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Buttplug kopen? 

Ben je van plan een buttplug aan te schaffen en heb je geen idee waar te 

beginnen, lees dan onderstaande tips eens door. Zodat jij weet waar je op moet 

letten als je een buttplug gaat bestellen.  

Buttplug is het Engelse woord voor anaalplug. Soms ook wel abusievelijk 

geschreven als butplug. Voor het gemak zullen we verder de Engelse benaming 

gebruiken. Aangezien deze het meest gebruikelijk is. 

Wat is een buttplug? 

Maar wat is nou eigenlijk een buttplug. Een buttplug wordt anaal ingebracht 

voor seksuele stimulatie. En is hiervoor speciaal ontworpen. Een goede buttplug 

is voorzien van een ring of voetje aan het uiteinde.  

Deze werkt als een stopper en zorgt ervoor dat de plug niet naar binnen kan 

schieten. Deze stopper is net zo groot als het dikste gedeelte van de plug of iets 

breder. 

Door wie wordt nou eigenlijk een buttplug gebruikt. Buttplugs worden gebruikt 

door mannen en vrouwen. En zijn populair onder homoseksuelen en 

heteroseksuelen. 

De seksuele voorkeur heeft dus weinig te maken met het wel of niet gebruiken 

van een buttplug. De enige overeenkomst is dat men de anale stimulatie lekker 

vindt. 

Je kan ze gebruiken om je seks net dat beetje extra te geven. Of als je van puppy 

play houdt om een buttplug met een vrolijk staartje te kiezen. Natuurlijk mag 

ook de buttplug met diamant niet missen bij je romantische avondje. 

De juiste materialen van een buttplug in onze optiek kan je het beste kiezen voor 

siliconen als je een buttplug wil hebben die zacht aanvoelt. Mocht je harder 

materiaal willen kies dan voor een plug van metaal.  

Andere materialen zoals TPR, worden nog steeds verkocht echter zijn van 

mindere kwaliteit. En als je dan toch voor iets kiest probeer dan het beste aan te 

schaffen qua prijs maakt het tegenwoordig weinig uit. Ja, ook de erotiekbranche 

maakt snellere vorderingen met het gebruik van betere en kwalitatief 

hoogwaardige materialen. 



Er is eigenlijk geen goede reden om niet voor siliconen te gaan ipv TPR. Het 

voordeel van siliconen is dat het oppervlakte zachter aanvoelt. En dat deze 

minder snel kleine scheurtjes krijgen en ze ruiken ook niet zo erg naar plastic 

zoals TPR kan doen. 

Voor het eerst een buttplug gebruiken. 

Kies dan voor een kleine, gladde siliconen buttplug. Later kan je nog kiezen 

voor groter, meer of de wat meer aparte modellen. Ze zijn er in allerlei soorten 

en maten. 

Gebruik glijmiddel, aangezien de anus van zichzelf geen vocht aanmaakt bij 

opwinding zoals een vagina doet. Moet je dit een handje helpen. Er zijn genoeg 

soorten glijmiddel op de werkt. Kies er een die bij jouw voorkeuren past. 

Glijmiddel maakt de anale penetratie een stuk makkelijker. 

Hoe breng ik een buttplug in? 

Is het moeilijk om de buttplug in te brengen? Dit verschilt van persoon tot 

persoon. Sommigen zijn nou eenmaal wat flexibeler en meer ontspannen van 

nature. Oefen eerst alleen zodat je aan de gevoelens kan wennen. 

Begin met glijmiddel. Breng dit aan op de buttplug, smeer hem goed in zodat hij 

lekker glad is en het inbrengen makkelijk gaat. Ook rond de anus breng je 

voldoende glijmiddel aan. Er is speciaal glijmiddel voor anale seks, deze is wat 

dikker dan regulier glijmiddel is. 

Ben je helemaal nieuw probeer dan eerst een vinger in te brengen zodat je wat 

aan het gevoel went en wat ruimte maakt als het ware. Ga in een houding liggen 

die het makkelijk maakt om hem in te brengen bijvoorbeeld op je zij.  

Het kan ook makkelijk zijn om een kussen onder de billen te doen zodat je al in 

de juiste houding ligt om de buttplug in te brengen. Het voordeel van deze 

houding is dat het een ontspannen houding is.  

En hoe ontspanner jij bent hoe makkelijker het wordt. Wat je ook kan doen is 

hem doggystyle inbrengen. Of je zet hem neer en laat jezelf er rustig opzakken. 

Vindt uit wat voor jou werkt. 

Het makkelijkst is om hem onder een kleine hoek in te brengen. Tegen de anus 

aan en hem dan richting je buik te laten wijzen. Dit zal het inbrengen een stuk 

eenvoudiger maken. Je kan er ook voor kiezen om een condoom om de buttplug 

te doen. Het kan wat oncomfortabel voelen als je hem inbrengt. Dit is normaal, 

echter als het pijn doen doet, stop dan gelijk. 



Het moet wel leuk blijven natuurlijk. Als het begin erin zit, duw je langzaam de 

rest van de plug naar binnen. Het kan zijn dat je dit een paar keer zal moeten 

proberen. En mocht het de eerste dag niet lukken dan kan je het altijd de 

volgende dag weer proberen. 

Als je eenmaal gewend bent aan het gevoel. Dan kan je voorzichtig de buttplug 

in en uit laten glijden voor dat unieke gevoel. 

Het gebruik van verdovende crèmes en sprays. 

Er zijn middelen op de markt die plaatselijk verdoven, zodat anale seks niet 

pijnlijk zou zijn. Ons advies is gebruik deze niet. Als je anale seks niet prettig 

vindt, doe het dan gewoon niet. Het probleem met verdoven is dat je het niet 

goed voelt en het zo makkelijk verkeerd kan gaan. Wat je op dat moment niet 

voelt. 

Zoals bij alle sexspeeltjes reinig ze zorgvuldig voor en na gebruik. En gebruik 

deze liever niet met verschillende partners. Jij kan natuurlijk dezelfde speeltjes 

op jezelf gebruiken met meerdere partners. Maar gebruik deze niet in 

verschillende wisselende partners i.v.m overdragen van SOA’s. 
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