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Doelstellingen Nationaal soa
hiv-plan 2012-2016

1. In 2015 is het percentage van jongeren 
dat risico heeft gelopen en dat zich 
jaarlijks op chlamydia laat testen ten 
minste gelijk gebleven aan 2010.

2. In 2015 is condoomgebruik onder jongeren 
bij de eerste geslachtsgemeenschap ten 
minste gelijk gebleven aan 2010.

3. In 2015 is het percentage MSM met hiv 
dat niet op de hoogte is van zijn hiv- sta-
tus afgenomen ten opzichte van 2008.

4. In 2015 is het percentage onbeschermde 
anale seks (in de laatste 6 maanden) 
onder jonge MSM met losse partners 
afgenomen ten opzichte van 2010. 

5. In 2015 is het percentage mensen met 
hiv onder etnische minderheden, met 
name sub-Sahara Afrikanen en mensen 
afkomstig uit het Caribische gebied, dat 
niet op de hoogte is van zijn hiv-status, 
afgenomen ten opzichte van 2008.

6. In 2015 is correct en consequent 
condoomgebruik onder met name 
jongeren uit etnische minderheden 
toegenomen ten opzichte van 2010. 

7. In 2015 worden mensen met hiv in een
 vroeger stadium van de infectie 

gediagnosticeerd en komen zij sneller in 
zorg ten opzicht van 2010. 

8. Tot 2015 wordt ten minste gestreefd 
naar handhaving van de huidige 
surveillance van antibioticaresistentie bij 
gonorroe. 

9. Vanaf 2012 wordt de herziening van het 
leefstijlbeleid op het gebied van seksuele 
gezondheid doorgevoerd. 

10. In 2013 zijn vergaande aanpassingen 
uitgewerkt ten behoeve van het 
aanvullende karakter en de financiële 
houdbaarheid van de regeling aanvul-
lende seksuele gezondheidszorg.

11. In 2013 wordt de geïntegreerde aan- 
 vullende seksuele gezondheidszorg 

geëvalueerd met het oog op de toekom- 
stige inrichting van deze voorzieningen. 

12. Uiterlijk 2015 is geëvalueerd of preventie 
voldoende aan de orde komt in richt- 

 lijnen en praktijk binnen de reguliere en 
aanvullende curatieve soa-zorg.

13. Er is meer aandacht voor regelmatig 
evaluatie van richtlijnen en toetsing 
binnen aanvullende en reguliere zorg. 
Toetsing binnen de aanvullende zorg 
vindt plaats in het kader van inter-

 collegiale visitaties.
14. Tot 2015 wordt de samenwerking tussen 

thema-instituten en GGD’en nog meer 
onderdeel van de dagelijkse praktijk in 
de aanpak van soa/hiv-preventie en 
-bestrijding. 
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