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 Samenvatting 

Aanleiding 

 

Jaarlijks vinden in Nederland 60.000 nieuwe chlamydia-infecties plaats. Daarmee is 

chlamydia de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoening (soa). 

Chlamydia kan ook bij afwezigheid van symptomen overgedragen worden, en kan 

ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid, zoals verminderde vruchtbaarheid. 

Chlamydia is goed te behandelen. Preventie van chlamydia richt zich op het 

voorkomen van besmetting door het stimuleren van veilig vrijen en op (tijdig) testen 

nadat risico is gelopen. Met het project Chlamydia Screening Implementatie (CSI) is 

in de periode 2008-2010 in Nederland het effect van populatiebrede screening op 

chlamydia onder 16- tot 29-jarigen onderzocht. Door de relatief lage deelname van 

de doelgroep bleek de screening niet kosteneffectief. In een expertmeeting over 

chlamydiascreening op initiatief van ZonMw werd geconstateerd dat een andere 

aanpak van chlamydia nodig is, een die gebruikmaakt van de beschikbare 

gedragswetenschappelijke kennis. Tegen deze achtergrond vroeg ZonMw aan TNO 

en Universiteit Maastricht om een kennissynthese over de 

gedragswetenschappelijke stand van zaken met betrekking tot chlamydiapreventie 

uit te voeren. Deze kennissynthese beoogt kennis en ervaring uit wetenschap, 

beleid en praktijk te verbinden, om onderbouwde aanbevelingen te genereren die 

bijdragen aan de preventie van chlamydia. 

 

Methoden 

 

In deze kennissynthese zijn drie onderdelen te onderscheiden: 1) 

literatuurverkenning, 2) inventarisatie van het aanbod en 3) interviews met 

betrokkenen uit het veld. De gedragswetenschappelijke literatuur over 

condoomgebruik en testen op chlamydia/soa is ontsloten om informatie te vinden 

over a) determinanten van condoomgebruik (waarom gebruikt iemand wel/geen 

condooms) en testen op chlamydia (welke reden heeft iemand om zich [niet] te 

laten testen); b) methodieken en interventies die effectief zijn om condoomgebruik 

en testen op chlamydia te bevorderen. De interventiedatabase van het RIVM 

Centrum Gezond Leven (www.loketgezondleven.nl/interventies/i-database) vormde 

het vertrekpunt voor de inventarisatie van interventies ter preventie van chlamydia 

in Nederland. Deze is aangevuld met interventies uit lopende en afgeronde ZonMw-

projecten en met interventies die zijn aangedragen door betrokken stakeholders. 

Interventies werden geïncludeerd als zij zich richten op veilig vrijen en bevorderen 

van testen gericht op (een gedeelte van) de leeftijdsgroep van 12 tot 25/35 jaar. 

Daarnaast zijn 15 interviews gehouden met in totaal 25 personen werkzaam in 

beleid, onderzoek of praktijk van chlamydiapreventie op landelijk, regionaal of 

lokaal niveau. Met hen werd gesproken over wat er goed gaat en wat er beter kan 

in met name de organisatiestructuur, het interventieaanbod en de implementatie 

van chlamydiapreventie. Ten slotte werden de conceptaanbevelingen in een 

prioriteringsbijeenkomst met stakeholders gepresenteerd en bediscussieerd. 
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 Resultaten 

 

Literatuurverkenning – Voor het ontsluiten van determinanten van condoomgebruik 

werden 5 meta-analyses geïncludeerd. Beschikbaarheid van condooms, intentie om 

condooms te gebruiken en gemotiveerd zijn om zwangerschap te voorkomen waren 

matig tot sterk gecorreleerd met condoomgebruik; attitude, overtuiging dat 

condoomgebruik niet interfereert met de seksuele ervaring, sociale norm, eigen 

effectiviteit en intentie om te communiceren over veilig vrijen waren in ten minste 

één meta-analyse ook matig tot sterk met condoomgebruik gecorreleerd, maar niet 

in allemaal. Artikelen over methodieken om condoomgebruik te bevorderen (16 

meta-analyses) gaven aan dat interventies over het algemeen positieve resultaten 

laten zien. Effectieve elementen van interventies zijn het toepassen van 

argumenten met betrekking tot attitudes en vaardigheden, counseling en testen, 

tailoring op cultuur en gender, en het inzetten van een gelijke of expert als 

informatiebron. Dreigende argumenten werken averechts en de setting was 

nauwelijks van invloed op het effect.  

Vijf reviews en een Nederlandse studie beschreven determinanten van testen op 

chlamydia / soa. Risicoperceptie en aanmoediging of advies waren determinanten 

die in drie of meer reviews gerelateerd werden aan testgedrag. Risico-ontkenning, 

verplicht testen, angst voor stigma en discriminatie, kennis over opties voor testen 

en counselen en testfaciliteiten werden in twee reviews benoemd als voorspellers 

van testgedrag. Specifiek voor hiv-testen worden associaties gevonden met angst 

voor lange termijn consequenties van hiv+-status, benieuwd zijn naar hiv-status en 

ervaring met hiv. Over methodieken om testen op chlamydia te bevorderen werden 

3 reviews en 14 originele studies geïncludeerd. Effectief waren vooral interventies 

die thuistests aanboden, herinneringen verstuurden, of nieuwe klinische richtlijnen 

introduceerden.  

 

Interventieaanbod – Er werden 47 interventies geïncludeerd in deze 

kennissynthese. Slechts één hiervan, Lang Leve de Liefde, is erkend als ‘effectief’. 

Nog eens elf zijn erkend als ‘goed onderbouwd’. De twaalf erkende interventies 

richten zich allemaal op het bevorderen van condoomgebruik, twee van deze 

erkende interventies daarnaast ook op het bevorderen van het laten testen op soa 

voor specifieke doelgroepen (asielzoekers en MSM). Voor het algemene publiek 

zijn er geen erkende interventies gericht op testen. De erkende interventies richten 

zich veelal op cognitieve determinanten: kennis, attitude, eigen effectiviteit, en 

vaardigheden worden het meest geadresseerd. 

 

Stakeholders – De interviews zijn gebruikt voor het opstellen van de voorlopige 

aanbevelingen. In de prioriteringsbijeenkomst zijn deze besproken en werden nog 

een aantal aandachtspunten meegegeven: aansluiten bij wat er is, geïntegreerde 

benadering, verbinden primaire en secundaire preventie, aandacht voor bereik en 

implementatie van interventies en kennisvragen minder prioriteit dan (door-) 

ontwikkelvragen. Op basis hiervan zijn de aanbevelingen vastgesteld. 

 

Conclusies en aanbevelingen 

 

Kennislacunes 

Het overzicht van de reviews biedt aanknopingspunten voor verbetering van de 

Nederlandse praktijk als het gaat om relevante determinanten en effectieve 

methodieken die ingezet kunnen worden om condoomgebruik te bevorderen en 

testen op soa te stimuleren. De literatuur over het bevorderen van condoomgebruik 
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 is duidelijk verder gevorderd dan die over testen op soa (chlamydia). Dat leidt tot de 

volgende aanbevelingen: 

 Determinanten van condoomgebruik: Nieuw onderzoek naar determinanten van 

condoomgebruik heeft geen hoge prioriteit. Er zijn in Nederland immers al 

meerdere oorspronkelijke studies verricht, maar die zijn (nog) niet in 

internationale reviews vertegenwoordigd. 

 Determinanten van testen op soa/chlamydia: Verdergaand inzicht in de 

determinanten van testgedrag is gewenst. Daarbij moet tenminste onderscheid 

gemaakt worden tussen determinanten van hiv-testen versus overige soa-

testen. Uit de reviewstudies blijkt dat dergelijk onderzoek nog weinig is 

uitgevoerd, ook in Nederland. En voor zover beschikbaar beperken de studies 

zich overwegend tot hiv-testen onder MSM. De veronderstelling dat uitkomsten 

van die studies zondermeer generaliseerbaar zijn naar de overige risicogroepen 

voor chlamydia of andere soa, mag vooralsnog worden betwijfeld. 

 Interventies: De literatuur over effectieve interventies die condoomgebruik 

stimuleren biedt een helder overzicht. Het inzicht in effectieve elementen van 

interventies die testen op soa bevorderen is beperkt. Voor zowel 

condoomgebruik als testen is inzicht in (mogelijke) verschillen tussen 

belangrijke risicogroepen wat betreft effectiviteit van interventies en 

methodieken wenselijk. 

 

Aanbod in Nederland 

Er zijn veel interventies te vinden, maar slechts een beperkt deel daarvan is erkend 

als (in theorie) werkzaam. In dit erkende aanbod zijn diverse lacunes te vinden als 

het gaat om doel, doelgroep en setting. Dit leidt tot de volgende aanbevelingen: 

 Zorg voor een kwalitatief goed, dekkend en passend aanbod gericht op 

preventie van chlamydia voor de doelgroep van 12 tot 35 jaar. Houdt daarbij 

rekening met de volgende aanbevelingen: 

 Ontwikkel geen nieuw aanbod waar interventies en doorontwikkeling goede 

perspectieve bieden vanwege reeds bewezen implementeerbaarheid en 

(theoretische potentie op) effectiviteit. Waar relevant kan dit ook een 

doorontwikkeling richting aanpalende, nog niet bediende doelgroepen 

betekenen. 

 Sluit maximaal aan bij bestaande structuren, zoals het leerplankader 

gezonde leefstijl voor het onderwijs.  

 Verbind primaire en secundaire preventie. In de praktijk overlappen 

doelgroepen en de settings waarin zij zich bevinden. In een aantal 

interventies is dit dan ook al gerealiseerd. 

 Richt de interventies voor primaire preventie op de relevante determinanten 

voor condoomgebruik zoals uit deze kennissynthese en uit in Nederland 

uitgevoerde oorspronkelijke studies naar voren kwam. Hiervan wordt met 

name beschikbaarheid / aanwezigheid van condooms gemist in het 

erkende aanbod.  

 Maak (theoretische) werkzaamheid en daadwerkelijk bereik van 

veelbelovende al bestaande interventies inzichtelijk (evalueer op effectiviteit 

en implementeerbaarheid). 
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  Wacht op resultaten van nog in ontwikkeling zijnde interventies die voorzien 

in bestaande lacunes in het interventieaanbod alvorens nieuwe 

ontwikkelingen te initiëren: 

 Sociale media: o.a. de app Beter in Bed, Vrijlekker.nl 

 Gericht op testen voor het algemene publiek: o.a. Safe Friend en Safety 

Check.  

 

 Specifieke doelgroepen: er zijn er twee risicogroepen (op basis van de 

prevalentiecijfers van chlamydia en risicogedrag) waarvoor geen specifiek 

erkend aanbod beschikbaar is: 

 Antilliaanse jongens en meisjes, Surinaamse jongens en meisjes en 

Marokkaanse jongens.  

 18-plussers, met uitzondering van 18-plussers op het MBO. 

Breng eerst in kaart waar de mogelijke problemen zitten in het bereik van de 

bestaande interventies onder deze doelgroepen alvorens nieuwe ontwikkeling 

te starten. 

