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MEMO 

Cijfermatig overzicht SOA-poli registratiejaar 2020 
 

 

Aan Klankbordgroep SOA-poli 

Van Manita van Acker 

Datum 30 april 2021 

Kenmerk  

 

In 2020 is de Soa-poli van GGD Gooi en Vechtstreek gecontinueerd.  In deze memo vindt u een 

cijfermatig overzicht van onder andere het aantal consulten dat heeft plaatsgevonden, het 

vindpercentage en een voorzichtige schatting voor de toekomst. 

 

De consulten vanaf de start in 2019 

De SOA poli is officieel gestart op donderdag 14 februari 2019.  

Sindsdien zijn er 986 consulten geregistreerd bij GGD Gooi en Vechtstreek, waarvan 47 no shows (5%). 

Er hebben dus 939 consulten plaatsgevonden van 14 februari 2019 tot en met 4 maart 2021. De 

jongste cliënt was 13 jaar en de oudste 79. 

 

Registratie en vindpercentage 2020 

Maand Jan Febr Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec To-

taal 

Initiële consulten 

(registratie GGD 

Flevoland)* 

51 26 31 3 4 0 36 34 37 34 28 37 321 

Alle consulten 

(registratie GGD 

G&V)# 

58 35 40 4 3 0 43 44 41 41 39 47 395 

(*) Één uniek persoon kan meerdere initiële consulten hebben in een jaar. Dus dan hebben ze opnieuw 

een volledige soa-test gehad. 

(#) Deze aantallen zijn inclusief vervolgconsulten. 

 

Het gemiddelde vindpercentage (dwz het aantal gevonden soa’s) is 21% (in totaal zijn 69 soa’s 

gevonden, bron: GGD Flevoland). In 2019 was dat 17%. 

 

De consulten in 2020 

In registratiejaar 2020 zijn er 395 consulten geweest (in 2019 waren dat er 325 vanaf de start op 14-

02-2019). In de maanden april, mei en juni waren er nauwelijks consulten, waarschijnlijk ten gevolge 

van de eerste lockdown vanwege de coronapandemie.  

De 395 consulten in 2020 betroffen in totaal 332 unieke cliënten. De overgrote meerderheid van de 

bezoekers heeft één consult, sommigen hebben meer dan één consult.   

De meesten zijn woonachtig in Hilversum (33%), gevolgd door Bussum (18%), Huizen (14%) en 

Naarden (10%). De man/vrouw verdeling was 54% versus 46% en 62% was jonger dan 25 jaar (in 2019 

was dat 65%). 

Een derde van de 395 consulten (136 consulten, 34%) betrof een consult voor Mannen die Seks 

hebben met Mannen (MSM). In 2019 was dat ook 34%. 
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(Voorzichtige) schatting van het jaarlijks aantal consulten op basis van 2020 

Als we de maanden april, mei en juni buiten beschouwing laten, zijn er maandelijks gemiddeld 43 

consulten op de SOA-poli. Dat geeft een jaarlijks geschat aantal van ruim 500. 


