
H2.1 voortplantingsstelsel van de man 
 

Inwendige geslachtsorganen 
 

In de balzak liggen de teelballen. 

In de teelballen worden elke dag miljoenen zaadcellen geproduceerd. Dit begint vanaf de 

puberteit. 

In de bijballen worden de zaadcellen tijdelijk opgeslagen. 

De zaadleiders vervoeren de zaadcellen naar de prostaat. 

Door middel van een zweepstaart kunnen zaadcellen zich voortbewegen. 

Er wordt vocht toegevoegd aan de zaadcellen door de zaadblaasjes en de prostaat. 

Door het vocht kunnen de zaadcellen zich beter bewegen. 

Sperma bestaat uit zaadcellen, voedingsstoffen en het vocht uit de zaadblaasjes en de 

prostaat. 

 

De zaadleiders komen uit in de urinebuis. 

De urinebuis voert sperma af vanuit de urineblaas naar buiten het lichaam. 

Sperma komt vrij door de urinebuis tijdens een zaadlozing. 

Er komen 100 tot 400 miljoen zaadcellen vrij tijdens een zaadlozing. 

 

 

Uitwendige geslachtsorganen 

 
Door de penis loopt de urinebuis. 

Er zitten zwellichamen in de penis. 

De zwellichamen kunnen zich vullen met bloed. Als de penis daardoor groter en steviger 

wordt, noemen we dat een erectie. 

Je krijgt een erectie door seksuele prikkels, bijvoorbeeld het strelen van de penis. 

Het gevoeligste deel van de penis is de eikel. 

 

Als er geslachtsgemeenschap (seks) plaatsvindt, brengt de man zijn penis in de vagina van 

een vrouw. 

De penis is dan in erectie. 

De penis wordt heen en weer bewogen in de vagina. Dat kan lijden tot prikkels. Daardoor 

kan de man een zaadlozing krijgen. 

Je noemt dat ook wel klaarkomen of een orgasme krijgen. 

 

Een man kan ook klaarkomen door masturbatie. Dan beweegt de man met zijn hand de 

voorhuid over de eikel heen en weer. 



H2.2 voortplantingsstelsel van de vrouw 

 
Inwendige geslachtsorganen 

 

De ontwikkeling van de eicellen vindt plaats in de eierstokken. 

Een eicel bevat reservevoedsel voor de eerste ontwikkeling van de bevruchte eicel. 

De eicellen van een vrouw zijn bij de geboorte al aanwezig. Deze eicellen zijn en in de 

rusttoestand en zitten in een blaasje. De follikel. 

 

Bij een vrouw is er maar 1 follikel per 4 weken volledig gerijpt. Een rijpe follikel neemt veel 

vocht op. Hij groeit en barst dan open. Daarbij komt er een eicel vrij. Dat heet de ovulatie. 

Een deel van de follikel blijft over in de eierstokken. Daaruit vormt zich het gele lichaam. 

Het trechtervormige uiteinde van de eileider vangt de eicel op. 

De eileiders brengen de eicellen naar de baarmoeder. Een eicel kan namelijk niet uit zichzelf 

bewegen. 

 

Bij geslachtsgemeenschap komt het sperma van een man in de vagina. Dan bewegen de 

zaadcellen naar de baarmoeder en de eileiders. De eicel laat 1 zaadcel door en maakt daarna 

een ondoordringbare wand. In de baarmoeder ontwikkelt de bevruchte eicel zich tot een 

embryo. 

 

 

Uitwendige geslachtsorganen 

 

Vrouwen kunnen een orgasme krijgen door prikkeling van de clitoris. Dit gebeurt door over 

de clitoris te wrijven. 

 

De clitoris ligt tussen de kleine schaamlippen. 

Door vaginale vocht wordt de opening tot de vagina gladder. Daardoor kan de penis de 

vagina in. 

De grote schaamlippen liggen om de kleine schaamlippen heen.  

 

De vagina is bekleed met slijmvlies aan de binnenkant. Het slijmvlies vormt een plooi aan het 

begin van de vagina. 

Deze slijmvliesplooi heet het maagdenvlies. 



H2.3 reductiedeling 

 
Geslachtelijke voortplanting 

 
We planten ons geslachtelijk voor. We hebben daarom een man en een vrouw nodig voor 

de zaadcel en de eicel. De eicel en de zaadcel smelten zich dan samen. 

