestaat niet. Tijdens de menstruatie verliest 
een vrouw gewoon wat bloed en baarmoederslijmvlies – niet 
omdat haar lichaam gif wil lozen, maar omdat er een nieuwe 
laag baarmoederslijmvlies moet komen. Zodat er bij de 
volgende eisprong eventueel een bevrucht eitje in kan 
nestelen. Niets aan de hand dus. Maar mocht je toch 
twijfelen en liever zelf koken als je vriendin ongesteld is, dan 
weet ze dat vast te waarderen. 
 
BRON: KIJKMAGAZINE 

  

https://www.kijkmagazine.nl/artikel/bederft-eten-sneller-als-de-kok-ongesteld-is/
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STELLING 7 
 

 

 
 

De penis van de Afro-Amerikaanse mannen zijn 
groter geschapen 

 

  
 

 
 
Op de bovenstaande kaart “Penis size” zie je dat de penis 
van mensen uit Afrika, Midden- en Zuid-Amerika 
gemiddeld enkele centimeters groter geschapen is dan 
de rest van de wereld. 

 
BRON: TARGETMAP 
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STELLING 8 
 

 

 
 

De gemiddelde man raakt per zaadlozing een 
hoeveelheid van 10 cc sperma kwijt 

 

  
 
Het verhaal gaat dat de groep 10cc haar naam ontleende 
aan de vermeende hoeveelheid sperma die de gemiddelde 
man kwijtraakt per zaadlozing (9 cc), maar aangezien zij net 
iets meer waren dan de gemiddelde man, moest de naam 
10cc worden. In werkelijkheid echter werd de naam gegeven 
door producer Jonathan King, die een droom had over een 
wereldbekende band met die naam. Overigens komt bij de 
zaadlozing gemiddeld slechts 3 tot 5 cc (ml) sperma vrij. 
 
BRON: WIKIPEDIA 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/10cc
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STELLING 9 
 

 

 
 

Van ananas eten smaakt sperma en vaginavocht 
beter 

  

  
 
Maar hoe beïnvloed je de smaak van jouw sperma? Om te 
beginnen geldt de regel, dat de smaak die je tot je neemt, 
komt er vaak ook zo uit. Het zal dan ook niet verrassend 
klinken dat een gezonde levensstijl de smaak per 
definitie ten goede komt. Toch heb ik een lijst geprobeerd 
samen te stellen, zodat jij jouw partner eens kan plezieren 
met een aangename smaak. 
 
Zoete smaak 
• Fruit zoals: mango, ananas, kiwi, bosbessen, pruim, 

dadel, citrusvruchten 
• Pepermunt 
• Peterselie 
• Kaneel 
• Tarwegras (friszoet) 
• Groenten 

 
Neutrale smaak 
• Selderij (haalt zoute randje eraf) 
• Cranberries 
• Veel water (minder afvalstoffen) 

 
Licht zoutige smaak 

• Koolhydraten 
 

BRON: TABOELOOS.NL 

  

https://taboeloos.nl/smaakt-jouw-sperma-lekker/
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STELLING 10 
 

 

 
 

Vrouwen komen makkelijker tot een orgasme, als 
ze hun sokken aanhouden tijdens de seks 

 

  
 

Volgens een studie van Gert Holstege is het een simpel 
rekensommetje: sokken + seks = vuurwerk. Zijn 
onderzoek heeft aangetoond dat vrouwen 
makkelijker klaarkomen als ze hun sokken 
aanhouden in bed.  
 

Onderzoeker Holstege legt uit dat sokken haar een fijn, 
warm gevoel geven. Dit behaaglijke gevoel kalmeert de 
delen van je hersenen die de amygdala en de 
prefrontale cortex genoemd worden. Deze delen van 
haar hersenen is waar angst vandaan komt en 
gereguleerd wordt. En laat dat nou nét een emotie zijn 
die we liever niet hebben tijdens de seks. Het dragen 
van sokken is dus niet alleen comfortabel, maar kan er 
zelfs voor zorgen dat angstgevoelens onderdrukt 
worden. Niet alleen voelt ze zich daardoor meer op 
haar gemak, je kunt ook je remmingen makkelijker 
laten varen. Wat dat betekent? Die (niet zo sexy?) 
sokken kunnen dus écht wel een goede boost geven 
aan je seksleven. 
 
