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Seksuele gezondheid in Noord- en Oost-Gelderland
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BEZOEKERSKENMERKEN
CENTRA SEKSUELE GEZONDHEID 2018
44,0%

Hoe is het gesteld met de seksuele
gezondheid in de regio van GGD
Noord- en Oost-Gelderland? Hoe
zijn doelgroepen bereikt en welke
preventie projecten zijn gestart? Dat
lees je in deze Thermometer Seksuele
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Gezondheid GGD NOG 2018!

GGD NOG ziet meer mensen met
een laag/midden opleidingsniveau,
vergeleken met regio Oost. Bij
laagopgeleiden is er een hoger
vindpercentage soa in vergelijking met
hoogopgeleiden.
Laag/midden opgeleid = geen/basisonderwijs/
lbo/mavo/vmbo/mbo;
hoog opgeleid = havo/vwo/hbo/wo

50,6%

OPLEIDING

opleiding
laag/midden

39,0%

45,3%

opleiding
hoog

55,9%

opleiding
onbekend

5,1%

4,1%

44,0%
51,9%

jongere
< 25 jaar

RISICOGROEPEN

Iets meer dan de helft van de mensen
die op het spreekuur bij GGD NOG
komen, is ouder dan 25 jaar. In de rest
van regio Oost is meer dan de helft van
de bezoekers juist jonger dan 25 jaar.
Een verklaring hiervoor kan zijn dat
andere GGD ’en meer studenten en de
regio hebben en hierdoor een grotere
populatie jongeren zien.
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SENSE CONSULTEN

PROSTITUTIE EN
GEZONDHEID

In 2018 zijn er 3.815 bezoekers naar het
Centrum Seksuele Gezondheid gekomen.
Bezoekers kunnen ook terecht bij de
GGD NOG voor vragen of problemen
rondom seksualiteit. In 2018 zijn er 307
Sense consulten gegeven. De meeste
vragen gaan over anticonceptie (24,4%)
en seksueel geweld (15,0%).

In 2018 is er 22 keer veldwerk verricht.
Het veldwerk bestaat uit voorlichting,
soa consulten, vaccinaties hepatitis B en
een signalerende functie met betrekking
tot dwang en mensenhandel. In totaal
werden er in 2018 120 consulten
uitgevoerd. Hiervan hadden enkele een
soa (2,5%).

CONSULT

Het vindpercentage zegt dus iets over de
effectiviteit van de triage en zegt dus
niets over het voorkomen van soa in de
algehele bevolking.
De kenmerken van cliënten die
een positieve soa test hadden is
vergelijkbaar met de regio Oost NL. Wat
wel duidelijk verschilt is dat bij GGD NOG
iemand met een positieve soa test vaker
laag opgeleid was.
Omdat we alleen risicogroepen toelaten
op de spreekuren zijn we actief in het
opsporen van soa daar waar het risico
het grootst is.
Chlamydia (14,4%) is net als andere
jaren de meest gevonden soa, gevolgd
door Gonorroe (4,4%) en Syfilis (1,3%).
Er zijn in 2018 enkele nieuwe gevallen
van HIV (0,2%) gediagnosticeerd. Dit
komt overeen met regionale cijfers.

GESLACHT

In 2018 is het soa vindpercentage in
de regio NOG 20,1%. Dit ligt iets hoger
in vergelijking met het gemiddelde
vindpercentage in regio Oost (19,2%).
Het vindpercentage is een moeilijk
begrip. Het zegt iets over hoeveel van
de geteste cliënten één of meer soa
hebben.
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PREVENTIE ACTIVITEITEN
In 2018 zijn er nieuwe preventie activiteiten opgezet. Daarbij is er
specifiek gelet op de thema’s seksuele- en genderdiversiteit en seksueel
grensoverschrijdend gedrag.

