Soa en seksualiteit
GGD KENNEMERLAND

SEKSUALITEIT EN SENSE VOOR
JONGEREN T/M 24 JAAR

Postbus 5514
2000 GM Haarlem
Telefoon 023 789 16 00

Soms is het moeilijk om vragen over
seksualiteit met je huisarts te bespreken.
Daarom is er het SOA-Sense spreekuur. Je
kunt op het SOA-Sense spreekuur terecht
voor een soa-test, anticonceptie en voor
vragen over seksualiteit (zoals pijn bij het
vrijen of erectieproblemen), seksueel
geweld of ongewenste zwangerschap.
Hoe verloopt een Sense-consult?
Als je op het Sense-spreekuur komt, heeft
de verpleegkundige eerst een gesprek met
je waarin je vragen beantwoord worden en
je advies kunt krijgen. Zij kan, naast het
afnemen van een soa-test, je ondersteunen
bij het maken van een keuze over anticonceptie, je helpen bij het nemen van een
beslissing bij een ongewenste zwangerschap
of je doorverwijzen naar een seksuoloog,
dermatoloog of gynaecoloog.
Een bezoek aan het Sense-spreekuur is
voor jongeren tot en met 24 jaar. Het
bezoeken van het spreekuur is kosteloos.

Meer informatie vind je op de website:
www.ggdkennemerland.nl.

SOA-SENSE SPREEKUUR
IN HOOFDDORP, HAARLEM
EN HEEMSKERK
Spreekuur op afspraak voor jongeren
tot en met 24 jaar.
Voor vragen of het maken van een
afspraak kun je bellen met telefoonnummer 023 789 16 10
(op werkdagen 09.00 - 11.00 uur).
Ook is het mogelijk om online een
afspraak te maken.
Kijk voor een actueel spreekuuraanbod en het online maken van een
afspraak op www.ggdkennemerland.nl.
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en spreekuren

Soa en seksualiteit
GGD Kennemerland geeft voor
lichting en informatie over soa
en seksualiteit. De GGD biedt de
mogelijkheid om je op soa en hiv te
laten testen. In deze folder lees je
hier meer over.

Soa-klachten kunnen zijn:
• meer (of andere) afscheiding uit vagina,
penis, of anus
• blaasjes, wondjes, zweertjes of wratjes op
of rond de vagina, penis of anus
• branderig gevoel bij het plassen

Soa
Soa staat voor seksueel overdraagbare
aandoeningen. Als ze niet tijdig behandeld
worden, kunnen soa tot ernstige gezondheidsproblemen leiden. Een kenmerk van
veel soa is dat ze niet direct opgemerkt
worden, omdat er vaak geen duidelijke
klachten zijn of deze zich soms pas laat
openbaren. Wie besmet is, kan bij een
volgend onbeschermd seksueel contact
de soa doorgeven aan de partner.

Heb je onveilig gevreeën of ben je gewaarschuwd voor een soa? Ook als er geen
klachten zijn, is het belangrijk om je te laten
testen. Voor een betrouwbare testuitslag
moet de chlamydia- en gonorroetest
minstens twee weken na het seksuele
contact plaatsvinden. Voor hiv, hepatitis B
en syfilis is dit drie maanden.

Wanneer een soa-test?
Er zijn verschillende aanleidingen om een
onderzoek te laten doen naar soa of hiv.
Het kan zijn dat je onveilig gevreeën hebt,
veel wisselende partners hebt, gewaarschuwd
bent voor een soa, of soa-klachten hebt.

Hoe verloopt een soa-test?
Aan een soa-onderzoek of hiv-test gaat
altijd een persoonlijk gesprek vooraf, waarbij
gekeken wordt naar de mogelijke risico’s op
soa die je gelopen hebt. De verpleegkundige
overlegt met je welke soa getest worden.
Voor onderzoek naar hiv, syfilis en hepatitis
B wordt bloed afgenomen. Onderzoek
naar chlamydia en gonorroe wordt bij de
man gedaan via urine en bij de vrouw met
een zelf af te nemen vaginaal wattenstokje.
Bij klachten vindt zonodig lichamelijk
onderzoek plaats en wordt in sommige
gevallen de test afgenomen door de
verpleegkundige of arts.

SOA-SPREEKUREN
Alle spreekuren zijn op afspraak en
uitsluitend voor risico- of doelgroepen.
Voor het maken van een afspraak
kun je bellen naar telefoonnummer
023 789 16 10, op werkdagen van
09.00 tot 11.00 uur of kijken op
www.ggdkennemerland.nl.

Uitslag en behandeling
De uitslag van het onderzoek is na ongeveer
een week bekend. Mocht er een soa bij je
gevonden zijn, dan wordt zo snel mogelijk
een afspraak met je gemaakt voor de
behandeling.
Hiv-sneltest
Heb je een groot risico op hiv gelopen of
maak je je veel zorgen, dan is het ook
mogelijk een hiv-sneltest te doen.
De test wordt gedaan door middel van een
vingerprikje. De uitslag is binnen een half
uur bekend. Voor een betrouwbare
testuitslag is het belangrijk dat de hivsneltest
minimaal drie maanden na het risicocontact
uitgevoerd wordt. De hiv-sneltest wordt
direct afgerekend en kost € 25,-.*

Waar kan ik me op soa/hiv laten testen?
GGD Kennemerland houdt soa-spreekuren in
Haarlem, Hoofddorp en Heemskerk. De
soa-zorg van de GGD is een aanvulling op de
huisartsenzorg. Mensen die tot een bepaalde
risico- of doelgroep behoren kunnen anoniem
en gratis getest worden op alle locaties.
Voor wie is de soa-poli?
Enkele van deze risico- of doelgroepen zijn:
• jongeren tot en met 24 jaar
• mensen met soa-klachten
• mannen die seks met mannen hebben
• prostituees
• mensen die voor soa gewaarschuwd zijn
• mensen met veel wisselende contacten
* Kijk voor de laatste tarieven op
www.ggdkennemerland.nl.

Locatie Hoofddorp
(naast het Spaarneziekenhuis)
Spaarnepoort 5
2134 TM Hoofddorp
Locatie Haarlem
Zijlweg 200
2015 CK Haarlem
Locatie Heemskerk
Duitslandlaan 3
1966 XA Heemskerk

TELEFONISCH
SOA-SPREEKUUR
Voor het maken van een afspraak,
vragen of een persoonlijk advies
kun je op werkdagen tussen 9.00 en
11.00 uur bellen met 023 789 16 10.
Voor meer informatie over het
soa-spreekuur en de soa-test:
www.ggdkennemerland.nl.

Andere websites met meer informatie
over soa, hiv, veilig vrijen, seksualiteit en
anticonceptie:
www.soaids.nl en www.sense.info.