 

 Bereik en implementatie: Van de in Nederland beschikbare interventies is niet 

of nauwelijks iets bekend over bereik en implementatie, terwijl dit een even 

kritische effectconditie is als bewezen werkzaamheid. Monitor periodiek het 

beschikbare aanbod, om een meer gerichte beleidskeuze te kunnen maken 

tussen investering in verbeterde effectiviteit of verbetering van de 

implementatie.  
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 1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Jaarlijks vinden in Nederland 60.000 nieuwe chlamydia-infecties plaats. Daarmee is 

chlamydia de seksueel overdraagbare aandoening met de hoogste incidentie in 

Nederland (Trienekens et al., 2012; Van Bergen et al., 2005). Chlamydia kan 

ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid, zoals verminderde vruchtbaarheid 

en ontstekingen aan de geslachtsorganen. Ook bij afwezigheid van symptomen kan 

chlamydia worden overgedragen. De gevolgen voor de gezondheid en de 

overdraagbaarheid van chlamydia maken effectieve preventie en vroege opsporing 

en behandeling ervan raadzaam.  

 

Chlamydia komt relatief vaak voor onder jongeren tot 25 jaar. In 2012 was van alle 

vrouwen met chlamydia 77% jonger dan 25 jaar. Van de mannen met chlamydia 

was 42% jonger dan 25 jaar (RIVM, 2013). Deze cijfers tonen aan dat jongeren tot 

25 jaar een belangrijke doelgroep vormen voor chlamydiapreventie. Om het effect 

van populatiebrede screening op chlamydia te onderzoeken, heeft ZonMw in de 

periode van 2008 tot 2010 een grote proefscreening laten uitvoeren onder alle 16- 

tot 29-jarigen in drie regio’s (Chlamydia Screening Implementatie, CSI). Deze 

jongeren werden per brief uitgenodigd om een zelftestpakket te bestellen. Door de 

relatief lage deelname van de doelgroep bleek de screening niet kosteneffectief 

(Schmid et al., 2013). In een expertmeeting over chlamydiascreening die op 4 juni 

2013 plaatsvond op initiatief van ZonMw werd geconstateerd dat een andere 

aanpak van chlamydia nodig is, welke gebruikmaakt van de beschikbare 

gedragswetenschappelijke kennis op het gebied van chlamydiapreventie. Uit 

dezelfde bijeenkomst bleek echter dat die kennis in Nederland nog erg 

gefragmenteerd is. ZonMw vroeg TNO en Universiteit Maastricht om een 

kennissynthese over de gedragswetenschappelijke stand van zaken met betrekking 

tot chlamydiapreventie uit te voeren. 

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire preventie. Primaire 

preventie betreft het voorkomen van chlamydia-infectie; secundaire preventie 

betreft het vroegtijdig opsporen en behandelen ervan. In deze kennissynthese 

wordt de gedragswetenschappelijke kennis ten aanzien van primaire en secundaire 

preventie van chlamydia in kaart gebracht. Wat betreft primaire preventie richt deze 

kennissynthese zich op het belangrijkste gedrag ter voorkoming van chlamydia-

infectie: condoomgebruik. Het belangrijkste doelgedrag voor secundaire preventie 

is het laten testen op chlamydia-infectie. 

 

Op basis van een literatuuronderzoek en een veldverkenning beoogt het huidige 

project lacunes in de wetenschappelijke literatuur en in het huidige aanbod aan 

interventies ter bestrijding van chlamydia in Nederland in kaart te brengen. 

Intervention Mapping (Bartholomew et al., 2011) biedt een leidraad voor het 

systematisch beantwoorden van de onderhavige onderzoeksvragen en de opzet 

van dit rapport. Intervention Mapping omvat in totaal zes stappen. Stap 1 betreft het 

vaststellen van het gezondheidsprobleem en het daarmee verbonden risicogedrag 

en identificatie van (deel)populatie(s) met mogelijk een verhoogd risico. In het kader 

van deze opdracht zijn de uitkomsten van stap 1 grotendeels een gegeven: 

doelgedragingen zijn condoomgebruik en laten testen op chlamydia, waarbij 
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 jongeren tot 25 jaar de groep vormen met een verhoogd risico. Als onderdeel van 

stap 1 zal nog worden nagegaan of er reden is voor een nadere 

doelgroepsegmentatie, gegeven verschillen in risicoprofiel binnen deze groep. In 

stap 2 worden de determinanten van beide doelgedragingen (condoomgebruik en 

laten testen op chlamydia) in kaart gebracht. Stap 3 betreft het vaststellen van de 

methodieken die bij de betreffende doelgroep aangrijpen op de relevant gebleken 

gedragsdeterminanten. In stap 4 worden deze methodieken uitgewerkt naar 

concrete strategieën die uiteindelijk onderdeel uitmaken van 

interventieprogramma’s. In deze kennissynthese wordt nagegaan welke hiaten in 

het Nederlandse interventieaanbod aanwijsbaar zijn, gegeven de (inter)nationaal 

beschikbare kennis over determinanten van chlamydia-preventief gedrag en 

methodieken die daarop effectief aangrijpen. In stap 5 staat de implementatievraag 

centraal, met name de aansluiting van een mogelijk verbeterd preventieaanbod op 

de mogelijkheden en behoeften van het veld. Tenslotte wordt in stap 6 van 

Intervention Mapping de evaluatievraag gesteld. Deze valt echter buiten het bestek 

van deze aanvraag; in dit project worden immers geen nieuwe interventies 

ontwikkeld en geëvalueerd. In het onderhavige project worden de stappen van 

Intervention Mapping doorlopen uitsluitend op basis van beschikbare literatuur; er 

wordt niet systematisch nieuwe data verzameld, er zullen wel interviews 

plaatsvinden met beleids- en praktijkprofessionals met relevante ervaring op het 

gebied van chlamydiabestrijding.  

1.2 Doelstelling 

Het project heeft als doel om de huidige gedragswetenschappelijke kennis over 

determinanten en methodieken ter bevordering van chlamydia-preventief gedrag 

samen te brengen met de ervaring, mogelijkheden en behoeften van stakeholders 

in het beleid en de praktijk van de chlamydiapreventie onder Nederlandse jongeren. 

Het project resulteert in aanbevelingen voor verbetering en innovatie in 

gedragswetenschappelijk onderzoek, het interventieaanbod en de implementatie 

daarvan.  

1.3 Onderzoeksvragen 

De onderzoeksvragen hebben allen betrekking op de preventie van chlamydia bij 

jongeren in de leeftijd van 12 tot 25/35 jaar. 

1. Welke deelpopulaties vertonen verhoogd risicogedrag als het gaat om 

condoomgebruik en laten testen op chlamydia? 

2. Welke sociaalpsychologische determinanten liggen ten grondslag aan 

condoomgebruik en laten testen op chlamydia?  

3. Welke methodieken grijpen aantoonbaar effectief aan op condoomgebruik en 

laten testen op chlamydia? 

4. Op welke relevant gebleken gedragsdeterminanten richten de Nederlandse 

preventieve interventies zich en welke methodieken worden daarbij ingezet? 

5. Welke in de literatuur relevant gebleken gedragsdeterminanten en methodieken 

krijgen binnen de bestaande Nederlandse interventies (on)voldoende 

aandacht?  

6. Wat zijn in Nederland de succes- en faalfactoren bij de implementatie van 

interventies ter bestrijding van chlamydia?  
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 7. Welke behoeften aan verbetering bestaan binnen beleid, onderzoek en praktijk 

van de preventie van chlamydia in Nederland?  

8. Welke lacunes kunnen worden onderscheiden in de gedragswetenschappelijke 

kennis en de praktijk van chlamydiapreventie? 

 

 



 

 

TNO-rapport | TNO/LS 2014 R11489 | Oktober 2014  10 / 58  

 2 Methoden 

In deze kennissynthese zijn drie uitvoeringsfasen te onderscheiden: 1) 

projectinitiatie, 2) uitvoering: a. literatuuronderzoek, b. veldverkenning en 3) 

vaststellen en prioriteren van aanbevelingen. Deze fasen worden hier 

achtereenvolgens beschreven. 

2.1 Fase 1: Projectinitiatie 

Bij aanvang van het project is de projectstructuur opgezet. Er is een kerngroep 

geformeerd bestaande uit vertegenwoordigers van beleids-, onderzoeks-, en 

praktijkorganisaties op het gebied van chlamydiapreventie. Deze kerngroep heeft in 

de beginfase meegedacht over de aanpak van het project en de te betrekken 

professionals in fase 2 en 3 van deze kennissynthese. Naast het inwinnen van 

expertise van de kerngroep is daarmee voorgesorteerd op het verkrijgen van 

draagvlak voor de te ontwikkelen verbeteringsvoorstellen bij belangrijke 

stakeholders op het gebied van chlamydiapreventie in Nederland. 

2.2 Fase 2a: Literatuuronderzoek. 

Het doel van het literatuuronderzoek was om in kaart te brengen wat er in de 

internationale gedragswetenschappelijke literatuur bekend is over primaire en 

secundaire preventie van chlamydia.  

 

Zoekstrategie 

De literatuurverkenning is opgesplitst in de volgende vier thema’s: 

 Determinanten van condoomgebruik (primaire preventie). 

 Methodieken ter bevordering van condoomgebruik (primaire preventie). 

 Determinanten van laten testen op soa/hiv (secundaire preventie). 

 Methodieken ter bevordering van laten testen op chlamydia (secundaire 

preventie). 

 

Voor elk van deze vier thema’s is een aparte literatuurverkenning gedaan waarvoor 

de databases PsychInfo en PubMed zijn geraadpleegd. Voor de vier 

literatuurverkenningen golden enkele gemeenschappelijke exclusiecriteria. 

Daarnaast zijn voor elk van de literatuurverkenningen aanvullende criteria 

geformuleerd. De volgende exclusiecriteria golden voor alle vier de 

literatuurverkenningen: 

 Artikelen die meer dan tien jaar geleden zijn gepubliceerd. 

 Artikelen die niet peer-reviewed zijn. 

 Artikelen over specifieke doelgroepen die vanwege dagelijkse leefstijl 

aanzienlijk risico lopen op soa, bijvoorbeeld intraveneuze druggebruikers en 

prostituees; wel geïncludeerd zijn mannen die seks hebben met mannen (MSM) 

en doelgroepen van specifieke etnische/culturele achtergrond . 

 Artikelen over populaties die speciale (zorg)behandeling ondervinden, zoals 

zwangere vrouwen, populaties met geestelijke problemen, gevangenen, etc. 

 Artikelen over populaties in niet-Westerse landen (Westers = West Europa, 

Noord-Amerika en Australië).  

 Artikelen over intermediaire doelgroepen die geen uitkomstvariabelen bij de 

einddoelgroep meten. 
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  Artikelen die zich uitsluitend richten op mensen met hiv. 

 Artikelen in een andere taal dan Engels of Nederlands. 

