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NEE DECROO!*

Een beginnend academiejaar heeft altijd 
iets vani gespannen verwachtingen.Wat 
brengt het? Studenten zijn immers maar 
geneigd kritiek te spuien wanneer het om 
hun bloedeigen studie-situatie gaat.An-
dere solidariteitsacties worden meer 
gevoerd door kleine studentenfracties.
In Belgie-zoals overal overigens-heeft 
de studentenbeweging haar grote uren 
beleefd aan problematiek die de univer- 
siteit-zelf betrof,waar zij het object 
van de contestatie werd.(cfr.Vranckx 
en de vreemde student en,maatregelen 
Claes-Hurez,acties Decroo-Hurabiet tegen 
de financieringswet)
Dit zal wel logisch zijn.Op de universi- 
teit zit een vervreemde meute.Weinigen 
komen uit de arbeidersklassen,weinigen 
houden er voeling mee.Wat wil je dat ze 
er zich daadwerkelijk voor zou inzetten. 
We leven in een tijd van egoistische 
b elangenconc entrat i e.
Studentenbelangen,dus.En het is ander-
maal minister Decroo die aanleiding ge-
noeg geeft om ons student-zijn de hel-
ling op te zetten.
Tajdens de vakantie-maanden liet Herman

pi ek.Saneringsmaatregelen.Informat i e 
moet 'nuttig' zijn.Jonge richtingen 
wordt op die manier iedere ontwikke-
lingsmogelijkheid ontzegd.
Vreemde studenten mogen de Belgische 
'gastvrijheid' vet betalen.Dit varieert 
tussen de 2 . 5 0 0 fr. voor kleuteronder-
wijs tot 25.-000 fr. voor hoger tech-
nisch onderwijs,korte type.Voor de 
universiteit kunnen ze een slordige
1 0 0 . 0 0 0  fr. neertellen.0 ,ja...de minis-
ter maakte een lijst bekend van de 
'armste landen 'die niet onder de toe-
passing van het besluit vallen.Maar 
niet de rijkdom van het land is een 
kriterium,wel deze van de student.
Het is duidelijk dat hiermee de weinige 
geëngageerde studenten uit derde wereld 
ianden zijn geviseerd.Politieke vluch-
telingen wordt-indien ze hier niet wer-
ken of studeren-de grens gewezen.
De zoon van de Sjah kan hier onderwijl 
rustig kunstgeschiedenis studeren.
Het blijkt dat reeds om en. bij de 100 
-vooral Duitse- vreemde studenten dit 
brutale bedrag neertelden-Immers,wan-
neer je -naar Duitse wetgeving-je eer-

Decroo het —onwettelijke,zeggen sommigen- e jaar in een buitenlandse universi— 
omzendbrieven regenen.Een geschikt rao- - “*• J
ment-de Belgen zaten toch in het adem-
benemende Spanje-om in Mobutu-stijl on-
samenhangende dictaten uitwerking te 
doen vinden voor iemand weet waarover 
het allemaal gaat.

In het Hoger Pedagogisch Onderwijs (de 
normaalscholen) werd,evenals in het 
Paramedisch Onderwijs(richting kinesi-
therapie en ergotherapie) een krasse 
numerus clausus ingest eld.Slecht s 60 
van het aantal kleuterleidsters,75 i» 
van het aantal onderwijzers, 70 $ van de 
regenten wiskunde,60 i° van het aantal 
ergotherapeuten (berekend op het aan-
tal inschrijvingen van 1975-76) enz. 
wordt nog toegeiaten.
Je weet,Decroo vreest dat de daling van 
het gebaartecijfer in Belgie tot een 
nog groter overschot van leerkrachten 
op de 'markt' zal leiden.
Aan de^grote immigratie in Belgie heeft 
Herman niet gedacht-althans niet in dit 
verband-.Of moeten de kinderen van 
gastarbeiders geen onderwijs krijgen?
Aan een kwalitatieve herstructurering 
van het onderwijs en aan autentieke 
ontwikkelingsprogramma's voor de derde 
wereld (liggen daar geen mogelijkheden 
denkt onze liberale minister uiteraard 
niet.
Overigens is deze hele maatregel zin-
loos...Hij kan enkel leiden tot een 
stijging van het aantal inschrijvin-
gen in een andere onderwijs-sector.
Hietzelfde kan worden gezegd over de 
maatregel van de Katholieke Universi-
teit Leuven,die een numerus clausus 
lanceerde in de richting tandheelkun- 
de^daar zouden slechts 115 studenten 
aanvaard worden) De ganse'overschot' 
komt gewoon de universiteiten van 
Gent,Brussel en. Hasselt binnengestroomd 
Maar goed,dit wordt dan een argument 
erbovenop voor onze reactionaire rege- 
ringjOra een algemene numerus clausus 
uit te roepen.
Met een uitzondering voor zijn eigen 
spruit legt Decroo weinig respect aan 
de dag voor de kleuters.Ze vliegen 
binnenkort wallicht met z'n allen op 
4 jaar de scholen binnen....en dit in 
klassen die slechts vanaf 41 stuks 
mogen gesplitst worden.Over de hoogst-
noodzakelijke kinderkribben geen woord.
H.et beperken van de cumul is een ande-
re maatregel om de Decroo-tendens een 
progressief cachet te verlenen.Hoe 
minder je verdient,hoe minder je mag 
cumuleren.Da's de logika.In het sekun- 
dair en niet-universitair hoger onder-
wijs mag het aantal betaalde lesuren 
per week niet hoger worden per instel- 
lingjtenzij het aantal leerlingen stijgt 
met méér dan 10 $ t.o.v. 75-76,zelfs 
als de weidelijke splitsingsnorm be-
reikt wordt in een aantal klassen.
Het spreekt vanzelf dat het geacht 
professorenkorps haar jobjes allerhan-
de mag kwadrateren.(zitpenningen,weet 
je wel)

Socio-kulturele en sportactiviteiten- 
de leus van enkele jaren terug-worden 
niet meer gesubsidieerd.Het leerlingen-
vervoer wordt beperkt.Rijksinternaten 
worden duurder.Oprichtings- en split- 
singsnormen voor klassen worden ver-
hoogd....
En de Univ ?
Op studierichtingen met een gering 
studentenaantal heeft de regering een

teit met succes hebt doorlopen,kan je 
de toegang tot een Duitse univ-waar 
de numerus clausus heerst- niet meer 
ontzegd worden.Een investering,als 
het ware.. .voorbehouden aan het kruim,, 
de elite.
Op 29 juli werd aan zowat 57 assisten-
ten op onze universiteit duidelijk ge-
maakt dat de 'afvloeiingen' uit de 
programmawet wel degelijk afdankingen 
zijh.Als troost kregen dopgeld.
Over de bezuinigingen in de sociale 
sector (homes,restaurants) zal je dra 
wel voldoende informatie-voer in Scham-
per vinden.Daar zit men met een put 
van 14 miljoen.Als het patrimonium 
(gelden van de universiteit-zelf),.in 
hoofde van de Raad van Beheer,niet be-
reid wordt bevonden die te dekken(door 
het totaalbedrag van de inschrijvings 
gelden aan de sociale sector af te staar} t endens die erachter steekt..Over demo— 
kan je elders et en,binnenkort. kratisering van het onderwijs wordt al
Worden de studiebeurzen-dank zij de stu- lang niet meer gesproken... 
dentenakties van vorige jaren-nu wat
vroeger uitbetaald (het duurt nog et- „ „—  en it£i6Sfr

telijke maanden),aan indexering zijtt 
ze nog lang niet toe.En. wat is de index 
nog waard?
De verlenging van de wacht periode voor 
het ontvangen van stempelgeld door pas 
afgestudeerden(B.Stbl.4 augustus) is 
een ander staaltje van de arrogantie 
van de regering.
De wetten op de tewerkstelling van werk-
lozen (vrijstelling van stempelcontrole 
tewerkgestelde werklozen,verplichte in-
schrijving als stagiair)zijn pleisters 
op de zere wonde.Ze kunnen de werkloos-
heid in schijn doen afnemen en...de 
arbeidsmarkt aanpassen aan de vraag van 
de industrie.Bedrijven kunnen nu zonder 
kosten mensen tewerkstellen...en afdan-
ken, naargelang de behoeften.
Er zullen eind september zowat 8000 werk-' 
loze studenten zijn.Er is slechts werk 
voor 1000,zegt Decroo.De rest i3 eenvou-
dig nutteloos.We leven immers in een 
systeem waarin arbeidsplaatsen 'gecre- 
eerd' worden.Er is geen werk,vooraleer 
er plaatsen zijn.Of er arbeid is,da's 
een andere vraag.Zoals gezegd...er is 
zoveel te doen.In sectoren echt er,waar 
noch de industrie,noch de regering bereid^ 
is te investeren.

Ondertussen is wel een en ander aan het 
roeren.Het is allemaal wat té grof. 
Katholieke instellingen-beducht om in-
krimping van hun subsidies a rato van 
het aantal studenten-hebben geweigerd 
de door de minister opgelegde selektie- 
proeven in het paramedisch en normaal- 
onderwijs af te nemen.Op regerings-en 
CVP-vlak wordt touwgetrokken.Decroo 
legde bij...voorlopig althansftot na 
de gemeenteraadsverkiezingen.
En de universiteits-bevolking?Zal zij 
zich roeren om het bewind van poten-
taat Decroo?Heeft het wel nog zin?... 
het is immers te laat-we hebben ons in 
het ootje laten nemen-andermaal.
Het wordt tijd dat ieder student zich 
bezint over dit alles, en de v/erdoken

neem n u *n ab onneme ntop ‘s chamo
X’...
....dan krijg je 3CHAM - 

iedere week in je
brievenbus...vijfentwin
tig nummers lang,en dit 
voor de knotsgekke prij 
s van tachtig knotsen. 
Die kan je. betalen door 
-ze in gesloten omslag 
te sturen naar 'SCHAM 
PER,Korte Meer 6 9000  
Gent'(samen met je na 
am en adres.

-ze af te geven op het 
studentensekret ar i aat 
aan leentje,St-Pieters 
nieuw straat 45 Gent 

-ze over te schrijven 
op rek.nr.ASLK 001-03 
91379-60 van koen raes 
met vermelding 'scham 
per' en je adres 

ABONNENTEN VAN VORIG JA 
AR ZULLEN HUN ABONNEME 
NT OP DEZELFDE MANIER 
MOETEN VERNIEUWEN,WILLE 
N ZE SCHAMPER NOG ONTV 
ANGEN(natuurlijk willen 
z e dat)
WACHT NIET TOT MORGEN 
DOE HET NU !!!!!!!!!!

