
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soa consulten 

 In 2016 werd er bij 10.696 consulten soa onderzoek 

verricht. Dit is vergelijkbaar met 2015 (10.588). Er is 

een toename (+24%) te zien in het aantal consulten 

bij Mannen die seks hebben met mannen (MSM) in 

vergelijking met 2015. Dit komt mede door toename 

in aantal consulten bij het Man tot Man Testlab1. Er is 

een daling van het aantal consulten bij heteromannen 

(-7%) en vrouwen (-2%). Deze veranderingen komen 

overeen met de landelijke trend.   

 54% van de bezoekers is van Nederlandse herkomst. 

Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren.  

 Bijna de helft (47%) van de bezoekers is 24 jaar of 

jonger, wat vergelijkbaar is met voorgaande jaren.   

 83% van de bezoekers komt uit de regio Haaglanden; 

53% uit Den Haag, 12% uit Delft en 6% uit 

Zoetermeer. 8% van de bezoekers wenst anoniem te 

blijven. 
 

Sense consulten 

 Sense consulten zijn consulten waarin jongeren tot en 

met 24 jaar terecht kunnen voor vragen over 

seksualiteit. Vaak wordt een Sense consult 

gecombineerd met een soa consult. 

 In 2016 zijn 4.754 Sense consulten verricht, waarvan 

4.367 gecombineerde soa/Sense consulten. Dit is een 

forse toename sinds 2015. Dit komt doordat er sinds 

2016 met alle jongeren naast soa ook wordt 

gesproken over seksualiteit.  

 Sense consulten, zonder soa onderzoek, worden 

voornamelijk bij vrouwen verricht (95%).  

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

In 2016 heeft het Centrum Seksuele Gezondheid GGD Haaglanden in totaal 11.083 consulten uitgevoerd. 

Waaronder 6.329 soa consulten, 4.367 gecombineerde soa/Sense consulten en 387 Sense consulten. Bij 17,1% 

van de soa consulten werd minimaal één Big Five soa (chlamydia, gonorroe, syfilis, hiv of hepatitis B) 

gediagnosticeerd. 

Figuur 1. Aantal consulten naar geslacht en seksuele 

voorkeur2.  CSG GGD Haaglanden 2016. 
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Figuur 2. Aantal soa consulten naar gemeente. CSG GGD 

Haaglanden 2016. 

2  Onbekende seksuele voorkeur bij 21 mannen die Sense consult hadden 

1 Man tot Man Testlab biedt online dienstverlening voor MSM zoals laagdrempelig onderzoek op soa inclusief hiv. 
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Consulten ‘seks tegen je zin’ 

 Deze consulten zijn onderdeel van de soa en/of Sense 

consulten en betreffen cliënten die een ongewenste 

seksuele ervaring hebben gehad en/of slachtoffer zijn 

van seksueel geweld.  

 Er vonden 286 consulten plaats in 2016, waarvan 

81% bij vrouwen, 12% bij MSM en 7% bij 

heteromannen. 

 58% van de consulten vond plaats bij bezoekers van 

24 jaar of jonger. 
 

Vindpercentage Big Five soa bij de soa consulten 

 In 2016 is bij 17,1% van de consulten minimaal één 

Big Five soa (chlamydia, gonorroe, syfilis, hiv of 

hepatitis B) gevonden, dit is een stijging ten opzichte 

van 2015 (15,4%). Deze stijging is ook landelijk te 

zien met een vindpercentage van 17,2% in 2015 naar 

18,4% in 2016.  

 De stijging van het vindpercentage Big Five soa is toe 

te schrijven aan een stijging van het vindpercentage 

bij heteromannen van 15,7% in 2015 naar 16,6% in 

2016 en bij vrouwen van 14,1% naar 16,9%. 

Landelijk wordt er ook een stijging van 

vindpercentage bij heteromannen en vrouwen gezien. 

Bij MSM is het vindpercentage nagenoeg hetzelfde 

gebleven (17,8% in 2016 en 17,5% in 2015).  

 Bij bezoekers van niet-Nederlandse herkomst is het 

vindpercentage Big Five soa 17,3%. Bij bezoekers van 

Nederlandse herkomst is  dit 16,9%. Bij bezoekers 

van Nederlandse herkomst is dit percentage gestegen 

ten op zichte van 2015 (14,6%).    

 Chlamydia: Chlamydia is de meest gediagnosticeerde 

soa. Het vindpercentage is gestegen van 12,2% in 

2015 naar 13,8% in 2016. Bij vrouwen is de stijging 

het grootst, van 12,9% in 2015 naar 15,9% in 2016. 

Bij heteromannen is er een stijging van 14,3% naar 

15,3% en bij MSM van 8,2% naar 9,8%.  

 Gonorroe: Bij 3,8% van de consulten is gonorroe 

vastgesteld, dit is gelijk aan 2015 (3,7%). Bij MSM is 

er een daling van 9,2% in 2015 naar 8,0% in 2016.   

 Syfilis: Het vindpercentage syfilis is 1,0% (81 

diagnoses)  in 2016; een stijging ten opzichte van 

2015 (0,8%). Dit komt voornamelijk door een 

toename van syfilis bij MSM. Landelijk wordt een 

vergelijkbaar beeld gezien.  

 Hiv: Het vindpercentage hiv is 0,3% (22 diagnoses) 

in 2016. Onder MSM is het vindpercentage gedaald 

van 0.9% in 2015 naar 0.6% in 2016; er is sprake 

van een dalende trend die ook landelijk zichtbaar is.  

 Hepatitis B: Het vindpercentage hepatitis B is 0,4% 

(13 diagnoses) in 2016. In 2015 was dit 0,3%.    

 

MEER INFORMATIE 

http://www.seksuelegezondheidhaaglanden.nl/ 

www.ggdhaaglanden.nl/publicaties 
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Figuur 4. Vindpercentage Big Five bij verrichte aantal testen naar geslacht en seksuele voorkeur. CSG GGD Haaglanden 
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Figuur 3. Aantal consulten ‘seks tegen je zin’ naar 

leeftijd en geslacht. CSG GGD Haaglanden 2016 

* Niet alle percentages zijn weergegeven in verband met te kleine aantallen. 

http://www.seksuelegezondheidhaaglanden.nl/