Een eicel heeft 23 chromosomen en een zaadcel heeft 23 chromosomen. Als die zich 

samensmelten hebben ze 46 chromosomen. 

 

Gewone celdeling (mitose) 

 
Door mitose worden nieuwe lichaamscellen gemaakt. 

Door mitose kan de bevruchte eicel uitgroeien tot een baby en dan tot een volwassen mens. 

Na de celindeling blijven de chromosomen 46 na mitose. 

 

Reductiedeling (meiose) 

 
De geslachtscellen hebben een bijzonder aantal chromosomen. 

De geslachtscellen zijn de zaadcellen en de eicellen. 

Die hebben maar 23 chromosomen. Dit komt doordat geslachtscellen ontstaan na de 

reductiedeling (meiose). Reductie betekent vermindering. 



H2.4 geslachtskenmerken, hormonen en menstruatiecyclus 

 
Geslachtskenmerken 

 

Primaire geslachtskenmerken heb je al vanaf je geboorte. Als je in de puberteit komt, 

komen er meer geslachtskenmerken en worden de verschillen tussen jongens en meisjes 

steeds groter. 

 

De kenmerken die in de puberteit ontstaan, noemen we de secundaire 

geslachtskenmerken. 

 

 

Hormonen 

 

De ontwikkeling van je geslachtskenmerken worden ontwikkeld door je hormonen. 

Hormonen zijn stoffen die allerlei processen in je lichaam regelen. 

Hormoonklieren produceren hormonen. 

Een belangrijke hormoonklier is de hypofyse. De hypofyse ligt tegen de onderzijde van de 

hersenen aan. 

Eierstokken en teelballen zijn ook hormoonklieren. 

 

De hypofyse produceert hormonen vanaf de puberteit om de werking van teelballen en 

eierstokken te regelen. 

Door hormonen gaan de teelballen mannelijke geslachtskenmerken maken. Testosteron is 

er één van. 

 

Testosteron zorgt voor de secundaire geslachtskenmerken van een man. Het zorgt ook voor 

de groei van okselhaar en schaamhaar. 

De hypofysehormonen zorgen er bij de meisjes voor dat in de eierstokken follikels worden 

gerijpt en dat er ovulaties komen. 

Ze zorgen er ook voor dat de eierstokken vrouwelijke geslachtshormonen (oestrogenen) 

maken. 

Oestrogenen zorgen voor de secundaire geslachtskenmerken en de groei van okselhaar en 

schaamhaar bij de vrouw. 

 

 

Menstruatiecyclus 

 

De menstruatiecyclus is een cyclus dat alleen werkt als een vrouw NIET zwanger is. 

De menstruatiecyclus begint op de eerste dag.  

In de eerste twee weken worden er hypofysehormonen geproduceerd zodat de follikels 

rijpen in de eierstokken. 

Uit de wand van de rijpende follikel komen er cellen die oestrogenen produceren. 

Door de oestrogenen wordt het slijmvlies van de baarmoederwand dikker en er worden 

bloedvaten aangelegd. 

Als de follikel openbarst, vindt er een ovulatie plaats. Een eicel blijft 12 tot 24 uur leven en 

sterft daarna af. 



De opengebarsten follikel blijft achter in de eierstokken en vormt zich het gele lichaam. 

De cellen van het gele lichaam produceren hormonen, waaronder oestrogenen. 

Oestrogenen zorgen ervoor dat het baarmoederslijmvlies nog dikker wordt.  

Ze zorgen ook dat klieren het baarmoederslijmvlies gaan afscheiden. Dit kan als voedsel 

dienen voor de embryo. 

 

Als een eicel niet wordt bevrucht, sterft het gele lichaam af. Daardoor komen er te weinig 

hormonen om het baarmoederslijmvlies in stand te houden. Het baarmoederslijmvlies wordt 

dan gedeeltelijk afgesloten. 

Daardoor komt bloed vrij. Het bloed komt samen met slijm uit de vagina. 

Dat heet menstruatie of ongesteld zijn. 

De voorbereiding van een innesteling van een embryo wordt ongedaan gemaakt. 

 

De menstruatie duurt gemiddeld een week. 

Tijdens de menstruatie heeft een vrouw last van buikkrampen. 

De spierlaag van de baarmoederwand trekt zich dan samen. 