 

De aanvullende criteria voor elk van de vier literatuurverkenningen zijn in Bijlage A 

aangegeven. Het belangrijkste aanvullende criterium voor de literatuurverkenningen 

met betrekking tot primaire preventie (determinanten én methodieken) was dat 

alleen meta-analyses werden geïncludeerd. De reden daarvoor was dat de 

literatuur over condoomgebruik zeer omvangrijk is. In de literatuurverkenning van 

de determinanten van condoomgebruik en laten testen op soa lag de nadruk op 

psychosociale en omgevingsdeterminanten. Artikelen die zich exclusief richtten op 

bijvoorbeeld demografische of gedragsdeterminanten (vorig gedrag als voorspeller 

van huidig gedrag) zijn buiten beschouwing gelaten, omdat deze weinig tot geen 

aangrijppunten bieden voor verandering middels gedragsinterventies. Uit de 

literatuurverkenningen met betrekking tot secundaire preventie bleek dat zeer 

weinig studies uitspraken deden over de determinanten van laten testen op 

chlamydia. Daarom is besloten dit deel van de literatuurstudie uit te breiden van 

studies naar determinanten van het laten testen op specifiek chlamydia naar 

reviews en meta-analyses over de determinanten van het laten testen op soa in het 

algemeen. De literatuurstudie naar interventies ter bevordering van het laten testen 

op chlamydia leverde juist weer veel resultaten op. Daarom is besloten daarin een 

selectie te maken aan de hand van het design: studies zonder controlegroep zijn 

geëxcludeerd. Alle gebruikte zoektermen en aanvullende zoekcriteria zijn te vinden 

in bijlage A. Naast de artikelen die uit de databases naar voren kwamen, zijn enkele 

hoog-relevante artikelen geïncludeerd die niet voldeden aan alle zoekcriteria, maar 

door projectleden of andere betrokkenen wel werden aangeraden. 

2.2.1 Dataextractie 

Uit de relevante artikelen is vervolgens data geëxtraheerd aan de hand waarvan de 

resultaten zijn geordend. Deze dataextractietabellen zijn te vinden in bijlagen B, C, 

D en E. De resultaten van de twee literatuurstudies naar determinanten zijn 

geordend naar het raamwerk van de theory of triadic influence (Flay & Petraitis, 

1994). Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen drie niveaus van determinanten: 

proximaal, distaal en ultimaat. Van proximale determinanten (bv., attitude, 

normatieve overtuigingen, eigen-effectiviteit) wordt aangenomen dat zij het meeste 

invloed hebben op specifieke gedragingen. Ultimate determinanten zijn factoren die 

te maken hebben met de achtergrond of omgeving van een persoon (bv. culturele 

omgeving en persoonlijkheid). Distale determinanten hebben meer persoonlijke 

relevantie dan ultimate determinanten, maar zijn nog wel algemeen van aard (b.v., 

kennis, waarden en sociale relaties). Van distale en ultimate determinanten wordt 

aangenomen dat zij een minder sterke invloed hebben op specifieke gedragingen, 

maar dat zij wel een indirecte impact hebben op meerdere gedragingen (Flay & 

Petraitis, 1994). In de resultaten van de twee literatuurstudies naar interventies is 

onderscheid gemaakt naar type interventie, setting en doelgroep. 

2.3 Fase 2b: Veldverkenning.  

Het doel van de veldverkenning was het in kaart brengen van (a) het huidige 

aanbod op gebied van de primaire en secundaire preventie van chlamydia in 

Nederland, (b) de succes- en faalfactoren die worden ervaren bij de implementatie 

daarvan, en (c) de behoeften die bestaan bij beleidmakers, onderzoekers en 

uitvoerders aangaande mogelijke verbetering van het bestaande aanbod en hoe 
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 zich dat verhoudt tot de verbeteringsvoorstellen die voortvloeien uit de huidige 

wetenschappelijke kennis op dit gebied. 

2.3.1 Beschikbaar aanbod in Nederland 

Allereerst wordt hier de structuur van soa-zorg en -preventie beschreven: de 

huisartsenpraktijk en de soa-poli’s. Het aanbod gericht op primaire preventie van 

chlamydia bestaat grotendeels uit interventies en lespakketten. De 

interventiedatabase van het RIVM/Centrum Gezond Leven (CGL)vormde het 

vertrekpunt voor de inventarisatie van interventies ter bestrijding van chlamydia in 

Nederland. Deze is aangevuld met interventies uit lopende en afgeronde ZonMw-

projecten en met interventies die zijn aangedragen door leden van de kerngroep of 

door professionals die benaderd zijn in de veldverkenning. Op basis van de input in 

de veldverkenning is bij de resultaten ook informatie opgenomen over het aanbod 

gericht op vroegtijdige opsporing van en laten testen op chlamydia: het aanbod bij 

de huisarts en vanuit de soa-poli’s. 

 

In de CGL-database is gezocht met de vrije zoekterm ‘soa’. Interventies zijn 

meegenomen in de inventarisatie indien zij voldeden aan de volgende kenmerken: 

 Primaire preventie of secundaire preventie: voorkómen van (her)infectie, of 

bevordering van testgedrag 

 Leeftijd doelgroep: van 10 tot 25, max. 35 jaar (maar range omvat dan ten 

minste ook <25 jaar) 

 Zowel hetero- als homoseksuele doelgroep 

 Interventie uitgevoerd in Nederland of ontwikkeld voor Nederlandse situatie 

 Alle erkenningsniveaus (zowel effectief, goed onderbouwd en goed beschreven 

als (nog) geen erkenning) zijn in eerste instantie meegenomen in de 

verkenning. 

 

Interventies gericht op heel specifieke doelgroepen, zoals intraveneuze 

drugsgebruikers en prostituees, of interventies gericht op de behandeling van 

chlamydia zijn geëxcludeerd. 

 

Vanuit ZonMw is een lijst met lopende en afgeronde projecten op het brede terrein 

van seksualiteit aangeleverd. Deze lijst werd doorgelopen op interventies die 

voldeden aan bovenstaande inclusiecriteria. Deze interventies zijn toegevoegd aan 

de lijst met interventies uit de CGL i-database indien ze daar nog niet in stonden. 

 

Van goed onderbouwde interventies (op basis van de CGL-erkenning) en effectieve 

interventies (op basis van effectonderzoek) is de interventiebeschrijving nader 

bekeken. Op basis daarvan is een overzicht gemaakt van de determinanten waarop 

in die interventies wordt ingespeeld en de methodieken die daartoe gehanteerd 

worden.  

2.3.2 Interviews met stakeholders en experts 

Vervolgens hebben interviews plaatsgevonden met professionals uit de kerngroep 

en vertegenwoordigers van relevante veldpartijen. Voor de selectie van 

professionals voor de interviews zijn de relevante praktijk- en beleidsorganisaties 

benaderd (o.a. GGD Nederland, GGD’en in grote steden en rurale gebieden, 

Rutgers WPF, Soa Aids Nederland, VWS en ZonMw). Binnen die organisaties is 

contact gezocht met professionals met expertise op het gebied van 
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 chlamydiabestrijding. Tevens is alle geïnterviewden gevraagd suggesties te doen 

voor andere professionals met relevante kennis. 

 

Tijdens de interviews is de professionals gevraagd de inventarisatie van 

interventies aan te vullen waar nodig en op basis van hun ervaring de mogelijke 

effectiviteit en uitvoerbaarheid van het huidige interventieaanbod te evalueren. De 

interviews hadden voornamelijk tot doel de succes- en verbeterpunten ten aanzien 

van de preventie van chlamydia in kaart te brengen. De specifieke focus van de 

interviews hing af van de expertise en ervaring, rol en functie van de respondent. 

2.4 Fase 3: Vaststellen en prioriteren van aanbevelingen 

In deze fase zijn aanbevelingen geformuleerd ten aanzien van primaire en 

secundaire preventie van chlamydia in Nederland. De conceptaanbevelingen zijn 

getoetst op relevantie en uitvoerbaarheid bij professionals afkomstig uit beleid, 

onderzoek en praktijk van soa-preventie.   

 

Aanbevelingen.  

Op basis van het literatuuronderzoek en de veldverkenning zijn aanbevelingen 

geformuleerd met betrekking tot 1) lacunes in de huidige gedragswetenschappelijke 

kennis met betrekking tot chlamydiapreventie (kennisvragen); 2) relevante 

determinanten waarop in het huidige aanbod aan interventies ter bestrijding van 

chlamydia nog niet wordt ingespeeld; 3) potentieel effectieve methodieken die nog 

niet in het huidige aanbod van primaire en secundaire preventie verwerkt zijn; 4) 

verbeterde implementatie van interventies ter bestrijding van chlamydia. 

 

Prioritering.  

De concept-aanbevelingen zijn in een workshop gepresenteerd aan de kerngroep 

en betrokken veldpartijen vanuit beleid, onderzoek en praktijk. Deze workshop had 

tot doel de relevantie van de aanbevelingen te toetsen aan de criteria belangrijkheid 

en uitvoerbaarheid. Ook beoogden we hiermee draagvlak voor de aanbevelingen 

van de studie te creëren onder de belangrijkste stakeholders in dit veld van 

preventie.  
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 3 Resultaten 

De resultaten zijn beschreven volgens de zes stappen die worden onderscheiden in 

Intervention Mapping (Bartholomew et al., 2011). Achtereenvolgens gaat het om: 

3.1 probleemanalyse, 3.2 determinanten van gedrag, 3.3 methodieken, 3.4 het 

interventieaanbod in Nederland en 3.5 succes- en faalfactoren bij implementatie. 

De zesde stap, evaluatie van lacunes in kennis en aanbod, wordt beschreven in het 

volgende hoofdstuk: conclusies en aanbevelingen. 

3.1 Stap 1: Probleemanalyse 

De probleemanalyse beschrijft de aard, omvang en spreiding van het centrale 

probleem, chlamydia, en twee daarbij betrokken gedragingen: condoomgebruik en 

laten testen op chlamydia.  

3.1.1 Centrale probleem: chlamydia 

Aard – Chlamydia is een seksueel overdraagbare aandoening (soa); dat wil zeggen 

dat een chlamydia-infectie wordt overgedragen door onbeschermd seksueel 

contact. Een chlamydia-infectie geeft vaak geen tot weinig klachten en is goed te 

behandelen. Een onbehandelde chlamydia-infectie kan ernstige gevolgen hebben, 

zoals verminderde vruchtbaarheid en ontstekingen aan de geslachtsorganen. Ook 

bij afwezigheid van symptomen kan chlamydia worden overgedragen. De mogelijke 

gevolgen voor de gezondheid en de overdraagbaarheid van chlamydia maken 

effectieve preventie en vroege opsporing en behandeling ervan raadzaam. Mensen 

bouwen geen immuniteit op tegen chlamydia en kunnen na genezing dus opnieuw 

een infectie oplopen. 

 

Omvang – Jaarlijks vinden in Nederland 60.000 nieuwe chlamydia-infecties plaats. 

Daarmee is chlamydia de soa met de hoogste incidentie in Nederland (Trienekens 

et al., 2012; Van Bergen et al., 2005). Het aantal gevonden chlamydia-infecties 

neemt toe, vooral onder jongeren. Het is onduidelijk of dit komt door een toename 

van het aantal testen en gevoeliger testmethoden of door een daadwerkelijke 

stijging (bron: multidisciplinaire richtlijn soa voor de tweede lijn). In de soa-centra 

werden in 2012 bijna 15.000 diagnosen chlamydia gesteld; bij de huisarts in 2011 

ruim 35.000. De cijfers bieden alleen zicht op het aantal diagnosen dat is gesteld bij 

mensen die zich hebben laten testen bij een soa-centrum of de huisarts. 

Chlamydia-infectie verloopt bij ongeveer 50% van de mannen en 70-90% van de 

vrouwen asymptomatisch (RIVM, 2013). Mede daarom zal niet iedereen die een 

chlamydia-infectie oploopt zich wenden tot de huisarts of soa-poli. Bovenstaande 

cijfers zijn dus een onderschatting van de werkelijke chlamydia incidentie. 

