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Pijnacker-Nootdorp
Wassenaar

Midden-Delftland

Aantal consulten per gemeente

7533 
1887
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538 
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82 
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Totaal buiten regio Haaglanden:
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Buiten regio Haaglanden 906
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hiv of hepatitis B) Lab koppeling met 

Haaglanden
Medisch Centrum

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 gestegen van 14,7% in 2018 naar 18,6% in 2019. Het hogere soa-vindpercentage wordt 
waarschijnlijk veroorzaakt door de nieuwe werkwijze van CSG Haaglanden.   

In 2019 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 1,9%.

18,6% 

Het CSG is gestart met 
HPV-vaccinaties

Soa-vindpercentage 

Nieuwe werkwijze 
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Met het stijgen van 
de leeftijd neemt het 

condoomgebruik toe

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

In 2019 is het Nationaal PrEP-Programma gestart. Het programma is bedoeld 
voor MSM en transgender personen die een verhoogd risico hebben op hiv. 

Binnen dit Nationaal PrEP-Programma kan CSG Haaglanden maximaal 490 
cliënten begeleiden bij de PrEP-zorg. Op dit moment is dit plafond bereikt. 

Gezien het hoge soa-vindpercentage bij MSM in alle leeftijdscategorieën  
is het belangrijk dat naast het gebruik van PrEP ook preventie tegen  
andere soa's dan hiv plaatsvindt. 

Het CSG is gestart met 
HPV-vaccinaties

Start Nationaal 
PrEP-Programma

Nieuwe werkwijze 
op het CSG



Wat er 
gebeurde 
in 2019

gewaarschuwd
28,5% 

klachten
22,1% 

Hoogste
vindpercentage bij Onder onze doelgroepen zie je het hoogste vindpercentage bij  

personen die gewaarschuwd zijn voor een soa (38%) en personen  
die soa-gerelateerde klachten hebben (30%). Landelijk was dit 
respectievelijk 34,5% en 27,6% (jaarrapport RIVM juni 2019). 

Bij MSM, heteromannen en vrouwen worden relatief de meeste soa's in 
de leeftijdscategorie tot en met 19 jaar gevonden: 27,5% bij MSM, 
23,9% bij heteroseksuele mannen en 26,2% bij vrouwen. Het hoge 
vindpercentage onder heteromannen tussen de 45 en 54 jaar wordt 
waarschijnlijk verklaard door de kleine bezoekersaantallen. 

Hoogste
vindpercentage bij
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Het CSG is gestart met 
HPV-vaccinaties
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Wat er 
gebeurde 
in 2019

19 
hiv-infecties 

86 
syfilis infecties 

8 
hepatitis B infecties

Het aantal
soa-consulten is

gestegen met 2,5% 

Lab koppeling met 
Haaglanden
Medisch Centrum

klachten
23,1% 

gewaarschuwd
28,5% 

Hoogste
vindpercentage bij Seksuele 

gezondheid is 
meer dan het 
niet hebben 
van soa's

Aanleidingen voor verandering van onze werkwijze waren onder andere het dalende soa-vindpercentage
van de afgelopen jaren en onze doelstelling om de kwetsbare cliënten binnen onze doelgroepen beter te  
bereiken. 

Doorgevoerde veranderingen:  
•    Urgentiebeleid: het nieuwe urgentiebeleid bestaat uit een duidelijke prioritering en agendaplanning  

van de hulpvragen die ons bereiken, zodat kwetsbare cliënten en cliënten met urgente soa-klachten  
eerder gezien worden.

•   Klachtenspreekuur: in dit klachtenspreekuur wordt de telefonische triage gedaan door een verpleegkun- 
dige en in geval van urgente soa-klachten wordt de cliënt binnen 24 uur gezien, bij voorkeur door dezelfde 
verpleegkundige. Het soa-vindpercentage was 39,4%, klanttevredenheid: 9,1. Er waren weinig no-shows.  

•  Partnerwaarschuwing (PW): het doel is de kwaliteit en de effectiviteit van het partnerwaarschuwings- 
gesprek tijdens het consult te verhogen. Hiervoor is onder andere het gebruik van partnerwaarschuwing.nl 
onder cliënten gestimuleerd en worden cliënten nagebeld of ze hun partner(s) gewaarschuwd hebben.  
Ook worden cliënten met een PW voor hiv of syfilis binnen 24 uur gezien. 

