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2024 mensen vulden de vragenlijst in.

Deze opinie-peiling is
uitgevoerd met behulp van het
GGD Panel. Het panel wordt
gebruikt om de opinie van de
Flevolanders te peilen. De
resultaten moeten worden
beschouwd als een indicatie. 

Meer informatie of lid worden van het GGD
Panel? Kijk dan op deze website.

GGD Flevoland. Afgenomen in december 2021, gepubliceerd in januari 2022.
 
Contact: onderzoekspanel@ggdflevoland.nl
 
Meer weten over het Centrum Seksuele Gezondheid en de spreekuren? Kijk dan eens op de website.
Meer weten over, of contact opnemen met, het Centrum Seksueel Geweld? Kijk dan eens op de website.

Kregen seksuele voorlichting vooral

1. Op school
2. Van ouders

3. Via websites

Dienstverlening Seksuele Gezondheid

Dit panelonderzoek gaat over de dienstverlening van GGD Flevoland rondom seksuele
gezondheid. Wat is de bekendheid van de verschillende diensten die de GGD op dit gebied

aanbiedt? En hoe kan de seksuele voorlichting aan jongeren worden verbeterd?

57%
van de panelleden weet dat je bij de GGD
terecht kunt voor advies en hulpverlening op het
gebied van seksuele gezondheid

35% heeft wel eens gehoord van het Centrum Seksuele Gezondheid

Bij het Centrum Seksuele
Gezondheid kun je terecht voor
(anonieme) hulpverlening en
advies. Bijvoorbeeld over
seksueel overdraagbare
aandoeningen, anticonceptie,
zwangerschap, of seksualiteit.

15%

32%

19%

weet dat GGD Flevoland een Sense-spreekuur heeft

weet dat GGD Flevoland een soa-spreekuur heeft

weet dat GGD Flevoland een spreekuur keuzehulp bij onbedoelde zwangerschappen heeft

Hier kunnen bepaalde doelgroepen,
zoals jongeren tot en met 24 jaar,
een gratis soa-test laten doen

Hier kunnen jongeren tot en met 24
jaar gratis terecht met hun vragen
over relaties, seks, en anticonceptie

Bij het Centrum Seksueel
Geweld kunnen slachtoffers van
seksueel geweld hulp krijgen.
Artsen, verpleegkundigen,
politie en andere hulpverleners
werken samen om slachtoffers
specialistische zorg te geven.

36%
van de panelleden weet dat je bij het Centrum

Seksueel Geweld  terecht kunt als je slachtoffer
bent geworden van seksueel geweld

42%

30%

heeft wel eens gehoord van het Centrum Seksueel Geweld

zou hulp zoeken bij het centrum als zij te maken krijgen met seksueel geweld

Het Centrum Seksueel Geweld is 24/7 bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800-0188

Seksuele voorlichting

6.3

Panelleden geven de seksuele voorlichting die
ze hebben gekregen gemiddeld een:

16-24 jarigen 25+ jarigen

1. Van ouders
2. Op school

3. Via boeken/tijdschriften

5% 16%Kreeg geen seksuele voorlichting

kreeg voldoende voorlichting over de biologie van de voortplanting

had graag meer voorlichting willen krijgen over soa, HIV, en aids

heeft nooit voorlichting gekregen over prettige seks63%

42%

73%

58% had vooral seksuele voorlichting willen krijgen op school

16-24 jarigen geven de seksuele voorlichting
die ze hebben gekregen gemiddeld een:
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https://www.ggdflevoland.nl/Paginas/GGD-Panel.aspx
mailto:onderzoekspanel@ggdflevoland.nl
https://www.csgflevoland.nl/
https://centrumseksueelgeweld.nl/csg-flevoland-gooi-en-vechtstreek/

