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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw. 

Hierbij doen wij u ons antwoord toekomen op de schriftelijke vragen ex art. 41 
RvO van de PvdA en de PvdD over de tijdelijke sluiting van het Testlab Noord-
Nederland. De brief van de vragenstellers treft u aan als bijlage. 

De vragen zijn gesteld naar aanleiding van het tijdelijk stopzetten van enkele 
activiteiten van GGD Groningen, te weten het Testlab voor gratis online 
SOA-tests voor de doelgroep mannen die seks hebben met mannen (MSM) en 
de digitale partnerwaarschuwing. De vragen hebben betrekking op de 
tijdelijke aanpassing van de dienstverlening van GGD Groningen en de 
aanleiding om dat te doen. 

Alvorens in te gaan op de vragen wordt achtergrondinformatie gegeven over 
de dienstverlening van de GGD op het gebied van seksuele gezondheid. Ook 
wordt ingegaan op de overwegingen die hebben geleid tot de tijdelijke 
stopzetting van een aantal activiteiten en het besluitvormingsproces. 

Inleiding 
Het basisaanbod seksuele hulpverlening voor de regio Groningen wordt 
uitgevoerd door GGD Groningen, op basis van de Groninger 
inwonerbijdrage. Hierover wordt door de Directeur Publieke Gezondheid 
(DPG) verantwoording afgelegd aan het bestuur van de GR PG&Z. 

Naast de inwonerbijdrage ontvangt Sense Noord-Nederland, waarin de drie 
noordelijke GGD'en participeren, via de landelijke VWS-regeling 
Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG) een bedrag van 1,9 miljoen 
euro om aanvullende activiteiten te ondernemen ter bevordering van de 
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seksuele gezondheid. Deze ASG-regeling is een aanvulling op de reguliere 
gezondheidszorg (zoals huisartszorg c.q. het basispakket ZvW) en de 
algemene preventie-taken van de GGD. 
Sense-Noord Nederland verantwoordt zich bij VWS over de besteding van de 
middelen. 
Voor de tactische aansturing fungeert een noordelijke stuurgroep van 
leidinggevenden van de SOA-afdelingen van de drie GGD'en. Deze 
stuurgroep brengt advies uit aan de drie Directeuren Publieke Gezondheid 
(DPG). De drie noordelijke DPG'en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 
de uitvoering. De coördinatie van Sense Noord-Nederland ligt in handen bij 
GGD Groningen. 

Activiteiten die onder andere uit de ASG-middelen worden gefinancierd zijn 
Testlab en digitale partnerwaarschuwing. Vanwege een overschrijding van 
het beschikbare budget is begin april j l . door de noordelijke stuurgroep advies 
aan de DPG'en uitgebracht over de tijdelijke stopzetting van Testlab en 
digitale partnerwaarschuwing. De DPG'en hebben in het kader van hun 
verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering ingestemd met deze 
maatregelen. 

De inschatting is gemaakt dat dit besluit niet in het DB PG&Z gedeeld hoefde 
te worden. Achteraf was dat wel wenselijk geweest. De eerst volgende 
vergadering van het DB PG&Z zal dit op de agenda staan. 

ASG-regeling 
De doelgroepen binnen Sense (ASG-regeling) zijn: 
a. personen die behoren tot groepen met een verhoogd risico op een SOA; 
b. personen die in het kader van de bron- en contactopsporing gewaarschuwd 

zijn voor een SOA; 
c. personen met klachten die wijzen op een SOA; 
d. personen jonger dan 25 jaar; 
e. personen die slachtoffer zijn geworden van verkrachting of seksueel 

geweld. 