BRON: THEUIJUNKIE.COM 

  

https://theuijunkie.com/statues-small-penises/
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STELLING 11 
 

 

 
 

Op Guam is het verboden om te trouwen als je nog 
maagd bent 

 

  
 
Guam is een eiland in de buurt van de Filippijnen. Op dit 
eiland verdienen sommige mannen hun geld met het 
ontmaagden van vrouwen; dit schijnt zelfs een fulltime baan 
te zijn. Hoe dat kan? Op Guam is het verboden om te 
trouwen als je nog maagd bent. 

 
BRON: ZE.NL 

  

https://www.ze.nl/artikel/212103-de-20-meest-bizarre-sekswetten


 

 

 16 

STELLING 12 
 

 
 

 

 
 

Op de Bahrein-eilanden mag een mannelijke arts de 
vrouwelijke delen van een levende vrouw niet 

onderzoeken 
 

  
 
In de Perzische Golf ligt een eilandengroep die de Bahrein-
eilanden wordt genoemd. Op deze eilanden mag een 
mannelijke arts onze vrouwelijke delen best onderzoeken, 
maar hij mag niet recht in de vagina van een vrouw kijken. De 
oplossing? Gewoon een spiegeltje gebruiken om de private 
parts te onderzoeken.  

 
BRON: ZE.NL 

 

  

https://www.ze.nl/artikel/212103-de-20-meest-bizarre-sekswetten
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STELLING 13 
 

 

 
 

In het Colombiaanse Cali moet je moeder bij je 
ontmaagding zijn 

 
 

  
  
In het Colombiaanse Cali mag je alleen seks hebben met 

degene waarmee je bent getrouwd. Helemaal eigenaardig 

is dat je moeder er de eerste keer bij dient te zijn om 

toe te kijken. Awkward! 

BRON: ZE.NL 

  

https://www.ze.nl/artikel/212103-de-20-meest-bizarre-sekswetten
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STELLING 14 
 

 
 

 

 
 

In Washington is het bij wet verboden om seks te 
hebben met een maagd onder alle omstandigheden 

 

  
 
In Washington is het bij wet verboden om seks te hebben 
met een maagd onder alle omstandigheden, inclusief de 
huwelijksnacht. Hoe je dan ooit ontmaagd moet worden is 
niet helemaal duidelijk…. 
 
BRON: TROUW 

  

https://www.trouw.nl/nieuws/we-vonden-elkaar-op-pepper-het-on-gemak-van-online-daten~b73b73ac/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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STELLING 15 
 

 

 
 

In Groot-Brittannië mag een zwangere vrouw 
letterlijk overal haar behoefte doen 

 

  
 
In Groot-Brittannië mag een zwangere vrouw overal haar 
behoefte doen, zelfs in de helm van een politieman. 
 
BRON: BNNVARA 

  

https://www.bnnvara.nl/artikelen/de-16-raarste-wetten-van-de-wereld
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STELLING 16 
 

 

 
 

Schaamhaar vergroot de kans op een SOA 
 

  
 

Het wegscheren van schaamhaar kan het risico op een SOA 
vergroten. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van 
Californië. Zij onderzochten 7500 mannen en vrouwen en de kans 
op een seksueel overdraagbare aandoening ligt ruim 80 procent 
hoger bij ondervraagden die hun schaamhaar wel eens afscheren.. 

