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Achtergrond 
GGD Gooi en Vechtstreek heeft op dit moment geen eigen ‘soa-poli’ (Centrum Seksuele Gezondheid, 
afgekort CSG). De gedachte is dat het GGD verzorgingsgebied te klein zou zijn om een volwaardig 
CSG te kunnen exploiteren. Op dit moment kunnen mensen uit deze regio die getest willen worden 
op SOA of andere seksualiteitsvragen hebben, alleen terecht bij de huisarts of zij kunnen, naar de 
aangrenzende GGD-en die wél een CSG hebben. Hieronder volgen enkele belangrijke ontwikkelingen, 
die maken dat een eigen CSG binnen de regio Gooi en Vechtstreek wenselijk is: 
 

1. Uit onderzoek blijkt dat jongeren uit Gooi en Vechtstreek in de leeftijdsgroep 15 t/m 19 
jaar zich opvallend minder vaak laten testen dan diezelfde groep jongeren in andere 
regio’s van het land. Het vermoeden is dat, vanwege het ontbreken van een eigen CSG, 
met name jongeren uit onze regio ondervertegenwoordigd zijn in soa onderzoek en 
Sense hulpverlening. 

 
2. Er zijn al langer zorgen over jongeren in deze regio vanwege het relatief hoge   

alcoholgebruik ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Bekend is dat overmatig 
alcoholgebruik (en andere middelen) onwenselijk seksueel overschrijdend gedrag met 
zich mee kan brengen.  
 

3. Met het ontbreken van een eigen CSG missen we mogelijk ook de andere doelgroepen 
dan jongeren, zoals sekswerkers, MSM (mannen die seks hebben met mannen) en 
slachtoffers seksueel geweld en slachtoffers van zedendelicten. We stellen mogelijk, 
omdat wij vanuit een bestaande samenwerking met de GGD Flevoland al enkele jaren 
sekswerkers en MSM op locatie in de regio G&V bezoeken, voorlichten en testen. 
 

4. Uit het jaarlijks onderzoek van het Rijks Instituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
komt naar voren dat, net als in voorgaande jaren, chlamydia de meest vastgestelde soa 
bij heteroseksuele cliënten van de CSG’s  in 2016 is. ‘Het hoogste percentage positieve 
testen was bij heteroseksuele mannen en vrouwen onder de 20 jaar, namelijk 22 
procent’!! 1Dit betekent dat we de belangrijkste risicogroep, jongeren uit de regio Gooi 
en Vechtstreek missen.

2
 

 
 

                                                           
1
 RIVM-jaarrapport sexually transmitted infections in the Netherlands in 2016. 

2
 Chlamydiasurveillance in een regio zonder Centrum Seksuele Gezondheid, Basis voor actie. Sabine Bantjes, arts infectieziekten 

bestrijding GGD Gooi en Vechtstreek, November 2016. 
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5. Tot slot: De soa-bestrijding, als onderdeel van infectieziekte bestrijding, is een kerntaak 
van de GGD. Deze kerntaak is de laatste jaren veranderd. Het is niet alleen maar het 
testen en behandelen van soa, maar omvat alle aspecten van seksuele gezondheid. 
Denk hierbij aan seksualiteitshulpverlening (Sense), seksuele weerbaarheid jongeren, 
mensenhandel, seksueel geweld inclusief zedenzaken en preventie, zoals voorlichting 
op scholen. Deze brede benadering en de koppeling tussen meerdere activiteiten 
spreken voor het belang van een eigen CSG.  

 
Het streven is daarom gericht op het realiseren van een eigen laagdrempelig CSG voor met name de 
hiervoor genoemde specifieke doelgroepen om hen te ondersteunen in hun seksuele gezondheid. 

 
Resultaat 
De beoogde resultaten zijn: 

1. een operationeel CSG in samenwerking met de GGD Flevoland;  
2. jongeren, MSM, sekswerkers en slachtoffers van seksueel geweld maken gebruik van de 

diensten van het CSG; 
3. verbetering van de seksuele gezondheid onder met name jongeren, MSM, sekswerkers en 

slachtoffers van seksueel geweld d.m.v. voorlichtings- en preventie activiteiten 
gecoördineerd vanuit het CSG Gooi en Vechtstreek. 

 
• Ad.1. Onder medische eindverantwoordelijkheid van het CSG Flevoland is er een 

functionerend CSG binnen de GGD Gooi en Vechtstreek te Bussum. Er is (in aanvang) een  
spreekuur tijdens 1 middag per week. Er vinden soa-onderzoeken, hepatitis-B vaccinaties en 
hulpverleningsgesprekken plaats.  

• Ad.2. Jongeren, MSM, sekswerkers en slachtoffers van seksueel geweld weten het CSG te 
vinden, komen op afspraak en gedurende het jaar zal er een toename zijn van het aantal 
eerste (initiële) bezoekers.  