 

Spreiding – Zowel bij de soa-centra als bij de huisartsen betroffen de chlamydia-

diagnosen ongeveer even vaak mannen (resp. 52% van de diagnosen in de soa-

centra en 49% van die van de huisartsen) als vrouwen (resp. 48% en 51%). 

Chlamydia komt relatief vaak voor onder jongeren tot 25 jaar. De prevalentie van 

chlamydia wordt op basis van een bevolkingsonderzoek geschat op ca. 2,1% bij 

jongeren van 15-29 jaar. In 2012 was van alle vrouwen die in de soa-centra met 

chlamydia werden gediagnosticeerd 77% jonger dan 25 jaar, van de mannen die 

met chlamydia werden gediagnosticeerd was 42% jonger dan 25 jaar. Als mogelijke 

oorzaken voor het vaker voorkomen van chlamydia onder jonge seksueel actieve 
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 vrouwen worden grotere seksuele activiteit en wisselende partners genoemd, 

evenals het vaker voorkomen van ectropion van de cervix op jonge leeftijd (de Vries 

et al, 2012). Chlamydia komt relatief vaak voor onder heteroseksuelen: 67% van de 

mannen met een positieve chlamydiatest bij de soa-centra was heteroseksueel 

(RIVM, 2013). Risicogroepen voor chlamydia-infectie zijn mensen met een laag 

opleidingsniveau, specifieke etnische minderheden en mensen met een groot 

seksueel netwerk. In grote steden en onder Surinaamse en Antilliaanse 

bevolkingsgroepen worden vaker chlamydia-infecties vastgesteld. 

3.1.2 Primaire preventie van chlamydia: condoomgebruik 

Aard – Chlamydia kan worden voorkomen door veilig te vrijen. Dat houdt in dat bij 

vaginale of anale seks en bij pijpen een condoom wordt gebruikt of dat geen van 

beide partners een soa heeft en (onveilig) met een ander vrijt. Het gebruiken van 

condooms is dus het centrale gedrag als het gaat om de primaire preventie van 

chlamydia-infectie (en andere soa). 

 

Omvang – Bijna drie van de vier (74%) van de 12-25 jarigen met ervaring met 

geslachtsgemeenschap heeft door geen condoom te gebruiken risico gelopen op 

soa; in totaal gaat het om 34% van de jongens en 42% van de meisjes. Dit is 

waarschijnlijk een overschatting doordat een deel van de seksueel actieve jongeren 

geen risico loopt (bijvoorbeeld als het voor zowel de jongere als zijn/haar partner de 

eerste keer is dat ze seks hebben en er geen intraveneuze drugs zijn gebruikt). In 

de groep jongvolwassenen van 15-35 jaar met wisselende partners (12% van de 

mannen en 7% van de vrouwen) loopt circa 44% risico doordat zij niet altijd een 

condoom gebruiken; in totaal gaat het dan om 7% van de mannen en 6% van de 

vrouwen van 15-35 jaar (RIVM, 2014). 

 

Spreiding – Leeftijd en geslacht, opleidingsniveau en etniciteit. 

Leeftijd en geslacht: Het percentage jongeren dat ervaring heeft met seks neemt 

toe met de leeftijd: van 9% van de 12-14 jarigen, 43% van de 15-17 jarigen, 

driekwart van de 18-20 jarigen tot 88% van de 21-25 jarigen. Tot het 20e jaar gaat 

het om wat meer jongens dan meisjes. Van de seksueel actieve 12-25 jarigen 

gebruikt 1/3 van de jongens en 1/5 van de meisjes altijd een condoom; ongeveer 

een kwart doet dat nooit. In jongere groepen wordt vaker een condoom gebruikt 

dan in oudere leeftijdsgroepen en bij losse contacten vaker dan in vaste relaties.  

Opleidingsniveau: Er zijn nauwelijks verschillen in condoomgebruik tussen hoog- en 

laagopgeleide jongeren, maar laagopgeleiden hebben wel op jongere leeftijd en 

relatief vaker ervaring met seks en hebben vaker vier of meer sekspartners; onder 

volwassenen (15-70 jaar) met losse partners gebruiken laagopgeleiden (m: 40%, v: 

37%) minder vaak condooms dan hoogopgeleiden (m: 51%, v: 64%).  

Etniciteit 12-25 jaar: Antilliaanse jongens hebben relatief vaak onbeschermde seks 

en meerdere sekspartners; Antilliaanse meisjes hebben vaak meerdere 

sekspartners; zowel Antilliaanse jongens als meisjes testen vaker positief op soa 

(resp. 3,0 en 5,1% t.o.v. 0,5 en 1,0%). Surinaamse jongens en meisjes en 

Marokkaanse jongens hebben vaker meerdere sekspartners. Marokkaanse jongens 

gebruikten wel vaker dan Nederlandse jongens een condoom bij seks met de meest 

recente partner (resp. 50% en 31%) (RIVM, 2014). 
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 3.1.3 Secundaire preventie van chlamydia: testen op chlamydia 

Aard – Chlamydia kan vroegtijdig worden opgespoord door een chlamydia-test te 

doen vanaf twee weken nadat er risico is geweest op infectie (onveilig vrijen). Een 

chlamydia-test houdt meestal in dat er urineonderzoek wordt gedaan (mannen) of 

een uitstrijkje van de vagina wordt gemaakt (vrouwen). Deze tests kunnen worden 

afgenomen bij een soa-centrum (GGD) en bij de huisarts. 

 

Omvang en spreiding – In 2012 lieten ruim 120.000 mensen zich testen in de soa-

centra. Bij 12,2% van hen werd chlamydia gediagnosticeerd. Naar schatting werden 

bij de huisarts in 2011 ruim 203.000 soa-consulten gehouden, waarvan 53% bij 

vrouwen. In ruim 46% van de consulten werd een soa gevonden. Onder mannen 

was dat bij 47% van de consulten het geval; onder vrouwen bij 41% (RIVM, 2014; 

cijfers uit de LINH). Onderzoek van Goenee et al. (2012) naar condoomgebruik en 

testgedrag onder 15-71 jarigen in Nederland liet zien dat vrouwen vaker getest 

waren op soa (32%) en hiv (24%) dan mannen (resp. 28% en 19%). 

3.2 Stap 2: Determinanten  

De resultaten van de literatuurverkenningen met betrekking tot de determinanten 

van condoomgebruik en laten testen op soa/hiv zijn geordend volgens het 

raamwerk van de Theory of Triadic Influence (Flay & Petraitis, 1994). Hierin worden 

determinanten op de volgende niveaus onderscheiden: gedragsfactoren, barrières 

en beschikbaarheidsfactoren, proximale factoren (o.a. intentie, attitude, subjectieve 

norm en self-efficacy), distale factoren en ultimate factoren.  

3.2.1 Determinanten van condoomgebruik 

Uit de literatuurverkenning kwamen vier meta-analyses naar voren over 

determinanten van condoomgebruik: Albarracin, Kumkale en Johnson (2004); 

Crepaz, Hart en Marks (2004); Noar, Carlyle en Cole (2006) en Norton et al. (2005). 

Een van deze meta-analyses (Crepaz et al., 2004) ging specifiek over 

determinanten gerelateerd aan de beschikbaarheid van highly active antiretroviral 

therapy (HAART) als behandeling tegen hiv en wordt hier verder buiten 

beschouwing gelaten. Verder is een meta-analyse van Sheeran, Abraham en Orbell 

(1999) opgenomen. Deze laatste voldeed niet aan het zoekcriterium van 

publicatiedatum (gepubliceerd in de afgelopen tien jaar), maar is vanwege de hoge 

relevantie toch geïncludeerd. Tabel 3.1 geeft een overzicht van de determinanten 

van condoomgebruik die uit de literatuur naar voren kwamen. In de tabel is 

aangegeven hoeveel meta-analyses over elke determinant rapporteerde, de 

spreiding van de correlatiecoëfficiënt in de betreffende meta-analyses (r+) en de 

kwalificatie van de correlatiecoëfficiënt in termen van zwak tot sterk. Een positieve 

r+ betekent dat er vaker condooms werden gebruikt naarmate de determinant 

(sterker) aanwezig was. Een negatieve r+ betekent dat er minder vaak condooms 

werden gebruikt naarmate de determinant (sterker) aanwezig was. Sommige meta-

analyses rapporteerden meerdere determinanten die in de tabel onder dezelfde 

term zijn opgenomen (bv. het bij je dragen van een condoom en de aanwezigheid 

van een condoom). Daardoor kan het voorkomen dat er in de tabel soms een 

spreiding van correlatiecoëfficiënten voor een determinant wordt gegeven op basis 

van één meta-analyse. 
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 Tabel 3.1: Overzicht determinanten van condoomgebruik. 

 Aantal 

meta-

analyses 

r+ Sterkte verband1 

Gedragsfactoren    

Eerdere ervaring met condoomgebruik 1 .35 Matig tot sterk 

Communiceren over veilig vrijen 2 .11 - .46 zwak tot sterk 

Barrières en aanwezigheid    

Aantal waargenomen barrières 1 -.13 Zwak tot matig 

Beschikbaarheid / aanwezigheid van condooms 1 .31 - 41 Matig tot sterk 

Proximale factoren    

Intentie    

Intentie condooms te gebruiken 2 .43 -.52 Matig tot sterk 

Gemotiveerd zijn zwangerschap te voorkomen 1 .37 Matig tot sterk 

Intentie over veilig vrijen te communiceren 1 -.05 - .32 Zwak (negatief) tot sterk 

Attitude en overtuigingen    

Attitude 3 .14 - .42 Zwak tot sterk 

Overtuigd zijn dat condoomgebruik niet 

interfereren met de seksuele ervaring 
1 .28 - .35 Zwak tot sterk 

Overtuigd zijn dat condoomgebruik negatieve 

consequenties heeft voor zelf of partner 
1 -.10 Zwak 

Seksuele opwinding 1 ns  

Sociale norm 3 .25 - .43 Zwak tot sterk 

Eigen-effectiviteit    

m.b.t. condooms gebruiken 2 .24 - .33 Zwak tot sterk 

m.b.t. over veilig vrijen communiceren 1 .05 - .16 Zwak tot matig 

Schaamte condooms te kopen 1 -.05 Zwak 

Respons-effectiviteit 2 .10 - .24 Zwak tot matig 

Risicoperceptie 2 .06 - .17 Zwak tot matig 

Distale factoren    

Kennis 1 .06 Zwak 

Les hebben gehad over aids 1 ns  

Eerdere soa-diagnose 1 ns  

religiositeit 1 ns  

Noot: ns = niet significant. 

 

Gedragsfactoren. Eerder condoomgebruik en eerdere communicatie over veilig 

vrijen zijn positief geassocieerd met condoomgebruik (resp. r=.35; en 

r=.34/.32/.21/.11/.46, afhankelijk van het specifieke onderwerp van de 

communicatie). Wat betreft communicatie over veilig vrijen, levert praten over wel of 

niet een condoom gebruiken (in tegenstelling tot over bijvoorbeeld seksuele 

geschiedenis of soa) de hoogste correlatie op. 

