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In 2015 zijn in de regio Noord-
Holland /Flevoland (5 GGD'en met 
een Centrum Seksuele Gezondheid 
(CSG)) in totaal 53.941 consulten 
uitgevoerd. In Amsterdam is dit een 
daling van het aantal consulten, in de 
andere regio’s is het aantal consulten 
gestegen. In Amsterdam is meer dan 
50% van de bezoekers 25 jaar of 

AAntAl consulten en kArAkteristieken vAn  
bezoekers vAn de centrA seksuele gezondheid

AAntAl soA en sense consulten

ToTaal consulTen 
53941

Aan de hand van de anamnese en eventueel 
lichamelijk onderzoek wordt bepaald welke 
testen bij een cliënt afgenomen worden. Bij 
laagrisicogroepen wordt er enkel op chlamydia 
en gonorroe getest. Bij hoogrisicogroepen (o.a. 
MSM) wordt daarnaast, ook op hiv en syfilis 
getest. Voor jongeren tot 25 jaar wordt de 
seksuele gezondheidszorg Sense genoemd. 
Voor deze doelgroep wordt Sense aangeboden 
als onderdeel van het soa-consult. Het is ook 
mogelijk om alleen een Sense afspraak te maken.

ouder, in de overige GGD ‘en zijn de 
meeste bezoekers tussen de 20 en 
24 jaar. Van alle bezoekers geeft 45% 
aan heterovrouw te zijn, 25% MSM en 
25% heteroman. In Amsterdam is het 
percentage MSM aanzienlijk hoger in 
vergelijking met de andere GGD ‘en in 
de regio waar meer heteromannen en 
vrouwen gezien worden. 



Vind percenTages

vindpercentAges regio

Zowel bij de heteromannen als bij de vrouwen worden de 
meeste soa’s gevonden bij de bezoekers met een Surinaamse 
achtergrond, voor de heteromannen gevolgd door de bezoekers 
met een Antilliaanse achtergrond en bij de vrouwen door de 
bezoeksters met een Turkse achtergrond. Ook bij de mannelijke 
heterobezoekers met Sub-Sahara Afrikaanse achtergrond is het 
vindpercentage hoog (20,1%). 
Het laagste vindpercentage bij de vrouwen wordt gevonden 
onder de groep met een onbekende etnische achtergrond (6,4%) 
en bij de bezoeksters met Oost Europese achtergrond (9,2%). 
Bij MSM worden de meeste soa’s gevonden in de groep waarvan 
de etniciteit niet bekend is (31,0%), deze groep wordt gevolgd 
door MSM met een Sub-Sahara Afrikaanse achtergrond (28,9%)  
en een Oost-Europese achtergrond (27,4%).

binnen Alle etniciteiten hebben MsM het 
hoogste vindpercentAge

aandeel op CSG vindpercentage

Minder soA's biJ hoger opgeleiden 
 
Het opleidingsniveau van de bezoekers blijkt samen te hangen 
met het vindpercentage van een soa. Bij mensen met een hoger 
opleidingsniveau worden in het algemeen minder soa’s gevonden. 
De groep met het hoogste vindpercentage bestaat uit MSM met 
opleidingsniveau VMBO/MBO (25,75%). Ook onder vrouwen is  
het vindpercentage het hoogst bij bezoekers met een VMBO/MBO 
opleiding (18,9%). Onder heteromannen is dit bij de bezoekers  
die geen of enkel basisonderwijs gevolgd hebben (23,3%).

etniciteit

HiV

Amsterdam 0,3%
Flevoland 0,3%

Hollands Noorden 0,2%
Kennemerland 0,3%

Zaanstreek-Waterland 0,5%
Totaal regio 0,3%

CHlAmydiA

Amsterdam 11,8%
Flevoland 15,5%

Hollands Noorden 17,2%
Kennemerland 15,2%

Zaanstreek - Waterland 15,5%
Totaal regio 12,8%

GONORROE

Amsterdam 4,5%
Flevoland 3,9%

Hollands Noorden 2,7%
Kennemerland 2,6%

Zaanstreek - Waterland 2,1%
Totaal regio 4,1%

Amsterdam 1,3%
Flevoland 0,8%

Hollands Noorden 1,9%
Kennemerland 1,5%

Zaanstreek - Waterland 2,0%
Totaal regio 1,3%

SyFiliS

Nederlands 

Surinaams        

      Antilliaans              

      Overig

hoog         laag     onbekend/overig

26,1%
15,1%

63,4
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14,8%

OPleiding

63%
15%

26%
21%

11%
15%

in de regio noord-Holland/Flevoland is in 2015 bij 8882 bezoekers minstens 1 soa gediagnosticeerd (16,6%). 
Mannen die seks hebben met mannen (MsM) hebben vaker een soa dan heteroseksuele bezoekers. MsM hebben 
met name vaker gonorroe (10,9%), Syfilis (3,4%) en hiv (0,9%) in vergelijking met de heteromannen en vrouwen. 
Heteromannen en vrouwen hebben daarentegen vaker een chlamydia infectie (13,8%). Chlamydia is de meest 
gevonden soa, variërend met een vindpercentage bij de verschillende ggd ’en van 11,9% tot 17,2%. in totaal zijn 
in 2015 112 nieuwe hiv infecties gediagnosticeerd, waarvan 103 bij MSM en 9 bij hetero cliënten. Het infectieuze 
syfilis vindpercentage onder MSM was voor de gehele regio 3,4%.