Vanaf 1 oktober 1976 zullen twè^^Sn^fartsen 
konsultaties houden voor studenten in het 
Bureau voor psychologische raadgeving, 
Kantienberg 38 (.Tel. 21.29.61.) elke 
woensdag van 1 4u tot 16u en elke vrij-
dag van 1 0u tot 1 2u.

Als je in de loop van het akademiejaar 
op een arts beroep moet doen beschik je 
voortaan over volgende mogelijkheden:

- het Akademisch Ziekenhuis, De Pinte- 
laan, I35 (tel.22.57.41.) tijdens de 
uren van de poliklinische konsultatie.

- op wóensdagnamiddag van 14 tot 16u is 
er in de Dienst voor Inwendige genees-
kunde (Dir.Prof.Dr.Verdonk) een spe- 
ciale konsultatie voor studenten.

- konsultaties door twee huisartsen in 
het Bureau voor psychologische raad-
geving, Kantienberg 3 8 .

een huisarts in je woonplaats of in de 
omgeving van je kot

polikliniek voor antikonseptie, verlos-
kundige kliniek (Dir.Prof.Dr.Thiery) 
Akademisch Ziekenhuis.■ wiieJ

4 « ;  iet.

WELKOM STUDENT (Deel l)

WELKOM STUDENT aan de Rug, eiland van 
demokratie, inspraak en gelijkheid. 
Demokratie en inspraak in de Raad van 
Beheer waar 4 (vier) studenten 12000 
(twaalfduizend) studenten vertegen-
woordigen, zittend tegenover een le-; 
gertje proffen.
Demokratie en inspraak ook in de fa- 
kulteitsraden waar (bijv.) 12 proffen 
diezelfde twaalf proffen vertegen-
woordigen en waar 2 studenten ... 600 
studenten vertegenwoordigen. En waar 
die 12 proffen de belangrijke beslis-
singen vooraf nemen en de lulkoek 
voor de vergadering houden.
Dat is de inspraak van de na-68-peri- 
ode. Waarbij we natuurlijk de talloze 
kommissies niet over het hoofd mogen 
zien (als daar zijn : onderwijskommis- 
sies, bouwkommissies, benoemingskom- 
missies ....). Je moet het maar b e -
denken .

Gelijkheid bij de inschrijvingen, 
waar vreemde studenten soms tot hon- 
derduizend frank inschrijvingsgeld 
moesten neertellen. Natuurlijk weten 
we dat er profiteurs zijn, maar die 
worden hierdoor niet getroffen, wel 
de minder welstellenden uit progres-
sieve ontwikkelingslanden voor wie 
die hcfderdduizend frank een onoverko-
melijke hindernis vormt.

WELKOM STUDENT aan de Rug, bolwerk 
van akademische vrijheid, alibi voor 
proffen om verouderde kursussen on-
veranderd verder te doceren.
Vrijheid ook voor de proffen om niks 
te wijzigen aan hun voorbijgestreef-
de doceermetodes, waarvan de ex-cathe- 
dra methode de meest gekende is.

WELKOM STUDENT aan de Rug, tempel van 
wijsheid.
Wijsheid vooral bij benoemingen van 
onderwijzend personeel, waar bekwaam-
heid op pedagogisch en wetenschappe-
lijk vlak geen enkele rol speelt, 
maar waar uitsluitend de politieke 
vrienden en bindingen van belang zijn. 
Wijsheid ook bij het optrekken van 
prestigieuze gebouwen (soms met v e r -
nietiging van een deel Gents stads-
patrimonium zoals op de Hoveniers- 
berg) met al even prestigieuze bibli- 
oteken, waar achteraf geen geld ter 
beschikking blijkt voor de aanschaf 
van onontbeerlijke boeken en tijd-
schriften .
In deze trend kunnen we nog een hele 
tijd verdergaan (uuuren a.h.w.) maar 
we maken er ons kort vanaf en zeggen :

WELKOM STUDENT aan de Rug van mijn 
voeten ( l).

Deel 2 : HET ZAL MIJN TIJD WEL DUREN

Dat is de filosofie van de zwijgende 
meerderheid (en ook de studentenbe-
volking van de Rug heeft haar zwij-
gende meerderheid). Daar is natuur-
lijk wel iets van. Het zal je tijd 
wel duren. Dat wil zeggen, die gebou-
wen zullen heus niet invallen gedu-
rende die 4,5 ,6 ,7 ,... jaar dat jij 
hier bent. En die aftandse proffen 
zullen je zeker niet je diplomaatje 
onthouden, als je een beetje werkt 
natuurlijk, en het geluk hebt van 
net die 1 op 3 te zijn die er in het 
eerste jaar niet uitgeselekteer4 
wordt.
"Het zal mijn tijd wel duren".
Wordt dit ook jouw leuze ? We dur-
ven te hopen van niet. Terwijl je 
hier toch een aantal jaren vertoeft 
kan je best tonen dat je toch leeft, 
dat je je niet hebt laten overrompe-
len door het massa-gedoe. Hiervoor 
staat een hele infrastruktuur ter be -
schikking, die we gemakkelijkheids- 
halve de studentenbeweging zullen 
noemen (meer informatie daarover ve r -
derop in dit b l a d ) . En het zou ons 
sterk verwonderen als je niet al vlug 
kennis zou maken met een onderdeel 
daarvan, namelijk het Werkgroepen- 
Konvent of W.K. (dat doe je trouwens 
nu al). Namen als Mordicus, Sojuwe, 
Krapp, Wim ... zul je voortdurend ont-
moeten, en als je aktief wil blijven 
is het in de eerste plaats met hen 
dat je best zo vlug mogelijk kontakt 
opneemt. Met deze werk- en aktiegroe- 
pen meewerken kan best boeiend èn 
leuk worden, dat merk je gauw genoeg. 
En daarom hopen we spoedig te kunnen 
zeggen :
WELKOM STUDENT bij het Werkgroepen- 
Konvent l

(l) Deze kernachtige uitspraak ont-
lenen we aan M.S., een illustere eer-
stejaarsstudent (het was ook meteen 
zijn laatste jaar aan de R u g ) , die 
zich deze woorden liet ontglippen na 
het aanschouwen van zóveel gekheid.



kalender
Iedere actiegroep,organisatie,f ilm- 

club of wat dan ook,die zijn activi-

teiten in deze kalender wenst opge- 

noneiL te zien,wordt verzocht deze 

informatie uiterlijk één week op 

voorhand naar het redactieadres van 

Schamper op te sturen.

•
Cinema V o orui t.

van 17 september tot 23 september
GHUPPO Dl FAMIGLIA IN UN INTERNO— 
CONVERSATION PIECE-VIOLENCE ET PAS- 
SION-van Luchino Visconti (Italië, 
1974) met Burt, Lancaster,Silvano 
Magnano,Helmut Berger,Claudio Marsa- 
nl,Romolo Valli.

van. 24 september tot 30 september
ANNA KARENINA-balletfilm van Marga-
rita Pilikhina ap muziek van Rodion 
Chadrine,naar het boek van Leon Tol-
stoi .Balletmeester:Maja Plissetskaja, 
Muzikale leiding Joeri Simonov.
(van 24 sept.tot 26 sept.)

SCHOPPENVROUW -operafilm van Roman 
Tichomirov.Muziek:P.Tsaikowski.Naar 
het boek. van A.Pushkin.
(van. maand.27 tot 28 sept.)

GEDICHT VAN DE DANS-balletfilm van 
Vadim Derbenjev.Balletmeester:Lev 
Poapekhin-Muzikale leiding:Gennadi 
Rojdeetvenski.
(woenad.29 tot 3O sept..)

van 1 oktober tot 7 oktober.

CATCH 22 van Mike Nichols (USA '70) 
met Alan Arkin,Martin Balsam,Art Gar- 
funkel,Anthony Perkins,Orson Welles . 
Scenario:Buck Henry,naar het boek. 
van Joseph Heller.

StudloBkoop.

ZAAL I.

vrijdag 17 t.e.m. donderdag 23 sept.
21.00 FRENZY Hitchcock Engeland
23.00 HARRY AND T0NT0 Mazursky U.S.A.

vrijdag 24 donderdag 30 sept.
21.00 CHARLEY VARRICK Siegel U.S.A.
23.00 MADE Mc.Kenzie Engeland

vrijdag 1 t.e.m. donderdag 7 oktober
21.00 THE LAST DETAIL Ashby U.S.A
23.00 THE CANDIDATE Ritchie U.S.A

vrijdag 8 t.e^n. donderdag 14 okt. 
ai.00 THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW. 

Sherman U.S.A.
23.00 MC.CABE & MRS.MILLER Altman U.S.A.

ZAAL II.

vrijdag 17 t.e.m. donderdag 23 sept.
19..30 en 21.30 DUPONT LAJOIE Boisset 

Frankrijk
23.30 WHEN THE LEGENDS DIE Millar U.S.A.

vrijdag 24 t.e.m. donderdag 30 sept..
19.30 en 21.30 DE MEESTER EN MARGRIET 

Petrovic Joegoeslavie-Italie
23.30 LA VILLAGIATÜRA Leto Italië

vrijdag 1 t.e.m. donderdag Ti oktober
19.30 én 21.30 DE TELLING VAN DE WIL-

DE KONIJNEN Zahariev Bulgarije
23.30 BLANCHE Borowczyck Frankrijk

vrijdag 8 t.e.m. donderdag 14 okt.
19.30 en 21.30 EFFI BRIEST Fassbinder 

West-Duit sland
23.30 OUTBACK Kotcheff Australie
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O m trent de

W erkgroepen
OF DE TYPOLOGIE VAN HET RARE BEEST

De werkgroepen weten het zelf niet. 
Hoe, wie of wat ze zijn. In de bro-
chure van het fk lees je wel hoe ze 
zichzelf voorstellen; krampachtig 
soms, omdat ze in de 15 regeltjes niet 
genoeg en teveel zeggen om een beeld 
van zichzelf te geven. Zelfs mensen 
die al jarenlang aktief zijn in die 
groepen zullen je moeilijk héél duide-
lijk kunnen maken wat ze nou precies 
zijn. Slagwoorden zoals: kritisch,
alternatief, socialisme, aktie, dis-
cussie, e.d. duiken steeds weer op.
Of die onzekerheid nu direkt een zwak-
te is durf ik sterk te betwijfelen. 
Niet alleen is zoiets een goed excuus 
om weekent in te richten, ze staan ook 
meer open voor dicussie en mensen.

