Amsterdam, 01-11-2019
Geachte collega,
Er spelen diverse zaken op het gebied van seksuele gezondheid, waarover we u middels deze
nieuwsbrief graag informeren.
Bereikbaarheid soa-polikliniek
Door grote drukte op de soa-polikliniek van de GGD Amsterdam kan momenteel niet iedereen een
afspraak krijgen voor een soa test consult. Dit geldt ook voor mensen die eerder wel een afspraak
konden maken. Een van de redenen hiervoor is de grote vraag naar consultplekken. We zijn daarom
genoodzaakt om meer cliënten dan we gewend waren te adviseren om via hun huisarts te testen. We
vragen hiervoor uw begrip. Intercollegiaal overleg met een van onze artsen is altijd mogelijk op
telefoonnummer 020 555 5665 (dagelijks van 8:30 tot 17:30 uur, behalve tussen 12:30 en 13:30)
Pre-expositie profylaxe (PrEP)
We zijn bij de GGD Amsterdam sinds
september 2019 gestart met PrEPzorg in het kader van de landelijke
pilot. In dit vijfjarige programma
wordt pre-expositie profylaxe (PrEP)
aangeboden om hiv infecties te
voorkomen. In het programma bij de
GGD Amsterdam wordt de medische
begeleiding gratis aangeboden (incl.
soa-testen, nierfunctie, counseling).
Voor PrEP-tabletten betalen cliënten
€7.50 per 30 pillen. Hoewel we ernaar
streven om iedereen die een indicatie
heeft voor PrEP deel te laten nemen
aan het programma, hebben we bij de
GGD Amsterdam beperkte capaciteit.
Daarom hebben we besloten onze
PrEP-zorg voor mannen die seks
hebben met mannen of transgender
personen voor wie PrEP moeilijk
verkrijgbaar of toegankelijk is te
prioriteren. Hierdoor kan het mogelijk
langer duren voordat iemand zonder
prioriteit bij de GGD Amsterdam
terecht kan.

Om PrEP toegankelijk te maken voor iedereen die daar een indicatie voor heeft, hopen we dat
Amsterdamse huisartsen PrEP-zorg willen en/of blijven verlenen. Voor vragen over PrEP kunt u terecht
bij Kenneth Yap, arts soapolikliniek en medische supervisor PrEP-zorg. Mailen kan naar
prep@ggd.amsterdam.nl of bellen naar 020 555 5665. Voor meer informatie over het PrEP programma
bij de GGD Amsterdam zie deze link naar de GGD-website. Cliënten kunnen zich ook via deze website
aanmelden voor PrEP-zorg via de GGD Amsterdam.
Ter informatie: Elaa is gestart met een pilot vergoedingsregeling voor Amsterdamse huisartsen die PrEP
voorschrijven. Klik op de link voor meer informatie: https://www.elaa.nl/actueel/45-chronische-zorg/688pilot-prep-amsterdamse-huisartsen
Sense
De soa-polikliniek van de GGD Amsterdam biedt naast soa-hulpverlening ook seksualiteitshulpverlening
aan jongeren tot 25 jaar, Sense geheten. Soa- en Sense zorg zijn geïntegreerd in het consult seksuele
gezondheid. We willen u graag informeren over wat deze hulpverlening inhoudt.
Wat is Sense?
