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Centrum Seksuele Gezondheid

Het Centrum voor Seksuele Gezondheid (CSG) van de GGD West-Brabant houdt zich bezig met het
bevorderen van vrijwillige, veilige en prettige seksualiteit.
Het CSG verzorgt consulten voor seksueel overdraagbare aandoeningen (soa-spreekuren) voor
personen die tot een risicogroep behoren en seksuele gezondheidsbevordering (Sense-spreekuur).
Naast deze individuele consulten besteedt het CSG aandacht aan algemene voorlichting over
seksueel gezond gedrag, bijvoorbeeld bij evenementen en op school.
Cliënten kunnen met vragen over seksualiteit, seksuele gezondheid en klachten terecht op
spreekuren in Breda, Bergen op Zoom (Halsteren) en Roosendaal.

Uitgevoerde soa-consulten
Soa consulten worden in 2/3 van de gevallen verricht door huisartsen. Indien iemand
behoort tot de risicogroepen en niet naar de huisarts wil of kan, kan deze persoon een
afspraak maken bij het CSG.
Sinds juni 2016 bieden we naast de reguliere consulten ook thuistesten aan (voor
gonorroe en chlamydia) voor jongeren <25 jaar zonder bijkomende risicofactoren (zie
risicogroepen, cliënten mogen wel gewaarschuwd zijn voor chlamydia of gonorroe).
In 2018 werden 4503 soa-consulten verricht (2016; n=4534 , 2017; n=4140). Van
deze testen was in 20,79% sprake van een positieve uitslag (big five: 19,54%). Het
merendeel van de cliënten zijn vrouwen <25 jaar (40%). Van alle cliënten is 55% hoog
opgeleid.

Diagnose
Bij jongeren <25 zonder

Bij mannen die seks hebben met

bijkomende risicofactoren, wordt

mannen (MSM) en sekswerkers

standaard alleen getest op

wordt chlamydia standaard getest

chlamydia en gonorroe. Op indicatie

op 3 locaties (urethraal/vaginaal,

wordt chlamydia en gonorroe

anaal en oraal). Het percentage

niet alleen urethraal of vaginaal

cliënten waarbij minimaal een van

verricht, maar ook anaal en oraal.

de voorgenoemde soa is gevonden,

Overige risicogroepen en cliënten

was in 2018 19,54% en is daarmee

≥ 25 worden standaard onderzoek

gedaald in vergelijking met het

aangeboden voor chlamydia,

percentage in 2017 (21,6%).

gonorroe, syfilis, en hiv. Hepatitis

Landelijk is het vindpercentage bij

B wordt alleen bij bepaalde

de Centra Seksuele Gezondheid al

risicogroepen onderzocht.

jaren stabiel rond de 18%.

Contact
Centrum Seksuele Gezondheid
GGD West-Brabant
Postbus 3024
5003 DA Tilburg
T 076-528 20 00

Positieve soa per doelgroep

cons ul te n

(N)

(%)
soa totaal
)
cl amydia (%
)
gonorroe (%
HIV (%)
syfil is (%)

Vindpercentage soa over
verschillende jaren

Positieve soa per doelgroep
De cijfers komen grotendeels overeen met de landelijke cijfers.
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Jongeren <25 jaar
Speciaal voor jongeren onder de 25 jaar is er Sense. Er is een landelijke Sense-website
met informatie over seksualiteit, verliefdheid, relaties etc. Voor jongeren in West-Brabant
is er tevens een Sense-spreekuur op de GGD locaties, waar ze vragen kunnen stellen en
advies kunnen krijgen. In 2018 zijn er 142 Sense-consulten uitgevoerd.
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Preventiemaatregelen
We sluiten aan bij gemeentelijke initiatieven voor de LHBTI-jongeren (lesbische,
homoseksuele, biseksuele en transgender jongeren en jongeren met een interseks
conditie). Breda is Regenboogstad, waar we samen werken onder regie van de
gemeente met de lokale partners Stichting BO (http://bobreda.nl), Roze 50+,
Radar, COC en CJG. Samen is een plan van aanpak Breda Regenboogstad opgesteld
en uitgevoerd met de lokale partners met als resultaat het Regenboogpad in het
Valkenbergpark, Paarse vrijdagactie en een ontmoetingsruimte voor BO en COC.
Specifieker is er aandacht voor MSM (mannen die seks hebben met mannen) via
Inloopavond COC en Grindr. MSM en sekswerkers kunnen zich via de GGD gratis laten
vaccineren voor hepatitis B.

Outreach activiteiten centrum seksuele gezondheid in de regio
Dit doen we op maat, na voorgesprek met intermediairs, op een interactieve wijze met behulp van de
Anticonceptiekoffer en de Sense website. Er zijn goede contacten met het ROC-MBO in de regio, zoals met
het Kellebeek College. Op het Vitalis College is aan studenten pedagogiek voorlichting gegeven om seksueel
grensoverschrijdend gedrag te signaleren en bespreken binnen de beroepswerkzaamheden. Er zijn ook
gastlessen gegeven over VGV (vrouwelijke genitale verminking) aan zorgopleidingen.
Via vindplaatsen zoals de Praktijkscholen, Internationale Schakelklas en Jeugdzorginstellingen bereiken we de
meest kwetsbare groepen, waaronder jongeren met een migratieachtergrond, de jonge statushouders en de
jongeren met een verstandelijke beperking met een programma op maat met aandacht voor de actualiteit zoals
sexting.

PrEP

Nu niet zwanger

PrEP is een pre-expositie profylaxe voor hiv.
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Als je meer informatie over het programma wilt kun je
kijken op de site www.nunietzwanger.nl. Wil je meer
weten over het aanmelden van een client aan het
programma kun je mailen naar nnz@ggdwestbrabant.nl.