Twijfel zal wel één van de basiscom-
ponenten van de werkgroepen blijven.
Ze zijn voor een stuk de negatie van 
wat zich te duidelijk aftekent: de 
fakulteitskringen, de politieke groe-
peringen, het geijkte universiteits-
onderwijs .
Ik wil even proberen de voorna raste 
kenmerken van de werkgroepen te geven, 
op gevaar af een bloemlezing van holle 
termen af te leveren. Dit om ze wat 
duidelijker af te tekenen ten over-
staan van de politieke en andere groe-
pen. Wat ik naar voor breng is geba- 
zeerd op ervaringen met krapp, krass, 
sojuwé,w e k , wg wetenschappen en een 
stukje mordicus. Andere groepen ken 
ik niet, ofwel omdat ze enkel op pa-
pier schijnen te bestaan, ofwel omdat 
ik er nog geen kontakt mee h a d . Ook 
nog dit: de werkgroepen verschillen 
onderling nogal in opzet en werking, 
het is een vrij nieuw fenomeen dat nog 
in groei is. En als ze ooit volwassen 
worden zal er wel een nieuw ding op-
duiken, de dialektiek zit overal. 
Werkgroepen hebben in elk geval dit 
met elkaar gemeen dat ze zich richten 
en bestaan uit een héél select publiek 
Politieke verenigingen proberen ieder-
een te omvatten, werkgroepen zijn be-
perkt tot de enkele universitairen uit 
die éne fakulteit. Het corporatisme 
hebben ze in elk geval met de fakul-
teitskringen gemeen; ook al schreeuwen 
ze konstant over multi-disciplinaire 
werking, ze zijn en blijven vastgeklon 
terd aan de fakulteit. De pogingen 
die reeds werden ondernomen om dit te 
doorbreken bleven beperkt tot plannen 
voor een fuif en een driedaagse van de 
student die, jammer genoeg, in het 
water en de blok vielen. Toch zal 
er werk moeten gemaakt worden van dit 
probleem. De beperking tot 1 fakul— 
teit kan nuttig zijn, ze is en blijft 
even zinloos als de faculteit zelf. 
Trouwens, ook de muren van het unif- 
gevang, de heilige wetenschap, moeten 
doorbroken worden. Ook andere disci-
plines moeten betrokken worden bij hun 
aktie en studie. Niet dat werkgroepen 
politieke partijen moeten worden, in-
tegendeel, maar een zinvolle benadering 
van een probleem kan niet gebeuren met 
de oogkleppen van de éne fakulteit.
Het zou onzinnig zijn het probleem 
"gezondheidszorg" enkel en alleen door 
een stel doktoors te laten bepraten. 
Wanneer de sojuwe het klasserecht on-
der de loupe wil nemen is niet alleen 
een clubje juristen nodig, ook econo-
misten, sociaal—assistenten, sociolo-
gen, psycho— en wat weet ik nog wat 
voor andere —ogen, zijn broodnodig 
om een serieuze aanpak van het pro-
bleem te krijgen. Is het bijvoorbeeld 
niet onzinnig dat er een werkgroep 
recht en criminologie naast elkaar be-
staat en dat die nauwelijks iets van 
elkaar afweten. Werkverdeling en spe-
cialisatie kan positief zijn, maar je 
verdelen op basis van gescheiden uur-
roosters is klinklare onzin. Dat de 
problematiek van vele werkgroepen dik-

wijls al voldoende stof geeft om er met 
de eigen mensen tegen tekeer te gaan is 

-< ook waar; het zal tenslotte afhangen 
van de opties van elke groep om uit te 
maken of ze al dan niet beroep gaan 
doen op medewerking van anderen. Maar 
dat ze urn werking niet in het korset 
van dat ene gebouw laten blijven, com-
municatie is belangrijk en nodig. 
Schamper kan daarin een serieuze rol 
gaan spelen. En vorig jaar is dat ge-
lukkig gebeurd rond de medische beurs, 
het wetsvoorstel pierson, en de orde 
van psychologen. Maar dan draaide het 
telkens rönd specifieke en bijna ac- 
cute problemen. Een meer konstantere 
doorspeling van informatie is nodig 
voor het begin van elke samenwerking. 
Oké, hun publiek hebben ze gemeen met 
de fakulteitskringen, hun werkingssfeer 
met de fakulteit, daarnaast zijn ze 
nog politiek georienteerd ook.
Stuk voor stuk stellen ze zich links 
op. Of ze het zijn, daar ga ik nu 
niet verder op in, want ik weet het 
zelf niet. Maar als je links, met een 
beetje goeie wil, kan identificeren 
met kritische zin, actief optreden, ge-
richt op emancipatie, dan kan men de 
werkgroepen moeilijk anders katalogeren 
De meeste werkgroepen zeggen te streven 
naar het socialisme, niet dat van Willy 
maar dat van Karl dan, en dat proberen 
ze dan ook, voor zover ze dat aankunnen 
Wat ze meestal pogen te doen is andere 
mensen wakker te maken voor hun optie, 
voor zichzelf te proberen, na de unif, 
een schakel te worden in die evolutie,* 
de wetenschap die ze krijgen vanuit 
die gezichtshoek te benaderen, te be-
en ver-werken, tegengif te vormen, en, 
de structuren waarin ze zitten en be-
roepshalve zullen terechtkomen in die 
richting pogen om te buigen.
Dit betekent dan ook dat een werkgroep 
een opvangnet, een opleidings- of 
trainingscentrum en een agitatiegroep 
is. Mensen die het ergens voelen, die 
nog twijfelen maar toch zover zijn dat 
ze verder willen zoeken en iets doen, 
komen nogal dikwijls in een werkgroep 
terecht. Politieke groeperingen vra-
gen een grotere zekerheid. Ondertus-
sen wordt in de werkgroep gediscus-
sieerd, worden kritieken en modellen 
geformuleerd, worden boeken gelezen, 
pinten gedronken, gespreksavonden en 
alternatieve lessen georganizeerd en 
door die wisselwerking pogen de werk- 
groepelingen een duidelijker inzicht 
te krijgen in hun en de situatie, en 
proberen ze die op hun beurt over te 
brengen. Ondertussen wordt de m e -
dische beurs geboycot, wordt het ge-
rechtshof bezet en krijgt Decroo een 
paar eieren mee naar huis, Alexander 
kan er maar wel bij varen.
Daarbij laat ik het, de werkgroepen 
zijn dus een een bende twijfelaars, 
ploeteren in het stof en de mensen van 
de faculteiten rond, zijn links, klein 
en sympatiek, zijn een doorstromings- 
en actiegroep en hebben bovendien de 
pretentie actief te zijn. En er is 
nog werk voor de boeg.
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Behoor je ook tot die grote bende 
nieuwelingen die weer aan de start te 
trappelen staan ? Als je niet over-
rompeld of uitgesloten wil worden zal 
je vanaf nu heel bewust je lot in 
eigen handen moeten nemen.
Je thuis leren voelen in een wereld 
die nieuw is voor je, waar alle of bij-
na alle medestudenten vreemden zijn, 
waar niemand je zegt wat je moet doen, 
wat van je verwacht wordt... het wordt 
een hele opgave.

Daarom ...pak het van bij het begin 
goed aan...stort je niet vanaf de eer-
ste dag, op de studie, alleen op je 
kot met rondom een vreemde wereld die 
vlug vijandig lijkt. Laat je niet in 
de hoek duwen, isoleren van de groep 
maar ga op verkenning uit.
Spreek de mensen aan met wie je in de-
zelfde les zit ... je hebt immers een 
boel te vragen: of de volgende les 
doorgaat en waar, of er al een kursus 
is, waar je het nodige materiaal kunt 
vinden ...misschien weet je gebuur 
wel beter de weg in Gent 6f kan je 
in elk geval samen gaan zoeken.
En waarom zou je niet durven vragen 
of hij of zij op kot is en waar. Maak 
misschien ook een afspraak om samen 
te gaan eten.

Het lijkt je misschien wel alsof er 
al overal groepjes gevormd zijn, 
iedereen lijkt al ergens bij te horen 
of te weten waar naar toe. Probeer 
toch maar eens er bij te komen, niét 
alle groepjes zijn al zo gesloten, er 
kam er vaak nog wel eentje bij. Als 
je goed oplet zul je trouwens vlug 
merken dat veel mensen alleen zijn 
en niets liever willen dan kontakt... 
ze weten alleen ook niet goed hoe ze 
eraan moeten beginnen.

Als je met meerdere op kot bent wil je 
vast ook die anderen wel kennen. Wacht 
niet tot iemand je aanspreekt of uit-
nodigt, neem gerust zelf het initia-
tief: nodig bv. iedereen uit op je 
kamer voor een glaasje wijn of bier, 
of misschien durf je het wel aam een 
avond pannekoeken te bakken: niemamd 
zal je uitnodiging afwijzen en het 
kan een gezellige kennismakingsavond 
worden.

Als je in een home woont kan je vra-
gen om de lijst in te kijken van de 
bewoners, schrijf de kamernummers van

je jaargenoten op en ga er eens een 
paar opzoeken ... jullie zullen mekaar 
nog nodig hebben dit jaar ...aanvullen 
vam nota*s,enz...Laat je niet ontmoe-
digen als sommigen je aan de deur la-
ten staan... misschien weten ze zelf 
ook niet wat ze moeten doen, of hebben 
ze schrik hun tijd te verliezen.
Om mettertijd beter te kunnen studeren, 
een goed evenwicht te vinden tussen 
studie en ontspanning, wat toch essen-
tieel is om te slagen, doe je er best 
asm de eerste weken goed te gebruiken 
om rond te kijken en om kontakten te 
leggen met anderen (ook ouderejaars 
... ze zijn ook groentjes geweest !)

Ga op onderzoek uit:
-waar woon je nu? Wat is er zoal te 
zien, te beleven in je buurt ? Wonen 
er nog anderen van je richting ?
- Wat is er te doen in Gent? Teater, 
film, café's, muziek ...lees affiches, 
pamfletten, advertentiebladen ...doe 
eens een grote wsmdeling of fietstocht 
door Gent.(Koop in elk geval een stads-
plan) .
- Wat gebeurt er zoal aan de unief?
Lees de psunfletten die je krijgt aan 
de brug en d'overpoort ;;;ze kunnen 
je nuttige informatie geven over wat 
er 'links' en 'rechts' leeft in de 
studentenwereld.