• Ad.3. Uit laboratoriumcijfers van het regionaal laboratorium (CBSL) en jaarcijfers van het 
RIVM blijkt dat vanaf de start van het CSG in deze regio er een afname is van het aantal soa 
onder de geselecteerde doelgroepen, met name van chlamydia onder jongeren.  

 
Beschrijving project(en) 
In eerste instantie is er sprake van een CSG als pilot voor 1 jaar. Het aantal jongeren van 14 t/m 24 
jaar in de Gooi en Vechtstreek is 29.700. Uit het jaarverslag van Flevoland 2017 blijkt dat er  270 
consulten waren voor inwoners van G&V onder de 25 jaar. Onbekend is hoeveel jongeren naar GGD 
Amsterdam of naar Utrecht zijn gegaan voor een consult. Een heel voorzichtige schatting is dat er 
jaarlijks zo’n 400 jongeren onder de 25 jaar zich willen laten testen bij het CSG van de GGD G&V. 
Het aanbod binnen het CSG is 1 spreekuur van 4 uur per week (max. 10 consulten) gedurende de 
pilotperiode van een jaar. Afhankelijk van de vraag kan er gekeken worden naar voortzetting van de 
pilot in een blijvend aanbod en met evt. uitbreiding van de spreekuren.  
Binnen het CSG vinden soa-onderzoeken, hepatitis-B vaccinaties en hulpverleningsgesprekken 
plaats. Naast individuele hulpverlening tijdens de spreekuren zullen vanuit het CSG voorlichtings- en 
preventie activiteiten worden geïnitieerd in samenwerking met bijvoorbeeld gemeenten, scholen en 
jeugdzorg. 
 
Doelgroepen 
Selectie van specifieke doelgroepen, vastgelegd in de regeling instellingssubsidie door  de Minister 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zijnde:  

• Jongeren tot 25 jaar  
• MSM 
• Sekswerkers  
• Extra, buiten de regeling: slachtoffers van seksueel geweld 

 
Organisatie 
De gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) Gooi en Vechtstreek is een Resultaat Verantwoordelijke 
Eenheid binnen het Sociaal Domein van de Regio Gooi en Vechtstreek. Het aandachtsgebied 
seksuele gezondheid valt onder Infectieziektenbestrijding, onderdeel van de afdeling algemene 
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gezondheidsdienst (AGZ). Een ander aandachtsgebied van AGZ is de forensische geneeskunde 
waar ook zedenzaken onder valt. Binnen de afdeling Infectieziektenbestrijding werken 1 arts (tevens 
forensisch arts) en 4 verpleegkundigen. Twee van deze verpleegkundigen hebben seksuele 
gezondheid als aandachtsgebied. Eén van deze twee verpleegkundigen is ook werkzaam als 
verpleegkundige binnen het Centrum Seksuele Gezondheid van GGD Flevoland én als casemanager 
binnen het Centrum Seksueel Geweld van Flevoland – Gooi en Vechtstreek. 
 
Interne samenwerking 
Omdat seksuele gezondheid een aantal raakvlakken heeft met andere aandachtsgebieden binnen 
Regio Gooi en Vechtstreek wordt samenwerking gezocht met andere onderdelen van de regio-
organisatie. Te denken valt Forensische Geneeskunde (Zedenzaken), Gezondheidsbevordering en 
Onderzoek, Jeugd en Gezin, Veilig Thuis en Mensenhandel. 
Wij zien het CSG als een expertisecentrum op het gebied van seksuele gezondheid in brede zin 
waarbinnen de verschillende regio-onderdelen elkaar ontmoeten en samenwerken.       
In deze regionale onderlinge samenwerking zal de feitelijke uitvoering van soa-onderzoek en 
seksualiteitshulpverlening onder de (medische) eindverantwoordelijkheid vallen van het CSG 
Flevoland/GGD Flevoland. GGD FL zal het budget voor testen, behandeling en hulpverlening beheren 
en medisch eindverantwoordelijk zijn voor de medische aspecten ervan.   
GGD FL is ook de coördinerende GGD binnen het Centrum Seksueel Geweld Flevoland &  Gooi en 
Vechtstreek. In die zin zien wij ons CSG als een dependance van het CSG Flevoland/GGD Flevoland 
maar dan met name gericht op onze eigen regio en haar inwoners.   
 