BiG 5  
(1 v.d. big 5 soa’s)

Amsterdam 16,1%
Flevoland 18,2%

Hollands Noorden 19,8%
Kennemerland 17,8%

Zaanstreek-Waterland 17,8%
Totaal regio 16,6%

60%
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3%
21%

29%
17%

9%
21%



Heteroman           Vrouw  MSM 
 

<20       20-24              ≥25

Gewaarschuwd          KlachtenSekswerker
vrouw

Sekswerker
man

Nb: aandeel bij hiv-status MSM berekend op totaal groep MSM en bij sekswerkers op respectievelijk 
de totale groep mannen of vrouwen.

   MSM, hiv positief

   MSM, hiv negatief of 
nooit eerder getest

vindpercentAge biJ vrouWen  
en heteroMAnnen hoogst onder  
de 20 JAAr

Ook de leeftijd van de cliënten hangt samen 
met het aantal gevonden soa’s. De hoogste 
vindpercentages bij vrouwen en hetero- 
mannen worden gevonden in de leeftijds-
categorie onder de 20 jaar. Naarmate 
de bezoekers ouder worden nemen de 
vindpercentages ook af. Bij MSM is dit  
anders, de meeste soa wordt gevonden  
in de leeftijdscategorie van 20-24 jaar.

hoogste vindpercentAge biJ 
'geWAArschuWden'
 
Van de risicogroepen worden verreweg de 
meeste soa’s gevonden bij cliënten die zijn 
gewaarschuwd voor een soa (gemiddeld 
30,1%). Ook zijn er hoge vindpercentages bij 
mensen die klachten rapporteren (24,8%). 
Vrouwelijke sekswerkers hebben een lager 
vind percentage (8,7%) dan mannelijke 
sekswerkers (21,9%). 

<20 ≥2520 
- 

24

leeFtiJd

SeKSUele VOORKeUR

RiSicOgROePen

18%
30%

aandeel op CSG vindpercentage

Nb: van 1% van de cliënten is het onbekend welke seksuele voorkeur ze hebben.
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Thuisafname test 

 
Sinds 2012 wordt ook aan jongeren met een 

laag risicoprofiel de mogelijkheid geboden een 

thuisafnametest te gebruiken om zich te laten 

testen op chlamydia en gonorroe. Alle GGD‘en in 

de regio hebben dit aangeboden in 2015. In 2015 

zijn 5191 thuisafname testen retour ontvangen 

en getest op chlamydia en gonorroe. In totaal 

werden hiermee 466 gevallen van chlamydia 

(9,0%) en 10 gevallen van gonorroe (0,2%) 

gevonden. 

chlamydia 466/5191 (9,0%)  

gonorroe 10/5191 (0,2%)
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COLOFON

de surveillance soa-sense 2015 is een  
uitgave van de centra seksuele gezondheid 
van de regio noord-Holland en Flevoland. 
Overname van de inhoud of gedeelten daar-
van is – met bronvermelding – toegestaan.

SENSE CONSUlTEN

cliënten Met een surinAAMse 
Achtergrond op een nA grootste 
groep cliënten 
 
In 2015 zijn in de regio Noord-Holland/
Flevoland 2556 Sense consulten 
uitgevoerd. De helft van alle Sense 
consulten zijn uitgevoerd bij cliënten met 
een Nederlandse achtergrond, gevolgd 
door cliënten met een Surinaamse 
achtergrond (12%) en cliënten met een 
Oost-Europese achtergrond (8%). 

MeisJes vrAgen de Meeste 
consulten AAn

Het overgrote deel van de Sense 
consulten wordt aangevraagd door 
meisjes. De verhouding meisjes/jongens 
varieert van 91% meisjes in Amsterdam 
tot 76% meisjes in Zaanstreek-Waterland.

De meest gestelde hulpvragen zijn; 
anticonceptie (49%) en vragen rondom 
seksualiteit (25%). De hulpvragen 
tussen meisjes en jongens verschillen 
aanzienlijk. Meisjes hebben de meeste 
vragen over anticonceptie, waar 
jongens de meeste vragen hebben over 
seksualiteit. Verschillen in hulpvragen 
tussen cliënten onder de 20 en van 20 
t/m 24 jaar zijn niet groot. Wel hebben 
cliënten onder de 20 vaker een vraag 
over (onbedoelde) zwangerschap.

     Kennemerland 

ToTaal

Zaanstreek - 
Waterland

amsterdam 

 Flevoland 

Hollands noorden 

Verdeling sense hulpvragen 

Meeste hulpvrAgen gAAn over Anticonceptie

man <20 jaarvrouw 20-24

seksualiteit 
25%

anticonceptie 
49% 

anders

seksueel geweld

seksualiteit

onbedoelde 
zwangerschap

anticonceptie

Ontwerp
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Met medewerking van
Charlie van der Weijden, Usha Bregita  
(GGD Flevoland)
George Neve, Anja Boer  
(GGD Zaanstreek-Waterland)
Anne de Vries, Sarah Brevet  
(GGD Kennemerland)
Debbie Burgering, Karin Westra  
(GGD Hollands Noorden)
Daan Kuypers  
(GGD Gooi en Vechtstreek)
Carien Manuels, Clarissa Vergunst  
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redactie
Michelle Kroone (GGD Amsterdam), 
Martijn van Rooijen (GGD Amsterdam), 
Maaike van Veen (GGD Amsterdam),  
Arjan Hogewoning (GGD Amsterdam).
 
redactieadres
GGD Amsterdam, cluster infectieziekten. 
Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam.
Telefoon: 020-5555063

Sense zorg betreft hulp bij vragen over o.a. seksualiteit, anticonceptie, onbedoelde zwangerschap en seksueel geweld. 
Tijdens de consulten wordt, afhankelijk van de hulpvraag, lichamelijk onderzoek verricht, informatie en advies gegeven, 
medicatie voorgeschreven of doorverwijzing naar een specialist besproken. De Sense consulten worden uitgevoerd door 
geschoolde sense verpleegkundigen en een sense arts.


