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Met het stijgen van 
de leeftijd neemt het 

condoomgebruik toe

Het percentage cliënten dat een of meer soa's had (chlamydia, gonorroe, syfilis, hiv of hepatitis B) 
is gedaald van 16,4% in 2017 naar 14,7% in 2018. 
De daling van het soa-vindpercentage in 2017 zet door in 2018 en is aanleiding tot herziening van 
onderdelen van het testbeleid waarmee gestart is in 2019. 

In 2018 is chlamydia de meest voorkomende soa bij vrouwen en heteromannen; gonorroe  
is de meest voorkomende soa bij mannen die seks hebben met mannen (MSM). 

Het percentage cliënten dat twee of meer soa's had was 1,2%.
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Seksuele 
gezondheid is 
meer dan het 
niet hebben 
van soa's

Op het anticonceptiespreekuur kunnen vrouwen nu ook terecht voor plaatsing 
van een spiraaltje of hormoonstaafje.

Op het PrEP-spreekuur zijn 190 cliënten in zorg resulterende in 750 extra 
consulten in 2018.

In 2018 is het aantal MSM-consulten toegenomen, hetgeen te verklaren 
valt door de start van het PrEP-spreekuur.

Gezien het hoge soa-vindpercentage bij MSM in álle leeftijdscategorieën  
is het belangrijk dat naast het gebruik van PrEP ook preventie tegen  
andere soa's dan hiv plaatsvindt.
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Onder onze doelgroepen zie je het hoogste vindpercentage bij 
personen die gewaarschuwd zijn voor een soa (28,5%) en personen 
die soa-gerelateerde klachten hebben (23,1%). Landelijk was dit,  
net als vorig jaar, respectievelijk 33% en 26%.  

Bij heteromannen en vrouwen worden de meeste soa's 
in de leeftijdscategorie tot en met 19 jaar gevonden: 
bij heteroseksuele mannen is dit 20,6% en bij vrouwen 
12,9%. Bij MSM is het soa-vindpercentage het hoogste in 
de leeftijdscategorie 55-64 jaar.
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De medisch-teamassistenten hebben 
in 2018 13.262 cliënten te woord 
gestaan. Dit naast andere werkzaam-
heden zoals bloedafname en ontvangst 
van cliënten op het Centrum Seksuele 
Gezondheid (CSG). 
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Start PrEP en 
Anticonceptie 

spreekuur

Naast het zien van cliënten met een hoog 
risico op soa's, is het belangrijk dat andere 
kwetsbare doelgroepen bereikt worden. 
Zo is het CSG in 2018 meer cliënten 
uit Oost-Europa gaan zien, waarvan 
een derde sekswerker is. 

Seksuele 
gezondheid is 
meer dan het 
niet hebben 
van soa's

13.262 bellers 

14,7%

soa-vindpercentage 



Het Centrum Seksuele Gezondheid 
(CSG) GGD Haaglanden biedt 
aanvullende zorg gericht op  
de seksuele gezondheid van de 
inwoners van de regio Haaglanden. 

Het CSG richt zich op een aantal doelgroepen dat meer risico loopt 
op een soa: jongeren tot 25 jaar, mensen met soa-gerelateerde 
klachten, mensen die gewaarschuwd zijn voor een soa, mensen die 
seks tegen de zin hebben meegemaakt, mannen die seks hebben 
met mannen (MSM), sekswerkers, mensen die uit een land komen 
waar veel soa’s voorkomen (soa-endemische gebieden) en mensen 
met een partner uit onze doelgroepen. Bij jongeren onder de 
25 jaar is ook extra aandacht (Sense-spreekuur) voor problemen 
rondom de seksualiteit, anticonceptie, onbedoelde zwangerschap 
en seks tegen de zin.

Bezoekersaantallen

1

Sense

3

Soa

2

Preventie

4

GGD-jaarverslag



Bezoekersaantallen
Aantal consulten naar 

etnische herkomst

Vindpercentage naar  
etnische herkomst

Het aantal consulten is in 2018 gestegen met 2,5% naar 11.940 consulten. 