Door die samentrekkingen worden baarmoederslijmvlies, slijm en bloed afgevoerd. 

Gemiddeld 2 weken na de ovulatie begint de menstruatiecyclus opnieuw. 

 

Vaak is de menstruatiecyclus onregelmatig. Bij de ene duurt de cyclus langer en bij sommige 

korter. 

Een onregelmatige menstruatiecyclus betekent dat het niet te voorspellen is wanneer de 

ovulatie plaatsvindt. 



H2.5 Bevruchting en embryonale ontwikkeling 

 
Bevruchting 

 

Het gele lichaam blijft in stand als er een bevruchte eicel is. Het moet namelijk hormonen 

produceren voor het baarmoederslijmvlies. Het moet namelijk dik en goed doorbloed 

blijven. 

In de vruchtbare periode kan er bevruchting plaatsvinden. In deze periode moeten er een 

levende ei- en zaadcel in de eileider te vinden zijn. 

De bevruchting is als een zaadcel en eicel samensmelten. De bevruchte eicel deelt zich 

meteen een paar keer. Daarna wordt het door de eileider vervoert naar de baarmoeder. 

5 tot 7 dagen duurt het voordat het klompje cellen de baarmoeder bereikt. 

Dan komt de innesteling. Vanaf dan kan je zeggen dat de vrouw zwanger is. 

Als het klompje cellen nog geen baby voorstelt, noemen we dat een embryo. 

 

De zwangerschap duurt ongeveer negen maanden. 

Tijdens de zwangerschap maken het gele lichaam en later de placenta hormonen. Deze 

hormonen stoppen de hypofyse. Daardoor komen er geen nieuwe eicellen meer en komt er 

dus geen ovulatie. 

 

 

Embryonale ontwikkeling 

 

Het klompje cellen dat in de baarmoeder is ingenesteld, bestaat uit een holte met vocht en 

een verdikking. Uit die verdikking komt de embryo. 

Er bevinden zich holten in het baarmoederslijmvlies. Langs de holten liggen aders met bloed 

van de moeder. 

Als het embryo is ingenesteld, kan het zuurstof en voedingstoffen van het bloed opnemen. 

De placenta ontstaat pas als de embryo ontwikkeld. 

 

 

Placenta 

 

De placenta bestaat uit weefsel van het embryo en weefsel van de moeder. 

Het bloed van de embryo stroomt vlak langs het bloed van de moeder. Hierdoor kunnen er 

stoffen worden uitgewisseld. 

Het bloed van de moeder stroomt NIET door het bloed van de embryo, maar het blijft 

gescheiden. 

 

Zuurstof en voedingstoffen gaan van de moeder naar de embryo toe. Ook ziekteverwerkers 

kunnen in het bloed van de embryo komen. 

 

 

 



Navelstreng en vruchtwater 

 

De embryo is verbonden door middel van de navelstreng met de placenta. 

In de navelstreng lopen 3 bloedvaten. 

De navelstrengslagader stroomt bloed van het embryo naar de placenta. Dit bloed is rijk aan 

koolstofdioxide en andere afvalstoffen. Dit bloed bevat maar weinig zuurstof en 

voedingsstoffen. 

De navelstrengader stroomt bloed van de placenta naar het embryo. Dit bloed bevat weinig 

koolstofdioxide en andere afvalstoffen. Het bevat veel zuurstof en voedingsstoffen. 

 

Het embryo drijft in vruchtwater. Dit vruchtwater beschermt de embryo tegen uitdroging en 

stoten. Het zorgt er ook voor dat de temperatuur steeds hetzelfde blijft. 

De vruchtvliezen liggen om het vruchtwater heen. Dit bestaat uit weefsels van het embryo. 

 

 

Foetus 

 

Na 2 maanden is het begin van alle organen er en zijn bijna alle weefsels gevormd. Dan 

weegt de embryo 2g. 

Na 3 maanden wordt de embryo een foetus genoemd. 

Een foetus groeit snel. Van 5 cm en 28g bij 3 maanden tot 50 cm en 3400g bij de geboorte. 

 

 

Tweelingen 

 

Er zijn twee soorten tweelingen: 

 

De twee-eiige tweeling is ontstaan uit 2 eicellen. Dit gebeurt als tijdens de ovulatie niet 1 

maar 2 follikels zijn opengebarst. 