 
BRON: AD.NL 

  

https://www.ad.nl/wonen/wegscheren-schaamhaar-vergroot-de-kans-op-soa-s~a994ee74/
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STELLING 17 
 

 

 
 

Een orgasme kan hoofdpijn verminderen 
 

  
 

Seks zou lang niet altijd om een orgasme moeten draaien, 
maar in dit geval is dat wél van belang. In twee kleinere 
studies uit 2006 en 2013 werd al eerder aangetoond dat 
een orgasme kan zorgen voor pijnstilling tijdens een 
hoofdpijnaanval. Bij beide studies werd namelijk expliciet 
door de deelnemers benoemd dat het orgasme het punt was 
waar de hoofdpijn een stuk minder werd. 
 
Op dit moment weten de onderzoekers nog niet waaróm 
seks, en in het bijzonder een orgasme, kunnen zorgen voor 
een vermindering van de hoofdpijn. Er wordt aangenomen 
dat het iets met endorfine te maken heeft. 
 
BRON: FAMME.NL 

  

https://www.famme.nl/seks-tegen-hoofdpijn-migraine/
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STELLING 18 
 

 

 
 

De ziekte hysterie heeft geleid tot de uitvinding van 
de vibrator 

 

  
 
In de 19e eeuw kwam Freud echter tot de conclusie dat 
de aan hysterie lijdende vrouw (25%) slechts seksueel 
onbevredigd zou zijn. 
 
Doordat de vrouwen steeds moesten terugkomen voor 
massagebehandelingen zaten de wachtkamers van 
huisartsen altijd vol, wat uiteraard tot gunstige financiële 
resultaten leidde. 
 
Dat het masseren van deze hordes hysterische vrouwen 
zwaar werk was, moest zeker niet onderschat worden. 
Artsen kregen te maken met spierpijn, gewrichtspijn, 
krampen in hun vingers en bovendien kostte het ze 
behoorlijk wat tijd. Ze begonnen daarom massaal te 
experimenteren met opwindsystemen en waterstralen om de 
arbeid te verlichten. Maar het werd hoog tijd voor een 
elektronisch apparaat. 
 
De manipulator was de oplossing voor de overbelaste 
vingers van de huisarts en bovendien scheelde het 
behoorlijk in tijd. De manipulator bracht de vrouw namelijk 
vele keren sneller tot een hysterisch paroxisme dan de 
dokter handmatig ooit zou kunnen.  
 
BRON: GESCHIEDENISBELEVEN.NL 

  

http://www.geschiedenisbeleven.nl/hysteria-voor-een-orgasme-ging-je-naar-de-dokter/#:~:text=Masserende%20artsen,slechts%20seksueel%20onbevredigd%20zou%20zijn.&text=Masturbatie%20bij%20zowel%20man%20als,zelfs%20blind%20van%20kunnen%20worden.
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STELLING 19 
 

 

 
 

Vrouwen onder de 30 hebben het hoogste risico op 
ongeplande zwangerschap 

 

  
 
Vrouwen onder de 30 lopen minste risico op ongeplande 
zwangerschap 
 
Van de 16 tot en met 49-jarige vrouwen loopt 7,1% risico op 
een ongeplande zwangerschap (afgelopen 12 maanden 
seksueel actief, gebruiken geen anticonceptie, zijn niet 
zwanger en/of hebben geen kinderwens). Voor de groep 16 
tot met 29-jarige vrouwen is dit percentage lager (4,0%) dan 
voor de groep vrouwen van 30 tot met 49 jaar (9,4%). 
Overigens kunnen ook vrouwen die anticonceptie gebruiken 
risico lopen op een ongeplande zwangerschap. In 2017 
gaven twee van de vijf personen die te maken kregen met 
een ongeplande zwangerschap, aan dat er wel anticonceptie 
werd gebruikt, maar dat er iets mis was gegaan in het 
gebruik (de Graaf & Wijsen, 2017).  
 
BRON: VOLKSGEZONDHEIDENZORG 

  

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/seksueel-risicogedrag/cijfers-context/huidige-situatie#node-risico-op-ongeplande-zwangerschap-naar-leeftijd
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STELLING 20 
 

 

 
 

Het beste slaapmiddel voor mannen en vrouwen is 
seks 

 

  
 
Zucht, ‘t is echt na iedere vrijpartij raak. Zij wil nog even 
lekker knuffelen, maar hij vertrekt vrijwel direct na het 
hoogtepunt naar dromenland.  
 