•   Zelftesten: hoogopgeleide jongeren tussen de 20 en 25 jaar kunnen een test afhalen bij de balie van  
CSG Haaglanden, deze zelf afnemen op het toilet en direct inleveren. Alleen jongeren die een zekerheids- 
test willen, komen in aanmerking voor een zelftest. Bij aanwezigheid van kwetsbaarheidsfactoren of soa-  
of Sense-hulpvragen, zoals soa-klachten, PW of een anticonceptiehulpvraag, wordt een reguliere  
afspraak gemaakt. Het soa-vindpercentage onder de zelftesten was 12,0%, klanttevredenheid: 9,0.

Nieuwe werkwijze 
op het CSG

Start Nationaal 
PrEP-Programma

18,6% 

Soa-vindpercentage 
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Haaglanden
Medisch Centrum

Naast het zien van cliënten met een hoog risico op soa's is het belangrijk 
dat andere kwetsbare doelgroepen bereikt worden. Door herziening van 
het testbeleid in 2019 is dit nog beter mogelijk. Zo is CSG Haaglanden 
in 2019 meer hoogrisico-MSM gaan zien. Zowel door uitbreiding van 
het PrEP-spreekuur alsook door gerichte outreach-activiteiten waarbij  
soa-screening op locatie plaatsvindt De geteste hoogrisico-MSM 
komen in aanmerking voor PrEP-zorg via het CSG (Project With a  
PrEP Hero to Zero, in samenwerking met Soa Aids Nederland). 

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

Het CSG is gestart met 
HPV vaccinaties

Start Nationaal 
PrEP-Programma

Nieuwe werkwijze 
op het CSG

18,6%

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

In 2019 zijn er 13.015 consulten gedaan. 

Nederland | 18,6%
Ned. Antillen/Aruba | 25,0%

Suriname | 19,6% 
Oost-Europa | 15,5%

Sub-Sahara-Afrika | 19,8% 
Marokko/Noord-Afrika | 20,8%

Turkije | 18,3%
Overig | 15,9%

Nederland | 6656
Ned. Antillen/Aruba | 724

 Suriname | 707
Oost-Europa | 671

Sub-Sahara-Afrika | 418
Marokko/Noord-Afrika | 378 

Turkije | 346
Overig | 2850

Onbekend | 265
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Big Five-soa's

Man tot Man
Testlab

Heteroman

Seksuele voorkeur

MSM Vrouw

Nieuwe hiv-/syfilis-/
hepatitis B-infecties

Soa
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Soa
Vindpercentage Big Five-soa's bij de soa-consulten per doelgroep
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Vindpercentage  
Big Five-soa's onder  
jongeren < 25 
is gestegen met 3%
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Vindpercentage Big Five-soa's bij de soa-consulten per doelgroep
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Onder sekswerkers is 
het vindpercentage 
gestegen met 1% 
ten opzichte van 2018
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Onder MSM is 
het vindpercentage 
gestegen met 3%
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Onder cliënten 
met klachten is 
het vindpercentage 
gestegen met 7%
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Onder cliënten uit een 
soa-endemisch gebied 
is het vind percentage 
gestegen met 2%  
ten opzichte van 2018
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Onder cliënten die seks 
tegen de zin hebben 
meegemaakt is het 
vindpercentage 
gestegen met 4% 
ten opzichte van 2018
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Onder partners van de 
genoemde doelgroepen 
is het vind percentage 
gestegen met 3%  
ten opzichte van 2018
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* Cliënten met een niet-Nederlandse herkomst.

** Het gaat hier om diagnoses besmettelijke syfilis en hepatitis B-infecties. 

Er werd in de regio, net als landelijk, weer minder hiv gevonden.  
In 2019 zijn er door CSG Haaglanden 14 cliënten gediagnosticeerd  
met hiv. In 12 (86%) gevallen betrof dit MSM. 

Het aantal diagnoses besmettelijke syfilis is vrijwel gelijk gebleven 
aan dat in 2018 (107). Landelijk is het diagnoses besmettelijke syfilis 
diagnoses gestegen ten opzichte van 2018 (jaarrapport RIVM juni 2019). 

In 2019 is het aantal diagnoses besmettelijke hepatitis B toegenomen in 
vergelijking met 2018, van 3 naar 12.