Een eeneiige tweeling komt uit 1 eicel en 1 zaadcel. De kernen smelten zich samen net als 

bij een normale bevruchting. Maar de cellen raken los van elkaar tijdens de eerste delingen. 

Dan komen er 2 klompjes cellen. Beide klompjes nestelen zich in het baarmoederslijmvlies. 



H2.6 geboorte en verdere ontwikkeling 

 
Na 9 maanden begint de indaling. Hierbij zakt het hoofdje van de foetus naar beneden. 

 
Bevalling 

 

De bevalling begint met weeën. Dan trekken de spieren in de baarmoederwand zich samen. 

De baarmoederhals en de baarmoedermond worden dan wijder. Dit heet de ontsluiting. 

Hierbij breken ook de vruchtvliezen. Dan komt het vruchtwater naar buiten. 

Hierna vind de uitdrijving plaats. Dan worden de weeën steeds krachtiger. De spieren in de 

buikwand trekken zich dan ook samen. Dit worden persweeën genoemd. Door de 

persweeën wordt het kind naar buiten geperst. 

 

 

Ligging van de foetus 

 

Bij een normale bevalling ligt de foetus met het hoofdje naar beneden. Maar er zijn 

uitzonderingen: 

Bij een stuitligging ligt het kontje naar beneden. 

Bij een dwarsligging ligt het ruggetje naar beneden. 

Bij deze 2 uitzonderingen wordt meestal een keizersnede gebruikt 

Bij een keizersnede komt de baby naar buiten met een operatie. 

 

 

Na de geboorte 

 

Restjes slijm worden uit de mond en luchtwegen gehaald van de baby. Dan wordt de 

navelstreng doorgeknipt. 

Als de baby begint te huilen, komt de ademhaling op gang. 

De navelstreng droogt uit en valt af. Dit duurt ongeveer een week. Daarna komt er een 

litteken. De navel. 

 

De geboorte is nog niet klaar. Ongeveer een kwartier na de bevalling krijgt de moeder last 

van naweeën. Hierbij komen de placenta, resten van de navelstreng en de vruchtvliezen via 

de vagina naar buiten toe. Dit heet de nageboorte. 

 

 

De levensloop van de mens: zie blz. 66-67 

 



Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) 

 
Soa’s heten ook wel geslachtsziekten. 

 

Soa’s 

 
Je kan alleen een soa krijgen als je met iemand naar bed gaat die besmet is met een soa. 

De meest voorkomende soa is chlamydia. 

De meest bekende soa is aids. 

Andere voorkomende soa’s zijn genitale wratten, gonorroe (druiper) en syfilis. 

Candida wordt veroorzaakt door een schimmel. Het is alleen niet seksueel overdraagbaar. 

Je hebt last van candida als je last van afscheiding hebt en jeuk aan de vagina of penis. 

 

 

Chlamydia 

 
Chlamydia komt vooral bij jongeren tussen de 15 en 30 jaar voor. De bacterie komt in de 

urinebuis en de baarmoederhals voor. 

De chlamydiabacterie kan een ontsteking aan de anus, de baarmoedermond en de urinebuis 

veroorzaken. 

Bij de mannen kan het een afscheiding uit de penis, pijn bij het plassen en pijn in de balzak 

veroorzaken. 

Bij de vrouwen kan het pijn bij het plassen, bij het vrijen en in de onderbuik veroorzaken. 

Chlamydia is het makkelijkst te genezen met antibiotica. 

 

 

HIV en aids 

 
Aids (acquired immune deficiency syndrome) is één van de bekendste soa’s. 

Het is zo bekend omdat het een dodelijke afloop heeft. Aids wordt veroorzaakt door het 

virus hiv (human immunodeficiency virus). Dit maakt het afweersysteem van je lichaam 

kapot. 

 

Aids en hiv zijn niet hetzelfde. Iemand met hiv is besmet met het virus. Als iemand met hiv 

ziekteverschijnselen krijgt, noemen we het aids.  

Er kan een bloedonderzoek worden gedaan. Het is seropositief als het virus aanwezig is in 

het bloed. Iemand die seropositief is, wordt direct doorverwezen naar het hiv-

behandelscentrum. Daar wordt regelmatig een bloedonderzoek gedaan om te kijken hoe het 

virus zich ontwikkeld. 

