
Seks is leuk en plezierig. Het doel van de video is het

normaliseren van plezierige seks, maar plezierige seks

betekent ook dingen samen doen: zoals samen

condooms kopen etc.

Plezierige seks

GGD Synopsis 1

2 personen zijn in beeld. In het dagelijks leven gaat

niet alles perfect. Dit laten we zien. Tandpastje valt

van de borstel af. Een kopje valt op de grond etc.

Je moet samen kunnen klungelen. Samen voorpret

hebben. En lachen. Samen doen. Samen condoom

halen. Heel de dag gaan dingen mis. Ook in bed gaan

er dus dingen mis. Van het bed afrollen etc.

Samen komt enorm naar voren in de video. Want

samen veronderstelt consent.
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In het biologieboek staan vrij veel

plaatjes van de negatieve

gevolgen van seks. Bij seksuele

voorlichting blijft vaak het

negatieve hangen: ongewenst

zwanger worden, nare soa’s

oplopen.  

Leuke seks, is veilige seks. Laten we

deze boodschap gaan verspreiden

als de GGD. Seks moet vooraf,

tijdens en achteraf leuk zijn. Vooraf

betekent samen voorpret hebben.

Tijdens betekent samen doen wat

beide partners fijn vinden. En

achteraf moeten er vooral geen

zorgen zijn over ongewenste

zwangerschap en soa’s. 

Voorlichting niet alleen op wat er mis kan gaan

GGD Synopsis 2

Twee mensen krijgen een

voorlichting. Er is een

biologieboek te zien voor de

neus van deze twee mensen. 

Het geluid verstomt. 

En je ziet de gedachten van de

twee mensen. Een ballon loopt

leeg, een rivier droogt op. Voor

de twee mensen verdwijnt alle

plezier in seks. 

Thuisbrengen met: seks is ook

gewoon leuk. Hou het leuk. Doe

het veilig. 
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Klik voor een schets
van een video

In deze video laten
we zien hoe de stijl
kan zijn. En hoe we
de video afsluiten.

https://www.youtube.com/watch?v=hTIn-Dx8CoI
https://www.youtube.com/watch?v=hTIn-Dx8CoI


Communiceren en luisteren naar

elkaar is erg belangrijk.

Communicatie zorgt ook voor

consent.  

Wensen en grenzen

GGD Synopsis 3

Persoon 1 kijkt een tutorial over

fotografie. Verzamelt vervolgens

allemaal producten: van glitters,

tot slingers.

Een setting wordt gebouwd. Er

worden allemaal lampen

bijgehaald. 

Er wordt een pikante foto

gemaakt. 

Persoon 2 krijgt een melding op

de telefoon binnen. Persoon 2

schrikt enorm. De camera

beweging maakt dit moment

extra dramatisch. 

Vervolgens komt de uitsmijter

van de video, voor het beeld is

hieronder het voorbeeld alvast in

een schets uitgewerkt:
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Klik voor een schets
van een video

Fee (16)

In deze video laten
we zien hoe de stijl
kan zijn. En hoe we
de video afsluiten.

Het script klinkt grappig. En de
voorbeeld video kijkt makkelijk
weg. Voorlichting op school
vind ik een beetje
ongemakkelijk. Op deze
manier komt het op een leuke
manier over.

https://www.youtube.com/watch?v=tyDFQDHCNB4
https://www.youtube.com/watch?v=tyDFQDHCNB4


Communiceren en luisteren naar

elkaar is erg belangrijk.

Communicatie zorgt ook voor

consent.  

Wensen en grenzen

GGD Synopsis 4

Persoon 1 komt bij persoon 2 op

bezoek. 

‘Hey, wil je thee?’ 

‘Ja, lekker.’

‘Wil je er suiker in?’

‘Nee dankje.’

Persoon 2 gooit vervolgens toch

een volledige zak suiker in de

thee. Zelfs zoveel dat het kopje

overloopt met suiker.

Persoon 1: roept stop! Nee! Ik wil

niet meer. 

De suiker valt in slow motion

verder in de thee. 

Camera schiet door de kamer

heen. Richting het raam. Bij het

raam staat een 3e persoon. De

3e persoon is bij voorkeur een

opvallend geklede hippe

opa/oma. 

3e persoon: *Hoofdschuddend bij

het raam* 

‘Dat kan toch niet.’  

Voice over: Inderdaad. Nee

tegen suiker in de thee is nee.

Nee tegen ongewenste

aanrakingen is nee. Nee tegen

ongewenste seks is nee. 

Nee is nee. En je grenzen

aangeven is oke. 

Zelfs als je eerder al ‘ja’ hebt

gezegd. Jij bent de baas.
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GGD Synopsis 5

Een enorm statige setting met

ouderwets servies is te zien.

Papa/mama is koffie aan het

drinken. Pinkje omhoog. 

Persoon 2 playbackt: Ik ben

hetero. (Voice over doet deze

stem)

Papa/mama schrikt overdreven.

De camera beweging zorgt voor

extra emotie. De koffie vliegt

door de lucht. De eerst zo

steriele omgeving ontploft. Er

vliegen veren en andere dingen

door het beeld. Er is chaos. 

Zonder chaos en hysterie over je

seksualiteit praten? Dat kan. Ga

naar ggdzhz.nl (nog speciale

landingspagina maken) en maak

een afspraak. 