GGD-jaarverslag\2 Soa\Nieuwe hiv-/syfilis-/hepatitis B-infecties

Nieuwe hiv-/syfilis-/hepatitis B-infecties

< 24 jr.
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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 2019 Vindpercentage 2018
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Big Five-soa's
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 2019 hebben 1720 MSM zich op deze manier 
laten testen, dit is 33,9% van de MSM die zich via het  
CSG lieten testen. In 2018 liet 38,2% van de MSM zich via 
Man tot Man Testlab testen.  

Het vindpercentage Big Five-soa's via Man tot Man Testlab was, net als 
in 2018, 14,6% in 2019. Een deel van de cliënten die zich altijd via  
Man tot Man Testlab lieten testen is op dit moment in PrEP-zorg bij het CSG. 

* 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 vragen over seksualiteit (seksueel gedrag en techniek)  
en anticonceptie de belangrijkste Sense-hulpvragen.

GGD-jaarverslag\3 Sense

3171 | Seksualiteit

725 | Anticonceptie

77 | (Onbedoelde) zwangerschap

74 | Seksueel geweld 

87 | Soa (geen test) 

127 | Overig

Verschillende Sense-hulpvragen
  

 

 

3.657 Sense-consulten  
gecombineerd met een soa-consult

477 Sense-consulten 

Aantal Sense-consulten 

De Sense-consulten zonder soa-onderzoek 
werden uitgevoerd bij 456 vrouwen,  
20 mannen en 1 transgender. 



Jongeren MSM

Migranten en 
statushoudersSeks tegen de zin

Sekswerkers

Preventie
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Jongeren
Anticonceptie
CSG Haaglanden heeft een anticonceptiespreekuur voor jongeren  
< 25 jaar en kwetsbare vrouwen. Hiermee is naast reguliere anticonceptiezorg 
de mogelijkheid gecreëerd voor de plaatsing van langdurige anticonceptie  
(hormoonstaafje, spiraaltje). In 2019 is er bij 35 vrouwen langdurige  
anticonceptie geplaatst. Daarnaast werkt het CSG samen met  
Ella Verloskundigen, die meerdere locaties in Den Haag heeft. Door  
deze samenwerking zetten wij in op het bereiken van een grotere groep  
(kwetsbare) vrouwen. Sense-geschoolde verloskundigen bieden onder  
onze vlag Sense-consulten aan. Hiervoor zijn inmiddels meerdere  
verloskundigen geschoold. 

Zelfafnametesten
In juli 2019 is het CSG gestart met zelfafnametesten bij jongeren tussen de 20 
en 25 jaar zonder overige hulpvragen en met een opleidingsniveau van MBO 1 
of hoger. Jongeren geven aan deze dienstverlening als prettig te ervaren.  

Bereik (kwetsbare) jongeren
•  Op verzoek van de gemeente Westland is het CSG samen met Vitis Welzijn 

aanwezig geweest bij de feestweken in Naaldwijk en 's-Gravenzande.  
•  Afgelopen jaar zijn het CSG en Horizon Midgaard, een gesloten  

jeugdinstelling voor jongeren, de mogelijkheden gaan onderzoeken voor 
het aanbieden van laagdrempelige hulpverlening rondom soa's en rela-
tionele/seksuele vorming. In 2020 gaat dit, mede op basis van financiële 
ondersteuning van de gemeente Den Haag, concrete vormen aannemen. 

 

HPV-vaccinaties
In december 2019 is het CSG gestart met het actief aanbieden van gratis 
HPV-vaccinaties binnen het Rijksvaccinatieprogramma, ter verhoging van de 
vaccinatiegraad tegen HPV onder meisjes tot en met 17 jaar; in het bijzonder 
de doelgroep die tot op heden niet gemotiveerd kon worden door het het CJG 
om te komen naar de inhaalrondes. Ook wil CSG Haaglanden, aanvullend op 
CJG, een extra HPV-inhaalvaccinatiemogelijkheid gaan aanbieden.  
In december 2019 hebben wij 12 meisjes gevaccineerd. In 2020 worden de 
HPV-vaccinaties gecontinueerd. 

Sense-spreekuur Jongeren Informatie Punt (JIP)
Het CSG houdt wekelijks een Sense-spreekuur bij JIP in Zoetermeer,  
Den Haag en Delft. 

Delft
158

Zoetermeer
173

Den Haag
195

Aantallen 
JIP consulten

Totaal
394

Het percentage hoogopgeleide 
studenten dat het JIP bezoekt 
varieert per locatie:  
- 80% JIP Delft;
- 64% JIP Den Haag; 
- 50% JIP Zoetermeer.   