Er zijn ook nog aidsremmers. Die zorgen ervoor dat je je langer goed blijft voelen. Het virus 

gaat zich minder snel delen door aidsremmers. 

Er is alleen nog geen geneesmiddel tegen het virus. Het virus verandert namelijk steeds een 

klein beetje en daarom is het lastig om een geneesmiddel te maken. Genezen van hiv is dus 

onmogelijk. 



Je kan hiv krijgen via bloed, sperma, vaginaal vocht of voorvocht van een besmette persoon. 

De meeste besmettingen komen door het seks hebben zonder condoom. Druggebruikers 

kunnen elkaar besmetten door hun naalden en spuiten. 

Je kan NIET besmet worden door niezen, hoesten, zoenen of door elkaars bestek te 

gebruiken. 



H2.8 geboorteregeling 

 
Als je niet zwanger wilt raken maar wel seks wilt hebben, kan je voorbehoedsmiddelen 

(anticonceptiemiddelen) gebruiken. 

Als er geen bevruchting kan plaatsvinden, noemen we dat ook wel geboorteregeling. 

 

 

Onbetrouwbare methoden 

 

De 1e onbetrouwbare manier is periodieke onthouding. Dan hebben een man en een vrouw 

geen geslachtsgemeenschap in de vruchtbare periode van 4 dagen. 

Dit is onbetrouwbaar omdat niemand precies weet wanneer de ovulatie plaatsvindt. 

 

De 2e onbetrouwbare manier is coïtus interruptus (onderbroken geslachtsgemeenschap). 

Dan haalt de man zijn penis net uit de vagina van een vrouw voordat er een zaadlozing komt. 

Het is onbetrouwbaar omdat er in het voorvocht nog zaadcellen kunnen zitten. 

 

 

Condoom 

 

Het condoom is het enige voorbehoedsmiddel dat tegen soa’s en zwangerschap beschermt. 

De condooms zijn voor mannen en vrouwen beschikbaar. De mannelijke wordt het meeste 

gebruikt. 

Je doet het condoom om de penis als de penis in erectie is. 

Het vrouwencondoom breng je aan in de vagina. 

Je kunt beide condooms maar 1 keer gebruiken. 

 

 

De pil 

 

De anticonceptiepil is het bekendste voorbehoedsmiddel. Deze pil bevat hormonen die 

ervoor zorgen dat er geen ovulatie komt. 

De pil moet dagelijks worden ingenomen op ongeveer hetzelfde tijdstip. 

Als je de pil voor de 1e keer gebruikt, moet je naar de huisarts toe. 

Als je de pil voor de 1e keer gebruikt, kunnen er namelijk bijwerkingen zijn. Je kan namelijk 

misselijk worden of hoofdpijn krijgen. 

 

 

Prikpil 

 
Om de 3 maanden krijgt een vrouw door middel van de prikpil hormonen toegediend. Alleen 

de huisarts kan dit doen. 

Een bijwerking is dat er geen menstruatie kan komen. Dat kan wel 2 jaar duren. 

 



Nuvaring 

 
Net als de pil en de prikpil zorgt de NuvaRing ervoor dat er door middel van hormonen geen 

ovulatie komt. De ring blijft 3 weken in de vagina zitten. 

Het geeft constant kleine hoeveelheden hormonen af. Na 3 weken is de stopweek, dan 

wordt de ring uit de vagina gehaald. Aan het einde breng je een nieuwe NuvaRing in de 

vagina. 

 

 

Spiraaltje 

 

Een spiraaltje is een plastic voorwerp dat in de baarmoeder wordt ingebracht. Dit moet door 

een arts worden gebeurd. 

Er zijn 2 soorten spiraaltjes: de hormoonspiraaltjes en de koperspiraaltjes. 

 

De hormoonspiraaltjes geven steeds kleine hoeveelheden hormonen af. 

Deze hormonen zorgen ervoor dat de kans kleiner wordt op bevruchting en innesteling. 

Een hormoonspiraaltje kan 5 jaar blijven zitten. 

 

Een koperspiraaltje is omwikkeld met een koperdraadje. Dit is iets minder betrouwbaar dan 

een hormoonspiraaltje. 

Het koper zorgt ervoor dat zaadcellen beschadigen. Hierdoor kunnen ze de eicel niet meer 

bevruchten. Het koper maakt de innesteling ook onmogelijk. Het kan lang blijven zitten. 