 

Barrières en aanwezigheid. Het aantal waargenomen barrières voor 

condoomgebruik had een zwakke tot matige negatieve correlatie met 

condoomgebruik (r=-.13); in de betreffende meta-analyse (Sheeran et al., 1999) 

werd geen onderscheid gemaakt naar type barrières. De aanwezigheid van 

condooms was matig tot sterk gecorreleerd met condoomgebruik (condoom bij je 

dragen: r=.31; aanwezigheid van een condoom: r=.41). 

                                                      
1 De sterkte van het verband, r+, wordt gekwalificeerd als zwak (≤0,1), zwak tot matig (0,1 tot 0,3), 

matig tot sterk (0,3 tot 0,5), of sterk (≥0,5) (Cohen, 1988). 
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 Proximale factoren. Binnen deze categorie zijn onderzocht: intentie, attitude en 

specifieke soorten overtuigingen, seksuele opwinding, sociale norm, eigen 

effectiviteit, respons-effectiviteit (de waargenomen effectiviteit van condoomgebruik 

voor het voorkomen van soa), risicoperceptie en verminderde zorgen door 

vertrouwen in effectieve behandeling. Alle factoren waren significant gerelateerd 

aan condoomgebruik in de te verwachten richting. 

 

De intentie om condooms te gebruiken correleerde matig tot sterk met 

condoomgebruik (r=.43 tot .52). De intentie om over veilig vrijen te communiceren 

correleerde ook met condoomgebruik, maar de sterkte van de correlatie hing sterk 

af van het exacte onderwerp van de communicatie (r=.32/.18/-.05). 

 

Attitude correleerde zwak tot matig met condoomgebruik (r=. 14 [aantrekkelijkheid 

van condooms], .32, .34, .37, .42 in diverse meta-analyses). Een meta-analyse 

onderzocht tevens de attitude ten opzichte van gecombineerd pil-condoomgebruik: 

die correleerde zwak tot matig met condoomgebruik (r=.14). De motivatie om 

zwangerschap te voorkomen correleerde matig tot sterk met condoomgebruik 

(r=.37). Wat betreft specifieke soorten overtuigingen over condooms viel op dat 

affectieve overtuigingen sterker correleerden met condoomgebruik dan cognitieve 

overtuigingen. Affectieve overtuigingen die uit de literatuurverkenning naar voren 

kwamen, waren: condoomgebruik interfereert niet met de spontaniteit of sfeer 

(r=.35) en condoomgebruik heeft geen invloed op plezier/spanning (bv. minder 

gevoel met een condoom) (r=.28). Een cognitieve overtuiging was het aantal 

negatieve consequenties voor zelf of partner (r=-.10).  

 

Seksuele opwinding correleerde niet significant met condoomgebruik. 

 

Sociale norm correleerde zwak tot sterk met condoomgebruik (r=.25 tot .43). In de 

meta-analyse van Sheeran et al. (1999) correleerde descriptieve norm (r=.37) 

sterker met condoomgebruik dan subjectieve norm (r=.26). Daarnaast correleerde 

de attitude van de partner ten opzichte van condoomgebruik matig tot sterk met 

condoomgebruik (r=.30). Tot slot was er een zwakke negatieve correlatie tussen 

condoomgebruik en gevoelens van schaamte over het kopen van condooms (r=-

.05). 

 

Ook eigen effectiviteit correleerde matig met condoomgebruik (r=.24 tot .33). Eigen 

effectiviteit met betrekking tot communiceren over veilig vrijen correleerde zwak tot 

matig met condoomgebruik (overall r=.13; afhankelijk van onderwerp van de 

communicatie r=.05 tot .16).  

 

Respons-effectiviteit (waargenomen effectiviteit van condooms) had een zwakke tot 

matige correlatie met condoomgebruik (r=.10; .24). 

 

Ook risicoperceptie correleerde zwak tot matig met condoomgebruik. Hieronder 

vielen waargenomen kwetsbaarheid voor soa/hiv (r=.06), zorgen over aids (r=.09), 

en overige overtuigingen met betrekking tot risico (r=.17).  

 

Distale en ultimate factoren. Binnen deze categorie is zijn onderzocht: kennis 

over hiv/aids, op school les hebben gehad over aids, ooit gediagnosticeerd zijn met 

een soa en religiositeit. Alleen kennis over hiv/aids had een zwakke positieve 
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 correlatie met condoomgebruik (r=.06). De andere drie factoren correleerden niet 

significant met condoomgebruik. 

 

Specifieke doelgroepen 

In de meta-analyses werd niet of nauwelijks onderzocht of de sterkte van 

determinanten afhankelijk was van de doelgroep. Albarracin et al. (2004) 

rapporteerden dat intentie een sterkere determinant is van condoomgebruik voor 

populaties die jonger zijn, hoger opgeleid en een hogere proportie etnische 

minderheden bevatten. 

3.2.2 Determinanten van laten testen op chlamydia 

De literatuurverkenning leverde vijf reviews op naar determinanten van het laten 

uitvoeren van een soa- of hiv-test: Burke et al. (2007); Deblonde et al. (2010); Kaai 

et al. (2012); Lorenc et al. (2011); en McKay (2006). Van deze reviews ging er één 

specifiek over testen op chlamydia (McKay, 2006), de overige vier gingen over 

testen op hiv. De review van McKay (2006) ging specifiek over determinanten op 

het niveau van de gezondheidsprofessional en rapporteerde geen determinanten 

op het niveau van de einddoelgroep. Naast deze reviews wordt hier gerapporteerd 

over een additionele studie (Ten Hoor et al., 2013). Deze studie voldeed niet aan 

alle gestelde criteria (het is geen review of meta-analyse en rapporteert geen 

determinanten van testgedrag, maar van intentie daartoe), maar werd toch als 

hoog-relevant beoordeeld, onder meer omdat het een Nederlandse studie betreft 

en omdat specifiek wordt gekeken naar testen op chlamydia. Voor de lezer 

geïnteresseerd in determinanten van het laten testen op specifiek chlamydia zijn de 

resultaten van Ten Hoor et al. (2013) het meest interessant. De determinanten die 

in deze studie intentie om zich te laten testen op chlamydia significant voorspelden 

– zoals factoren op het vlak van risicoperceptie, normen en attitude – kwamen ook 

in de reviews over hiv als relevant naar voren. 

 

Op de studie van Ten Hoor et al. (2013) na, rapporteerden de studies geen data 

over de sterkte van de determinanten, enkel welke determinanten relevant zijn 

gebleken, zonder daarin een hiërarchie aan te brengen. De studies rapporteerden 

tevens geen geaggregeerde data voor verschillende doelpopulaties. Wel ging een 

review specifiek over MSM (Lorenc et al., 2011). Deze review benadrukte de rol van 

stigma, angsten en vooroordelen. Tabel 3.2 geeft een overzicht van de 

gerapporteerde determinanten in de vijf reviews. Het aantal tekens (+, 0 en -) dat 

achter de determinanten in de tabel staat weergegeven, staat voor het aantal 

reviews waarin de betreffende determinant werd genoemd. Eén plusteken betekent 

dat de determinant in één review werd gerapporteerd als positieve voorspeller van 

testen op soa. Een plusteken en een 0 betekent dat de betreffende determinant in 

twee reviews werd benoemd, eenmaal als positieve voorspeller (+) van testen op 

soa en eenmaal als geen (0) significante voorspeller van testgedrag, enzovoorts. 
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 Tabel 3.2: Overzicht determinanten van laten testen op soa. 

Determinanten van testen op soa / hiv  

 Aantal reviews dat 

positieve (+), neutrale 

(0), of negatieve (-) 

effecten vindt 

Gedragsfactoren  

Eerder zijn getest op hiv + 

Hoog-risicogedrag vertonen + + 

Routinematig testen + 

Proximale factoren   

Benieuwd zijn naar hiv-status, bijvoorbeeld vanwege nieuwe relatie, of ter 

bevordering van de gemoedsrust 

+ + 

Ervaring met hiv. Bijvoorbeeld: iemand kennen die hiv heeft of daaraan is 

overleden, of symptomen vertonen. 

+ + 

Risicoperceptie + + + 

Eerder negatief zijn getest - 

Risico-ontkenning - - 

Vertrouwen dat partner een verantwoordelijk persoon is - 

Aanmoediging of advies door gelijken, partner of gezondheidsprofessional + + + 

Verantwoordelijk voelen jegens anderen + 

Verplicht testen, bijvoorbeeld i.v.m. verzekering, hypotheek, immigratie, 

bloeddonatie 

+ + 

Attitude  

Attitude ten opzichte van testen + 

Een minder gestigmatiseerde attitude t.o.v. hiv + 

Distale factoren  

Angst voor hiv-gerelateerd stigma en andere angsten  

Angst voor stigma en discriminatie - - 

Angst voor lange-termijn consequenties van een positieve hiv-status, 

waaronder ziekte, de dood, of de gevolgen voor familie of vrienden, het effect 

op de levensverzekering, immigratie, of werk.  

- - - 

Angst voor het moeten wachten op de resultaten - 

Gebrek aan anonimiteit op of geschiktheid van de testlocatie - 

Kennis  

m.b.t. hiv-preventie, testen en de voordelen van behandeling + 

m.b.t. opties voor testen en counselen en testfaciliteiten + + 

Gevoel van verantwoordelijkheid jegens zichzelf + 

Testen zien als manier om zichzelf te monitoren en zichzelf te herinneren risico’s 

te vermijden en veilig te vrijen 

+ 

Ultimate factoren  

Gezondheidsprofessional-gerelateerd  

Gezondheidsprofessional creëert een veilige en comfortabele omgeving en 

past zich aan aan de cliënt 

+ 

Gezondheidsprofessional geeft relevante informatie en verwijst door, faciliteert 

partnernotificatie 

+ 

De afspraak verloopt gehaast - 

Determinanten op het niveau van de gezondheidsprofessional  

Vooroordelen over MSM - 

Negatieve attitude t.o.v. testen  - 

Onvermogen om hiv en testen bespreekbaar te maken, bijvoorbeeld vanwege - - 
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 Determinanten van testen op soa / hiv  

 Aantal reviews dat 

positieve (+), neutrale 

(0), of negatieve (-) 

effecten vindt 

angst 

Tijdgebrek - 

Belastend proces - 

Gebrek aan kennis of training - - 

Taalproblemen - 

Gebrek aan acceptatie van patiënt - 

Concurrerende prioriteiten - 

Onvoldoende tegemoetkoming - 

Bekendheid met de kosteneffectiviteit van testen + 

Mediacampagnes + 

Systeemgerelateerde factoren  

Gebrek aan cultuur-sensitieve gezondheidszorg, inclusief hiv-testfaciliteiten - 

Geen toegang tot gezondheidszorg - 

Hiv-testen integreren met andere diensten, bijvoorbeeld als onderdeel van 

routinematig testen voor soa, fysieke controle, of routinematige prenatale hiv-

testen 

+ 

Vrijwillig en zonder afspraak kunnen testen. + 

Beschikbaarheid van gezondheidsdiensten + 

Technische aspecten (bv. bloed afnemen, dossier bijhouden en 

toestemmingsformulier verkrijgen) 

+ 

Moeite door het gezondheidssysteem te navigeren, gebrek aan ondersteuning 

en taaldiensten voor nieuwkomers  

- 

Gebrek aan openheid van testfaciliteiten of ondersteuning van de 

gemeenschap 

- 

Zorg niet geïntegreerd met ondersteunende organisaties - 

Gebrek aan kinderopvang - 

Gebrek aan politieke wil en financiering voor gezondheidsdiensten voor 

immigranten 

- 

Tijdgebrek van de huisarts - 

Onmogelijkheid om op dezelfde dag te testen - 

Gebrek aan confidentialiteit en anonimiteit - 

Gebrek aan middelen (financiën, personeel, kantoorruimte, opleiden van 

medewerkers) 

- 

 

Gedragsfactoren. In deze categorie werden drie determinanten genoemd. Hoog-

risicogedrag werd in twee reviews genoemd als determinant van testen op soa/hiv. 