Nederland | 14,4%
Overig | 12,5% 

Suriname | 15,0%
Ned. Antillen/Aruba  | 21,2%

Oost-Europa | 11,7%
Marokko | 16,5%

Sub-Sahara-Afrika |  21,1%
Turkije | 14,5%

Nederland | 6244
 Overig | 2647

Suriname | 785
Ned. Antillen/Aruba | 650

Oost-Europa | 573
Marokko | 345

Sub-Sahara-Afrika | 342
Turkije | 304

Onbekend | 50
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Soa
Vindpercentage Big Five-soa bij de soa-consulten per doelgroep
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Vindpercentage Big Five-
soa's onder jongeren < 25 
afgenomen met 2,9%
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Onder sekswerkers is 
het vindpercentage 
afgenomen met 2,2% 
ten opzichte van 2017
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Onder cliënten uit een 
soa-endemisch gebied 
is het vind percentage 
afgenomen met 2,7% 
ten opzichte van 2017
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Onder cliënten die seks 
tegen de zin hebben 
meegemaakt is het 
vindpercentage 
afgenomen met 2,1% 
ten opzichte van 2017
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Onder partners van de 
genoemde doelgroepen 
is het vind percentage 
afgenomen met 1,5% 
ten opzichte van 2017
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* Cliënten met een niet-Nederlandse herkomst

** Het gaat hier om nieuwe syfilis- en hepatitis B-infecties  

Er werd in de regio, net als landelijk, weer minder hiv gevonden. 
In 2018 zijn door het CSG 16 cliënten gediagnosticeerd met hiv, 
in 12 (75%) gevallen betrof dit MSM. 

Er is een kleine stijging in het aantal syfilis-infecties; 86 syfilis-infecties 
in 2017 en 107 in 2018. Landelijk is het aantal diagnoses van 
besmettelijke syfilis in 2018 vrijwel gelijk vergeleken met 2017.

GGD-jaarverslag\2 Soa\Nieuwe hiv-/syfilis-/hepatitis B-infecties
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Big Five-soa's
MSM soa-vindpercentage naar leeftijd

GGD-jaarverslag\2 Soa\MSM

Aantal consulten Aantal ≥ 1 Big Five-soa's Vindpercentage 2018 Vindpercentage 2017
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Heteroman soa-vindpercentage naar leeftijd
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Big Five-soa's
Vrouw soa-vindpercentage naar leeftijd
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Alleen mannen uit de doelgroep MSM die geen klachten 
hebben en niet gewaarschuwd zijn voor een soa kunnen 
gebruikmaken van de online testfaciliteit Man Tot Man 
Testlab. In 2018 hebben 1643 MSM zich op deze manier 
laten testen, dit is 38,2% van de MSM die zich via het 
CSG liet testen. Dit is een toename van 10% ten 
opzichte van 2017.  

Het vindpercentage Big Five-soa's via Man tot Man Testlab was 14,6%. 
Dat is een daling ten opzichte van 2017 (15,1%), maar het percentage  
is vergelijkbaar met dat in 2016 (14,4%). Ook worden er relatief veel  
gonorroe- en  chlamydia- infecties gevonden via Man tot Man Testlab die 
geen klachten geven. Urethrale gonorroe- en chlamydia-infecties worden  
met name gediagnosticeerd op het spreekuur. 

* In samenwerking met Soa Aids Nederland.

GGD-jaarverslag\2 Soa\Man tot Man Testlab

Man tot Man Testlab*



Sense

Net als in voorgaande jaren en conform de landelijke  
cijfers zijn, seksualiteit (seksueel gedrag en techniek)  
en anticonceptie de belangrijkste Sense-hulpvragen.

GGD-jaarverslag\3 Sense

1342 | Seksualiteit

485 | Anticonceptie

195 | Overig 

85 | Seksueel geweld

78 | Soa (geen test) 

45 | (Onbedoelde) zwangerschap

Verschillende Sense-hulpvragen
  

 

 

2.172 Sense-consulten gecombineerd met  
een soa-consult. 

196 Sense-consulten uitgevoerd

In vergelijking met 2017 werden er tijdens de Sense-consulten 
in 2018 iets meer jongeren met een migratieachtergrond 
gezien; respectievelijk 40,9% en 43,9%. 

De Sense-consulten zonder soa-onderzoek 
werden uitgevoerd bij 175 vrouwen en  
21 mannen (8 x heteroman, 13 x MSM). 

40,9% 43,9%



Jongeren MSM

Migranten en 
statushoudersSeks tegen de zin

Sekswerkers
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Jongeren
Anticonceptie
Het CSG is een anticonceptiespreekuur gestart. Naast reguliere anticonceptie-
zorg is door de komst van het anticonceptiespreekuur plaatsing van langdurige 
anticonceptiemiddelen (hormoonstaafje, spiraaltje) mogelijk. 

Het CSG is een samenwerking gestart met Ella Verloskundigen, die meerdere 
locaties in Haaglanden heeft. Door deze samenwerking hopen we dat jonge 
(soms kwetsbare) vrouwen makkelijk toegang krijgen tot onze diensten.  
De verloskundigen bieden ook, onder onze vlag, Sense-consulten aan.  
De samenwerking is eind 2018 geëvalueerd en wordt in 2019 voortgezet. 

