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Seksuele gezondheid 2017

Cijfers en trends in soa’s en seksualiteitsvragen in de regio
IJsselland
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 11 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).

Soa-consulten* per gemeente
Dalfsen
Deventer
Hardenberg
Kampen
Olst-Wijhe
Ommen
Raalte
Staphorst
Steenwijkerland
Zwartewaterland
Zwolle
Buiten regio IJsselland

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

Totaal

68
830
66
122
57
38
96
27
65
39
1.233
90
2.731

* Deze vinden plaats in Zwolle en Deventer.

Vindpercentage soa in IJsselland 2017
Vind% soa
Chlamydia

Totaal vind%*

20,4%

2016

2017

15,4% 15,9%

Gonorroe

5,5%

4,6%

Syfilis

1,8%

2,1%

HIV

0,1%

0,5%

Hepatitis B

0,4%

0,4%

Het vindpercentage soa is in de regio IJsselland hoger dan in
Oost Nederland (18,9%) en ook hoger dan landelijk (18,4%).

*Het percentage clienten waarbij 1 of meer soa’s zijn gevonden

Bijeenkomst Prostitutie en mensenhandel
Er is in de loop van de jaren veel veranderd op het
gebied van wetgeving, de aanpak van de problematiek
rondom prostitutie en het bereiken van sekswerkers.
Dan is het goed om elkaar te informeren over wat er
speelt in de regio en in gesprek te gaan over waar
organisaties tegenaan lopen en vooral waar en hoe
organisaties elkaar kunnen vinden.
In totaal waren er ongeveer 60 professionals uit de regio
die met dit thema te maken hebben.
Er waren tijdens de bijeenkomst sprekers van GGD
IJsselland, de politie, Universiteit Maastricht en Proud.
Een mooie, interactieve en verbindende bijeenkomst.
Mooi en belangrijk dat de GGD deze rol pakt!

Regenboog challenge
op coming out day
Wij vinden het van belang dat
wij als organisatie coming out
day steunen en laten zien dat
wij gelijkheid en aandacht voor
seksuele diversiteit hoog in het
vaandel hebben staan. Daarom
hijsen wij elk jaar op coming out
day de regenboogvlag. In 2017
hebben wij de regenboog challenge
bedacht.
Wij hebben alle middelbare scholen
in onze regio uitgedaagd om
samen met ons de regenboogvlag
te laten wapperen. We hebben
van te voren elke middelbare
school een vlag opgestuurd met
een begeleidende brief. Het doel
was om op 11 oktober zo veel
mogelijk regenboogvlaggen te
laten wapperen in regio IJsselland.
Hopelijk doen er volgend jaar nog
meer scholen mee!

WIST JE DAT-jes
uit onderzoek Seks onder je 25ste

Seks onder je 25ste is een grootschalig onderzoek dat in onze regio
onder jongeren van 17-25 jaar is uitgevoerd.

Met 18,4 jaar
heeft 50% van
de jongeren
geslachtsgemeenschap
gehad.

16% van de meisjes
en 19% van de jongens
heeft wel eens een
naaktfoto of seksfilmpje
van zichzelf naar iemand
verstuurd.

47% van de jongeren
heeft wel eens een datingapp gebruikt.

Preventieve activiteiten op het gebied van seksuele gezondheid
Wat doet GGD IJsselland?

Wie hebben we hiermee bereikt in 2017?

De GGD ondersteunt scholen in het geven van lessen
over seksuele- en relationele vorming bij risicogroepen en
toekomstige professionals.
In samenwerking met diverse MBO- en HBO scholen
organiseert de GGD peer-to-peer projecten met als doel om
studenten op te leiden tot voorlichters.

350 jongeren zijn door de preventiemedewerkers zelf
bereikt.
59 MBO studenten zijn getraind en 150 studenten zijn
voorgelicht.

6 HBO studenten zijn opgeleid en hebben 3.500
jongeren bereikt tijdens de promotionele acties.

De GGD geeft deskundigheidstrainingen rondom
relationele en seksuele vorming aan internediairs die
werken met de doelgroep jongeren.

140 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.

4.000 jongeren zijn bereikt tijdens de Valentijnsactie,

We Can Young (Zwolle) is een project om jongeren
respectvol met elkaar te leren omgaan en zich bewust te
laten zijn van grenzen als het gaat om seks en relaties.
Voor meer informatie kun je terecht bij:

Zomeracties, Paarse Vrijdag en Wereld Aids Dag.

300 jongeren zijn via We Can Young bereikt.
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