
Wat doet team Seksuele gezondheid? 
Het team Seksuele gezondheid van GGD IJsselland verzorgt soa-consulten en 
seksuele gezondheidsbevordering. Het team biedt consultatie en advies, 
deskundigheidsbevordering en beleidsadvisering aan professionals die 
werken met jongeren tot 25 jaar. ‘Sense’ is hét informatieplatform speciaal 
voor jongeren tot 25 jaar. Door promotieacties maakt GGD IJsselland het 
thema seksualiteit bespreekbaar. Daarnaast organiseert GGD IJsselland 
outreachende activiteiten en voorlichting voor specifieke risicogroepen. 

THERMOMETER 
SEKSUELE GEZONDHEID 
Cijfers en trends in soa’s en seksualiteitsvragen in regio IJsselland, 2021 

Vind% soa 2019 2020 2021

Chlamydia 16,4% 20,7% 18,3% 

Gonorroe 6,6% 7,6% 8,7% 

Syfilis 2,0% 2,0% 4,5% 

HIV 0,3% 0,2% 0,2% 

Hepatitis B 0,0% 0,0% 0,0% 

Soa-consulten1 per 
gemeente
Dalfsen 70 

Deventer 606 

Hardenberg 84 

Kampen 135 

Olst-Wijhe 44 

Ommen 20 

Raalte 125 

Staphorst 28 

Steenwijkerland 73 

Zwartewaterland 43 

Zwolle 1.000 

Totaal 2.228 
1 Exclusief PrEP-consulten 

De soa-consulten vinden plaats in 
Zwolle en Deventer.

Totaal 
vindpercentage

26,7%

Het vindpercentage is het 
percentage cliënten waarbij één 
of meer soa’s zijn gevonden.

Deze lokale thermometer geeft een overzicht van de cijfers op het gebied van seksuele gezondheid, 
beschrijft het bereik van de preventieactiviteiten van GGD IJsselland en benoemt een aantal belangrijke 
ontwikkelingen voor de elf gemeenten in de regio IJsselland.

Deze lokale thermometer Seksuele gezondheid van GGD IJsselland is een aanvulling op de 
regionale thermometer van vijf GGD’en in Oost-Nederland gezamenlijk (Overijssel en Gelderland).

Toelichting vindpercentage
Het totale vindpercentage soa van GGD IJsselland is 26,7% van het totaal aantal 
mensen die door GGD IJsselland zijn getest. Het vindpercentage is ten opzichte van 
2019 (21,7%) en 2020 (26,2%) toegenomen. In de regio IJsselland ligt het totale 
vindpercentage soa (26,7%) hoger dan in de rest van Oost-Nederland (24%). 

Toelichting aantal consulten
Het aantal soa-consulten in 2021 (2.228) is licht gestegen ten opzichte van 2020 
(2.135). Daarnaast zijn 599 PrEP-consulten verricht. 



Ben je oké?
De landelijke campagne ‘Ben je oké?’ (tegen ongewenst 
seksueel gedrag) van Rutgers is door ons onder de 
aandacht gebracht tijdens de peer-to-peer projecten, 
introductiedagen en horecagelegenheden in IJsselland.

Sense
Jongeren onder de 25 kunnen ook terecht bij de GGD 
met vragen over relationele en seksuele onderwerpen, 
onder de noemer Sense. De meeste vragen in 2021 
gingen over anticonceptie. In totaal heeft GGD 
IJsselland 118 Sense consulten uitgevoerd. 

Vlaggensysteem training
Het vlaggensysteem is een methode voor professionals 
om een situatie op een objectieve manier te 
beoordelen. Het gaat dan om de vraag of er sprake is 
van seksueel grensoverschrijdend gedrag. In 2021 zijn 
er 52 professionals door ons getraind om aan de slag te 
kunnen gaan met het vlaggensysteem.

Centrum Seksueel Geweld
Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Zwolle helpt 24/7 
slachtoffers na aanranding of verkrachting. CSG bestaat 
uit verschillende partijen2 die samenwerken. In 2021 
zijn er 303 slachtoffers geholpen waarvan 81 acuut 
(seksueel geweld < dan 7 dagen geleden gebeurd), 183 
niet acuut en 39 acute consulten. 

Voor de slachtoffers uit de acute fase gelden de 
volgende cijfers:  
• 89% vrouw en 11% man;
• 37% van de slachtoffers was jonger dan 18 jaar;
• 49% heeft eerder seksueel geweld meegemaakt  

(in 2020 was dit 37%);
• 77% heeft een Forensisch Medisch Onderzoek 

ondergaan;
• 70% ontving acute medische zorg in het ziekenhuis;
• 51% van de slachtoffers deed aangifte (in 2020 was 

dit 35%).

2 gemeente Zwolle, gemeente Apeldoorn, GGD IJsselland, GGD 

Noord- en Oost-Gelderland, Isala ziekenhuis, Jeugd GGZ, Dimence, 

Kadera, de politie, Veilig Thuis IJsselland en Veilig Thuis Noord- en 

Oost-Gelderland.

Terugblik op 2021

Soa vindpercentage 

Al jarenlang heeft GGD IJsselland het hoogste soa vindpercentage van regio Oost Nederland. De oorzaak van dit hoge 
vindpercentage is nog niet duidelijk. In 2021 werden met name hoge vindpercentages voor gonorroe (8,7%) en syfilis (4,5%) 
vastgesteld. 



Wat biedt team Seksuele gezondheid op het 
gebied van preventie?

Wie hebben we hiermee bereikt in 2021?

We ondersteunen scholen in het geven van lessen over 
seksuele- en relationele vorming vanuit de stimuler-
ingsregeling “Gezonde relaties en seksualiteit” van de 
Gezonde School.

In 2021 hebben 8 scholen de subsidie gekregen. 
Voor het thema relaties en seksualiteit zijn ze hierbij 
ondersteund door Gezonde School adviseurs van team 
Seksuele gezondheid van GGD IJsselland.

In samenwerking met diverse MBO scholen organiseren 
we peer-to-peer projecten om zo studenten op te leiden 
tot voorlichters.

65 mbo-studenten zijn getraind en 120 studenten zijn 
voorgelicht.

We geven deskundigheidstrainingen over relationele en 
seksuele vorming aan professionals (in opleiding) die 
werken met de doelgroep jongeren. 

275 professionals zoals docenten, jongerenwerkers en 
jeugdgezondheidszorgmedewerkers zijn getraind.

Met verschillende promotieacties maken we het thema 
seksualiteit bespreekbaar en wijzen we jongeren op  
www.sense.info.

1.300 jongeren zijn bereikt tijdens 
de Valentijnsactie, Zomeracties, 
Coming Out Day en Paarse vrijdag.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je terecht bij: GGD IJsselland, team Seksuele gezondheid
038 - 428 14 28 | seksuelegezondheid@ggdijsselland.nl | www.ggdijsselland.nl
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Preventie

https://www.sense.info/
mailto:seksuelegezondheid%40ggdijsselland.nl?subject=
https://www.ggdijsselland.nl/