Op verzoek van de gemeente Westland zijn in 2018 voorbereidingen 
getroffen om outreach-activiteiten gericht op jongeren te starten in 2019.

Netwerkbijeenkomst
Het CSG signaleert dat er veel kwetsbare vrouwen zijn die risico lopen op 
een ongewenste zwangerschap of die ongewenst zwanger zijn geworden. 
Eind november heeft het CSG, ter oriëntatie op het landelijke programma 
"Nu Niet Zwanger", een netwerkbijeenkomst "Ongewenste zwanger-
schappen bij kwetsbare vrouwen in de regio Haaglanden" georganiseerd 
voor samenwerkingspartners in de regio. Tijdens de bijeenkomst hebben 
deze organisaties nader kennisgemaakt en besproken hoe we nog betere  
zorg en samenwerking kunnen creëren.

Sense-spreekuur Jongeren Informatie Punt (JIP)
Naast onze spreekuren bij het JIP Zoetermeer en 
het JIP Den Haag zijn we per 22 augustus 2018 
begonnen met spreekuren bij het JIP Delft. 

Totaal
394

Delft
63

Zoetermeer
160

Den Haag
171

Aantallen 
JIP consulten

Aantallen
JIP-consulten



MSM
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PrEP
Het CSG startte eind 2017 als een van de eerste GGD’en  
al met het indiceren en voorschrijven van PrEP-gebruik voor 
mensen die een hoog risico lopen op een hiv-besmetting.

In 2018 hield het CSG op 4 dagdelen per week een PrEP-spreekuur.  
 Op het PrEP-spreekuur wordt PrEP altijd in combinatie met andere preven-
tiemaatregelen, zoals het condoom, geadviseerd (combinatiepreventie).
 
Het CSG neemt deel aan landelijke expertise-ontwikkeling en heeft 
lokaal verschillende verpleegkundigen en doktersassistenten opgeleid  
voor het houden van PrEP-spreekuren.. 

Op het PrEP-spreekuur zijn 190 unieke cliënten in zorg. 
• Tijdens het gebruik van PrEP heeft niemand hiv opgelopen.
• PrEP-gebruik gaf geen nier- of leverfunctiestoornissen. 
• Er werd geen hepatitis C gevonden.
•  Bij start van PrEP kiest 24,7% ervoor om PrEP intermitterend  

te gebruiken (alleen rondom seksueel contact)  
en 65,3% continu (dagelijks).

Chemseks 
 Chemseks wil zeggen dat men seks heeft onder invloed van harddrugs. 
Chemseks gaat vaak gepaard met een toegenomen seksueel risicogedrag, 
door seks zonder condoom of het gezamenlijk gebruik van snuifbuisjes en 
drugsnaalden. 
 In 2018 heeft het CSG in samenwerking met Mainline 8 bijeenkomsten  
georganiseerd voor homo- en bi-mannen die aan chemseks doen. 
Het CSG heeft meegewerkt aan een onderzoek van GGD Zuid Limburg  
over chemseks. Publicatie van de resultaten volgt in 2019.
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Sekswerkers 
Sinds de verhoging van de wettelijkheid om te mogen werken als  
prostituee van 18 naar 21 jaar zien wij een verschuiving van sekswerkers  
van offline naar online. Daarom is er in toenemende mate aandacht  
voor online preventieactiviteiten. 

 Spot 46 is al jarenlang een belangrijke samenwerkingspartner. Het CSG 
benadert actief de mannelijke en transseksue-
le sekswerkers en Spot 46 
de vrouwelijke sekswerkers.

Sekswerkers worden uitgenodigd voor 
 informatie/advies over en het testen op  
en/of vaccineren tegen hepatitis B.   

Tijdens deze gesprekken wordt er behalve 
aan soa's ook aandacht besteed aan 
 anticonceptie en andere Sense-vraagstukken, 
óók voor seks werkers > 24 jaar.

SHG De Koning is een huisartsenpraktijk 
waar sekswerkers uit de nabijgelegen 
prostitutiestraten terechtkunnen voor 
soa-screening onder de vlag van het CSG.