Er komen 3 stofjes vrij in de hersenen van mannen,. 
Namelijk prolactine, vasopressine en melatonine. De kans is 
groot dat het laatste stofje je bekend voorkomt… Je kunt 
melatonine gewoon bij de drogist krijgen om beter te slapen. 
Oh ja; melatonine is een slaaphormoon! Evenals prolactine 
en vasopressine werkt melatonine als een sterk 
slaapmiddel. 
 
Hoewel mannen een gratis slaapmiddel krijgen 
toegediend, werkt het bij vrouwen net iets anders. Dat zij 
niet meteen in slaap vallen heeft alles te maken met het feit 
dat zij oxytocine aanmaken tijdens de seks. Dit stofje werkt 
precies het tegenovergestelde dan de bovengenoemde 
slaapverwekkende hormonen. Oxytocine wordt ook wel het 
knuffelhormoon genoemd. Dit stofje zorgt er namelijk voor 
dat vrouwen aardig klef worden na de daad. 
 
BRON: FAMME.NL 

  

https://www.famme.nl/venus-vs-mars-het-verschil-tussen-man-en-vrouw-na-de-seks-xyz/
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STELLING 21 
 

 

 
 

In 2021 zaten Nederlanders per bezoek gemiddeld  
9 minuten en 59 seconden op Pornhub 

 

  
 

 
In het bovenstaande overzicht van Pornhub staat Nederland 
op de 4de plaats qua tijd die per bezoek besteed wordt op 
PornHub. Nederlanders zitten gemiddeld 9 minuten en 59 
seconde per bezoek op Pornhub. Dit is 4 seconde langer 
dan de gemiddelde bezoeker op Pornhub 
 

BRON: PORNHUB.COM 
 

https://www.pornhub.com/insights/yir-2021
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STELLING 22 
 

 

 
 

Vastzittende voorwerpen in plekken waar ze niet 
horen, is het meest voorkomende seksongeluk 

gezien op de SEH 
 

  
 

Je verwacht waarschijnlijk dat de meest voorkomende iets 
te maken heeft met een gebroken penis, maar niets blijkt 
minder waar. Zulke verhalen blijken zelfs vrij zeldzaam. 

Wat het dan wel is? Volgens de gegevens hebben de 
meest voorkomende verwondingen – meer dan de helft 
uit de database – te maken met vreemde voorwerpen 
die vastzitten in plekken waar ze niet horen. 
 
BRON: METERONIEUWS EN VICE 

  

https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/good-vibes/2016/02/deze-seks-gerelateerde-operatie-komt-het-vaakst-voor/
https://www.vice.com/en/article/d394v7/you-cant-put-that-in-there-a-look-at-sex-injury-data
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STELLING 23 
 

 

 
 

Aantal erotiek-webwinkels neemt af 
 

  
 

Aantal erotiekwinkels 
Jaar Internet Fysieke winkel Totaal 

2015 378 153 515 

2016 381 137 504 

2017 342 132 457 

2018 320 130 429 

2019 292 129 402 

2020 293 111 392 

 

Evertine Visser: “Wij herkennen de trend dat het aantal 

webshops aan het afnemen is. De erotiekmarkt is een 

interessante en er is geld te verdienen. De afgelopen jaren zijn 

een aantal grote partijen ook seksartikelen gaan verkopen. Het 

is tegenwoordig eenvoudig om een webshop te beginnen, 

maar de vindbaarheid is heel erg belangrijk om succesvol te 

kunnen zijn. De grote partijen hebben veel meer budget om 

goed zichtbaar te zijn en dus is het voor kleine partijen veel 

moeilijker om tegen deze grote onlineshops op te boxen en te 

overleven.” 