De andere twee determinanten waren eerder getest zijn voor hiv en routinematig 

testen. 

 

Proximale factoren. In deze categorie zijn factoren gerapporteerd in de 

categorieën risicoperceptie, sociale normen, verplicht of aanbevolen testen, attitude 

en waargenomen controle over het gedrag.  

 

In de categorie risicoperceptie werden onder anderen factoren genoemd die 

betrekking hadden op ziekte of overlijden van een bekende, zorgen maken over 

risico, het vertonen van symptomen en twijfels over het gedrag van de partner. 
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 Negatieve voorspellers van testgedrag waren lage risicoperceptie, voorheen 

negatief getest zijn, risico-ontkenning en vertrouwen in de partner. In de studie van 

Ten Hoor et al. (2013) was waargenomen kwetsbaarheid een sterke voorspeller 

van intentie om zich te laten testen (r=.53). Waargenomen ernst van chlamydia-

infectie was niet significant gecorreleerd met intentie om te testen. Het idee dat men 

minder kans maakt op chlamydia-infectie dan gelijken (onrealistisch optimisme) had 

een matige tot sterke negatieve correlatie met intentie om te testen (r=-.42). 

 

In de categorie sociale normen werden vier factoren gerapporteerd: subjectieve 

norm, aanmoediging door gelijken, morele norm en gevoelens van 

verantwoordelijkheid voor anderen. Allen waren positieve voorspellers van 

testgedrag. De studie van Ten Hoor et al. (2013) wees uit dat subjectieve norm 

(r=.65) een sterkere voorspeller was van intentie om te testen dan descriptieve 

norm (r=.44) en morele norm (r=.53). 

 

Er werden zes determinanten gerapporteerd in de categorie verplicht of aanbevolen 

testen: aanbeveling van partner of familie, verplicht testen (in verband met 

verzekering, reizen, hypotheek, immigratie, of bloeddonatie), aanbeveling van een 

arts en niet-aanbevelen door een gezondheidsprofessional. De laatstgenoemde 

was een negatieve voorspeller van testgedrag. Alle anderen waren positieve 

voorspellers.  

 

Twee typen attituden werden in de gevonden literatuur onderscheiden: attitude ten 

opzichte van zich laten testen en attitude ten opzichte van hiv (in termen van 

stigma). Een minder gestigmatiseerde attitude ten opzichte van hiv werd genoemd 

als positieve voorspeller van testgedrag, evenals attitude ten opzichte van zich 

laten testen. In de studie van Ten Hoor et al. (2013) had attitude een matige tot 

sterke relatie met intentie om te testen (r=.35). Verwachtingen over de uitkomsten 

van testen correleerden zwak tot matig met de intentie om zich te laten testen op 

chlamydia (r=.26). 

 

Waargenomen gedragscontrole werd alleen genoemd in de studie van Ten Hoor et 

al. (2013); daarin correleerde deze factor niet met de intentie om zich op chlamydia 

te laten testen. 

 

Distale factoren. De volgende typen distale factoren zijn onderscheiden: angst 

voor hiv-gerelateerd stigma en andere angsten, kennis van hiv, 

verantwoordelijkheidsgevoel jegens zichzelf, en testen zien als manier om zichzelf 

te monitoren en zich te herinneren risico’s te verlagen en veilig te vrijen.  

 

Alle genoemde factoren in de categorie angst voor hiv-gerelateerd stigma en 

andere angsten waren negatieve voorspellers van testgedrag. Specifiek werden de 

volgende determinanten genoemd: angst voor stigma en discriminatie; angst voor 

een positieve status, ziekte of overlijden en het effect van een positieve status op 

familie; angst voor de effecten van een positieve hiv-status op de 

levensverzekering, immigratie, of werk, inclusief de angst voor het weergeven van 

de positieve hiv-status op medische dossiers, of het kenbaar worden van hiv-status 

of seksuele oriëntatie voor de gezondheidsprofessional; waargenomen gebrek aan 

anonimiteit of geschiktheid van de testlocatie; angst vanwege het moeten wachten 

op de testresultaten; en angst voor lange termijn consequenties. 
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 In de categorie kennis werd kennis over de voordelen van behandeling genoemd 

als positieve voorspeller van testgedrag. Ook bekendheid met opties voor testen en 

counselen en bekend zijn met testfaciliteiten werden genoemd als positieve 

voorspellers. 

 

Tenslotte werden verantwoordelijkheidsgevoel jegens zichzelf en testen zien als 

manier om zichzelf te monitoren en zich te herinneren risico’s te verlagen en veilig 

te vrijen genoemd als positieve voorspellers van testgedrag. 

 

Ultimate factoren. De volgende typen ultimate factoren zijn onderscheiden: 

gezondheidsprofessional-gerelateerd, determinanten van het uitvoeren van soa/hiv-

tests door gezondheidsprofessionals, mediacampagnes en systeem-gerelateerde 

factoren. 

 

Gezondheidsprofessional-gerelateerde factoren die een positieve invloed hadden 

op testgedrag hadden met name betrekking op het normaliseren van de test, 

vertrouwen opbouwen met de patiënt aan aanpassing aan de culturele behoeften 

van de patiënt en het creëren van een oordeelvrije, comfortabele en veilige 

omgeving. Negatieve voorspellers van testgedrag hadden vooral te maken met een 

slechte relatie of slechte communicatie tussen patiënt en gezondheidsprofessional. 

Ook gebrek aan vaardigheden of vertrouwen van de professional om het onderwerp 

van testen te adresseren werd genoemd als negatieve voorspeller. 

 

In de gevonden literatuur werden bovendien een aantal factoren genoemd die van 

invloed waren op het afnemen van soa- of hiv-tests door gezondheidsprofessionals. 

Negatieve voorspellers hadden voornamelijk betrekking op vooroordelen (ten 

opzichte van homoseksuelen), stigma, gebrek aan kennis en onvoldoende tijd of 

compensatie. Bekendheid met de kosteneffectiviteit van testen was de enige 

genoemde positieve voorspeller van het afnemen van tests door 

gezondheidsprofessionals. 

 

Tenslotte werd in de literatuur een aantal systeem-gerelateerde factoren genoemd. 

De genoemde factoren hadden vooral betrekking op de beschikbaarheid van 

testfaciliteiten en het verloop van het testproces. Voor een compleet overzicht 

hiervan verwijzen wij naar tabel 3.2.  

 

Beperking 

De hierboven gerapporteerde resultaten zijn veelal gebaseerd op reviews naar 

testen op hiv – hoewel twee studies specifiek gingen over testen op chlamydia 

(McKay, 2006; Ten Hoor et al., 2013). Het is aannemelijk dat de determinanten van 

het laten testen op hiv en chlamydia gedeeltelijk overlappen. Die aanname wordt 

ondersteund door de bevinding dat de determinanten die in de studie van Ten Hoor 

(2013) de intentie om zich te laten testen op chlamydia significant voorspelden ook 

in de reviews over hiv werden genoemd. Anderzijds is het aannemelijk dat er bij het 

laten testen op hiv factoren meespelen die niet of minder relevant zijn in het 

voorspellen van het laten testen op chlamydia. Daarbij valt te denken aan lange-

termijngevolgen en stigma. Omdat de determinanten van het laten testen op hiv en 

chlamydia gedeeltelijk zullen verschillen, moeten de hier gerapporteerde resultaten 

met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. 
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 3.3 Stap 3: Methodieken 

3.3.1 Methodieken voor het bevorderen van condoomgebruik 

 

Algemene resultaten 

De literatuurverkenning leverde zestien meta-analyses op die voldeden aan de 

zoekcriteria: Albarracin et al. (2005), Albarracin et al. (2008), Charania et al. (2011), 

Crepaz et al. (2009), Darbes et al. (2008), Earl et al. (2007), Herbst et al. (2005), 

Herbst et al. (2007), Johnson et al. (2008), Johnson et al. (2009), Johnson et al. 

(2011), Lacroix et al. (2013), Noar et al. (2009), Reid et al. (2014), Scott-Sheldon et 

al. (2006) en Scott-Sheldon et al. (2011). 

 

Tabel 3.3 geeft de resultaten van de literatuurverkenning. Bovenin de tabel wordt 

de effectiviteit van interventies in het algemeen en van enkele specifieke 

interventies beschreven. Daaronder worden de effecten van specifieke interventie-

elementen beschreven, achtereenvolgens: passieve strategieën, actieve 

strategieën, theoriegebruik (of de betreffende interventie wel of niet expliciet op 

theorie is gebaseerd), aangesproken determinanten en de interventie-opzet 

(inclusief setting, interventies op maat, kanaal, individuele versus 

groepsinterventies en duur van blootstelling). Tot slot beschrijft de tabel de invloed 

van de doelgroep op het effect van interventies. De eerste kolom in de tabel geeft 

aan hoeveel meta-analyses vonden dat interventies die het element bevatten 

significant grotere effectgroottes sorteerden dan interventies die het element niet 

bevatten (+), hoeveel meta-analyses geen significant verschil vonden (0), en 

hoeveel meta-analyses vonden dat het element een significante negatieve invloed 

had op de effectgrootte (-).De spreiding van de effectgroottes (d, OR, of RR) van 

interventies die de verschillende elementen wel of niet bevatten, staan in de laatste 

zes kolommen. Voor alle effectmaten (d, OR, of RR) geldt in deze tabel dat grotere 

getallen positievere effecten uitdrukken. Achter de spreiding van effectgroottes 

wordt tussen haakjes aangegeven hoeveel effectgroottes er in de meta-analyses 

werden gerapporteerd. Sommige meta-analyses rapporteerden wel effectgroottes 

van interventies die de betreffende elementen wel of niet bevatten, maar toetsten 

niet het verschil daartussen. Anderzijds waren er meta-analyses die alleen toetsten 

of het wel of niet includeren van het betreffende element van invloed was op de 

effectgrootte, maar die niet de effectgroottes rapporteerden van interventies die het 

betreffende element wel of niet includeerden. Daardoor komt het totaal van het 

aantal +, - en 0-tekens in de tabel niet overeen met het aantal gerapporteerde 

resultaten in de kolommen met de spreiding in effectgroottes en kan het voorkomen 

dat er in de eerste kolom geen tekens staan terwijl er wel effectgroottes worden 

genoemd en andersom. Voor het interpreteren van de tabel is het van belang te 

weten dat het sterkste bewijs voor de werkzaamheid van interventie-elementen in 

de eerste kolom staat. Daarnaast geeft de spreiding van effectgroottes van 

interventies die de betreffende elementen bevatten een indicatie van de grootte van 

het effect. 
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Tabel 3.3: Methodieken voor het bevorderen van condoomgebruik 

 

Studies waarin dit 
element een positieve 
(+), neutrale (0), of 
negatieve (-) invloed 
had 

d (Aantal 
resultaten)  

OR (Aantal 
resultaten) 

 

RR (Aantal 
resultaten)  

