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PORNO 
 
Hoofdstuk 1 :  Is porno pure fun ? 
 
Wat is porno? 
Porno is een afkorting van pornografie. Het is een verzamelnaam voor afbeeldingen en verhalen die 
tot doel hebben seksueel te prikkelen. Dit kan zeer uiteenlopend zijn. Omdat porno bedoeld is om 
mensen seksueel te prikkelen, is porno zelden realistisch. 
 
Jongeren en porno 
 
Vanaf 10 jaar kan je als kind interesse krijgen in de volwassen seksualiteit. Je begint meer te 
fantaseren over seksualiteit, hoort en ziet dingen in boekjes, op televisie en internet en dat wekt 
nieuwsgierigheid op.  
Tijdens de puberteit ontstaat er een leerproces op seksueel en relationeel gebied. Er is een grote 
evolutie van seksuele opwinding, aantrekking en fantasie. Je seksuele zelfbeeld van  ontstaat: je ziet 
jezelf als iemand die seks kan hebben. In de puberteit kan je ook met masturbatie (zelfbevrediging) 
beginnen.  
 
Masturberen is heel normaal, gezond seksueel gedrag  (zowel voor  jongens als meisjes). Door te 
masturberen leer je je eigen lichaam kennen en weet je wat je opwindt, wat je lekker vindt…De 
meeste jongens hebben duidelijke seksuele prikkels nodig om opgewonden te geraken of een 
orgasme te krijgen. Vaak zijn dit visuele prikkels. Meisjes gebruiken vaak hun fantasie of lezen 
erotische verhalen, maar er zijn natuurlijk ook meisjes visuele prikkels fijn vinden. Porno biedt 
visuele, seksuele prikkels aan. Het is dus heel normaal dat jongeren naar porno kijken en 
masturberen. Dat bewijzen ook volgende cijfers over jongeren, seks en internet. 
 

61% van de jongeren komt per ongeluk op naaktbeelden 
52% jongeren komt per ongeluk op pornosites terecht 
27% van de jongeren zoekt bewust naar porno (voor informatie): vooral jongens (53%) 
en oudere tieners (49%) 
25% krijgt weleens seksueel getinte vragen: 71% vindt dit niet tof, meisjes meer dan 
jongens 
8% krijgt verzoek om iets seksueel te doen voor de webcam 
5% ziet seksuele beelden op webcam 

         (bron: vorming seksualiteit en jongeren Sensoa) 
 
Hoofdstuk 2: Bewust omgaan met porno 
 
Porno bevat heel wat leuke aspecten: je wordt er opgewonden van, het biedt inspiratie en prikkelt je 
fantasie en je doet kennis op over je lichaam.  
Natuurlijk moet je er bewust mee omgaan. Je moet weten dat porno geen realistische weergave is 
van seksualiteit. Porno geeft dus niet meteen het goede voorbeeld. Vaak zijn de beelden die getoond 
worden een extreme voorstelling die niet stroken met de werkelijkheid. Wanneer je je aan dit beeld 
gaat spiegelen bestaat het gevaar dat je seksualiteit in porno als de norm gaat beschouwen.  
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Als je vanuit porno vertrekt, kan er een onrealistische verwachting ontstaan binnen je eigen seksuele 
relatie. Wees dus kritisch als je porno ziet of bekijkt en praat erover met je omgeving (vrienden, lief, 
ouders,…). 

Tips en tricks about porn (bron:  www.sense.info ) 

1. Pornoseks is niet echt  
Porno is geen echte seks. De mensen die je in beeld ziet, zijn acteurs. Als acteurs kreunen en hijgen, 
dan zijn ze aan het acteren. Ze doen alsof ze genieten. Een uur lang een stijve hebben, is ook niet 
realistisch. Daar hebben acteurs trucjes voor.  

2. Gewone seks is lekkerder 
Voor seks geldt: keep it simple. Laat al die ingewikkelde standjes over aan de acteurs. In het echt zijn 
ze vaak helemaal niet zo lekker. Doe dus wat jij en je partner zelf fijn vinden.  