Laat je ook niet overrompelen door de 
vele informatie die op je afkomt als 
je je ogen openhoudt, probeer rustig 
je keuze te maken. Een goede zakagenda 
kan een hulp zijn om alle interessante 
adressen, gebeurtenissen, afspraken te 
noteren ... leer hem gebruiken ... je 
spaart er uw geheugen mee.

Nog een laatste tip: een goede remedie 
tegen heimwee is veel te doen te heb-
ben...maak vooral de eerste weken vol-
doende afspraken bv. met je humaniora- 
collega's die ook in Gent studeren, 
met oude o£ nieuwe bekenden. Ga eens 
met een paar anderen of op je eentje 
ngar een film, maar zit niet 's avonds 
alleen op je kamer niets te doen.

Dit waren ma r een paar ideetjes,gra-
tis en vrijblijvend, uiteindelijk moet 
je 't zelf uitzoeken, maar als je ~ 
merkt dat het je niet best afgaat,laat 
de moed niet zakken. Kom gerust eens 
langs ...

Janine,Geert en Lieve 
(adres bovenaan)

motie
Protest van "SOLIDARITEIT VREEMDE 
STUDENTEN V.Z.W." tegen de onderwijs- 
maatregelen van de regering.

Wij hebben kennis genomen van de be-
perkingen die de regering oplegt aan 
het onderwijs op alie niveaus.Solida-
riteit Vreemde Srudenten protesteert 
tegen deze maatregelen,die genomen 
zijn,enkele dagen voor de opening vah 
het schooljaar,en dit zonder raadple-
ging met de belanghebbende kringen: 
dirèkties,onderwijzers,ouders en stu-
denten.
Onze vereniging stelt dagelijks vast 
dat de regering-door deze maatregelen 
en door het geïmproviseerd karakter 
ervan—een groot aantal mensen—onder—  ̂
wijzers en student en—voor 'enorme moei 
lijkheden plaatst,die dezen niet kon-
den voorzien.Onze vereniging legt er 
de nadruk op dat het opleggen van col-
legegeld aan vreemde student en,wier 
ouders niet in Belgie gedomicilieerd 
zijn,meer bepaald de armen uit arme 
landen gaat af schrikken en dit zonder 
verdere overwegingen.
SEKTOREN ALS HÉT NORMAAL-HOGER t TECH«- 
NISCH EN PARAMEDISCH ONDERWIJS ZIJN^IN 
HET BIJZONDER GETROFFEN,TERWIJL JUIST 
DEZE STUDIES ONVOLDOENDE ONTWIKKELD 
ZIJN IN VELE GEBIEDEN VAN DE DERDE 
WERELD.
Ook al heeft minister Humblet een lijst 
laten publiceren van de armste landen 
die uitzonderingen vormen op deze 
maatregelen voor het universitair on-
derwijskan moet toch opgemerkt worden 
dat NATIONALITEIT EEN VALS KRITERIUM 
IS,DAT NOGMAALS DE RIJKE MINDERHEDEN 
VAN DEZE LANDEN BEVOORDELIGT.
Aan de andere kant stelt Solidariteit 
Vreemde Studenten dat heel wat LEER6- 
LINGEN EN STUDENTEN UIT LANDEN ALS 
CHILI EN LIBANON,die hier aangekomen 
zijn wegens politieke vervolgingen, 
DREIGEN'BINNENKORT UITGEWEZEN TE WOR-
DEN OMDAT ZE ZICH NIET OP REGELMATIGE 
WIJZE KUNNEN INSCHRIJVEN IN ONDERWIJS-
INSTELLINGEN DIE ZE GEKONTAKTEERD HEB-
BEN.
Heel wat leerlingen en studenten die 
deze zomer in Beigie aangekomen zijn, 
worden ook bedreigd met uitwijzing 
door de Vreemdelingenpolitie,tengevol- 
ge van deze maatregelen die ze niet 
konden voorzien»
Solidariteit Vreemde Studenten werd 
in 1970 opgericht om konkreet iets te 
doen tegen de verschillende uitingen 
van de maatregelen die door minister 
Vranckx indertijd genomen werden tegen 
studenten uit de Derde Wereld die stu-
dies wilden volgen in Belgie;maatrege-
len die op het verzet van de hele Bel-
gische bevolking stuitten.Solidariteit 
Vreemde Studenten helpt vreemde studen-
ten,die niet van een beurs genieten, 
een 'borgsteller' te vinden -wat dgor 
de Vreemdelingenpolitie geëist wordte-
en het geheel van formaliteiten te re-
gelen voor het verblijf van vreemde stu-
dent en.

ONS DOEL IS AAN HEN,DIE OM POLITIEKE, 
SOCIALE OF KULTUuELE REDENEN NIET IN 

'STAAT WORDEN GESTELD IN EIGEN LAND EEN 
VORMING TE KRIJGEN DIE NUTTIG IS VOOR 
DE ONTWIKKELING VAN HUN GEBIED,DEZE 
VORMING ONDER BETERE VOORGAARDE IN BEL-
GIE TE GEVEN.
Tijdens de zes'jaar werking,is onze ver-
eniging erin geslaagd voor duizc-.nden 
studenten e e n ' reguläris o l i e  t e  bekomen 
voor i n r ;  verblijf m  B e l g i  ë .
Het basisdeel van Solidariteit Vreemde 
Studenten is te vechten tegen elke 
sociale, polit ieke of raciale diskrimma- 
tie die aan vreemde studenten wordt 
opgelegd;dit doel kadert in de strijd 
tegen de willekeur die in Belgie nog 
steeds weegt op het leven van het ge-
heel der geimmigreerden.

z o n d e r  S c h a m p e r  v o e l  ik m e  

zo Naakt...

)e beperkingen die de regering brutaal- 
veg in het onderwijs oplegt,gaan 
;egen een sociale politiek (zowel wat 
betreft de tewerkstelling van leer- 
crachten,als de vorming van de jeugd) 
naar ook tegen een echte ontwikkelings- 
politiek.De 'gevolgen van deze maatrege-
len vormen het onderwerp van een dossier 
lat bij onze vereniging kan verkregen 
ivorden.
Solidariteit Vreemde Studenten vraagt de 
regering de BEPERKENDE MAATREGELEN VOOR 
3ET ONDERWIJS ONGEDAAN TE MAKEN EN EEN 
WERKELIJKE SAMENWERKINGSPOLITIEK VOOR 
DE ONTWIKKELING OP DIT GEBIED UIT TE 
STIPPELEN,en dit met raadpleging van 
alle betrokken partijen.

Solidariteit Vreemde Studen-
ten v.z.w.
Raadstraat 39 1050 BRUSSEL 
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UIT DE LAATSTE GESCHRIFTEN 
Va N EEN TOERIST

In een hoekje van een grote katedraal 
ergens in Frankrijk werd onlangs het 
skelet van een man gevonden met een fo-
totoestel rond zijn nek. Hij moet daar 
een aanzienlijke tijd onopgemerkt gele-
gen hebben, ondanks het feit dat deze 
katedraal jaarlijks door tienduizenden 
wordt bezocht. Op het geraamte vond men 
een notitieboekje, waaruit hier enkele 
fragmenten worden gelicht.
22 juli.- Vandaag vertrek ik naar een 
streek in Frankrijk van zon en wijn, zee-
vruchten en grootse monumenten uit het 
verleden. Het is een dure reis, maar on-
getwijfeld zal de autocar dan ook kom- 
fortabel, het reisgezelschap aantrekke-
lijk en het hotel prima zijn. Kamer met 
bad en W.C.
23 juli.- Gisteren hebben we ettelijke 
kilometers afgelegd. Een paar keer uit-
gestapt om een kerk te bezoeken. Broei- 
heet in de bus en 's namiddags zat het 
hele gezelschap te slapen. Gisteravond 
in het hotel aangekomen; vijf minuten 
later moesten we al aan tafel zijn. Net 
de tijd om even het hoofd onder de kraan 
te houden en naar het toilet te gaan.
Maar de juffrouw van de receptie bracht 
ons tot andere gedachten. Het bleek dat 
de streek erg door de droogte geteisterd 
was, dat er in principe slechts water 
was 's morgens en 's avonds tussen zeven 
en negen, maar dat 's avonds de druk te 
klein was en dat het water hoe dan ook 
nauwelijks de tweede verdieping bereikta. 
(Ik slaap op de derde.) Het was tevens 
streng verboden de toiletten op de ver-
diepingen te gebruiken, zodat we meteen 
huppelend en knijpend file moesten gaan 
vormen voor de twee toiletten op het ge-
lijkvloers. Het avondmaal was nogal lek-
ker. Varkensgebraad met friet als hoofd-
schotel .

Vanmorgen dan hebben we een 
kerkje en een kapel bezocht, deels nog 
romaans, deels gotisch. Deze middag heb-
ben we varkensgebraad met erwtjes gehad, 
's Namiddags brachten we een bezoek aan 
een gotische katedraal. Vanavond stonden 
er prinsesseboontjes op het menu, met 
varkensgebraad. Op de tweede en derde 
verdieping hebben ze ons een emmertje 
water gebracht, vol roestschilfertjes.
Ik mag niet vergeten een fles Vittel te 
kopen om mijn gebit te poetsen.
24 juli.- Vandaag vroeg ik in een café 
waar het toilet ergens was, maar de kel-
ner antwoordde mij dat ik er niet in 
mocht, wegens de waterschaarste. Ik zei 
trappelend dat het bij mij in ieder ge-
val' geen waterschaarste was en vroeg wat
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ce qu'on peut," probeerde hij droogjes 
te zeggen, maar dat lukte niet zo goed 
want hij stond ook al zenuwachtig te 
doen. In de buurt van de katedraal die 
we gingen bezoeken heb ik me dan maar 
bij een vijftal gesteld die een boompje 
gevonden hadden, terwijl een troepje 
doodskreten slakende dames radeloos naar 
enig nauwsluitender struikgewas zocht. 
Het varkensgebraad werd vandaag opge-
diend respektievelijk met worteltjes en 
friet.
25 juli.- Vannacht is iemand van de der-
de verdieping van de trap gedonderd toen 
hij naar het W.C. ging. Na de twee ka- 
tedralen die we vandaag gezien hebben 
begin ik zo stilletjes aan een gotic 
nerveux te krijgen. Ik heb al wat stenen 
heiligen aanschouwd op die vier dagen. 
Heiligen met boeken, zwaarden of hun 
hoofd onder hun arm. Geheimzinnig ten 
hemel wijzende heiligen, beschuldigend 
naar beneden wijzende heiligen, de eed 
afleggende heiligen (soms met een vinger 
afgebroken) en autostop doende heiligen. 
Gladde heiligen en verweerde heiligen 
zonder gezicht. Een mens zou er haast 
katoliek van worden. Het varkensgebraad 
dat vandaag geserveerd werd heb ik on-
aangeroerd gelaten.
26 juli. - Omdat het weer varkensgebraad 
was wou ik op eigen kosten kreeft gaan 
eten. Ik kwam echter tot de konstatatie 
dat ik geen geld genoeg meer had omdat 
ik soeveniertjes heb moeten kopen voor 
tante Jo, tante Nel, de buren, mijn 
neefjes, mijn vrienden en mijn poes en 
omdat ik in een kleine bar een kelner 
heb moeten omkopen om naar het toilet 
te mogen gaan. Vanavond, bij het verla-
ten van de zoveelste bezienswaardige 
kerk, brak echter een onweer los met 
een grandioze wolkbreuk. In het hotel 
was er aldus weer wat water in de lei-
dingen, maar de elektriciteit was uit-
gevallen wegens blikseminslag. Door een 
ongelukje met een kaars is mijn broek 
in de vlammen opgegaan.
27 juli.- Het is nu al het derde var-
kensgebraad dat we bezoeken en het mid-
dagmaal bestond uit een katedraal met 
erwtjes. Ik ga in hongerstaking.

