
Verpakking van het vrouwencondoom
Scheur het zakje open bij de pijl.

Het vrouwencondoom
Knijp de binnenste (kleinste) ring samen met duim en 
middelvinger houdt uw wijsvinger hiertussen.

Zittend, liggend of staand
Neem een gemakkelijke houding aan bij inbrengen van 
het vrouwencondoom: zittend, liggend of staand. Net als 
bij inbrengen van een tampon.

Inbrengen in vagina opening
Breng het vrouwencondoom in de vagina. Als het 
vrouwencondoom wegglijdt of niet prettig zit, probeer 
het dan opnieuw. Breng uw wijsvinger in het vrouwen-
condoom en duw de kleine ring nog wat verder omhoog. 

Wat is het?
Het vrouwencondoom biedt net zoals een gewoon 
condoom bescherming, maar in plaats van de penis te 
bedekken wordt het vrouwencondoom in de vagina 
ingebracht. Wanneer het vrouwencondoom volgens 
de instructies wordt gebruikt beschermt het tegen 
zwangerschap en seksueel overdraagbare aandoeningen 
waaronder hiv.
-  Het vrouwencondoom kan vanaf 8 uur voorafgaande aan 

seks worden ingebracht.
-  Het vrouwencondoom is voor éénmalig gebruik.
-   Het vrouwencondoom is behandeld met glijmiddel, maar 

u kunt extra glijmiddel gebruiken. 
-   Het gebruik van vrouwencondooms is wennen, probeer 

het daarom minstens drie maal uit.

Hoe werkt het?  

Vrouwencondoom



Voordelen van het vrouwencondoom
-   De vrouw kan het vrouwencondoom zelf inbrengen en is 

hierdoor niet afhankelijk van de man. 
-   Doordat de vrouw zichzelf kan beschermen voelt zij zich 

vaak veiliger.
-   De seks is tijdens het gebruik van een vrouwencondoom 

vaak minder pijnlijk voor de vrouw omdat het de 
vaginawand beschermt.

-   Het vrouwencondoom is sterker en daarom nog veiliger 
dan het gewone condoom. Bovendien beschermt het 
vrouwencondoom het buitenste deel van de vagina.  

Aarzel niet om, wanneer u vragen heeft, contact op te 
nemen met de verpleegkundige van de Medische Opvang.
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Condoom verwijderen met draai
Pak voor het verwijderen de buitenste ring vast en draai 
hem een paar keer rond. Trek het vrouwencondoom dan 
voorzichtig uit de vagina. Het vrouwencondoom hoeft 
niet direct na de seks verwijderd te worden. Verwijder het 
vrouwencondoom wel voordat u opstaat.

Het condoom blijft een stukje buiten de vagina
De buitenste ring van het vrouwencondoom blijft een 
stukje buiten de vagina. Bij het binnengaan van de penis 
schuift het vrouwencondoom nog iets verder de vagina 
in, dit is normaal. De buitenste ring moet altijd buiten de 
vagina blijven. 

Penis naast het condoom
Zorg ervoor dat de penis van uw partner in het vrouwen-
condoom gaat. Als de buitenste ring naar binnen gaat of de 
penis van uw partner naast het vrouwencondoom komt, stop 
dan. Eventueel kan extra glijmiddel (zowel op olie- als op 
waterbasis) worden gebruikt. 