3. Pornoacteurs zien er beter uit 
Laat je niet onzeker maken: vrouwen en mannen in pornofilms zijn nep. Maak je dus geen zorgen als 
je penis niet even groot is als in de pornofilm.  De acteurs hebben trucjes om hun penis extra lang te 
maken. Vrouwelijke pornoacteurs doen ook van alles om hun lichaam geiler te maken: 
siliconenborsten, botoxlippen, bijgewerkte schaamlippen en gebleekte anussen. De acteurs zien er 
ook vaak mooier uit door de manier waarop de camera's filmen.  

4.  Pornoseks is niet veilig 
In pornofilms worden geen condooms gebruikt. In het echt vrij je veilig.  Anders loop je kans op een 
zwangerschap of soa.   

5. Niet meteen nadoen   
Wil je een pornofantasie uitproberen? Overleg eerst met je partner. En doe het pas als je elkaar 
langer kent en als je er allebei zin in hebt.  

6. Vooral mannen genieten 
Vaak zie je in een pornofilm hoe de man urenlang met een vrouw vrijt, gepijpt wordt en daarna 
spectaculair en hevig klaarkomt. In het echt willen vrouwen ook genieten van seks. Wil je zeker 
weten dat je je partner verwent? Vraag haar/hem dan wat ze/hij lekker vindt of ga samen op 
ontdekkingsreis.  

7. Vrouwen hebben tijd nodig 
In pornofilms stoppen acteurs zomaar hun penis bij de vrouw naar binnen, vaak al binnen vijf 
minuten. In het echt duurt het wel wat langer voordat een vrouw daar genoeg opgewonden (nat) 
voor is en daar zin in heeft. Neem dus de tijd. Wist je dat veel jongens ook niet zomaar in één keer 
opgewonden zijn?  

8. Porno heeft weinig met liefde te maken 
In pornofilms gaat het om seks, liefde komt er vaak niet aan te pas . In realiteit  is voor veel mensen 
seks zo intiem en speciaal dat ze het alleen willen delen met iemand waar ze ook gevoelens voor 
hebben.  

9. Je mag ook NEE zeggen 
In porno bepaalt de er één iemand wat er gaat gebeuren. De ander vindt alles best. In het echt kun je 
altijd nee zeggen als je iets niet wilt. Het is misschien niet makkelijk om te doen, maar onthoud: jouw 
partner hoort altijd rekening te houden met jouw grenzen.  

http://www.sense.info/
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10. Anaal is geen must  
Anale seks is géén must, al lijkt dat in porno wel zo te zijn. Sommigen houden ervan, anderen niet. 
Wil je anale seks, neem altijd de tijd om de penis in de anus te laten gaan. Gebruik veel glijmiddel en 
een condoom. Ga nooit zomaar van anale naar vaginale penetratie. Er zitten bacteriën in de penis die 
een infectie kunnen veroorzaken in de vagina. 
 
Hoofdstuk 3: Info op het web over porno 
 
www.sense.info 
www.makelovenotporn.com 
www.hoehetmoet.be 
www.spuitenenslikken.nl  
 
Slot 

Vind jij porno opwindend? Geniet ervan! Maar bedenk wel: porno is fantasieseks. En dat is anders dan seks in het 
echt. (www.sense.info) 

Bron 

 www.sense.info 

 Humo, Generatie porno (2), pag 134-139, 11/02/2011 

 Piquemal,M. & Witek, J., Seks, hoe zit dat?, Deltas 

 Bégue,B. & Sargueil, S., Niets om het lijf, 200 vragen & antwoorden voor jongeren over hun lijf, seks en 

relaties, Abimo Uitgeverij, St-Niklaas, 2010 

 Gijs e.a., Seksuologie, Bohn Stafleu van Loghum, Houten, 2009 

 Pardoen, J. & Pijpers, R, Verliefd op internet, over internetgedrag van pubers,SWP, Amsterdam, 2006  
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