Onder Sense verstaan we alle aanvullende seksualiteits-hulpverlening voor jongeren onder de 25 jaar bij
de GGD’en. De basis hiervan is de Sense-website met betrouwbare informatie over seksualiteit. Als
jongeren hier geen antwoord op hun vraag vinden, is er de mogelijkheid tot laagdrempelig mailen,
bellen of chatten met een hulpverlener. Een andere mogelijkheid is een afspraak maken bij de GGD voor
een face-to-face gesprek. Het Sense-spreekuur is een laagdrempelig spreekuur voor jongeren met
vragen over soa’s, anticonceptie, seksualiteit, seksueel geweld of (ongeplande) zwangerschap. Sense is
eerstelijns zorg aanvullend aan de zorg door de huisarts, bedoeld voor jongeren onder de 25 die niet naar
een huisarts kunnen of willen gaan. In elk consult wordt besproken of de huisarts via een brief op de
hoogte gesteld mag worden van het behandeladvies. Tijdens deze consulten wordt informatie en advies
gegeven en zo nodig lichamelijk onderzoek gedaan, medicatie voorgeschreven of een verwijsadvies
gegeven naar een specialist (altijd via de huisarts). De Sense-spreekuren worden uitgevoerd door
verpleegkundigen Seksuele Gezondheid van de GGD onder supervisie van een arts-seksuoloog. Sensespreekuren worden al sinds 2010 uitgevoerd door de GGD Amsterdam op de soa-polikliniek aan het
Weesperplein.
Safiera, 19: ‘Ik wilde weten welke vorm van anticonceptie voor mij het beste was, maar was als de dood dat
mijn ouders hierachter zouden komen. Op het spreekuur in Nieuw-West kreeg ik een gesprek met de
verpleegkundige. Samen hebben we alle opties doorgenomen. Uiteindelijk heeft de arts-seksuologe op de
soa-polikliniek mijn spiraal gezet’
Desmond, 20: ‘Ik kom altijd snel klaar tijdens de seks en wilde weten wat ik hieraan kan doen. Toen ik het
antwoord niet kon vinden op de website ben ik naar het spreekuur in Nieuw-West gegaan. De
verpleegkundige gaf me tips en oefeningen’.
Waar en wanneer?
 Centrum: Soa-polikliniek, Weesperplein 1,
(alleen op afspraak)
 Nieuw-West: Ouder- en Kindteam Geuzenveld & Slotermeer (De Honingraat),
Slotermeerlaan 103.
Vrijdagmiddag op afspraak tussen 14.00 - 17.00 uur. Inloop tussen 14.00 – 16.00 uur.
 Noord: Jongeren Informatie Punt (JIP), Termini 22.
Maandagmiddag op afspraak en inloop van 14.00-17.00 uur.
 Zuidoost: Ouder- en Kindteam Gaasperdam, Reigersbos 309
Donderdag en vrijdagmiddag op afspraak tussen 14.00 uur en 16.30 uur, Inloop tussen 14.00
en 16.00.

Voor het maken van een afspraak of meer informatie over de spreekuren en Sense, zie hiervoor
de websites: https://www.ggd.amsterdam.nl/infectieziekten/soa-hiv-sense/jongeren-spreekuur-25-jaar(sense)/ en https://www.sense.info/
Soa en Sense-spreekuur in Amsterdam Nieuw-West
De Soa-Sense spreekuren in Amsterdam Zuid- Oost en in Noord lopen al enkele jaren. Het spreekuur in
Nieuw-West willen we graag extra onder de aandacht brengen. Het Soa en Sense-spreekuur in NieuwWest bestaat nu ruim een jaar en wordt goed bezocht door cliënten die daarvoor een afspraak maken
via onze GGD website. Maar naast dit spreekuur volgens afspraak zijn er ook altijd een aantal inloop
plekken beschikbaar. Voor jongeren uit Amsterdam Nieuw-West die moeite hebben met het maken van
(of het zich houden aan) afspraken kan dit een goede optie zijn. Mogelijk kunt u hen hierop
attenderen of hiernaar verwijzen.
Graag informeren wij u verder over de mogelijkheden van onze spreekuren en eventueel
verdere samenwerking. Wij kunnen u voorzien van posters en flyermateriaal voor in uw praktijk.
Mocht u hier een afspraak voor willen inplannen horen wij dit graag. Als u iemand wilt doorverwijzen
kunt u ons het best per mail bereiken.
Met vriendelijke groet,
Mirjam van der Wees, verpleegkundige seksuele gezondheid en Sense coördinator
T 020 555 5894
M 06 1035 9826
mvdwees@ggd.amsterdam.nl