Met deze subsidiebijdrage wordt onder meer invulling gegeven aan 
activiteiten ter voorkoming van de verspreiding van SOA's en de bevordering 
van seksuele gezondheid voor specifieke doel/risicogroepen (een van de 
basistaken van de GGD uit hoofde van de Wet Publieke Gezondheid). Deze 
risicogroepen zijn: jongeren onder de 25 jaar met risicogedrag, migranten uit 
gebieden waar veel SOA's voorkomen, sekswerkers en mannen die seks 
hebben met mannen (MSM). Zij kunnen gratis en anoniem voor consultatie 
contact zoeken met GGD Groningen. De activiteiten voor deze risicogroepen 
zijn op te delen in spreekuurcontacten (bedoeld als individuele 
preventieactiviteit) en collectieve preventie-activiteiten zoals voorlichtingen, 
campagnes, scholing enz. Feitelijk is GGD Groningen het vangnet voor 
groepen met risico's op SOA-verspreiding en vooral bedoeld om te worden 
geconsulteerd als het voorliggende veld zoals de huisarts of andere 
initiatieven (soapolinoord.nl of studentenarts.nl) niet toereikend of passend 
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zijn. Anders gezegd, voor SOA-consultatie is de huisarts de eerstaangewezen 
hulpverlener en de GGD het vangnet (als de voorliggende voorzieningen 
ontoereikend zijn, dan wel gebruikers daarvan geen gebruik willen maken). 

Welke groepen 'personen met verhoogd risico' (onder a.) betreffen, wordt 
vastgesteld op basis van epidemiologische gegevens van het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu. Op dit moment zijn dit onder andere: 
mannen die seks hebben met mannen, sekswerkers en personen afkomstig uit 
soa-endemisch gebied. In het kader van de aanvullende regeling wordt door 
de noordelijke GGD'en onder meer Testlab en de digitale 
partnerwaarschuwing aangeboden. 

Testlab 
Testlab is een applicatie die het mogelijk maakt om anoniem online een SOA-
test aan te vragen voor MSM na zelfevaluatie over risicogedrag. Testlab is 
een nieuwe interventie, die vanaf 2014 gratis en anoniem aangeboden wordt 
in Noord-Nederland. Testlab is een aanvullende interventie op het bestaande 
SOA-test aanbod van de GGD. Naast de vier grote steden in Nederland is 
Noord-Nederland de eerste plattelandsregio waar deze interventie is 
geïmplementeerd. 
In 2017 vond een explosieve groei van Testlab-aanvragen plaats ten opzichte 
van de voorgaande jaren. Online (anonieme) dienstverlening wordt steeds 
populairder, zo blijkt. Hierdoor hebben we minder zicht op wie aanvragen 
doen en of er sprake is van veelgebruikers van deze testfaciliteit. De 
verdubbeling van het aantal aanvragen ten opzichte van 2016 leidde tot een 
forse overschrijding van het (gefixeerde) subsidiebudget met name door de 
laboratoriumkosten. Hiervoor en voor de verwachte verdere toename bij 
ongewijzigd beleid is binnen de Sense begroting onvoldoende financiële 
ruimte en daarom zijn maatregelen getroffen. Of deze maatregelen getroffen 
hadden moeten worden is onderwerp van gesprek bij het eerst volgend DB 
PG&Z. 

Digitale partnerwaarschuwing 
(Digitale) partnerwaarschuwing is een activiteit voor jongeren onder 25 jaar 
die risico lopen op een SOA doordat ze onbeschermde seks hebben gehad met 
een SOA-positieve partner. Na contact en een waarschuwing vanuit de GGD, 
ontvangt de betreffende jongere een SOA-testpakket en bij een positieve 
uitslag een behandeling. In 2017 is 1. 100 keer een partnerwaarschuwing 
uitgegaan in Noord-Nederland. Ook deze voorziening is tijdelijk stopgezet in 
verband met de groei van deze faciliteit. De betreffende jongeren worden 
verwezen naar de reguliere spreekuren van de GGD, de huisarts of een andere 
aanbieder. Ook deze maatregel is onderwerp van gesprek bij het eerst volgend 
DB PG&Z. 

Verantwoording keuzes 
Ook na de tijdelijke stopzetting van Testlab en de digitale 
partnerwaarschuwing blijft een goed pakket aan voorzieningen beschikbaar 
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binnen de GGD zoals face-to-face consulten en inloopspreekuren. Daarnaast 
is er in Noord-Nederland een betrouwbaar test aanbod van soapolinoord.nl. 

Bovendien wordt ingeschat dat een groot deel van de cliënten die gebruik 
maakt van Testlab dit doet vanwege de anonimiteit en niet persé omdat het 
gratis is. Daarom wordt verwacht dat deze groep gebruik gaat maken van het 
betrouwbare SOA-test aanbod van soapolinoord.nl. Of deze aanname juist is, 
wordt in 2018 gemonitord. Op basis hiervan wordt een voorstel voor het 
vervolg gedaan. 