üp de plaats waar het skelet gevonden 
werd is een glazen kastje aangebracht, 
met daarin het notitieboekje en een vin-
gerkootje. Het geldt als een toeristiabe 
bezienswaardigheid, en als u ooit in die 
katedraal komt zal elke gids er u gaar-
ne op wijzen.

Erwin Penning
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VOORBEHOED -  
MIDDELEN

Iemand liefhebben, met iemand vrijen en dat ook prettig vinden 
hoort bij het leven, ook bij dat van jonge mensen. 

Geslachtsgemeenschap hebben is één vorm van vrijen.
Of je « met mekaar naar bed » wilt gaan, moet je samen met je partner 

uitmaken. Indien je geslachtsgemeenschap wilt hebben, 
alleen omdat je dit prettig vindt, maar daarom nog geen kind wilt krijgen, 

dan moet je zéker een betrouwbaar voorbehoedmiddel gebruiken...

voor die enkele keer elke dag de pil te slikken. Het'Gebruik 
is helemaal niet gek, als ook een meisje kondooms 
bij zich heeft.

moederslijmvlies in. Nadat/het bevruchte eitje zich 
heeft vastgezet in het slijmvlies van de baar-
moeder, zegt men dat het meisje/de vrouw zwanger 
1« in verwachting ») is.
Veruit het meest gevaarlijke kletspraatje in dit ver-
band is, dat je bij de eerste gemeenschap nooit in

Blaas
ZAADLEIPER 

PROSTAAT

De « pil * is op dit moment het meest betrouwbare 
voorbehoedmiddel. Vergelijkbare veiligheid geven 
alleen kombinaties van andere middelen en 
metoden. Bijvoorbeeld het kondoom of spiraaltje, 
samen met zaaddodende crème of spray.
Tegen « pil » en spiraaltje maken sommigen be-
zwaar, omdat er bijverschijnselen kunnen optreden.
Inderdaad kun je bij deze middelen niet voorspellen verwachting geraakt, 
hoe méisjes/vrouwen erop reageren. Bij de minste 
klachten moet je daarom meteen naar een dokter 
gaan.
Een aantal meisjes/vrouwen geven daarom de voor-
keur aan niet chemische middelen als kondoom 
en pessarium, samen met een zaaddodend produkt.
Als het meisje/de vrouw zelden met een jongen/ 
man naar bed gaat, zijn deze middelen misschien 
te verkiezen, omdat je de « pil » elke dag moet 
nemen, wil je veilig zijn. Uiteraard geeft iedere 
metode alleen de gewenste veiligheid, als je die 
korrekt toepast. Vergissingen blijven natuurlijk 
mogelijk. Per slot van rekening is gemeenschap 
hebben een emotioneel gebeuren ! Daarbij worden 
voorzorgen wel eens vergeten.
Nazorgen zijn mogelijk. Achteraf kun je een middel 
als de << morning-after-pil » gebruiken. Dat moet dan 
wel snel, binnen 36 uur, na de gemeenschap.
Anders is de kans op zwanger worden erg groot.
Vaak gebruikt zijn deze pillen trouwens zeer on-
gezond !
In deze folder geven we je in ’t kort een overzicht 
van de meest gebruikte voorbehoedmiddelen. Naast
betrouwbare middelen en metoden, noemen we ook) L f t r ' i f l o o m  / n rP Q P r\/r) t lp f k P in o tlP  
de onveilige. Deze zijn voor jou beslist ongeschikt, K O n u O O m  ^ p rc b e rv d lie T ,  K d p O lje ,
als je niet in verwachting wilt raken. Maar ze maken C a p O te  a n g la is e )  . 
ons overzicht kompleet en je hoort er nu eenmaal
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testikel

veilige voorbe- 
hoedmiddelen

nog altijd veel over praten.

Dit gebeurt er ...
Bij het meisje komt er meestal om de 26 tot 
32 dagen een eitje los uit de eierstokken. Dit heet 
de ovulatie (eisprong). Het eitje wordt voort-
bewogen door de eileider naar de baarmoeder. Het 
slijmvlies van de baarmoeder wordt ondertussen 
dik onder invloed van hormonen. Wordt het eitje 
niet bevrucht, dan wordt dit met het slijmvlies af-
gestoten. De bloeding die hierbij optreedt, komt 
door het loskomen van het nu overbodig geworden 
slijmvlies, waarbij onyermijdelijk bloedvaatjes wor-
den gekwetst. Dit proces, dat zich om de 26 tot 
32 dagen herhaalt, noemt men de maandstonden 
(menstruatie, regels). Deze duren 3'tot 9 dagen.
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Het kondoom moet tijdig worden aangebracht.
Bij voorkeur tegen het begin van het voorspel.
Er komt immers vocht vrij, vóór de eigenlijke zaad-
uitstorting, dat vruchtbare zaadcellen bevat.
Ten laatste vóór hij zijn penis in de vagina brengt, 
rolt de jongen/man het dunne rubber zakje af 
over het stijve lid. Hierin wordt het zaadvocht op-
gevangen, zodat het niet in de schede komt.

Veiligheid
Veilig op voorwaarde dat het kondoom :
— van goede kwaliteit is. Steeds meer merken 
krijgen op de verpakking een A.P.B. zegel 
(algemene pharmaceutische bond).
— op de juiste manier wordt aangebracht vóór het 
inbrengen van de penis in de vagina.
— gebruikt wordt in kombinatie met een « zaad-
dodend middel » (zie verder).

Verkrijgbaarheid
Vrije verkoop in apoteken en konsultatiebureaus, 
bij drogisten en in sommige grootwarenhuizen.
De prijs per kondoom schommelt rond de 13 fr. 
Gebruik alleen « geregistreerde » merken.

p e s s a r iu m  (d iafragm a, ring)

We bespreken alleen het meest gebruikte pessarium 
nl. het schedepessarium.
Het schedepessarium is een rubber koepeltje dat 
rust op een dikkere rand. In die rand zit een veer 
die zorgt voor stevigheid en soepelheid. Het 
pessarium wordt in de schede vóór de baarmoeder- 
opening aangebracht. Hierdoor wordt belet dat 
zaadcellen de baarmoeder binnendringen.
Het pessarium bestaat in verschillende maten, aan-
gepast aan de wijdte van de schede. De juiste maat 
moet door een dokter worden bepaald. Die moet jou 
ook het gebruik van het middel aanleren. Bij 
gewichtstoename of -afname, na miskraam, beval-
ling of abortus moet gewoonlijk van een groter 
pessarium gebruik worden gemaakt.

Gebruik
Vooraf breng je op de rand van het pessarium en 
over beide zijden van de koepel overvloedig een 
zaaddodende gelei aan (zie verder). Het inbrenger 
van het pessarium doe je vóór de gemeenschap.
Het pessarium moet minstens 8 uur na de gemeen 
schap in de schede blijven zitten want de zaad-
dodende gelei heeft deze tijd nodig om de zaad-
cellen buiten werking te stellen.
Je moet het pessarium met koud water wassen 
(geen zeep, want de meeste zeepsoorten bevatten 
vettige stoffen die zeer schadelijk zijn voor rubber), 
droog wrijven en met gewone, reukloze en vetloze 
talkpoeder bestrooien (geen baby-poeder). Af en 
toe moet je nagaan of het pessarium geen lekken 
vertoont (koepel uitrekken en tegen het licht 
houden).

Nadelen

— je moet een beetje handigheid krijgen in het 
goed aanbrengen van een pessarium.
— bij een vlugge gemeenschap is dit middel on-
praktisch, omdat het vooraf moet worden aan-
gebracht.
— het moet nadien minstens 8 uur op zijn plaats 
blijven.

De dokter brengt het spiraaltje in de baarmoeder- 
holte via een buisje (introductor). Eenmaal in de 
baarmoeder neemt het vervormde (uitgerekte of 
samengeplooide) spiraaltje opnieuw zijn oorspronke-
lijke vorm aan. Het nylondraadje hangt uit de 
opening van de baarmoederhals in de schede ! Je 
kan zelf regelmatig (liefst na de menstruatie) met 
de vinger kontroleren of het draadje nog in de 
schede voelbaar is. Uitstoting is namelijk mogelijk. 
Slechts nadat de dokter door onderzoek heeft vast-
gesteld dat er geen tegenaanwijzing bestaat 
(nl. geen ontsteking van de baarmoeder...), kan het 
spiraaltje als een ongevaarlijke metode worden 
beschouwd. Na plaatsing moet het meisje/de vrouw 
na één, drie en zes maanden gekontroleerd worden. 
Nadien volstaat gewoonlijk een jaarlijkse kontrole.