Totaal consulten JIP: 
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PrEP
In september 2019 is het Nationaal PrEP-Programma  
gestart. Via dit vijfjarige programma zijn PrEP-verstrekking  
en de zorg rondom het gebruik van PrEP door GGD’en in 
Nederland mogelijk. 

In 2019 hield het CSG 5 dagdelen per week een ‘PrEP-spreekuur’.  
Op dit spreekuur worden PrEP-cliënten elke 3 maanden gezien voor  
counseling, screening op soa en hepatitis C, controle van nierfuncties  
en PrEP-verstrekking. Cliënten betalen € 7,50 voor 30 tabletten, overige  
kosten worden vergoed vanuit het Nationaal PrEP-Programma.

•  Op dit moment zijn er 490 PrEP-cliënten in zorg bij het CSG.  
Doordat we hiermee het landelijk ingestelde maximum bereikt  
hebben, is er een wachtlijst voor nieuwe PrEP-cliënten.

•  Bijna alle PrEP-cliënten hebben aan 1 of meer indicaties voor PrEP (in de  
afgelopen 6 maanden een rectale soa of syfilis, onbeschermd anaal  
seksueel contact of een PEP-kuur). Bij 12,0% van de cliënten was 
er ook een andere reden om PrEP te gaan gebruiken, zoals een  
voorzien season of risk. 

• Er werd 3 x hepatitis C gevonden. 

With a PrEP Hero to Zero
•  In 2019 is het CSG het project With a PrEP Hero to Zero gestart in  

samenwerking met Soa Aids Nederland. Het doel van dit project is  
1) nieuwe PrEP-cliënten opsporen die een zeer hoog risico lopen op soa’s 
en 2) point of care hiv-screening om nog onontdekte hiv-infecties op te  
sporen. Dit wordt gedaan door PrEP-cliënten in te zetten als peers. 

•  In 2019 lag de focus op implementatie van het project. Inmiddels zijn  
er enkele PrEP-cliënten die het CSG op de hoogte stellen van (privé)-
chemseks-feesten zodat point of care-hiv screening en eventuele  
PrEP-verstrekking voorafgaand aan deze feesten mogelijk is.  
In 2019 is er 1 bijeenkomst georganiseerd.

Outreach-activiteiten
Deze outreach-activiteiten kunnen plaatsvinden op basis van een  
cofinanciering door de gemeente Den Haag. Bij 25% van de MSM  
wordt tijdens outreach-activiteiten een soa gevonden.  
•  In 2019 is gestart met outreach-activiteiten in enkele MSM-seksclubs.  

We testen hierdoor MSM die de weg naar het CSG mogelijk niet vinden  
en wel soa-risico lopen. 

•  4 x een pop-uppoli voor hiv-sneltesten in 2 MSM-seksclubs en rondom 
The Hague Pride en Wereld Aids Dag. 

•  4 x een outreach-activiteit met soa-screening in sauna’s en  
MSM-seksclubs. 

•  1 x een outreach-activiteit om (internationale) lhbtqi-jongeren te bereiken.
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Sekswerkers 
•  Sinds de verhoging van de wettelijke leeftijd om te mogen werken als 

sekswerkers van 18 naar 21 jaar zien wij een verschuiving van sekswerk 
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 
sekswerkers en Spot 46 de vrouwelijke  
en transseksuele 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 
sekswerkers > 24 jaar.

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

Outreach-activiteiten
Deze outreach-activiteiten kunnen plaatsvinden op basis van  
een cofinanciering door de gemeente Den Haag.
•  2 x per week spreekuur op Spot 46.
•  ≥1 x per jaar het bezoeken van alle vergunde seksinstellingen  

op basis van vrijwilligheid.
•  Maandelijks bezoek raamprostitutiestraten.
•  E-health: online veldwerk via boys4you, bullchat, Hunqz.
•  Klantenactie: klanten van sekswerkers 3 x per jaar soa-screening.

Transgenders
46

Mannen
132

Vrouwen
657

Totaal
835

JIP Delft
3

Spot 46
286

Outreach
222

SHG De Koning
35

CSG
289Totaal

835

Locaties  
sekswerkers getest: 

In 2019 zijn 835 consulten  
bij sekswerkers gedaan.
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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 een soa en 
zwangerschap als voor het psychisch welbevinden en de 
mogelijke impact op het seksuele leven van de cliënt. 