Het stopzetten van partnerwaarschuwing samen met Testlab (per I mei j l . ) 
moet voor 2018 een kostenreductie van 0,13 miljoen euro opleveren ten 
opzichte van 2017. Hiermee wordt verwacht weer binnen de totale landelijke 
subsidie van 1,9 miljoen euro te blijven. 

Beantwoording van de vragen 

Hieronder volgt beantwoording van door PvdA en PvdD gestelde vragen ex 
art. 41 RvO. 

7. Heeft het college kennis genomen van het stopzetten van het Testlab 
Noord-Nederland? 

Ja, het college heeft hier kennis van genomen. 

2. js het college actief door de GGD ingelicht over het stopzetten van het 
Testlab, zo ja, heeft de GGD haar overwegingen met het college 
gedeeld inzake het stopzetten van het Testlab? Zo ja, kan het college 
de overwegingen van de GGD hieromtrent met ons delen? 

Het college van B&W is vooraf niet door directie van de GGD ingelicht over 
deze maatregelen. Ook het DB PG&Z is niet ingelicht. De inschatting is 
gemaakt dat dit besluit niet in het DB PG&Z gedeeld hoefde te worden. 
Achteraf was dat wel wenselijk geweest. De eerst volgende vergadering van 
het DB zal dit op de agenda staan. 

De aanleiding voor de GGD om deze maatregelen te nemen is gelegen in een 
substantiële overschrijding van de betreffende subsidie in 2017, vooral als 
gevolg van een sterk groeiende toeloop op de anonieme en gratis Testlab-
faciliteit. Ook na de tijdelijke stopzetting van het Testlab en de digitale 
partnerwaarschuwing blijft een goed pakket aan voorzieningen beschikbaar 
binnen de GGD zoals face-to-face consulten en inloopspreekuren. Daarnaast 
is er Noord-Nederland een betrouwbaar SOA-test aanbod zoals 
soapolinoord.nl. 

De verwachting is dat een deel van de cliënten gebruik gaat maken van het 
test aanbod van soapolinoord.nl en dat voor anderen het bestaande SOA-test 
aanbod van de GGD in de behoefte voorziet. 
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3. Kan het college aangeven wat de hoogte van de financiële hesparing 
is die wordt gerealiseerd met het stopzetten van Testlab? Vindt het 
college dat deze besparing in verhouding is tot het extra risico voor 
de seksuele gezondheid van risicogroepen. 

Door het tijdelijk stopzetten van Testlab en partnerwaarschuwing wordt dit 
jaar naar verwachting een kostenbesparing gerealiseerd van 0,13 miljoen, 
noodzakelijk om binnen het beschikbare subsidiebedrag van 1,9 miljoen euro 
voor de drie noordelijke GGD-en te blijven. 

De gevolgen van deze tijdelijke maatregelen worden door de GGD 
gemonitord. Op basis hiervan wordt een voorstel voor het vervolg gedaan. 

4. Risicogroepen, waaronder jongeren onder de 25 jaar, kwamen in het 
verleden in aanmerking voor een gratis SOA-test via de GGD. De 
website van GGD Groningen verwijst bezoekers op dit moment door 
naar de huisarts. !s het op dit moment nog mogelijk voor risicogroepen 
om een gratis SOA-test te doen via de GGD? Zo ja, hoe lang zijn de 
wachtlijsten voor deze tests? 

Het is voor alle risicogroepen nog steeds mogelijk om anoniem een gratis 
SOA-test te doen bij de GGD wanneer de huisarts geen optie is (om 
financiële redenen of vanwege anonimiteit). Cliënten binnen één van de 
risicogroepen kunnen een afspraak blijven maken bij de GGD voor een gratis 
test. Daarnaast zijn er inloopspreekuren voor de cliënten die gebruik maakten 
van het Testlab. 

De wachttijd voor een SOA-test bij de GGD is gemiddeld 2 weken. 

Voor een SOA-test bij de huisarts moeten cliënten kosten voor laboratorium 
diagnostiek zelf betalen (valt onder eigen risico); deze manier van testen is 
niet anoniem. 