Voordelen
— als je hef*vooraf plaatst dan is er geen onder-
breking.
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Gebruik
Uiteraard kun je een kondoom pas aanbrengen 
nadat de penis stijf is geworden. Het kondoom 
moet afgerold worden vóór de penis in de vagina 
wordt gebracht. Het kondoom mag je nooit zeer 
strak rt^nd de eikel (het voorste deel van de penis) 
spannen. Er moet wat ruimte (±1,5 cm) overblijven 
om het zaad op te vangen en te voorkomen dat 
het kondoom scheurt. Daarom het uiteinde van het 
kondoom vrij van lucht knijpen. Bij het terugtrekken 
(vóór de penis opnieuw slap wordt !), houd je het 
kondoom vast, anders bestaat er gevaar dat het 
afglijdt en een deel van het zaadvocht in de schede 
geraakt. Veiligheidshalve gebruik je voor iedere 
gemeenschap een nieuw kondoom !
Ben je van plan voor het eerst een kondoom te ge-, 
bruiken, dan doe je er goed aan vooraf te oefenen) 
Bovendien is het aanbevolen een kondoom altijd 
samen met een zaaddodend middel te gebruiken 
waarvan enkele minuten vóór de gemeenschap 
een dosis in de schede wordt gebracht (zie verder).
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Veiligheid

VEILIG op voorwaarde dat het pessarium :
— op de juiste manier wordt aangebracht.
— in kombinatie met een zaaddodende gelei wordt 
gebruikt.
— goed past in de schede.

Verkrijgbaarheid

In apoteken en konsultatiebureaus. Altijd een 
dokter raadplegen die de maat moet vaststellen.

s p ir a a lt je

Nadelen
— de eerste maanden na het plaatsen van de 
spiraal kunnen zich bijverschijnselen voordoen : 
krampen in de buik, rugpijn, bloedingen, uitstoting. 
Pijnstillende tabletten (aspirines) helpen.
— indien bijverschijnselen voorkomen, zeker als 
deze hinderlijk zijn, moet je onmiddellijk naar de 
dokter.
— de menstruatiebloeding is gewoonlijk wat lang-
duriger en overvloediger.

Voordelen

— het is een goedkoop middel. Éénmaal geplaatst, 
kan het onbeperkte tijd blijven zitten (plastic- 
spiraal) of moet slechts om de ± 3 jaar verwisseld 
worden (koperspiraal).
— niemand merkt dat je een voorbehoedmiddel 
gebruikt.

Veiligheid
VEILIG ! De betrouwbaarheid van het middel kan 
nog vergroot worden door altijd een zaaddodend 
middel te gebruiken.

Verkrijgbaarheid

Alleen de dokter plaatsten verwijdert het spiraaltje. 
De prijs van eeaspir&aitje schommelt tussen 350 a 
500 F + prijs dd(fterskonsultatie.
d e  p il

Kombiftatie- en sekwentiepil
Het gebruik van de « pil » houdt in dat het meisje 
(meestal gedurende 21 dagen) elke dag één pil in-
neemt. Deze pillemfiévatten een geringe hoeveelheid 
vrouwelijke hormonen. Zij verhinderen in de eerste 
plaats dat een eicel vrijkomt (ovulatieremmer).
Er bestaat een grote verscheidenheid in handels-
preparaten. Welke pil voor jou de beste is, kan 
alleen je arts, in overleg met jou na onderzoek, 
bepalen. Ook kan het zijn dat een verandering van 
pil na enkele maanden nodig blijkt, wanneer be-
paalde onaangename bijverschijnselen blijven aan-
houden.

Kombinatie-pil
Iedere pil bevat twee soorten hormonen.
In een verpakking kombinatiepillen zijn alle tabletten 
gelijk (zelfde kleur).

Sekwentiële pil

In een verpakking sekwentiële pillen zitten twee 
soorten pillen (verschillende kleur). Deze pillen 
moeten in de juiste volgorde (sekwentie) worden 
ingenomen.

Gebruik :

— wanneer je voor het éérst met de « p i l.» begint, 
neem je de eerste tablet op de eerste dag van de 
menstruatie (b.v. de menstruatie begint op 1 juni, 
je eerste pil neem je op 1 juni). Je neemt er elke 
dag een tot de verpakking leeg is (van een ver-
pakking met 21 pillen neem je dus de laatste op
21 juni). Daarna wordt er één week gestopt. Tijdens 
die week treedt (gewoonlijk) een bloeding op. Zo 
neem je dan elke dag één « pil » 21 dagen van 
de 28. Ook gedurende de pilvrije periode is het

Wanneer de Jongen de stijve penis in de schede 
(vagina) van het meisje brengt (geslachtsgemeen-
schap, coïtus) en het hoogtepunt van de geslachte-
lijke opwinding (orgasme) bereikt, krijgt hij een 
zaaduitstorting (ejaculatie). Het is belangrijk te 
weten, dat er uit de penis vocht vrijkomt vóór de 
eigenlijke zaaduitstorting en dat dit vocht vrucht-
bare zaadcellen bevat. Het zaadvocht (sperma) 
bestaat uit een vloeistof waarin zich zaadcellen 
(spermatozoïden) bevinden. De zaadcellen klimmen 
op in de baarmoeder, bereiken de eileiders en kun-
nen zich hier met de eicel versmelten. Dit is de 
bevruchting (conceptie). De bevruchte eicel glijdt 
door de eileider en komt in de baarmoeder terecht. 
Kort nadien nestelt zij zich in het voorbereide baar-

Nadelen
— volgens sommige jongens/mannen maakt het 
gebruik van het kondoom de penis minder gevoelig. 
Anderen kunnen dit als een voordeel ondervinden. 
De zaaduitstorting blijft hierdoor immers langer uit 
en je partner heeft dus meer tijd om « klaar te 
komen ».
— het aanbrengen van het kondoom kan ervaren 
worden als een onprettige onderbreking.

Voordelen
— een kondoom is eenvoudig te hanteren.
— het beschermt tegen geslachtsziekten

Dit is een apparaatje gemaakt van buigzaam mate-
riaal (meestal plastic) dat in de baarmoeder wordt
gebracht. De meeste spiraaltjes hebben aan het uit- meiVje/drvrouw bevelIkfdP 
einde een nylondraadje. Er bestaan spiraaltjes in ® ’
verschillende vormen (b.v. een dubbele S-lus of een 
T-vorm).
Spiraaltjes vervaardigd uit plastic ondergaan geen 
verandering. Een spiraaltje met koper verliest na 
zekere tijd zijn werkzaamheid omdat het koper 
« oplost » en geleidelijk verdwijnt. Dit vrijkomende

S eiaifr?ieL SCLhadelijk V00^het NCt?aam- Na Z0Wat -------- J—  »*» » - » -  van uB M„ oioeo.ldrie jaar is de kopervoorraad zoveel verminderd dat op, raadpleeg dan je dokter. Hetzelfde moet ie
het spiraaltje met meer veilig is. Het spiraaltje moet doen indien er helemaal geen bloeding optreedt in 
dan vervangen worden door een nieuw. Het koper- de pilvrije periode (7 dagen). Na die periode (in ons 
spiraaltje kan ook worden ingebracht bij vrouwen, geval op 29 juni) begin je met een nieuwe reeks 
die nooit zwanger zijn geweest en wordt bovendien pillen

- er bestaan ook verpakkingen met 28 tabletten, de 
laatste zeven (of zes) bevatten geen hormonen. Zij 
worden toegevoegd, opdat je niet zou vergeten om 
na een pilvrije periode een nieuwe verpakking aan 
te breken.
- treden er tijdens het nemen van de pil bloedingen

minder gemakkelijk uitgestoten.
— meisjes, die zelden of nooit met een jongen naar ^ en neem! aan dat het spiraaltje de innesteling 
bed gaan, vinden het misschien wat veel gevraagd van e'^e 'n de baarmoeder voorkomt.

Elk half jaar een bezoek aan de dokter wordt aan-
geraden. Je kunt met de dokter uitmaken oj de 
« pil » al dan niet voor jou geschikt is.



VoordelenWanneer je één « pil » vergeet in te nemen, kun je 
die meestal binnen 36 uur (zie bijgevoegd briefje) 
nog innemen zonder risico voor zwangerschap en 
doorgaan met de overblijvende hoeveelheid. Indien 
meer dan 36 u verlopen zijn, ben je niet meer 
veilig voor de rest van de cyclus. Toch moet in zo'n 
geval het innemen uit de verpakking waarmee je 
begonnen was worden voortgezet, om voortijdig op-
treden van de bloeding te vermijden. De vergeten 
pillen worden overgeslagen. Gedurende deze 
periode mo^tep bovendien andere voorbehoed-
middelen wordën toegepast. Na de normale pauze 
van 7 dagen begin je aan een nieuwe strip. Als je 
na de pauzeweek een dag te laat begint aan een 
nieuwe strip, kun je in die periode zwanger worden.
— in geval braken of diarree optreedt, is het mogelijk 
dat het organisme niet de tijd heeft gehad de 
aktieve bestanddelen van de pil op te nemen. Wat 
moet je dan doen ? Gewoon een nieuwe pil in-
nemen. (Daarom is het verstandig om met vakantie 
een extra strip pillen mee te nemen. Een reserve- 
voorraad.) Na het innemen van die extra pil, ga je 
gewoon door met het dagelijks innemen van 1 tablet 
tot en met de laatste, maar je gebruikt een bij-
komend voorbehoedmiddel, vooral als het braken
of de diarree meerdere dagen aanhouden. Als je 
tijdens de vakantie voortdurend last hebt van maag- 
stoornissen en diarree, dan is het best, niet hele-
maal op de pil te vertrouwen en er een kondoom 
bij te gebruiken.
Het is altijd handig een receptje van de pil naar 
het buitenland mee te nemen. Als je zonder komt te 
zitten of wanneer je stripje zoek raakt, kun je 
daarmee in veel landen de pil bij de apoteker 
krijgen.
Als je bijvoorbeeld tijdens de vakantie niet on-
gesteld wilt worden, kun je een pauzeweek over-
slaan, dus non-stop twee verpakkingen gebruiken. 
Dan sla je vanzelf een menstruatie over.
Op welke leeftijd kan een meisje met de pil begin-
nen ? Over het algemeen wordt als richtlijn ge-
nomen dat je één jaar regelmatig moet hebben 
gemenstrueerd.

Nadelen
— in het begin kun je klachten hebben zoals : 
hoofdpijn, misselijkheid, tussentijdse bloedingen, 
gespannen borsten en gewichtstoename. Meestal 
verdwijnen die verschijnselen na enige maanden of 
bij verandering van type pil.
— het is nodig dat je iedere dag een « pil » in-
neemt.
Het komt erop aan dit nooit te vergeten !