Bij 447 consulten in 2019 (492 in 2018) was er sprake van seks  
tegen de zin. Hiervan werden 52 cliënten door het Centrum  
Seksueel Geweld Zuid-Holland naar ons doorverwezen. 

Sinds 2016 is CSG Haaglanden aangesloten bij het Centrum Seksueel 
Geweld Zuid-Holland. Dit is een samenwerkingsverband tussen  
GGZ Rivierduinen, LUMC, GGD Hollands Midden, FARR, zedenpolitie  
Den Haag en GGD Haaglanden. Het centrum biedt medisch,
psychosociaal en juridisch advies aan iedereen die te maken  
heeft gehad met (recent) seksueel geweld. 

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

< 25 jaar: 296 > 25 jaar: 151 

vrouw: 338 heteroman: 18 MSM: 72

NL: 195 niet-NL: 232 onbekend: 20
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Migranten en statushouders
Outreach-activiteiten
Bij preventieactiviteiten gericht op asielzoekers heeft in 2019 de  
focus gelegen op het bereiken van mensen uit Eritrea en Syrië. 

Onderstaande bijeenkomsten hebben plaatsgevonden:
•  AZC Rijswijk: 7 bijeenkomsten voor asielzoekers uit  

Eritrea, Syrië, Iran en Nigeria.

•  Buurtbijeenkomsten: 2 bijeenkomsten in de wijk voor statushouders  
uit Eritrea en 4 bijeenkomsten in buurtcentrum De Mussen voor  
vrouwen uit Syrië, Somalië, Turkije en Marokko.

•  Talenschool Up2learn: 2 bijeenkomsten voor statushouders uit Eritrea.

•  Rainbow: 2 feestelijke bijeenkomsten in samenwerking met Stichting  
Rainbow en Soa Aids Nederland voor asielzoekers, statushouders en  
ongedocumenteerden (voornamelijk afkomstig uit West-Afrika) waarbij 
ook de mogelijkheid tot soa-testen en vaccineren voor hepatitis B was.
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Terugblik op 2019 en doorkijk naar 2020
Door de invoer van de zelftesten voor hoogopgeleide jongeren is tijdwinst 
geboekt. Deze tijd zal in 2020 gebruikt worden voor nieuwe  
outreach-activiteiten om kwetsbare cliënten op te zoeken die ons niet  
weten te vinden op het CSG. Ook zal een functieontwikkeling van de  
medisch team assistenten uitgewerkt worden, waarbij routinematige  
werkzaamheden worden overgenomen van de verpleegkundigen zodat  
die zich kunnen richten op de kwetsbaarste cliënten.

In 2020 wordt samen met het CJG Den Haag een aanvalsplan gemaakt 
om de HPV-vaccinatiegraad onder jongeren in de regio Haaglanden verder  
te verhogen.

Tot slot zal een aanvang gemaakt worden met het landelijke project “Nu Niet 
Zwanger” (NNZ). Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn leven en 
een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 dagen van een 
kind zijn cruciaal voor een goede start. Met het preventieprogramma Nu Niet 
Zwanger ondersteunen we (gemeente Den Haag/GGD Haaglanden) kwets-
bare (potentiële) ouders om de regie te kunnen nemen over hun kinderwens, 
seksualiteit en anticonceptie. Nu Niet Zwanger maakt onderdeel uit van het 
landelijke programma Kansrijke Start. Kansrijke Start kent drie actielijnen:  
een voor de zwangerschap (daar valt NNZ onder), een voor tijdens de zwan-
gerschap (sneller hulp aan kwetsbare gezinnen) en een voor na de geboorte 
(laagdrempelige opvoedingsondersteuning voor kwetsbare ouders). De aan 
te stellen coördinator NNZ gaat onderdeel uitmaken van het CSG.

Nadat het CSG in 2018 een daling in het soa-vindpercentage en wederom
een hoog percentage hoogopgeleide bezoekers constateerde, zagen
wij ons genoodzaakt in 2019 door middel van een omvangrijk trajectplan 
de werkwijze op het CSG te herzien. Onder andere door binnen de kaders 
van het RIVM/LCI/ASG een nieuw urgentiebeleid te ontwikkelen, hebben wij 
focus aangebracht op de kwetsbaren binnen onze doelgroepen. Daarnaast 
hebben wij door introductie van het klachtenspreekuur en aanscherping van 
het gebruik van partnerwaarschuwing.nl het soa-vindpercentage verhoogd 
van 15% naar 18,6%. 
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