Interventions  
 

  
 

  

Gedragsinterventies algemeen +++++++++ .12 - .26 (6)  1.23 - 1.59 (5) 
 

1.30 (1)  

Structural level condoomverstrekking + 
 

 1.81 (1) 
 

  

computertechnologiegebaseerd + .26 (1) 
   

  

Includeren van erotische component + .18 (1) 
   

  

Hiv-preventieve interventies voor 
koppels ++ .38 - .78 (2) 

   

  

 
 

    

  

 
 

d (Aantal 
resultaten) 

 

OR (Aantal 
resultaten) 

 

RR (Aantal 
resultaten) 

 

 
 

Bevat dit 
element 

Bevat dit 
element niet 

Bevat dit 
element 

Bevat dit 
element niet Bevat dit element 

Bevat dit element 
niet 

Passieve strategieën  
    

  

normatieve argumenten +- .02 - .41 (3) .28 - .50 (3) 
  

  

attitudinale argumenten ++ .29 - .46 (3) .15 - .41 (3) 
  

  

Informatieverstrekking 0 .23 - .47 (3) .14 - .38 (3) 
  

1.25, ns (2)  

Vaardighedenargumenten ++ .31 - .61 (3) .13 - .31 (3) 
  

  

dreigende argumenten --- .02 - .31 (4) .27 - .77 (4) 
  

  

Condoomverstrekking +00 .24 - .44 (3) .19 - .42 (3) 
  

  

benadrukken van winsten  
    

1.30 – 1.52 (2)  

benadrukken van verliezen      
1.61 (1)  
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Studies waarin dit 
element een positieve 
(+), neutrale (0), of 
negatieve (-) invloed 
had 

d (Aantal 
resultaten)  

OR (Aantal 
resultaten) 

 

RR (Aantal 
resultaten)  

Actieve strategieën  
    

  

Vaardighedentraining 00 .25 (1) .26 (1) 
  

  

Condoomgebruiktraining ++00 .31 - .60 (6) .09 - .43 (3) 1.82 (1) 1.11 (1) 
  

intrapersoonlijke vaardighedentraining 0 .12 (1) .12 (1) 2.04 (1) 1.11 (1) 
1.23 – 1.67 (2)  

interpersoonlijke vaardighedentraining ++00- .15 - .43 (3) .08 - .46 (3) 
  

1.22 – 1.47 (2)  

self-management vaardighedentraining ++- .51 - .61 (2) .10 - .25 (2) 
  

  

motivationele training  .45 (1) .11 (1) 
  

  

counseling en testen ++++- .07 - .71 (4) .12 -.25 (4) 
  

  

 
 

    

  

Theoriegebruik  
    

  

gedragstheorie +0 .26 (1) .28 (1) 1.32 - 1.54 (2) .97 - 1.56 (2) 
  

stages of change model + .38 (1) .16 (1)   
  

 
 

    

  

Determinanten  
    

  

sociale normen 0 
  

1.72 - 1.96 (2) 1.22 - 1.47 (2) 
1.19 (1)  

Attitude 0 
  

1.41 - 1.72 (2) 1.30 - 1.47 (2) 
  

eigen-effectiviteit + 
  

1.35 - 1.82 (2) 1.35 - 1.28 (2) 
1.20 (1)  

Motivatie 000 
  

1.25 - 1.69 (2) 1.39 - 1.47 (2) 
  

vrouwen empoweren (eigen-effectiviteit 
en assertiviteit aanspreken)  

 
1.89 (1) 1.23 (1) 

  

socioculturele barrieres + 
    

  

Risicoperceptie  
    

1.27 – 1.49 (2)  
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Studies waarin dit 
element een positieve 
(+), neutrale (0), of 
negatieve (-) invloed 
had 

d (Aantal 
resultaten)  

OR (Aantal 
resultaten) 

 

RR (Aantal 
resultaten)  

Zelfvertrouwen      
1.35 (1)  

Verantwoordelijkheid      
1.27 (1)  

      
  

Interventie-opzet  
    

  

Setting 0 
    

  

School 0 .37 (1) .40 (1) 1.25 (1) 
 

  

kliniek / gezondheidszorg +0 .27 - .54 (2) .12 - .21 (2) 1.32 - 1.61 (2) 
 

  

Gemeenschap 0- .16 - .29 (2) .33 - .34 (2) 1.43 - 1.49 (3) 
 

  

Omgeving  
  

1.87 (1) 
 

  

Organisatie  
  

1.77 (1) 
 

  

 
 

    

  

Interventies op maat  
    

  

Op maat (tailored) ++0 .18 - .36 (2) .06 -.13 (2) 
  

  

Gericht op mannen  
  

2.14 (1) 1.72 (1) 
  

Gericht op vrouwen 0 
    

  

Gericht op negroïde mensen of latino’s + 
    

  

Gericht op prostituees  
  

3.54 (1) 1.34 (1) 
  

Gericht op hoog-risico populaties  
  

1.36 (1) 1.89 (1) 
  

Gericht op adolescenten + 
  

1.32 - 1.87 (3) 1.27 - 2.38 (3) 
  

Gericht op Afro-Amerikaanse vrouwen + 
    

  

Gericht op druggebruikers 0 
  

1.49 (1) 1.30 (1) 
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Studies waarin dit 
element een positieve 
(+), neutrale (0), of 
negatieve (-) invloed 
had 

d (Aantal 
resultaten)  

OR (Aantal 
resultaten) 

 

RR (Aantal 
resultaten)  

Cultuur-specifieke materialen + 
  

1.28 - 1.79 (2) 1.25 (2) 
  

Gender-specifieke materialen + 
  

1.92 (1)  1.23 (1) 
  

 
 

    

  

Kanaal  
    

  

Voorlichter van gelijk geslacht ++0 .40 (1) .07 (1) 1.85 (1) 1.15 (1) 
  

Voorlichter van gelijke etniciteit +00 .28 (1) .07 (1) 1.45 - 1.67 (2) 1.27 - 1.43 (2) 
  

Voorlichter van gelijke leeftijd + .19 (1) .07 (1) 1.54 - 1.69 (2) 1.23 - 1.61 (2) 
  

Voorlichting van een gelijke (peer) 0 
    

1.27 (1) 1.25 (1) 

Voorlichting van een expert + .42 (1) .14 (1) 1.47 (1) 
 

  

Voorlichting van een leek uit de 
gemeenschap 0 .27 (1) .29 (1) 

  

  

Video- of audiomateriaal - .39 (1) .64 (1) 
  

  

 
 

    

  

Individuele versus groepsinterventies  
    

  

Interventie voor groepen +000 .29 - .39 (3) .19 - .31 (2) 1.37 - 1.69 (3) 
 

1.22 – 1.32 (2)  

Interventie voor individuen 0- .19 - .74 (2) .34 (1) 1.23 - 1.87 (4) 
 

1.22 (1)  

Interventie voor zowel groepen als 
individuen  1.4 (1) 

 
1.59 (1) 

 

  

 
 

    

  

Duur van blootstelling  Hoog Laag Hoog Laag 
Hoog Laag 

Totale tijd / aantal sessies ++0000 .21 - 1.91 (2) .35 -.56 (2) 1.43 - 1.69 (6) 1.15 - 1.79 (6) 
1.20 – 1.23; ns (3) 1.35 – 1.61 (3) 

 
  

    

  



 

 

TNO-rapport | TNO/LS 2014 R11489 | Oktober 2014  29 / 58  

 

 

Studies waarin dit 
element een positieve 
(+), neutrale (0), of 
negatieve (-) invloed 
had 

d (Aantal 
resultaten)  

OR (Aantal 
resultaten) 

 

RR (Aantal 
resultaten)  

Doelgroepen  
hoog % van deze 
doelgroep 

Laag % van 
deze doelgroep 

hoog % van 
deze doelgroep 

Laag % van 
deze doelgroep 

hoog % van deze 
doelgroep 

Laag % van deze 
doelgroep 

Demografische gegevens  
    

  

Mannen +000 .11 - .45 (3) .13 - .34 (2) 1.30 (1) 1.43 (1) 
  

Oudere doelgroep (niet-adolescenten) +0000 .14 - .35  .10 - .42 (2) 1.45 - 1.56 (2) 1.41 - 2.63 (2) 
1.25 – 1.47 (2) 1.37; ns (2) 

Etnische minderheden ++00 
 

.20 (1) 1.25 (1) 1.56 (1) 
1.23; ns (2) 1.33 – 1.67 (2) 

Negroïde mensen 00 .37 (1) 
 

1.25 - 2.17 (3) 1.30 (1) 
  

Latino’s 00 
    

  

MSM ++000 .28 - .52 (2) .11 - .27 (2) 
  

1.28 – 1.69 (2) 1.27; ns (2) 

Heteroseksuelen 0 .26 - .35 (2) 
   

  

Eerder gediagnostiseerd met soa of hiv +0 .22 (1) 1.25 (1) 
  

  

Getrouwd 0 
    

  

Werkloos 0 
    

  

Hiv+ + .44 (1) .08 (1) 
  

ns (1) 1.30 – 1.47; ns (3) 

   
    

  

Risicogedrag  
    

  

Gebruikers van intraveneuze / illegale 
drugs 00- .05 - .45 (2) .13 - .40 (2) 1.27 (1) 1.67 (1) 

  

Partners van gebruikers van 
intraveneuze / illegale drugs + .21 (1) .04 (1) 

  

  

Meerdere partners  0- .33 (1) .41 (1) 
  

  

Eerder condoomgebruik 00 .43 (1) .35 (1) 
  

1.64 ns 
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Uit tabel 3.3 wordt duidelijk dat de meeste meta-analyses vonden dat interventies 

een positief effect hadden op condoomgebruik; geen enkele meta-analyse 

rapporteerde geen of een negatief effect. De vier meta-analyses die een specifiek 

type interventie beschouwden (structurele condoomverstrekking, 

computertechnologie-gebaseerde interventies, interventies die een erotische 

component bevatten en hiv-preventieve interventies voor koppels) vonden allen een 

positief effect van de interventies. 

 

Passieve en actieve strategieën en theoriegebruik 

Een opvallend resultaat is dat interventies die dreigende argumenten bevatten 

consistent minder positieve resultaten sorteerden dan interventies die geen 

dreigende argumenten bevatten. Interventies die argumenten met betrekking tot 

attitudes en vaardigheden bevatten sorteerden positievere resultaten dan 

interventies die die typen argumenten niet bevatten. Voor normatieve argumenten 

en informatie- en condoomverstrekking werden gemengde of neutrale resultaten 

gerapporteerd.  

 

Van de actieve strategieën viel met name counseling en testen in positieve zin op. 

Vier meta-analyses vonden dat interventies die dit element bevatten grotere 

effecten sorteerden dan interventies die dit element niet bevatten, tegenover één 

meta-analyse die het tegenovergestelde vond. Voor de overige strategieën waren 

de resultaten neutraal (vaardighedentraining, intrapersoonlijke 

vaardighedentraining) of gemengd (condoomgebruiktraining, interpersoonlijke 

vaardighedentraining, zelfmanagement vaardighedentraining). 