Voordelen
— er zijn geen voorzorgen nodig tijdens de ge-
meenschap.
— soms vermindert de duur van de bloeding.
— er treden regelmatige en minder hevige bloedin-
gen op.
— pijnlijke menstruatie verbetert.

Veiligheid
ZEER VEILIG (ook tijdens de « pilloze » dagen). 

Verkrijgbaarheid
Bij de apoteker op doktersvoorschrift. De prijs 
schommelt rond de 180 F voor drie maanden. (Voor 
wie niet bij de « mutualiteit » is aangesloten, is het 
wel iets duurder.)
Voordat een dokter een pil voorschrijft, is een 
algemeen onderzoek noodzakelijk. Dat houdt in : 
gewichtsbepaling, meten van de bloeddruk, urine- 
onderzoek, gynecologisch onderzoek en onderzoek 
van de borsten. Sommige dokters nemen een uit- 
strijkje voor vroegtijdige opsporing van baar- 
moederkanker.

Minipil
De minipil moet dagelijks, dus zonder onderbreking, 
op éénzelfde tijdstip van de dag ingenomen worden. 
Dit betekent dat er met dit pilregiem geen sprake 
is van pilvrije periodes (pauze). De werking van de 
minipil is anders dan die van de twee eerst-
genoemde typen pillen. De minipil voorkomt meestal 
de eisprong niet, maar maakt de slijmprop in de 
baarmoederhals ondoordringbaar voor de zaad-
cellen. Dit verklaart waarom de minipil minder 
veilig is dan de kombinatiepil of de sekwentiële pil.

Gebruik
Ook de minipil moet zeer precies om de 24 uur en 
elke dag op dezelfde tijd ingenomen worden. De 
eerste veertien dagen zijn onveilig.
Vergeet je de minipil in te nemen, dan kan die 
alsnog binnen 3 uur ingenomen worden. Is dit niet 
gebeurd, dan ben je gedurende veertien dagen on-
veilig. Maar ondertussen neem je de minipil verder. 
Deze pil is dus zeker niet geschikt voor meisjes/ 
vrouwen met een onregelmatig leefpatroon.
De minipil is een mogelijkheid voor meisjes/vrouwen 
die de kombinatie- of sekwentiële « pil *• niet kun-
nen verdragen.

Veiligheid
VEILIG, doch duidelijk minder dan de kombinatie- 
of de sekwentiële pil. De eerste 14 dagen echter 
onveilig.

Verkrijgbaarheid
Op doktersvoorschrift. Verkrijgbaar in apoteken.

Prikpil
De « prikpil » is een 3- of 6-maandelijkse inspuiting 
in het spierweefsel. Deze inspuiting bevat dezelfde 
stoffen als de « minipil », doch in veel grotere dosis.

Veiligheid
Indien tijdig herhaald, zeer veilig.

Verkrijgbaarheid
Deze inspuiting wordt door de dokter toegediend.

s te r i l is a t ie
In tegenstelling tot alle vorige besproken voorbehoed-
middelen. is sterilisatie tot op heden een definitief >• voor-
behoedmiddel. Na deze ingreep ben je blijvend onvrucht-
baar en sluit je de mogelijkheid uit nog kinderen te ver-
wekken of te krijgen.
Vóór de sterilisatie wordt uitgevoerd, is een medisch en 
psychologisch onderzoek noodzakelijk, om tegenaanwijzingen 
op het spoor te komen en mogelijke spijt te voorkomen. 
Sterilisatie kan zowel bij mannen als bij vrouwen uitgevoerd 
worden.
Bij de man wordt uit de beide zaadleiders een stukje weg-
geknipt en de vrije eindjes afgebonden. Daardoor kunnen 
geen zaadcellen meer aangevoerd worden. Tijdens de 
eerste maanden blijft de man evenwel vruchtbaar, omdat 
er nog zaadcellen aanwezig zijn. Daarom moet de man een 
drietal keer zijn sperma laten onderzoeken. Worden in dit 
sperma geen zaadcellen meer gevonden, dan mag hij 
zonder voorzorgen gemeenschap hebben. Tijdens deze 
periode moet natuurlijk een ander voorbehoedmiddel ge-
bruikt worden.
Deze ingreep heeft geen schadelijke gevolgen voor het 
lichaam en heeft geen invloed op het seksuele beleven. 
Plaatselijke verdoving is gewoonlijk voldoende. Men hoeft 
meestal niet in het ziekenhuis te blijven.
In het lichaam zelf verandert eigenlijk niets. De belang-
rijkste verandering is dat het (zaad)vocht geen zaadcellen 
meer bevat. Het uitstorten van het (zaad)vocht gaat verder 
en de (zaad)uitstorting is niet merkbaar verkleind.
Bij de vrouw wordt uit de eileiders een stukje weggeknipt 
en worden de vrije uiteinden afgebonden. Daardoor kunnen 
geen eicellen meer in de baarmoeder terecht komen. Deze 
ingreep heeft geen invloed op het seksuele beleven. De 
menstruatie gaat gewoon verder.
Tot op heden werd meestal een buikoperatie uitgevoerd 
onder volledige verdoving. Een herstelperiode van 7 tot 
10 dagen in het ziekenhuis was dan ook noodzakelijk.
Een van de methoden die tegenwoordig wordt toegepast is 
sterilisatie door middel van laparoskopie. Een laparoscoop 
is een soort kijker, die door een sneetje in de onderste 
rand van de navel in de buikholte wordt gebracht en waar-
door de arts het verloop van de ingreep gemakkelijk kan 
volgen. Met behulp van elektriciteit smelt de arts plaatselijk 
de wanden van beide eileiders samen. Om volkomen zeker 
te zijn dat de eileiders zich niet meer kunnen openen, 
wordt een klein stukje uit het samengesmolten gedeelte 
van beide eileiders weggeknipt. Dank zij laparoskopie is 
sterilisatie bij de vrouw veel eenvoudiger geworden. De 
ingreep duurt ± half uur. Men moet één tot twee dagen in 
het ziekenhuis blijven.

v o o rb e h o e d m id d e le n  o m  
s a m e n  m e t  a n d e re  m id d e le n  
t e  g e b ru ik e n  : z a a d d o d e n d e  o f  
c h e m is c h e  m id d e le n .

Het gaat hier om diverse preparaten (Crèmes, gelei, 
pasta, schuim in spray-vorm, schuimtabletten, *
suppositoires), die vóór de gemeenschap in de 
schede worden gebracht. Deze middelen doden de * 
zaadcellen en maken ze onbeweeglijk.

BlOÉO-
veru es

Nadelen

O V ui-A TiÊ .

MENSTRUATIE — het kan een oplossing bieden in een nood-
situatie.

Verkrijgbaarheid
Alleen op doktersvoorschrift in apoteken. De prijs 
van de « morning-after » pil schommelt rond de 80 fr.

VHUCHTBAde PERIODE

Bij meisjes/vrouwen met een regelm atige cyclus van b.v.
29 dagen, vindt de eisprong gewoonlijk plaats op ongeveer 
de 15e dag na het begin van de menstruatie.
Het eitje kan 24 uur ( = 1 dag) blijven leven en de zaad-
cellen gemiddeld 72 uur (= 3 dagen). Aldus kun je de 
vruchtbare periode (in een regelmatige cyclus van 29 dagen) 
bepalen door deze als volgt te berekenen :
•  4 dagen vóór de eisprong (3 dagen overlevingstijd van 
een zaadcel plus één dag « veiligheidsmarge »»).
•  de dag van de eisprong.
•  2 dagen na de eisprong (1 dag overlevingstijd van een 
eicel plus één dag •< veiligheidsmarge ••)■
Doch, je moet rekening houden met het feit, dat de eicel 
niet altijd precies op dag 15 zal vrijkomen. Dit kan best een 
paar dagen vroeger of later plaatsvinden. Als we nu aan-
nemen dat het vrijkomen van de eicel kan plaatsvinden tus-
sen dag 11 en dag 20, dan moet men daaruit afleiden dat 
de vruchtbare periode zich uitstrekt van dag 8 tot dag 21.
Bij meisjes/vrouwen met een onregelm atige cyclus mag 
geen enkele dag van de cyclus als veilig worden aanzien. 
Om de » vruchtbare periode •• te kennen, moet het meisje 
gedurende minstens één jaar nauwkeurig de begindagen 
van haar menstruatie noteren.

De temperatuurmethode
Het meisje/de vrouw probeert met een termometer het tijd -
stip van de ovulatie vast te stellen.
Op het ogenblik van, of juist na de eisprong, stijgt de 
lichaamstemperatuur namelijk met 0,4 tot 0,8 graden Celakia 
en blijft op een iets hoger niveau tot de volgende * 
menstruatie.

De “ veilige periode begint nadat de temperatuursvechoging 
op vier achtereenvolgende dagen is vastgesteld. De veilige 
periode strekt zich uit tot de menstruatie. De temperatuur 
wordt met een gewone termometer (in de mond) opgenomen. 
Dit moet elke dag vóór het opstaan gebeuren, 3 minuten 
lang, na een volledige nachtrust. Alkoholgebruik, laat gaan 
slapen, slapeloosheid, eenvoudige infekties (griepje, ver-
koudheid) geven een foute temperatuurcurve.

— ze moeten vrij kort voor de gemeenschap wor-
den ingebracht. De tijd verschilt naargelang het 
gebruikte preparaat : het kortst voor het schuim 
en het langst voor de tabletten.
— de meeste produkten zijn maximum 2 uur werk-
zaam. Bij uitstel of herhaling van gemeenschap 
moet opnieuw een dosis zaaddodend middel wor-
den aangebracht.

Voordelen
— ze zijn gemakkelijk te gebruiken.
— er is geen hinder tijdens de gemeenschap. 
Nadien hoeft niets verwijderd te worden.

Veiligheid
Veilig enkel indien deze middelen tegelijkertijd ge-
bruikt worden met een ander voorbehoedmiddel 
zoals kondoom, pessarium of spiraaltje. De prijs 
van schuim in spray-vorm schommelt rond de 150 fr. 
en van crème rond de 50 fr.

DATüM

Verkrijgbaarheid
Vrij verkrijgbaar in apoteken.

onveiligemethoden
Terugtrekken
(oppassen, coïtus interruptus)
De jongen/man trekt de penis terug uit de schede wanneer 
hij « vermoedt •• dat de zaaduitstorting zal komen. Hij zorgt 
er-zo voor dat de zaaduitstorting buiten de vagina plaats-
vindt.

