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Across
3. eigenschappen waaraan je kunt zien

of je te maken hebt met een vrouw
of met een man

7. het telkens weer opnieuw
terugkerende proces van de
menstruatie

14. onvruchtbaar maken van man of
vrouw

15. fase waarbij baarmoederhals groter
gaat worden

20. anticonceptiemiddel in tabletvorm
21. hiervan heeft een vrouw een paar

kleine en een paar grote
22. kittelaar
24. afvalstof dat als gas via

navelstreng afgevoerd wordt
27. het uit het lichaam komen van de

placenta
28. als de bevruchte eicel in

baarmoederslijm "kruipt"
32. dit beschermd het embryo tegen

uitdrogen en tegen
temperatuurschommelingen

33. vrouwelijke geslachtsklieren
34. het naar buiten komen van sperma
36. acquired immunodeficiency

syndrome
39. gevoelig deel van de penis
40. hierin komt de foetus tot ontwikkeling
45. piemel
46. meest gebruikte anticonceptiemiddel
48. schede
49. hormoonklier die puberteit op gang

brengt
50. ongeboren baby vanaf ca. drie

maanden

Down
1. slijmvliesplooi, die vagina deels

afsluit
2. zaadcellen, zaadblaasjesvocht en

prostaatvocht samen
4. middelen die er voor moeten zorgen

dat een vrouw niet zwanger wordt
5. vrouwelijk geslachtshormoon
6. sponsachtig deel in de penis
8. fase met hevige persweeën
9. als de foetus met z'n kont voor de

opening ligt
10. zelfbevrediging
11. mannelijk geslachtshormoon
12. maakt vocht zodat zaadcellen beter

bewegen
13. reductiedeling
16. als iemand met hiv besmet is
17. baarmoeder
18. sliertjes met erfelijke eigenschappen
19. eicel met een laagje andere cellen
23. ongesteld zijn
25. seksueel overdraagbare aandoening
26. geboorte via een operatieve ingreep

28. het inbrengen van klomjes
bevruchte eicellen in de baarmoeder

29. afvoerbuis van urine en sperma
30. geboorte
31. sluit urineblaas af tijdens een erctie
35. periode van achterwege blijven van

eisprong
37. moederkoek
38. klaarkomen
41. eisprong
42. gonorroe
43. baarmoederslijmvlies met

ingenestelde embryo poliklinisch
verwijderen

44. ongeboren vrucht tot ca. 3 maanden
47. in-virto-fertilisatie