Bij aanbieders zoals soapolinoord.nl kan anoniem een SOA-test worden 
gedaan; de kosten zijn voor de cliënt. 

5. Is het college van mening dat goede en betrouwbare SOA-tests binnen de 
Gemeente Groningen voldoende toegankelijk zijn? 

Vanuit GGD Groningen worden mogelijkheden aangeboden om een SOA-test 
aan te vragen; ook zijn er andere voorzieningen zoals de huisarts of een 
betrouwbare aanbieder zoals soapolinoord.nl beschikbaar. 
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6. Verwacht het college dat personen zich minder laten testen op SOA \s 
gezien de hoge financiële drempel van een betrouwbare SOA-test bij de 
huisarts, dan wel dat personen kiezen voor minder betrouwbare en 
goedkopere thuistests? 

Dat is niet de verwachting van de GGD omdat er voldoende andere test 
mogelijkheden zijn, zowel bij de GGD, de huisarts en bij betrouwbare SOA-
test aanbieders zoals soapolinoord.nl. Zie ook vraag 4 en 5. 

7, Welke gevolgen voor de seksuele gezondheid van de bewoners van de 
stad Groningen denkt het college dat deze ontwikkelingen kunnen 
veroorzaken? 

De gevolgen voor de inwoners van de stad Groningen worden door de 
GGD'en als klein ingeschat omdat er door GGD Groningen, huisarts en 
betrouwbare SOA-test aanbieders zoals soapolinoord.nl. nog steeds SOA-
consultatie voor de verschillende risicogroepen wordt aangeboden. De 
gevolgen van de tijdelijke stopzetting Testlab worden door de GGD 
gemonitord. 

8. Acht het college deze gevolgen aanvaardbaar? Zo nee, welke actie 
gaat het college ondernemen om SOA-tests voldoende toegankelijk te 
maken voor Groningers? 

De gevolgen zijn volgens de GGD'en naar verwachting klein (zie 
beantwoording voorgaande vragen). Het DB PG&Z zal hier ook nog een 
besluit over nemen. De gevolgen van de tijdelijke stopzetting van Testlab 
worden door de GGD gemonitord. Op basis hiervan wordt een voorstel voor 
het vervolg gedaan. Deze is naar verwachting eind 2018 gereed. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris. 
Peter den Oudsten Peter Teesink 



Schriftelijke vragen ex Art 41 RvO 
PVDA 
CRONINCEM 

Aan: Het college van B&W van Groningen 

Betreft: Sluiting Testlab Noord-Nederland 

Datum: 21 mei 2018 
Geacht College, 

ledereen in Groningen dient in de gelegenheid gesteld te worden om veilig te kunnen vrijen. Dit 
betekent dat er sprake moet zijn van voldoende voorlichting en algemeen toegankelijke informatie voor 
hen die dit nodig heeft. De mogelijkheid tot veilig vrijen betekent ook het beschikken over de 
mogelijkheid om een SOA-test te laten doen. Een lage drempel om een SOA-test te kunnen doen is wat 
ons betreft bevorderlijk voor de seksuele gezondheid van de Stadjers. Door de barrières weg te nemen 
laten personen zich sneller testen en wordt zo verdere onnodige verspreiding van SOA's voorkomen. 

Recentelijk heeft GGD Groningen nog kritiek geuit op SOA-tests die door gebruikers uit de muur 
getrokken konden worden.^ De GGD gaf onder meer aan dat de uitslag van de tests wat hen betreft 
niet voldoende duidelijk zijn voor de gebruikers. SOAIDS Nededand geeft aan dat een groot deel van 
de thuistests onvoldoende betrouwbaar is.^ Het consumentenprogramma KASSA heeft recentelijk 
eveneens een uitzending gewijd aan de onbetrouwbaarheid van thuistests.^ De kosten van het doen 
van een SOA-test bij de huisarts kunnen oplopen tot 300 euro.'' 

In het licht van de bovenstaande ontwikkelen en overwegingen betreuren wij daarom het stopzetten van 
gratis SOA-test middels het Man tot Man Testlab van de GGD.^ Middels de website geeft het Testlab 
aan dat het niet meer mogelijk is om middels deze weg een gratis SOA-test aan te vragen. De GGD 
verklaart dat financiële tekorten hebben geleid tot het stopzetten van het Testlab. Het Testlab verstrekte 
voorheen snelle, betrouwbare, anonieme, en dus drempelvrije SOA-tests voor mannen die aangeven 
seksueel contact te hebben met mannen. 