Nadelen
— de jongen/man moet zich voortdurend onder kontrole 
houden. Het meisje/de vrouw is bevreesd dat de jongen/ 
man zich te laat zal terugtrekken. Beiden kunnen in een 
toestand van angst en spanning verkeren. Op die manier 
vrijen is voor velen niet erg prettig.
— jongeren slagen er niet in het ogenblik van de zaad-
uitstorting te voorzien.
— vóór de eigenlijke zaaduitstorting komt er vocht vrij en 
dit vocht bevat vruchtbare zaadcellen ! Ook kan er aan de 
penis nog zaadvocht zitten van een vorige gemeenschap of 
zelfbevrediging (masturbatie). (Zaadcellen blijven immers 
gemiddeld drie dagen leven !)

Voordelen
— er zijn geen hulpmiddelen of medikamenten nodig.
— het kost niets... maar nogmaals, bij « terugtrekken » 
loopt het meisje/de vrouw groot risiko in verwachting te 
geraken.

Veiligheid
ONVEILIG !

Periodieke onthouding
(kalendermetode)

Metode van Ogino-Knaus
Bij deze methode wordt gemeenschap in de période rond 
de eisprong vermeden. Het meisje/de vrouw heeft immers 
de grootste kans bevrucht te worden op het ogenblik dat 
het eitje loskomt van de eierstok. Dit is ongeveer 14 dagen 
vóór de menstruatie begint (ook bij een cyclus van b.v.
34 dagen is dat 14 dagen vóór de menstruatie !). De 
berekening steunt op de datum van de volgende maand-
stonden, dit is dus op een onbekende.

Nadelen en veiligheid
Alleen de tem peratuurm ethode kan een veilige methode zijn. 
De uitvoering ervan is omslachtig en vele meisjes/vrouwen 
slagen er nooit in een goede temperatuurcurve te maken of 
de curve korrekt te verklaren.
De methode van Ogino-Knaus is niet veilig en heeft heel 
wat nadelen :
— minstens 6 of liefst 12 maanden lang moet je de begin-
datum van de menstruatie noteren.
— de meeste meisjes/vrouwen hebben geen regelmatige 
cyclus, zodat zij onmogelijk het tijdstip van de volgende 
menstruatie kunnen voorzien.
Zelfs al heb je een vrij regelmatige cyclus, toch blijft het 
gokken naar het tijdstip van de eisprong.
Heb je een onregelmatige cyclus, dan is deze metode totaal 
onbruikbaar !
— allerlei faktoren kunnen het ogenblik van de eisprong be- 
invloeden (klimaatverandering, vermoeidheid, spanningen 
(b.v. examentijd), gebruik van alkohol, een doodgewone 
verkoudheid.
De periodieke onthouding is onbetrouwbaar en in de 
vakantie deugt zij helemaal niet. Waarom ? Door een andere 
manier van leven in een ander klimaat, raakt de 
menstruatiecyclus vaak in de war.
Soms heb je zin om te vrijen tijdens de dagen dat je 
niet “ mag ».

Voordelen
— geen hulpmiddel nodig.

bij ongelukjes 
is er nog
d e  " m o rn in g  a f t e r "  p il

De « morning after »-pil wordt niet gerekend tot de 
klassieke voorbehoedmiddelen. Het is een metode 
die bijna nooit faalt, doch het is een « paarde- 
middel ». Daarom alleen te gebruiken in nood-
situaties (b.v. als een kondoom scheurt of als je 
geen voorbehoedmiddelen hebt gebruikt).
De « morning after »-pil belet dat een eventueel 
bevrucht eitje zich in de baarmoederwand innestelt. 
De « morning after »-pil is niet één pil, maar een 
reeks van pillen, die 5 dagen lang moeten worden 
ingenomen. De werking is alleen doeltreffend, indien 
de eerste pil wordt ingenomen binnen 36 uur na de 
gemeenschap.
Gezien de « morning after »-pil een grote hoeveel-
heid vrouwelijke hormonen bevat (ongeveer 60 tot 
100 maal zoveel als de gewone pil), is geregeld 
gebruik van dit middel beslist af te raden.

Wanneer je deze pillen hebt ingenomen, blijf je on-
veilig en moét je daarom een voorbehoedmiddel 
gebruiken tot de eerstkomende menstruatie is in-
getreden.
Wanneer de bloeding komt, dan start je eventueel 
met de pil. Als je te laat met de « morning after »- 
pil begint en de kuur mislukt, moet je er wel 
rekening mee houden dat de vrucht beschadigd 
kan worden.

Voorbeeld : Diethylstilboestrol (handelsnaam : 
Distilbène) 50 mg per dag, gedurende vijf achter-
eenvolgende dagen, te beginnen ten laatste 36 uur 
na de gemeenschap.

Nadelen
— je kunt er erg misselijk van zijn. Daarom is het 
nuttig dat de dokter tevens een antibraakmiddel 
voorschrijft.
— herhaald gebruik is schadelijk voor je lichaam.

Tot hier de voorbehoedmiddelen die in ons land 
het meest gebruikt worden. Bij de keuze zul je 
rekening moeten houden met wat voor jou en je 
partner het meest veilige én Aanvaardbare voor-
behoedmiddel is. Informeer je zeer grondig en 
degelijk over het juiste gebruik van het voórbehoed- 
middel, dat je van plan bent te gebruiken (lees 
b.v. zeer aandachtig de ingesloten gebruiks-
aanwijzing).

w a a r  t e  v e rk r ijg e n

België
Er zijn geen leeftijdsgrenzen om antikonceptiva te 
bekomen. Sommige geneesheren weigeren voor-
behoedmiddelen voor te schrijven op grond van 
persoonlijke filosofische of godsdienstige over-
tuigingen, of omdat je volgens hen te jong bent. 
Vaak gebeurt dit niet op grond van een medische 
tegenaanwijzing (dit betekent dat er bepaalde 
lichamelijke afwijkingen of ziekten zijn, waarop 
voorbehoedmiddelen een ongunstige uitwerking 
kunnen hebben). Toch kan je principieel het best 
terecht bij je eigen huisarts, die je medische voor- 
aeschiedenis kent.

Buitenland
In het buitenland zijn voorbehoedmiddelen niet 
altijd even gemakkelijk verkrijgbaar. Kondooms zijn 
in Frankrijk en Italië in apoteken te verkrijgen.
In W.-Duitsland, Joegoslavië en Nederland kun je 
ze overal vinden in supermarkten en automaten.
In deze drie landen is de pil verkrijgbaar op 
doktersvoorschrift. In Spanje zijn alle voorbehoed-
middelen verboden.
De « morning after »-pil is in het buitenland niet 
steeds gekend.
v o o r  w ie  le z e n  w i l  o v e r  
v o o r b e h o e d m id d e le n :

H. Van Kets en M. Thiery, G eboortenregeling (Antl- 
konceptie), uitgave : Ortho Pharmaceutica, Beerse, 1974. 
Praktische Gids voor de G ezinsplanning, uitgave : Ver-
bruikersunie, Brussel, 1973. Prijs : 168 F.
Jan van Lieshout en C. Th. van Schalk : Open en Bloot, 
uitgave : Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam, 1974. 
Prijs : 305 F.
Martin Carton : Het Groene Boekje voor M eisjes, uitgave : 
Bruna, Utrecht. Prijs : 48 F.
M arlëtte C .T. Moors-Mom m ers : G eboorteregeling, uitgave 
Ortho Pharmaceutica, Beerse. Prijs : gratis.

b e la n g r ijk e  a d re s s e n

Als een dokter of apoteker je niet kan of wil 
helpen, neem dan kontakt op met een gespe-
cialiseerd centrum.

Gespecialiseerde centra
Gezien het aantal en de grote verscheidenheid van deze 
centra (er zijn centra aangesloten bij de Federatie van 
centra voor Gezinsplanning en Sexuele Opvoeding en centra 
aangesloten bij de Federatie voor consultatiebureaus voor 
levens- en gezinsmoeilijkheden) is het onmogelijk ze 
allemaal in deze folder op te nemen.'
Waarvoor je er terecht kunt, wat hun filosofische of gods-
dienstige strekking is, adressen, telefoonnummers en 
openingsuren, kun je te weten komen bij Info-Jeugd 
Nationaal, Kortrijksepoortstraat 98 , 9000 Gent, 
tel. 091/25 95 25 (vragen naar de dokumentatieafdeling).

Jongereninformatie- en adviescentra
Helpen jullie  ook bij vragen over voorbehoedmiddelen. 
Adressen, telefoonnummers en openingsuren, waarvoor je er 
terecht kunt verneem je van Info-Jeugd-Nationaal, 
Kortrijksepoortstraat 98 , 9000 Gent, tel. 091/25 95 25.-

Telefonische hulpdienst
Problemen i.v.m. voorbehoedmiddelen doen zich wel eens 
voor tijdens het week-end. En dan kan wachten zwanger-
schap voor gevolg hebben.
De meeste centra zijn dicht tijdens het week-end.
In Nederland bestaat een telefonische hulpdienst die je dag 
en nacht informatie kan geven over voorbehoedmiddelen :
De telefonische hulpdienst van de N.V.S.H. (Nederlandse 
vereniging voor Sexuele hervorming) : 00 (wachten op kies- 

. toon voor internationale verbinding) 31 (= Nederland)
70 (= Den Haag) 60.00.10 (= abonneenummer). Dit nummer 
is van 9 uur 's morgens tot 23 uur 's avonds (ook op 
zaterdag en zondag) bereikbaar.
Je kunt informatie vragen over voorbehoedmiddelen (en wat 
te doen bij ongelukjes). Deze hulpdienst geeft ook adviezen 
bij sexuele problemen. Is uiteraard bedoeld voor Neder-
landers, maar ook Belgen kunnen opbellen.

Ziekenhuizen
In sommige ziekenhuizen kun je bij de wachtdiensten van 
de gynecologische afdeling dag én nacht terecht voor drin-
gende gevallen (je hebt de pil vergeten of het kondoom 
scheurde en je wilt over de morning-after-pil beschikken).

Ontwerptekst en eindredaktie : Myrose Laquière, 
Mare Laquière
Medisch advies : Prof. Dr. M. Thiery 
Tekstbewerking : Frits Schetsken 
Tekeningen : Dirk Bulckens 
Lay-out : Piet Vandekerckhove 
Proiekt-koördinatie : Mare Laqujère

Met vriéndelijke dank 
aan Info-Jeugd Nationaal 
voor de toestemming tot 
overname.
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