
2021 11 19 Beantwoording technische vragen soa’s en capaciteit GGD

Ontvangen van Steven Bosch (fractielid Student & Stad), op 15/10/21.
Schuingedrukte tekst = verwoording van raadslid zoals ontvangen in de mail. 

Inleidend stukje voor vragen: 
Het  RIVM  verleent  namens  het  ministerie  van  VWS subsidie  voor  regeling  Aanvullende  Seksuele  
Gezondheidszorg  (ASG).  Vanuit  deze  regeling  kunnen  risicogroepen  naar  de  GGD  voor  gratis  
aanvullende gezondheidszorg. De coördinerende GGD’en ontvangen sinds 2015 een gefixeerd bedrag  
voor alle activiteiten die binnen de ASG vallen. In regio Utrecht is dit structureel 43% minder per  
inwoner t.o.v. het gemiddelde budget per inwoner in de andere zeven coördinerende GGD regio’s.

1 Hoeveel ontvangt de regio Groningen per inwoner t.o.v. het gemiddelde budget per  
inwoner in de andere zeven coördinerende GGD regio’s? 

Het totale budget van de Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG) regeling van €36.415.965 
(2021) is verdeeld over de acht coördinerende GGD regio’s. Deze verdeling wordt gemaakt op basis  
van aantallen uit het verleden die ieder jaar minimaal geindexeerd worden. Vervolgens wordt de 
totale subsidie voor regio Noord-Nederland (€2.084.734 voor 2021) verdeeld over de drie noordelijke 
provincies. Regio Groningen ontvangt hiervan  €395.290 voor alle activiteiten genoemd in de ASG-
regeling.  De  tabel  geeft een  overzicht  van  de  verdeling  van  de  totale  subsidie  over  de  acht  
coördinerende GGD regio’s. 
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Wat is het aandeel gratis testen van alle testen die er in Groningen worden uitgevoerd?

Binnen de gemeente Groningen zijn er meerdere aanbieders van soa-testen. In eerste instantie is de  
huisarts de eerstaangewezen hulpverlener. Daarnaast zijn er andere, laagdrempelige voorzieningen 
beschikbaar zoals de Studentenarts en soa poli Noord. Tot slot functioneert de GGD als vangnet voor 
groepen met risico’s op soa-verspreiding wanneer reguliere voorzieningen ontoereikend zijn. 

Doordat er meerdere aanbieders zijn van soa-testen binnen de gemeente, is er geen totaaloverzicht 
beschikbaar van het aantal soa-testen dat op jaarbasis wordt afgenomen. Het aandeel gratis testen  
van alle testen uitgevoerd in Groningen kan dus niet berekend worden. Wel kan GGD Groningen 
aangeven hoeveel soa-testen worden uitgevoerd door de afdeling seksuele gezondheid. Dit waren in  
2019 en 2020 respectievelijk 3374 en 2180 (gratis) soa-consulten. In 2020 lag dit aantal lager dan het  
jaar ervoor i.v.m. de Covid-19 pandemie. 

De focus van GGD Groningen ligt vooral op het voorkomen van risico’s op soa’s, met name door  
preventieve maatregelen (condoomgebruik, voorlichtingen, seksuele gezondheid spreekuren etc.) te 
stimuleren. 
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VERDELING VAN DE ASG-SUBSIDIE OVER DE ACHT SENSE-REGIO’S

NOORD HOLLAND/FLEVOLAND €13.140.693
OOST NEDERLAND €5.118.904
NOORD-NEDERLAND €2.084.734
NOORDELIJK ZUID HOLLAND €3.320.981
ZUIDELIJK ZUID HOLLAND €4.559.176
ZEELAND/BRABANT €4.258.210
LIMBURG €2.301.184
REGIO UTRECHT €1.632.083

TOTAAL €36.415.965



3 Hoeveel  jongeren  uit  de  categorie  ‘personen  onder  de  25’  of  ‘personen  met  
klachten’ kunnen er per jaar terecht bij de GGD voor gratis testen? Hoe verhoudt dit zich tot  
betaalde testen.

De  afdeling  seksuele  gezondheid  van  GGD  Groningen  richt  zich  op  een  aantal  specifieke 
risicogroepen, waarbij personen onder de 25 jaar er één van is. De financiële middelden die GGD  
Groningen ontvangt vanuit het ministerie VWS voor o.a. het vroegtijdig opsporen en het behandelen  
van soa’s, wordt verdeeld over de verschillende risicodoelgroepen (zie ASG-regeling). 

Voor  de  groep  personen  onder  de  25  jaar  geldt  dat  er  momenteel  wekelijks  circa  25 
spreekuurplekken beschikbaar zijn. Op jaarbasis zijn dit zo’n 1300 consulten. 

Daarnaast is er wekelijks een spreekuur voor cliënten die door een arts gezien moeten worden i.v.m.  
hevige klachten. Op deze laatstgenoemde plekken kunnen naast personen onder de 25 jaar oud, ook  
cliënten uit andere doelgroepen geplaatst worden zoals mannen die seks hebben met mannen en 
sekswerkers. 

4 Wat zijn de mogelijkheden om extra gratis soa testen te bewerkstelligen?

Het deel van de subsidie dat beschikbaar is voor gratis soa-testen bij GGD Groningen is circa 50%. Als  
er meer gratis soa-onderzoeken worden verricht gaat dit  ten koste van preventie-activiteiten op  
andere  terreinen  van  seksuele  gezondheid  die  ook  verplicht  zijn.  Dit  zijn  activiteiten  gericht  op 
anticonceptie  en  het  stimuleren  van  condoomgebruik,  seksueel  grensoverschrijdend  gedrag,  en 
dergelijken.

Naast  personen  onder  de  25  jaar  wordt  er  ingezet  op  preventie  en  testen  bij  de  andere  
risicodoelgroepen  zoals  mannen  die  seks  hebben  met  mannen,  slachtoffers  seksueel  geweld, 
personen uit een soa-endemisch gebied en sekswerkers.
 

2