BRON: KVK 

 

  

https://www.kvk.nl/over-kvk/media-en-pers/nieuws-en-persberichten/ook-aantal-erotiek-webwinkels-neemt-af/
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STELLING 24 
 

 

 
 

Chlamydia komt het meest voor onder mannen die 
met mannen seks hebben 

 

  
 

In 2020 bleef Chlamydia de meest voorkomende soa onder 
heteroseksuelen. Bij mannen die seks hebben met 
mannen (MSM mannen  die seks hebben met mannen) 
kwam gonorroe het meest voor. 
  
BRON: RIVM 

  

https://www.rivm.nl/Soa-seksueel-overdraagbare-aandoening/cijfers-en-rapportages-soa
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STELLING 25 
 

 

 
 

Toen de avondklok inging, steeg de verkoop van 
seksspeeltjes met 170 procent t.a.v. het jaar voor 

Corona 
 

  
 
In de eerste maanden van 2021 verkochten ze bij Easytoys 
maar liefst 95 procent meer seksspeeltjes dan een jaar 
eerder. Toen de avondklok inging, steeg de verkoop 
zelfs met 170 procent. Twee andere bekende aanbieders 
op het gebied van seksspeeltjes, Cristine Le Duc en 
Willie.nl, bevestigen dit beeld. 
 
BRON: RTLNIEUWS 
 

  

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5234178/seksspeeltje-coronacrisis-vibrator-seks-seksualiteit-vrouwen
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De antwoorden 
 

# Stelling WAAR NIET 
WAAR 

1 De oude Egyptenaren gebruikte 
al zaaddodende pasta 

  

2 De oude Grieken zagen een 
kleine penis als 
schoonheidsideaal 

  

3 Volgens archeologen werd de 
kuisheidsgordel veel gebruikt in 
de middeleeuwen 

  

4 De Nederlander Antoni van 
Leeuwenhoek heeft de zaadcel 
ontdekt 

  

5 Het woord Sadisme is afgeleid 
van  de Franse filosoof en 
edelman Markies de Sade 

  

6 Eten bederft sneller als de kok 
ongesteld is? 

  

7 De penis van de Afro-
Amerikaanse mannen zijn groter 
geschapen 

  

8 De gemiddelde man raakt per 
zaadlozing een hoeveelheid van 
10 cc sperma kwijt 

  

9 Van ananas eten smaakt 
sperma en vaginavocht beter 

  

10 Vrouwen komen makkelijker tot 
een orgasme, als ze hun sokken 
aanhouden tijdens de seks 

  

11 Op Guam is het verboden om te 
trouwen als je nog maagd bent 

  

12 Op de Bahrein-eilanden mag 
een mannelijke arts de 
vrouwelijke delen van een 
levende vrouw niet onderzoeken 

  

13 In het Colombiaanse Cali moet 
je moeder bij je ontmaagding 
zijn 

  

14 In Washington is het bij wet 
verboden om seks te hebben 
met een maagd onder alle 
omstandigheden 

  

15 In Groot-Brittannië mag een 
zwangere vrouw letterlijk overal 
haar behoefte doen 
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# Stelling WAAR NIET 
WAAR 

16 Schaamhaar vergroot de kans 
op een SOA 

  

17 Een orgasme kan hoofdpijn 
verminderen 

  

18 De ziekte hysterie heeft geleid 
tot de uitvinding van de vibrator 

  

19 Vrouwen onder de 30 hebben 
het hoogste risico op 
ongeplande zwangerschap 

  

20 Het beste slaapmiddel voor 
mannen en vrouwen is seks 

  

21 In 2021 zaten Nederlanders per 
bezoek gemiddeld  9 minuten en 
59 seconden op Pornhub 

  

22 Vastzittende voorwerpen in 
plekken waar ze niet horen, is 
het meest voorkomende 
seksongeluk gezien op de SEH 

  

23 Aantal erotiek-webwinkels 
neemt af 

  

24 Chlamydia komt het meest voor 
onder mannen die met mannen 
seks hebben 

  

25 Toen de avondklok inging, steeg 
de verkoop van seksspeeltjes 
met 170 procent t.a.v. het jaar 
voor Corona 

  

 