Externe samenwerking 
Concreet betekent dit dat mensen uit de Gooi en Vechtstreek  die voldoen aan de specifieke criteria, 
bijvoorbeeld jongeren,  zich kunnen melden voor testen en/of hulpverlening bij het callcenter van 
GGD Flevoland. De afspraak zal vervolgens plaatsvinden op locatie GGD GV Bussum. De cliënt zal 
gezien worden door eigen verpleegkundigen van GGD Gooi en Vechtstreek. De cliënt zal hier getest 
worden en eventuele hulpverlening krijgen. Het testmateriaal gaat naar het CBSL en de resultaten 
worden verwerkt in het daarvoor bestemde EPD onder beheer van CSG FL en soa-polikliniek GGD 
Amsterdam als zijnde regionaal soa-centrum en beheerder van het soa-epd Aphrodite. Indien er een 
positieve testuitslag is zal er naar gestreefd worden dat cliënt hier bij de GGD GV locatie behandeld 
kan worden. 
Extern 1: GGD Flevoland, CSGezondheid Flevoland, CSGeweld Fl en GV. 
Extern 2: CBSL Hilversum via GGD FL 
Extern 3:  RIVM Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu m.b.t. tot seksuele gezondheid via 
                 GGD FL. (op andere GGD terreinen heeft GGD GV zelf contracten met het RIVM). 
Extern 4: GGD Amsterdam als regionaal soa-centrum (mede via GGD FL) 
 
Planning en activiteiten  
 
Monitoring en evaluatie 
Klankbordgroep 
Ten behoeve van de pilot wordt een klankbordgroep geformeerd, bestaande uit vertegenwoordigers 
uit de Regio, Jeugd en Gezin, en GGD Flevoland. Gedurende het jaar komt deze groep 3 x bijeen, 
waarbij de volgende gegevens worden besproken:  
- bezoekersaantallen (naar doelgroep en hulpvraag) per maand  
- aantal hepatitis B vaccinaties per maand 
- resultaten Klanttevredenheidsonderzoek  
 
Zo nodig wordt er tot bijstelling over gegaan. Na ¾  jaar wordt aan de hand van de evaluatie 
(kwantitatief en kwalitatief) bepaald of het CSG in onze regio aan de verwachtingen voldoet. 
Uitgaande van een positief resultaat wordt er vanaf 1 /1/2020 een zelfstandig regionaal CSG 
geëxploiteerd. 

 
Betrokkenheid inwoners 
Er is niet voor gekozen om de inwoners bij de start te betrekken. Uit eerder regionaal onderzoek 
onder jongeren is gebleken dat er problemen zijn op het gebied van seksuele gezondheid. Tevens 
blijkt uit onderzoek dat vooral jongeren ondervertegenwoordigd zijn in seksuele hulpverlening 
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binnen de regio Gooi en Vechtstreek.  
 

Betrokkenheid gemeenten 
In deze fase van het project zijn er afstemmingsgesprekken met medewerkers van de RVE Sturing 
binnen de Regio Gooi en Vechtstreek. Daarnaast zijn er gesprekken geweest met Jeugd en Gezin, 
GBO en met verschillende verantwoordelijken binnen de gemeente Huizen. Deze gesprekken hebben 
mede geleid  tot dit projectvoorstel. De geconsulteerde partijen hebben positief gereageerd op ons 
voorstel een ‘eigen’ CSG in de regio te exploiteren. 

 
Betrokkenheid direct belanghebbenden 
De direct belanghebbenden worden geïnformeerd over de opzet van het CSG in de regio Gooi en 
Vechtstreek. Het idee is om jongeren te betrekken bij promotie activiteiten.  

 
Planning en besluitvorming 
De planning is om per 1 februari  2019 een operationeel CSG te exploiteren. Hier aan voorafgaand 
zal afstemming plaatsvinden binnen het Centraal Management Team (27 november 2018) en wordt 
de notitie ter kennisname aangeboden aan de ambtenaren Gezondheid (4 december 2018), 
Directeurenoverleg Sociaal Domein (6 december 2018) en Portefeuillehoudersoverleg Sociaal 
Domein(20 december 2018). Daarnaast vindt er afstemming en besluitvorming plaats bij de GGD 
Amsterdam als eindverantwoordelijke regionale GGD binnen de provincie Noord Holland-Flevoland,  
en bij GGD Flevoland als eindverantwoordelijke CSG.  

 
Tijdsinvestering 
Projectleider- 
medewerkers 

8 uur per week 

 
Financiën 
- De jaarlijkse exploitatiekosten (gebaseerd op 1 spreekuur per week) bedragen naar schatting:  
  40.000 euro. 
- De kosten voor de opstartfase bedragen naar schatting: 10.000 euro 
 

Activiteiten Inkomsten 2019 Kosten 2019 

Arts achterwacht   2.236 
Callcenter      936 
Laboratoriumkosten 
 
Opstartkosten 
 
Bestaand subsidiedeel 3               
Dekking uit eigen middelen 
 
Totaal 

 
 
 
 
30.000 
19.572 
 
49.572 

36.400 
 
10.000 
  
 
 
 
49.572 

 
Toelichting: 
Geschatte kosten achterwacht arts per spreekuur, ca. 30 min: 2236 (26 uur per jaar) 
Geschatte kosten callcenter GGD Flevoland, ca. 30 min. per spreekuur: 936 (26 uur per jaar) 
Geschatte laboratoriumkosten voor 1 spreekuur is 36.400 uitgaande van ca. 10 consulten per 
spreekuur. 
Personele kosten uitvoerend verpleegkundigen vallen binnen de bestaande fte en zijn daarom geen 
onderdeel van deze begroting.  

