
FAQ’s over de nieuwe regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg 
 
Wat wordt verstaan onder het criterium ‘afkomstig uit soa-endemische 
gebieden’? 
Hieronder worden personen verstaan die zelf, en/of waarvan (één van beide) ouders 
geboren zijn in een soa-endemisch gebied ( dit zijn Suriname, Nederlandse Antillen, 
Turkije, Marokko, Afrika overig, Zuid-Amerika overig, Azië en Oost Europa).  
Dus zowel 1e als 2e generatie migranten uit soa-endemische gebieden vallen 
hieronder. Voor een compleet overzicht van de soa-endemische landen: 
http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/Soa
/Documenten_ASG/Functies/Lijst_soa_hiv_endemische_landen 
 
Wat wordt verstaan onder het criterium ‘seksuele voorkeur’? 
Het gaat hierbij om de aard van de seksuele contacten: dus voor mannen: seks met 
mannen (~homo), seks met vrouwen (~hetero), seks met zowel mannen als  
vrouwen (~bi). 
Helptekst SOAP per januari 2012: “Seksuele voorkeur wordt vaak tijdens het gesprek 
duidelijk. Het gaat hierbij vooral om feitelijk seksueel gedrag, dus de aard van de 
seksuele contacten. Er moet dus duidelijk worden gevraagd naar seks met mannen, 
vrouwen of beide”.  
 
Wat wordt verstaan onder het criterium ‘soa-gerelateerde klachten’? 
Klinische indicatie, onder andere anogenitale jeuk, veranderde afscheiding, 
afscheiding plasbuis, pijn bij plassen, kleine beetjes plassen, pijn/steken bijballen, 
blaasjes, zweertjes, wratjes, pijn bij/aan anus, keelklachten, pijn/steken onderbuik, 
contactbloedingen, pijn bij/na vrijen, veranderde menstruatie. 
 
Wat wordt verstaan onder het criterium ‘prostituee/prostituant’? 
Hieronder worden personen verstaan, die betaald (gekregen) hebben voor seks in de 
afgelopen 6 maanden. 
 
Wat wordt verstaan onder het criterium ‘partner doelgroep’? 
Hieronder worden personen met een partner uit de doelgroep MSM, prostituee, 
prostituant of soa-endemisch gebied verstaan. 
 
Wat wordt verstaan onder het criterium ‘gewaarschuwd’? 
Hieronder worden personen verstaan die gewaarschuwd zijn door (ex-)partner, 
verpleegkundige of arts voor een soa; hieronder worden alle soa verstaan.  
Helptekst SOAP per januari 2012:” Persoon is gewaarschuwd door (ex-)partner, 
verpleegkundige of arts voor een soa.” 
 
Wat wordt verstaan onder het criterium ‘alléén jong’? 
Hieronder worden personen verstaan die jonger dan 25 zijn, én: 
 geen MSM zijn; 
 geen soa-gerelateerde klachten hebben; 
 geen prostituee/prostituant zijn; 
 niet gewaarschuwd zijn voor soa; 
 niet 3 of meer sekspartners gehad hebben in de laatste 6 maanden; 
 niet geboren zijn in soa-endemisch gebied, en beide ouders ook niet geboren 

zijn in soa-endemisch gebied (dus geen 1e of 2e generatie migrant afkomstig 
uit soa-endemisch gebied); 

 geen partner hebben uit de doelgroep.  
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Wat wordt verstaan onder ‘gevonden soa’?  
Hieronder worden de volgende soa gerekend: Chlamydia, gonorroe, syfilis, hiv en/of 
infectieuze hepatitis B.  
 
Hoe wordt het vindpercentage berekend?  
Aantal consulten waarin één (of meer) soa (zoals hierboven genoemd) wordt 
gediagnosticeerd/ totaal aantal uitgevoerde consulten. 
 
Wat is het testbeleid bij personen die alléén jong zijn?  
Deze personen worden in eerste instantie alleen op chlamydia getest. Indien negatief 
 geen vervolg. Indien positief  ook (in elk geval) gonorroe, syfilis en hiv test 
aanbieden. 
Note: Indien met lab is uitonderhandeld dat gonorroe en eventueel trichomonas in 
dezelfde PCR getest worden, dient dit vooraf aan de cliënt gemeld te worden. 
 
Hoe is het testbeleid voor het testen op meerdere locaties in 2012 geregeld? 
Hierin zijn geen veranderingen ten opzichte van vorige jaren. 
 
Wat gebeurt er als een cliënt  <25 jaar (geldt enkel voor de groep alléén jong) 
weigert of niet terugkomt na positieve CT-test?  
Vergoeding volgt voor CT-diagnostiek (€48) en gevonden CT (€639). 
 
Wat gebeurt er als bij een cliënt <25 jaar (geldt enkel voor de groep alléén jong) 
alleen een GO wordt gevonden (en met lab is onderhandeld dat GO altijd samen 
met CT wordt getest)? 
Vergoeding volgt voor diagnostiek (€48) en gevonden GO (€639). 
 
Wat gebeurt er als een cliënt <25 jaar (geldt enkel voor de groep alléén jong) een 
(ex-) partner heeft met 3 of meer verschillende sekspartners in <6 maanden? 
Alleen CT-test in eerste instantie, indien positief hele pakket (CT, GO, SYF, HIV) 
testen. 

Wat gebeurt er als een cliënt <25 jaar geboren is in Nederland, maar één of 
beide ouders in soa-endemisch gebied (2e-generatie allochtoon) geboren zijn? 

Het hele pakket (CT, GO, SYF, HIV) moet worden getest. 
 

Wat gebeurt er als een cliënt <25 jaar een (ex-)partner heeft met genitale 
klachten? 

Indien de cliënt gewaarschuwd is door deze (ex-)partner hele pakket (CT, GO, 
SYF, HIV) testen.  

Wat gebeurt er als een cliënt <25 jaar een (ex-)partner heeft met een soa anders 
dan de big-5? 

Als deze cliënt is gewaarschuwd voor 'een' soa (ongeacht welke) door deze partner, 
dient alles getest te worden (CT, GO, SYF, HIV). 

Wat gebeurt er als een cliënt <25 jaar, plus andere criteria, alleen getest wordt 
op CT? 

Er volgt geen vergoeding. 
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