 

De spiraaltjes kunnen eventueel plaatsvinden met een plaatselijke verdoving. 

Je kan na het inbrengen hevige buikkrampen en een hevige menstruatie krijgen. 

 

 

Pessarium 

 

Het pessarium werkt niet met hormonen. Het is een rubberen koepeltje dat de 

baarmoedermond bedekt. Je kunt het aanbrengen voor de geslachtsgemeenschap. 

Voordat je het kan gebruiken, moet je het eerst insmeren met zaaddodende pasta. Na de 

geslachtsgemeenschap moet de pessarium 8 uur blijven zitten. 

 

 

Sterilisatie 

 

Als je echt geen kinderen meer wilt krijgen, kun je een sterilisatie aanvragen. Bij een 

sterilisatie wordt je met een operatie onvruchtbaar gemaakt. Dit kan bij de man of de vrouw 

worden gedaan. 

Bij een man worden de zaadleiders onderbroken. Eerst haalt de arts bij beide zaadleiders 

een stukje weg. Daarna maakt hij de uiteinden dicht. De zaadlozing gaat gewoon door, alleen 

kunnen de zaadcellen het lichaam niet meer uit. Ze breken af en komen in het bloed terecht. 

 



Bij de vrouw kunnen de eileiders worden onderbroken of de doorgang blokkeren. Hierdoor 

kunnen de eicellen niet meer bij de zaadcellen komen. 

Alle gebeurtenissen vinden wel gewoon plaats, alleen de eicellen sterven af en komen in het 

bloed. 

 

 

Noodmaatregelen tegen ongewenste zwangerschap 

 

Als je erachter komt dat je per ongeluk zwanger bent geworden, kan je nootmaatregelen 

nemen. 

Als je de ochtend na dat je seks hebt gehad erachter komt dat je zwanger bent, kun je een 

morning-afterpil nemen. Deze pil bevat hormonen die ervoor zorgen dat er geen ovulatie en 

geen innesteling meer kan komen. Je moet deze pil binnen 3 dagen nemen. 

 

Als je er later achterkomt dat je ongewenst zwanger bent geworden, kun je een abortus 

aanvragen. Als je minder dan 7 weken zwanger bent, kun je een abortuspil nemen. 

De bekendste methode is de zuigcurettage. Dan wordt het baarmoederslijmvlies met de 

embryo weggezogen. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving. 

Na de 13e week kan er een late abortus komen. Dit kan nog tot de 23e week van de 

zwangerschap komen. 



H2.9 seksualiteit 

 
Vanaf je puberteit wordt je voor het eerst verliefd. Dan begint seksualiteit een rol te spelen. 

Dit hoort bij de voortplanting. 

Als mensen seks hebben, hebben ze plezier. Dat heet lustbeleving. 

 

 

Heteroseksualiteit en homoseksualiteit 

 

Als je je aangetrokken voelt toe iemand van het andere geslacht, noem je dat 

heteroseksueel. 

Als je je aangetrokken voelt door iemand van hetzelfde geslacht, noem je dat homoseksueel. 

Homo betekent hetzelfde. 

Vrouwen die homo zijn, noemen we ook wel lesbisch. 

Als je op mannen en vrouwen valt, noemen we dat biseksueel. 

 

 

Seksueel geweld en misbruik 

 

De bekendste vormen van seksueel geweld en misbruik zijn incest, ongewenste intimiteiten, 

aanranding en verkrachting. 

Bij incest heeft een familielid seksuele handelingen met het slachtoffer. 

Bij ongewenste intimiteiten verricht iemand lichte seksuele handelingen zonder dat diegene 

dat wilt. 

Bij aanranding wordt met geweld seksuele handelingen verricht. 

Bij verkrachting vindt er ook nog geslachtsgemeenschap plaats. 

 

Online kan er ook seksueel geweld voorkomen. Zoals grooming. 

Grooming verleidt een volwassene jongens en meisjes die minderjarig zijn. De dader 

probeert het slachtoffer bijvoorbeeld naakt te laten komen voor de webcam. 

Dan komt het bij een ontmoeting. Daarbij wordt het slachtoffer misbruikt. 

 

Er is ook nog een loverboy. Een loverboy is iemand die een meisje probeert weg te houden 

van iedereen om haar heen. Het begint bij een ontmoeting, en daarna komt er een 

bedreiging. 
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