En oh ja. Je ouders of omgeving

komen er niet achter. ;)

Acceptatie vergroten we door

diversiteit te normaliseren. In alle

video’s moeten er altijd

varianten zijn van man-man,

man-vrouw, vrouw-vrouw. Door

diversiteit ‘bijzonder’ uit te

lichten, dragen we niet bij aan

het normaliseren. Daarom kiezen

we bij dit onderwerp voor

uitvergroten en spiegelen.
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Acceptatie seksuele 
diversiteit  



Acceptatie seksuele 
diversiteit  

GGD Synopsis 6

Persoon 1 in beeld. Door het

beeld vliegen alle gedachtes die

deze persoon heeft over

geaardheid. 

‘Ik vind haar mooi.’

‘Maar soms denk ik ook aan

hem.’

Etc. 

Persoon 2 in beeld. Die heeft

soortgelijke gedachten. 

Het idee van de video is om

herkenbaarheid te bieden.

Iedereen denkt er weleens over

na. Als GGD bieden we een

veilige omgeving om het hier

over te hebben. 

Kom je er niet uit? Wil je zonder

vooroordelen met iemand

praten? Dat kan. Ga naar

ggdzhz.nl (nog speciale

landingspagina maken) en maak

een afspraak. 

En oh ja. Je ouders of omgeving

komen er niet achter. ;)

Acceptatie vergroten we door

diversiteit te normaliseren. In alle

video’s moeten er altijd

varianten zijn van man-man,

man-vrouw, vrouw-vrouw.

Iedereen heeft gedachtes. En zo

ook gedachtes over geaardheid.

SYNOPSIS

Video



Zonder klachten kan je
ook een soa hebben 

GGD Synopsis 7
Je hoort het geluid van 2 ritsen

die open gaan. Setting wordt

langzaam duidelijk. 

2 jonge personen plassen. 

Aaaaah. (Van opluchting) Zegt

persoon 1. Terwijl je twee stralen

in het urinoir hoort kletteren. 

Verbeten gezicht van persoon 2

komt in beeld. Het plassen doet

duidelijk pijn.

Voice over neemt het over: ‘’Deze

jongeman moet even langs de

GGD om zich te testen.’’ Man 2 is

in beeld.

VO: ‘’Maar deze jongeman kan

het maar beter ook even doen.’’

 Man 1 kijkt geschrokken, maar

op een grappige manier de lens

in. 

VO: ‘’Want ook al merk je niks, je

kan zonder klachten toch een

SOA hebben.’’

Even testen: wel zo veilig.  

Ook testen moeten we

normaliseren. Het is niet gek om

naar de tandarts te gaan. Het

moet ook niet gek zijn om je te

testen. Fijne seks, is veilige seks. 
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Testen doe je lekker zelf

GGD Synopsis 8
Spanning laten zien. Niet weten

wat er gaat gebeuren. Dokter

komt met ragebol binnen. De

suggestie wordt gewekt dat met

de ragebol de test wordt

afgenomen. Schrik gezicht. Dit is

natuurlijk niet zo.

Flashback van dokter die

spinnenrag weghaalt met de

ragebol.

'Oh dit. Ben je mal. Doe het

gewoon lekker zelf.' Zegt de

dokter. En de dokter geeft een

potje om in te plassen.

Voice over: Soa test afnemen?

Dat doe je lekker zelf. En.. Je

ouders hoeven er niet achter

komen.

  

Ook testen moeten we

normaliseren. Het is niet gek om

naar de tandarts te gaan. Het

moet ook niet gek zijn om je te

testen. Fijne seks, is veilige seks. 
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Bo (19)
Het meeste weet ik wel van de
voorlichting op school. Maar
het is wel fijner dat het deze
keer op een andere manier
wordt gebracht. De
misverstanden, zoals over de
ragebol, vind ik grappig. En
neemt verwarring weg.



Testen doe je lekker zelf

GGD Synopsis 9

Pling: match op een datingapp. Twee mensen gaan afspreken. We insinueren hiermee

dat ze een nieuwe relatie aangaan en dus wisselen van partner.

De date maken we lekker overdreven. Ze staan klassiek, overdreven te schuifelen met

elkaar. We laten ze een gesprek hebben met elkaar. Alleen de stem die je hoort is van

de voice over. 

Partner 1: Ik wil sex hebben met je zonder condoom. 

Partner 2: Dat wil ik ook. De sensatie schijnt dan veel beter te zijn. 

Partner 1: En we kunnen dan extra intiem zijn.

De camera gaat tussen de lovebirds door naar een 3e persoon in de kamer. (Dit is

natuurlijk al heel vreemd, dat iemand staat te loeren naar deze twee. Maar dit vreemde

zorgt er natuurlijk voor dat de video extra opvalt).

Persoon 3: Laat je dan wel eerst even testen kinders. Want die daar, komt net uit een

andere relatie.

Blikken van de twee lovebirds in beeld. Knikken allebei.

Persoon 3 draait het hoofd richting de andere kant van de kamer. En pakt de camera.

Persoon 3: ‘’Voor het eerst seks hebben zonder condoom? Laat je eerst even gratis testen

bij de GGD. Gedaan? Veel seksplezier. Ook namens mij.’’
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