Uit onderzoek van Sense^ blijkt dat het aantal SOA's onder de risicogroepen'' in het jaar 2017 is 
toegenomen.8 

' DvhN, 19 maart 2018, beschikbaar: hiip://v\ vvsv ,(.lvhii.nl/gi'oniiigcii/CiGD-kriiisch-(ip-.S()A-tcsi-die-net-als-
kr(ikoi-uil-(.lc-nuiur-lc-li'ekken-is-23012451 ,htinl (Laatst geraadpleegd, 20 mei 2018). 
- SOAIDS, besehikbaar: liilps://vv\vv\ ,s(iaiiids.nl/nl/soas/dc-soa-iesl/v\at-ko>i-hci (Laatst geraadpleegd. 20 mei 
2018). 

BNNVARA. beschikbaar: lmps://kassa.hnn\ ara,nl/i;eiiiisi/nieu\v /̂s(H^~doc-liei-/elf-tcsts-(inhetrou\vhaar. (Laatst 
geraadpleegd. 20 mei 2018) 
^ SOAIDS, beschikbaar: lmps://w\vv\,s(iaaids.nl/nl/soas/dc-soa-test/v\ai-ko>i-hci (Laatst geraadpleegd, 20 mei 
2018). 
^ Zie: liitps://vv v\\v ,inani>>inuiniCNilab.iil/ (laatst geraadpleegd, 20 mei 2018). 
* Sense is het centrum voor .seksuele gezondheid van de GGD's in Groningen en Drenthe. 
^ De risicogroepen bestaan uit jongeren tot 25 jaar. prostituees, allochtonen, en mannen die seks hebben met 
mannen. 
^ Zie: GGD Groningen, 10 april 2018, besehikbaar: lutp>://i;iid,!;ronin>icn,nl/scnse-noord-iicdcrland-U)cnanic-
Ixvdekers-en-mcor-siia-riMco îocpcn/ (Laatst geraadpleegd, 20 mei 2018) 



Vragen ex ART 38 RvO volgvel: 1 

1. Heeft het college kennis genomen van het stopzetten van het Testlab Noord-Nededand? 
2. Is het college actief door de GGD ingelicht over het stopzetten van het Testlab, zo ja, heeft de 

GGD haar overwegingen met het college gedeeld inzake het stopzetten van het Testlab? Zo ja, 
kan het college de overwegingen van de GGD hieromtrent met ons delen? 

3. Kan het college aangeven wat de hoogte van de financiële besparing is die wordt gerealiseerd 
met het stopzetten van Testlab? Vindt het college dat deze besparing in verhouding is tot het 
extra risico voor de seksuele gezondheid van risicogroepen? 

4. Risicogroepen, waaronder jongeren onder de 25 jaar, kwamen in het verleden in aanmerking 
voor een gratis SOA test via de GGD. De website van GGD Groningen verwijst bezoekers op 
dit moment door naar de huisarts.^ Is het op dit moment nog mogelijk voor risigroepen om een 
gratis SOA-test te doen via de GGD? Zo ja, hoe lang zijn de wachtlijsten voor deze tests? 

5. Is het college van mening dat goede en betrouwbare SOA-tests binnen de Gemeente 
Groningen voldoende toegankelijk zijn? 

6. Verwacht het college dat personen zich minder laten testen op SOA's gezien de hoge 
financiële drempel van een betrouwbare SOA-test bij de huisarts, dan wel dat personen kiezen 
voor minder betrouwbare en goedkopere thuistests? 

7. Welke gevolgen voor de seksuele gezondheid van de bewoners van de stad Groningen denkt 
het college dat deze ontwikkelingen kunnen veroorzaken? 

8. Acht het college deze gevolgen aanvaardbaar? Zo nee, welke actie gaat het college 
ondernemen om SOA-tests voldoende toegankelijk te maken voor Groningers? 

Namens de fractie van de PvdA, Namens de fractie van de PvdD, 

M. van der Laan G. Kelder 

''GGD 


