
Adviezen voor veilig sekswerk als escort ter preventie van covid-19 

Bij het maken van een afspraak aan de telefoon 

 
- Stel je klant onderstaande vragen. Indien het antwoord op één van de vragen JA is, krijgt hij 

geen afspraak. 
1. Heb je de volgende klachten: een neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of 

koorts? 

2. Kwam je minder dan 2 weken geleden in contact met iemand die bovenvermelde 

klachten had of bij wie corona vastgesteld werd? 
3. Werd bij jou corona vastgesteld minder dan 7 dagen geleden? 

- Plan tussen de verschillende klanten voldoende tijd om te douchen, propere kleren aan te 
trekken en je beschermingsmateriaal aan te vullen. 

 

Voor je naar een klant gaat 

 

Stel jezelf de onderstaande vier vragen vooraleer je aan de slag gaat. Indien het antwoord op één van 

deze vragen ja is, werk je beter niet. 

 
1. Heb je vanwege je gezondheid een groter risico om een ernstige coronabesmetting op te 

lopen? 

2. Heb je de volgende klachten: een neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts? 

3. Kwam je minder dan 2 weken geleden in contact met iemand die bovenvermelde klachten had 
of bij wie corona vastgesteld werd? 

4. Werd bij jou corona vastgesteld minder dan 7 dagen geleden? 
 

Controleer of je voldoende beschermingsmateriaal mee hebt (mondmaskers, handschoenen, 

condooms, handgel, ontsmettingsmiddel in sprayvorm, een verse handdoek, schaaltjes om jullie 

mondmaskers op te leggen). Je bent niet zeker of de klant dat voorzien heeft op de afspraakplaats. 

Hou je nagels kort en draag op werkmomenten geen valse nagels, juwelen of horloge. 

Probeer altijd zoveel mogelijk afstand te bewaren. 

 

In contact met de klant: 

 
- Zorg ervoor dat zowel jij als de klant een mondmasker dragen van het begin tot het einde van 

de sessie. (zie: https://www.youtube.com/watch?v=yiRyAgZA9Sc&t=1s). 
- Vraag de klant de handen te ontsmetten/wassen bij het binnenkomen en ontsmet zelf je 

handen. 

- Bespreek mondeling wat je aanbiedt en wat mogelijk is. Gebruik hierbij geen folders of 
keuzemenu. 

o Overweeg seksuele handelingen met minder fysiek contact zoals striptease, aftrekken, 
erotische massage, … 

o Vermijd standjes waarbij je elkaar aankijkt. Op z’n hondjes is veiliger dan de 
missionarishouding; de klant aftrekken kan ook zittend achter hem. 

- Bespreek de betaling: 

o Bij voorkeur contactloos 
o Indien cash: vraag zoveel mogelijk gepast te betalen, raak het geld zo weinig mogelijk 

aan, je kan vragen of de klant het in een doos steekt of in een enveloppe of doorzichtig 
mapje. Indien je toch cash geld aanraakt, ontsmet je handen nadien. 

o Vraag ook de klant de handen te ontsmetten na de betaling. 

- Bespreek de hygiëne-maatregelen: 

o Probeer elkaars kledij niet aan te raken met de handen. 

http://www.youtube.com/watch?v=yiRyAgZA9Sc&amp%3Bt=1s)


o Laat de klant douchen voor de seks. Indien dit niet mogelijk is vraag om handen en 
gezicht te wassen met water en zeep. Geef hem nadien een vers mondmasker. Ook na 
de seks vraag je de klant zich te wassen (zie verder) 

- Sekstechnieken: 
o Bij aftrekken of vingeren kan je handschoenen gebruiken. Bij aftrekken kan je ook 

kiezen het condoom te gebruiken. Vergeet zeker niet je handen achteraf goed te 
wassen/ontsmetten. 

o Vermijd contact met speeksel. Blowjobs, beffen is af te raden. Indien je dit wel doet, 
gebruik dan zeker een condoom en/of beflapje. Doe je mondmasker hiervoor tijdelijk 
af. Hierbij is het belangrijk om de buitenzijde nooit aan te raken. Leg het in een 
afwasbaar schaaltje met de buitenkant naar onder. Dit geldt ook voor de klant. 
Gebruik beiden een apart schaaltje. Was nadien je gelaat en handen en doe je 
mondmasker op correcte wijze terug aan (zie: 
https://www.youtube.com/watch?v=yiRyAgZA9Sc&t=1s) 

o Bij massage van de intieme regio kan je handschoenen gebruiken. Let wel op dat de 
handschoenen en condooms geschikt zijn voor het soort glijmiddel of massageolie dat 
je gebruikt. Vergeet zeker niet je handen achteraf goed te wassen/ontsmetten. 

▪ Bij gebruik van olie-houdende massageproducten: gebruik vinyl of nitril 

handschoenen, géén latex; gebruik ook latexvrije condooms (bv Durex Real 

Feeling®). 

▪ Bij massage met producten die niet op basis van olie gemaakt zijn (bv Durex 

Play®, Heros Eroglider®): hier kunnen latex handschoenen en condooms wél 

gebruikt worden. 

o Zoen elkaar niet, vermijd aanrakingen in het gezicht. 
o Doe een condoom over een seksspeeltje en desinfecteer deze voor en na gebruik zoals 

voorgeschreven. 
o Ook in stoelgang kan het virus voorkomen. Gebruik daarom een beflapje bij het 

rimmen (anaal likken). Bij prostaatmassage, fisten enz. draag je bij voorkeur 
handschoenen of was zeker nadien grondig je handen. 

 

 

Op het einde van het bezoek: 
- Vraag de klant de eventuele handschoenen, het mondmasker en het condoom ZELF in een 

afgesloten vuilnisbak te werpen. 

- Vraag de klant de handen/gelaat te wassen of te ontsmetten en laat hem de deur voor je openen 
en sluiten bij het weggaan. 

- Ontsmet je handen als je weer buiten bent. 

- Neem een douche (of was minimaal handen en gelaat met zeep) en wissel van kledij zo gauw 
je weer thuis bent. Gebruik voor de intieme zones alleen water om irritaties te voorkomen. 

http://www.youtube.com/watch?v=yiRyAgZA9Sc&amp%3Bt=1s)