Seksuele- en genderdiversiteit

Nu Niet Zwanger

GGD Noord- en Oost Gelderland draagt bij aan een positieve en veilige

In het najaar van 2018 is gestart met het programma Nu Niet Zwanger in

leefomgeving voor LHBTI door het thema te agenderen op scholen, bij

de gemeenten Winterswijk en Zutphen. Nu Niet Zwanger is een preventief

gemeenten en diverse welzijnsorganisaties. Concrete acties in 2018

programma wat landelijk wordt uitgerold. Het zet zich in om ongeplande en

waren:

ongewenste zwangerschappen te voorkomen bij kwetsbare (toekomstige)

•

2 bijscholingen met het thema Seksuele Diversiteit, Religie en

ouders. Dit wordt gedaan door het gesprek met hen te voeren over kinderwens,

Cultuur. In totaal hebben 65 professionals afkomstig uit het

seksualiteit en anticonceptie. In 2019 zal verder gewerkt worden aan de

onderwijs, jeugd/jongerenwerk en gemeenten, deelgenomen aan de

inrichting van het programma in de gemeenten zoals het opbouwen van een

bijscholing.

somatisch netwerk en scholing van hulpverleners.

•

•

•

Rond Paarse Vrijdag (18 oktober) organiseren wij jaarlijks diverse
scholen in de regio een GSA (gender en sexuality alliance). Een GSA

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

bestaat uit scholieren die willen uitdragen dat iedereen op school de

In de regio NOG vindt seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) evenredig

vrijheid moet hebben om te zijn wie ze willen zijn.

veel plaats in vergelijking met omringende gebieden. We vinden het belangrijk

Gedurende het jaar hebben belangenverenigingen

bij te dragen aan het terugdringen van SGG door bijscholingen en activiteiten

LHBTI in samenwerking met de GGD en de gemeente

te organiseren.

ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd voor de doelgroep en

•

Er zijn 58 professionals uit het onderwijs en jeugd/jongerenwerk uit

andere geïnteresseerden. Waar mogelijk draagt de GGD ook bij aan de

de regio opgeleid in de methode “Werken met het Vlaggensysteem”.

inhoudelijke kennis, zoals het gebruik van PrEP.

Het Vlaggensysteem is een methode wat seksueel grensoverschrijdend

In 2018 zijn 4 van de 22 gemeenten in onze regio al

gedrag bij kinderen en jongeren kan duiden, het bespreekbaar maakt en

regenbooggemeenten. Dit zijn: Harderwijk, Zutphen, Bronckhorst en

handvatten geeft voor een goede pedagogische reactie.

Brummen. Dit zijn gemeenten die actief beleid ontwikkelen voor de

•

acceptatie van LHBTI’s.

Hiv-PrEP

Er zijn 62 gastouders getraind in het Vlaggensysteem. Dit krijgt in 2019
een vervolg. Gastouders werken veelal solistisch en vangen (jonge)
kinderen op in de thuissituatie.

•

De GGD denkt mee met scholen in vraagstukken en incidenten rondom

In juni 2018 is GGD NOG in samenwerking met de huisartsen gestart met

SGG, onder andere door het opzetten van beleid, het aanbieden van

het leveren van PrEP zorg voor mannen die seks hebben met mannen

scholing voor leerkrachten, en door te adviseren welk lesmateriaal

(MSM). PrEP voorkomt dat MSM HIV oploopt. GGD NOG heeft in 2018 44
MSM gezien voor de periodieke controles. Bijna de helft van de clienten is
op eigen initatief bij de huisarts begonnen.

geschikt is.
•

In 2018 hebben 5 Basisscholen en 2 Voortgezet Onderwijs instellingen
een themacertificaat Gezonde School Relaties en Seksualiteit.

Voorlichting asielzoekers en ISK
IN 2018

185
professionals

In 2018 werd aan 250 leerlingen van de Internationale schakel klassen (ISK)
lessen over seksuele gezondheid gegeven. Daarnaast kregen enkele groepen
Syrische en Eritrese statushouders de voorlichting Man en Gezondheid en
Vrouw en gezondheid.

opgeleid
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Uitgever: GGD Noord- en Oost-Gelderland
Centrum Seksuele Gezondheid
088 – 443 30 00
seksenzo@ggdnog.nl