Oureach-activiteiten
• 2 x per week spreekuur bij Spot 46/SHOP
•  ≥1 x per jaar het bezoeken van alle vergunde  

seks instellingen op basis van vrijwilligheid 
• Maandelijks raamprostitutiestraten bezoeken
• E-health: online veldwerk via boys4you, bullchat, HUNQZ
• Klantenactie: klanten van sekswerkers 3 x per  jaar soa-screening

transgender
21

mannen
115

vrouwen
709

Totaal
845

Spot 46
208

SHG De Koning
38

Outreach
246

CSG
353

Totaal
845

Testlocaties:In 2018 zijn 845 sekswerkers 
getest bij het CSG
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Seks tegen de zin
Seksuele gezondheid omvat meer dan de afwezigheid van ziekte of 
disfunctie. Seksuele gezondheid vereist een positieve benadering van 
seksualiteit en seksuele relaties. Het mogen en kunnen aangaan van 
plezierige en veilige seksuele ervaringen zonder dwang, discriminatie 
en geweld is hiervoor nodig. 

Het onderwerp seks tegen de zin neemt daarom een belangrijke plaats 
in binnen het CSG. Er is gekozen voor de term “seks tegen de zin” in 
plaats van seksueel geweld, omdat dit laatste zou kunnen impliceren 
dat er altijd geweld bij komt kijken, hetgeen niet het geval is. 

Alle cliënten krijgen de vraag (tijdens de intake en nogmaals tijdens  
het eerste consult) of zij een ongewenste seksuele ervaring hebben  
gehad en/of seks tegen de zin hebben meegemaakt. Tijdens het 
eerste consult is er zowel aandacht voor het risico op soa en 
zwangerschap als voor het psychisch welbevinden en de 
mogelijke impact op het seksuele leven van de cliënt. 

Bij 492 consulten in 2018 (318 in 2017) was er sprake van seks tegen 
de zin. Dit betreft zowel cliënten die via het Centrum Seksueel Geweld 
Zuid-Holland komen als eigen bezoekers.

Sinds 2016 is het CSG aangesloten bij de keten Centrum Seksueel 
Geweld Zuid-Holland. Dit is een samenwerkingsverband tussen GGZ 
Rivierduinen, het Leids Universitair Medisch Centrum, GGD Hollands 
Midden, de Nationale Politie Eenheid Den Haag, Haaglanden  
Medisch Centrum en GGD Haaglanden. Het centrum biedt medische, 
psychosociale en juridische ondersteuning aan iedereen die in  
de afgelopen 7 dagen te maken heeft gehad met seks tegen 
de zin. Als er sprake is van een minderjarige, wordt het Juliana 
Kinderziekenhuis betrokken.

492 bezoekers die aangeven “seks tegen de zin” 
te hebben meegemaakt

< 25 jaar > 25 jaar onbekend

vrouw heteroman MSM onbekend

NL niet-NL onbekend
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Migranten en statushouders
Outreach-activiteiten
Bij preventieactiviteiten gericht op migranten heeft in 2018 de focus gelegen 
op het bereiken van asielzoekers, statushouders en migrantenmoeders. 

Onderstaande bijeenkomsten hebben plaatsgevonden:
•  AZC Rijswijk: 6 bijeenkomsten/voorlichtingen rondom  

seksualiteit voor Syrische en Eritrese mannen en vrouwen

•  Talenschool Up2Learn: bijeenkomsten over seksualiteit  
voor mannen  en vrouwen.

•  CJG Escamp: 2 bijeenkomsten rondom anticonceptie en seksualiteit 
samen met het project "Moeders Informeren Moeders". 

•  Stichting MOOI: voorlichting aan Marokkaanse moeders en  
jonge meiden rondom anticonceptie en seksualiteit. 

In samenwerking met Stichting Rainbow en Soa Aids Nederland is een  
feestelijke bijeenkomst georganiseerd voor asielzoekers, statushouders  
en ongedocumenteerden. Het CSG was hierbij aanwezig voor soa- 
screening en hepatitis B-vaccinatie.
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Waar richten we ons op in 2019
Het dalende soa-vindpercentage is een van de belangrijke aanleidingen voor het 
CSG om het bestaande testbeleid op onderdelen aan te scherpen/te herzien. 

Voorbereidingen hiervoor zijn in het laatste kwartaal van 2018 getroffen. 
Begin 2019 is onder meer gestart met een klachtenspreekuur. In dit klachten-
spreekuur wordt de telefonische triage gedaan door verpleegkundigen en in 
geval van urgente en relevante klachten wordt de cliënt binnen 24 uur gezien, 
bij voorkeur door dezelfde verpleegkundige. De eerste evaluatie na 12 weken 
laat zien dat het soa-vindpercentage op het klachtenspreekuur ruim 50% is. 
Deze werkwijze is standaard ingevoerd. Overige onderdelen van de herziening 
van het testbeleid richten zich op de partnerwaarschuwing en de aandacht
voor meer kwetsbaren binnen onze doelgroepen. 
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