                                                           
3 De begroting van de CSG’s is gebaseerd op een verdeelsleutel die destijds is gemaakt op basis van aantallen bewoners, 
gevonden soa en een x-bedrag. Een bedrag dus gebaseerd op de begroting van een bestaande soa-poli. 
Dit bedrag is veel meer dan alleen het basisbedrag dat iedere GGD ontvangt, zoals ook het regio-budget dat wij nu zullen gaan 
ontvangen vanuit GGD Amsterdam. Vandaar dat andere CSG’s uitkomen met hun begroting en in principe geen beroep doen op 
gemeentengelden. 
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Voor de pilotperiode in 2019 wordt een bedrag van 19.572 euro uit de eigen middelen van de GGD 
gedekt. 
 
Bij voortzetting van de pilot in een structureel aanbod (en evt. uitbreiding van het spreekuur), wordt 
opnieuw naar de financiële middelen gekeken: ofwel een budget aanvragen bij het RIVM of de Regio 
om financiële ondersteuning vragen. 

 
Aandachtspunten/randvoorwaarden 
Eventuele risico’s: 

• technische (ICT) uitdagingen 
 
Afbakening: 

• Het CSG opereert binnen de hierboven vermelde criteria (bijvoorbeeld de beschreven 
doelgroepen). Personen die niet binnen de gestelde criteria vallen, zoals personen met 
klachten, volwassenen >25 jaar worden niet gezien.  

• De outreachende activiteiten zoals soa-testen en hepatitis-B vaccinaties op locatie vallen 
niet binnen dit projectplan. Deze activiteiten vinden reeds plaats binnen bestaande 
projecten.  
preventie- en voorlichtingsactiviteiten zoals voorlichtingen op scholen vallen niet binnen dit 
projectplan. Deze behoren reeds tot de kernactiviteiten van de GGD-verpleegkundigen. 

 
Relatie met andere projecten: 

• Preventie- en voorlichtingsprogramma’s 
• Outreachende programma’s 
• Centrum Seksueel Geweld regio Flevoland-Gooi en Vechtstreek 
• Aanbod FIOM keuzehulpgesprekken  
• Programma RVE GGD-GBO 
• Programma RVE Jeugd en Gezin 
• Programma RVE Veilig Thuis 
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Bijlage1 : Activiteiten en planning 

Voorbereiding activiteiten juni 2018  t/m januari 2018: 
- werkafspraken met CSG Flevoland 
- werkafspraken met ICT GGD Flevoland en ICT GGD GV  
- werkafspraken met het CBSL Hilversum 
- werkafspraken met gebouwenbeheer Regio GV   
- inrichting spreekkamer volgens kwaliteitscriteria Inspectie Volksgezondheid 
- achterwacht regeling arts CSG FL 
- regeling vervanging spreekuur ivm vakantie en ziekte 
- regeling callcenter GGD FL  
- werkafspraken omtrent het houden van spreekuren CSG GV intern   
- regeling ontvangst en verzending materialen voor soa-onderzoek 
- regeling omtrent verwerking gegevens cliënt in EPD  (Aphrodite) 
- regeling verwerking laboratoriumuitslagen 
- PR beleid rond start en exploitatie CSG GGD GV 
- planning, openstelling spreekuren 
- gerichte campagne voor jongeren, sekswerkers en MSM 
- samenwerking met communicatiemedewerker 
- registratiesysteem (bezoekersaantallen +hulpvragen) 
- afspraken met callcenter GGD Flevoland 
 
Exploitatie CSG start 01-02-2019: 
- Openen en starten CSG: reguliere werkzaamheden (aftrap rond Valentijnsdag) 
 
Overige activiteiten vanaf januari 2019- 1/1/2020 
- doorlopend onderwijs en accreditatie voor beide verpleegkundigen 
- regeling hepatitis B vaccinaties – RIVM (bestaande regeling) 
- registratie bezoekers per doelgroep en hulpvragen 
- registratie aantal soa, per soa, per doelgroep (Aphrodite, RIVM) 
- mogelijkheid tot zgn. keuzehulpgesprekken (zwangerschap gerelateerd, voorheen FIOM) 


