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Seks met een sekswerker
Sekswerkers (prostituees) kunnen zowel mannen, vrouwen als transgender zijn. Wederzijds respect en goede afspraken tussen klant
en sekswerker zorgen voor fijne seks. Sekswerkers hoeven niet op alle sekswensen van klanten in te gaan. Veilig vrijen, grenzen
respecteren, intieme hygiëne en niet onder invloed zijn van drank of drugs zijn erg belangrijk bij het prostitutiebezoek.

Welke seks kan je vragen aan een sekswerker?
In principe kan je alle sekswensen voorleggen. Maar dat betekent niet dat sekswerkers op alles moeten ingaan. Zij of hij zal aangeven wat
wel en niet mogelijk is en hiervoor een prijs afspreken. Jouw wensen staan centraal, maar ook de grenzen van de sekswerker. Sommige
sekswerkers leggen zich toe op specifieke wensen van klanten, bijvoorbeeld sadomasochisme (SM). Maar als een sekswerker aangeeft iets
niet te willen, bijvoorbeeld (tong)zoenen, pijpen zonder condoom, anale seks, toon dan respect en dring niet aan.

Moet je elke handeling apart betalen?
Welk soort seks je zal hebben wordt op voorhand afgesproken. De sekswerker zal aangeven wat zij of hij wel of niet wil doen en wat de prijs
hiervoor is. Wil je tijdens de seks nog andere zaken doen, dan overleg je op het moment zelf en wordt de prijs bijgesteld.

Hoe bereid je je voor op een prostitutiebezoek?
Veilig vrijen [1], respect en hygiëne zijn erg belangrijk als je een sekswerker opzoekt. Dat houdt in dat je:
een condoom gebruikt bij neuken en pijpen (en een beflapje bij beffen);
de grenzen van de sekswerker respecteert (en niet aandringt op handelingen die de sekswerker niet wil);
zorgt voor een goede lichaamshygiëne (douche, proper ondergoed) en mondhygiëne;
zorgt dat je niet onder invloed bent van alcohol, drugs of andere roesmiddelen.

Moet je zelf voor condooms zorgen?
Dat hangt vooral af van het soort prostitutiebezoek. Bij raamprostitutie of een bezoek aan een privé huis bijvoorbeeld is doorgaans alles
aanwezig (condooms en glijmiddelen) om aan veilige seks te doen. Bij andere vormen van prostitutie, bijvoorbeeld straatprostitutie of
wanneer je een escorte uitnodigt bij je thuis, moet je er ook zelf voor zorgen dat je steeds condooms en glijmiddel bij de hand hebt. Veilig
vrijen is immers een gedeelde verantwoordelijkheid van klant en sekswerker.

Hoe vrij je veilig met een sekswerker?
Veilig vrijen [2] houdt in dat je jezelf en de ander beschermt tegen seksueel overdraagbare aandoeningen [3] (soa's) en ongeplande
zwangerschap [4]. Daarbij is het belangrijk dat je:
bij penetratie altijd een condoom gebruikt [2] en glijmiddel [5] (op water- of siliconenbasis);
bij langdurige seks (langer dan een kwartier) het condoom vernieuwt;
ook bij pijpen [5] een condoom gebruikt (en bij beffen [5] een beflapje [5]);
geen alcohol [6] of andere roesmiddelen gebruikt vóór het sekscontact;
regelmatig een soa-test [7] laat uitvoeren.
Lees meer tips over veilig vrijen bij prostitutie [1].

Meer informatie of hulp nodig?
Meer informatie of hulp rond seks met een sekswerker vind je bij:
Seksuoloog [8]: ondersteuning bij seksuele problemen.
Infosexwork.be [9]: website van Ghapro [10] en Pasop [11] met informatie over soa's en seksuele gezondheid, voor sekswerkers.
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