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Hoe was het gesteld met de seksuele
gezondheid van de bewoners van regio
Noord- en Oost-Gelderland in het jaar
2020? Welke doelgroepen heeft GGD
NOG bereikt en welke preventieve
projecten zijn gestart? Dat lees
je in deze Thermometer Seksuele
Gezondheid GGD NOG 2020!

Seksuele gezondheid in
Noord- en Oost-Gelderland
BEZOEKERSKENMERKEN
CENTRA SEKSUELE GEZONDHEID 2020

Het jaar 2020 was heel anders dan de
jaren daarvoor. Dit heeft alles te maken
met de corona-pandemie, die ook zijn
effect heeft gehad op de seksuele
gezondheid van onze populatie.

Ondanks de strenge triage was iets meer
dan de helft van de mensen op het
spreekuur bij de GGD jonger dan 25 jaar.
In 2018 was dit niet zo. GGD NOG zag
nog steeds meer mensen met een laag/
midden opleidingsniveau, vergeleken
met regio Oost. Het soa-vindpercentage
onder laagopgeleiden was hoger in
vergelijking met hoogopgeleiden.
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Het totaal aantal consulten was een stuk
minder dan het jaar daarvoor. Vanwege
coronamaatregelen en personeel dat
werd ingezet bij de bestrijding van
de coronapandemie, konden niet alle
cliënten gezien worden. De triage op
de soa-poli was fors aangescherpt.
Alleen mensen met klachten, mensen
die gewaarschuwd waren en slachtoffers
seksueel geweld werden gezien. Mannen
die PrEP gebruikten konden ook voor
controles en medicatie komen.
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SENSE CONSULTEN
In 2020 vonden 111 sense consulten plaats. Deze consulten gingen over vragen
en problemen met betrekking tot seksualiteit. De meeste vragen gingen over
anticonceptie (53%) en seksueel geweld (14%).
CONSULT
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PROSTITUTIE EN GEZONDHEID
In 2020 was het minder mogelijk om prostitutie-locaties te bezoeken. We hebben
toch nog 52 consulten op locatie kunnen doen, waar bij 5 vrouwen een soa werd
gevonden (allen op dezelfde locatie). 9 Vrouwen startten met een hepatitis B
vaccinatie en 6 andere vrouwen maakten deze vaccinatieserie af. Dit was meer dan
het jaar daarvoor. In totaal worden meer sekswerkers gezien bij GGD NOG (6%) in
vergelijking met de regio Oost (4%).

VINDPERCENTAGES SOA’S

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.
Chlamydia is nog steeds de meest
gevonden soa (18%), gevolgd door
gonorroe (5%) en syfilis (1%). Enkele
patiënten testten positief voor
HIV (0,4%). Hepatitis B werd niet
gediagnosticeerd.
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Het vindpercentage is een moeilijk
begrip. Het zegt iets over hoeveel van
de geteste cliënten één of meer soa
hebben. Het vindpercentage zegt dus
iets over de effectiviteit van de triage
en zegt dus niets over het voorkomen
van soa in de algehele bevolking.

KENMERKEN VAN CLIËNTEN WAARBIJ SOA GEVONDEN IS
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In 2020 was het soa vindpercentage bij
GGD NOG hoger (23%) dan in voorgaande
jaren en iets lager in vergelijking met
regio Oost (24%). Een verklaring voor
het hogere vindpercentage is dat de
triage was aangescherpt vanwege
de coronapandemie. Voornamelijk
mensen met klachten en mensen die
gewaarschuwd waren werden gezien.
Het gevolg is dat een deel van de
doelgroepen niet gezien is.
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PREVENTIE ACTIVITEITEN
In 2020 zijn er nieuwe preventie activiteiten opgezet. Daarbij is er
specifiek aandacht geweest voor het onderwijs in het kader van de
stimuleringsregeling Gezonde Relaties en Seksualiteit.

Stimuleringsregeling Gezonde
Relaties en Seksualiteit
In 2020 is door het ministerie van VWS gestart met de stimuleringsregeling Relaties en Seksualiteit. Met behulp van de regeling kunnen
scholen structureel aandacht besteden aan het thema. De scholen worden
begeleid door de preventie afdeling Seksuele Gezondheid i.s.m. de
Gezonde School.
Tot en met eind 2020 hebben zich 39 scholen aangemeld, te weten:
•

27 V(S)O scholen

•

11 (S)BO scholen

•

1 MBO

Scholen krijgen ondersteuning bij het vinden van passend lesmateriaal en
ontvangen desgewenst deskundigheidsbevordering op het thema relaties

Trainingen aan professionals
Door de Corona-pandemie zijn alle trainingen per februari 2020 omgezet
naar online bijeenkomsten. Hierdoor is maar een beperkt aantal activiteiten
geannuleerd en hebben de meeste activiteiten gewoon door kunnen gaan.
In totaal hebben wij in 2020 (zowel offline als online) bereikt:
•

de Liefde
•

en 3 VO scholen met een geldig themacertificaat Relaties en Seksualiteit.

Regenbooggemeenten

123 overige professionals, zoals jeugdverpleegkundigen,
jongerenwerkers, jeugdhulpverleners en andere begeleiders, training
Werken met het Vlaggensysteem (seksueel grensoverschrijdend gedrag)

•

510 studenten van het MBO dmv peerprojecten

•

93 ouders dmv ouderavonden en oudercursussen, voornamelijk in de
leeftijd van basisonderwijs

en seksualiteit. Ook wordt de school aangemoedigd een doorlopende
leerlijn en meerjarenbeleid op te stellen. Per december 2020 zijn er 5 BO

274 leerkrachten (zowel (s)bao + (s)vo als mbo), trainingen Lesgeven in

Programma Nu Niet Zwanger
Het programma Nu Niet Zwanger ondersteunt kwetsbare mensen in het
maken van een bewuste keus in het moment van hun kinderwens zodat zij

In de regio Noord- en Oost-Gelderland zijn 4 regenbooggemeenten:

niet onbedoeld zwanger raken. De regio Noord en Oost Gelderland is met het

•

Harderwijk

programma gestart in 2018.

•

Zutphen

•

•

Brummen

•

Bronckhorst

Sinds de start van het programma zijn 75 cliënten begeleid. 84% van
deze cliënten heeft bewust gekozen voor (langdurige) anticonceptie.

•

Het programma wordt in 10 van de 22 gemeenten uitgevoerd, te weten:
Winterswijk, Oost-Gelre, Berkelland, Aalten, Montferland, Bronckhorst,
Oude-IJsselstreek, Doetinchem, Zutphen en Lochem.

Eind 2020 zijn ook de gemeenten Oost-Gelre en Winterswijk actief
geworden in het maken van regenboogbeleid d.m.v. een initiatiefgroep.

•

17 ketenpartnerorganisaties zijn aangesloten bij het programma.

Hier zijn lokale partijen als het jongerenwerk, de gemeente, diverse

•

In 2020 zijn 34 professionals zijn opgeleid tot aandachts-

belangenverenigingen, onderwijsinstellingen en de GGD bij aangesloten.

functionarissen Nu Niet Zwanger.

Het doel is om per 2021 ook officieel erkenning te krijgen als
regenbooggemeenten. Apeldoorn is inmiddels ook erkend.

IN 2020

397
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Uitgever: GGD Noord- en Oost-Gelderland
Centrum Seksuele Gezondheid
088 – 443 30 00
seksenzo@ggdnog.nl