 

Interventies die zijn gebaseerd op een gedragstheorie sorteren gelijke of grotere 

effecten dan interventies die niet zijn gebaseerd op een gedragstheorie. In een 

meta-analyses werd in het bijzonder gekeken naar het stages of change model; 

interventies gebaseerd op dit model waren effectiever dan interventies die dit model 

niet als basis gebruikten. De meta-analyses rapporteerden niet over het al dan niet 

correct gebruik van de theorieën. Evenmin rapporteerden zij of in de studies 

principes van structurele interventieontwikkeling (bv. Intervention Mapping; 

Bartholomew et al., 2011) zijn gehanteerd, zoals het gebruik van de literatuur om 

interventiemethodieken en -strategieën te selecteren die aansluiten bij de relevante 

determinanten en bij de doelgroep. 

 

Determinanten 

Een aantal meta-analyses rapporteerden de determinanten waarop interventies 

inspeelden. Positieve resultaten werden gevonden voor interventies die inspeelden 

op eigen-effectiviteit, socioculturele barrières, of vrouwen empowerden (ten 

opzichte van interventies die niet expliciet op deze determinanten inspeelden). 

Interventies die inspeelden op de overige determinanten bereikten geen grotere 

effecten dan interventies die daar niet op inspeelden. De grootste effecten werden 

gevonden voor interventies die inspeelden op sociale normen.  

 

Interventie-opzet 

Setting. De setting waarin interventies plaatsvonden lijkt geen grote invloed te 

hebben op de effectiviteit ervan. Er werden alleen gemengde (kliniek/de 

gezondheidszorg, gemeenschap) en neutrale (school) resultaten gevonden. 
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 Interventies op maat. Uit de meta-analyses blijkt dat het op maat maken van 

interventies (tailoring) er toe doet. Interventies die gebruikmaakten van tailoring, 

hadden grotere effectgroottes dan interventies die daar geen gebruik van maakten 

(hoewel één meta-analyse geen significant verschil vond). Een aantal meta-

analyses onderzocht het effect van het op maat maken van interventies voor 

specifieke populaties. De effecten daarvan waren neutraal (op maat gemaakt voor 

vrouwen, druggebruikers) of positief (op maat gemaakt voor etnische minderheden, 

adolescenten, Afro-Amerikaanse vrouwen). Daarnaast leverde het gebruik van 

cultuur- en genderspecifieke materialen positieve resultaten op. 

 

Kanaal. Interventies die werden gebracht door iemand die qua geslacht, of leeftijd 

paste bij de doelgroep hadden grotere effecten dan interventies waarbij dat niet het 

geval was. Hetzelfde gold voor interventies die gebruikmaakten van een expert. 

Verder blijkt uit de meta-analyses dat het inzetten van een leek uit de gemeenschap 

en het gebruiken van video- of audiomateriaal respectievelijk een neutrale en 

negatieve invloed had op het effect van de interventies. 

 

Individuele versus groepsinterventies en duur van blootstelling. De meta-analyses 

vonden geen grote verschillen in effectiviteit tussen interventies die al dan niet in 

individuele of groepssetting plaatsvonden. Voor de duur van blootstelling werden 

gemengd-positieve resultaten gevonden. Interventies die langer duurden of uit meer 

sessies bestonden, bereikten in twee meta-analyses grotere effecten dan kortere 

interventies; in vier meta-analyses werd geen significant verschil gevonden.  

 

Doelgroepen 

Demografische gegevens. Een aantal meta-analyses rapporteerden de 

effectgroottes van interventies voor specifieke doelgroepen. In de meeste meta-

analyses werd geen significant verschil gevonden tussen de effectiviteit van 

interventies voor die specifieke doelgroepen en de effectiviteit voor andere 

doelgroepen. Enkel neutrale resultaten werden gevonden voor negroïde, latino, 

heteroseksuele, getrouwde en werkloze mensen. Interventies waren voor deze 

populaties dus niet effectiever (of minder effectief) dan voor andere populaties. 

Sommige, maar niet alle, meta-analyses vonden dat interventies wel effectiever 

waren voor mannen, ouderen (niet-adolescenten), etnische minderheden, MSM en 

mensen die eerder zijn gediagnostiseerd met soa of hiv. De enige meta-analyse die 

toetste of interventies grotere effecten hebben voor mensen met hiv, vond dat dat 

inderdaad het geval was. 

 

Risicogedrag. Een meta-analyse vond dat interventies effectiever waren voor 

partners van intraveneuze druggebruikers dan voor anderen. Voor mensen die 

drugs gebruiken, of meerdere sekspartners hebben, waren interventies even 

effectief of minder effectief dan voor anderen. De mate van eerder condoomgebruik 

was niet significant gerelateerd aan de mate waarin interventies effectief waren. 

 

Implementatie 

In de meta-analyses is niet gerapporteerd in welke mate de interventies zijn 

geïmplementeerd zoals bedoeld. Inzicht in de mate van implementatie is evenwel 

belangrijk, omdat slechte implementatie kan ertoe kan leiden dat interventies geen 

of weinig effect sorteren, ongeacht de potentiële effectiviteit ervan. Met andere 

woorden: interventies die potentieel zeer effect zijn, kunnen aan effectiviteit 
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 inboeten wanneer zij niet worden geïmplementeerd zoals bedoeld door de 

interventieontwikkelaars. 

3.3.2 Methodieken ter bevordering van het laten testen op chlamydia 

 

Algemene resultaten 

De literatuurverkenning leverde drie reviews en veertien originele studies op over 

de effectiviteit van interventies ter bevordering van testen op chlamydia. Van de 

originele studies waren er vijf in een of meerdere reviews opgenomen. De reviews 

waren van Guy et al. (2011), Guy et al. (2012) en Zou et al. (2012). De originele 

studies waren van Andersen et al. (2005), Bailey et al. (2014), Booth et al. (2013), 

Cook et al. (2007), Downing et al. (2013), Götz et al. (2013), Kang et al. (2012), 

Klovstad et al. (2013), Malotte et al. (2004), McNulty et al. (2008), Scholes et al. 

(2006), Scholes et al. (2007), Tebb et al. (2005) en Van den Broek et al. (2012). 

Er zijn een aantal categorieën interventies te onderscheiden. Acht interventies 

kijken naar het effect van thuistesten. Bij 5 studies leidde thuistesten tot hogere 

testpercentages, bij 3 studies niet. De grote Nederlandse trial (Van de Broek, 2012) 

over thuistesten bij mannen en vrouwen van 16-29 jaar was niet kosteneffectief. 

Van de interventies waarin (alleen) een prompt/herinnering voor de arts verschijnt in 

het dossier van de patiënt/bezoeker (n=6), waren er 3 effectief en 3 niet. Vier 

studies (met 5 uitkomstmaten) beschrijven de effecten van ‘kwaliteitsbevorderende 

programma’s’ in de kliniek, bijvoorbeeld het instellen van een implementatieteam. 

Twee studies vonden een positief effect (en bij 2 studies is het effect niet getoetst). 

De introductie van klinische richtlijnen leidde bij alle 4 de interventies tot meer 

testen. Deze richtlijnen waren verschillend van aard; zij hadden betrekking op 

jaarlijks testen van MSM in een soa-poli, het op een andere manier verzamelen van 

specimen, en het standaard aanbieden van een chlamydiatest door de huisarts 

voor mannen van 16 tot 25 jaar. Vijf studies hebben 10 strategieën onderzocht die 

zich direct op de jongvolwassenen richten. Hiervan waren er 5 effectief; 4 studies 

maakten gebruik van een reminder. De 2 studies die een (hogere) vergoeding aan 

de deelnemer gaven, vonden geen effect. Vier studies richtten zich rechtsreeks op 

de arts, bijvoorbeeld door workshops aan het personeel of een vergoeding voor de 

arts. Hiervan waren er 2 effectief, en 2 niet.  

 

Doelgroepen 

Tabel 3.4 geeft de resultaten weer voor het effect van de verschillende typen 

interventies voor verschillende doelgroepen (algemene bevolking, hertesters, MSM, 

mannen, en vrouwen). In de tweede kolom van de tabel staat de odds ratio voor het 

laten testen op soa in de interventiegroep versus de experimentele groep. Indien 

studies niet de odds ratio rapporteerden, maar wel een andere uitkomstmaat, staat 

die weergegeven in de derde kolom. In de laatste kolom wordt weergegeven 

hoeveel studies een positief (+), neutraal (0), of negatief (-) effect vonden van de 

betreffende interventie. Als het effect van de interventie niet is getoetst, is dat met 

een vraagteken (?) aangegeven. De resultaten per doelgroep worden hieronder 

beschreven. 
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 Tabel 3.4: Effectiviteit van interventies ter bevordering van secundaire preventie uitgesplitst 

naar doelgroep. 

  

OR interventie vs 

controle (95%CI; 

p-waarde) Andere uitkomstmaat 

Significantie en 

richting 

Doelgroep: algemene bevolking (M+V, 14-30 jaar)       

Thuistesten (3) 1,7 RR=4.9 00+ 

Vergoeding voor deelnemer 

 

% verschil: 47.4 vs 41.1 0 

Advies op maat per mail van arts; indien nodig met 

positief test-advies.  

 

% verschil: 40.6 vs 31.0 + 

    Doelgroep: hertesten / risico groep (M+V, 14-30 jaar)       

Thuistesten (2) 2.8 (1.5-5.0; .001) Rate ratio: 1.38 ++ 

Reminder voor jong-volwassene (sms, telefonisch) (2) 12,3 % verschil: 28.1 vs 6.3 ++ 

Reminder voor jong-volwassene + vergoeding 

 

% verschil: 26.7 vs 6.3 + 

Motivational interviewing jong-volwassene 2,5 

 

0 

Motivational interviewing jong-volwassene + reminder 

(tel of brief) 2,5 

 

+ 

Vergoedig voor deelnemer 1,19 

 

0 

    Doelgroep: MSM       

Dossier prompts bij doelgroep (3) 1.4-2.3 

 

++0 

SMS reminder  4,3 

 

+ 

Introductie klinische richtlijnen 1,5 

 

+ 

    Doelgroep: Mannen, 14-25       

Kwaliteitsbevorderende programma’s (gericht op 

gedragsverandering bij professional/ team/ organisatie) 

(2) 1.4-3.0 

 

+? 

Introductie klinische richtlijnen 

 

% verschil: 29.4 vs 3.8 + 

Thuis testen (2) 

 

RR: 5.6-11.1 ++ 

Groepsinterventie door medewerker kliniek, over 

gezondheid, sociale en emotionele consequenties, 

instructies voor gedrag, goedkeuring van anderen, etc.  

1,65 
 

0 

 
   

Doelgroep: Vrouwen, 14-35       

Educatie voor de clinicus (2)  1,5 RR=1.3 0+ 

Kwaliteitsbevorderende programma’s (gericht op 

gedragsverandering bij professional/ team/ organisatie) 

(4) 1.0-2.8 

 

++00 

Vergoeding voor de professional 0,9 

 

0 

Introductie klinische richtlijnen 2,1 

 

+ 

Dossier prompts bij doelgroep (3)  1.0-1.3 RR=1.0 +00 

Motivatieverhogend advies-op-maat voor jong-

volwassene 

 

Verschil int vs con: 192 vs 

184 ? 

Thuistesten 1.26-1.70 

 

+ 
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 Algemene bevolking 

Vijf studies beschrijven de effecten van interventies gericht op de algemene 

bevolking. Twee daarvan waren effectief: een interventie waarin een thuistest werd 

aangeboden en een interventie waarin de doelgroep een e-mail op maat kreeg 

toegestuurd van een arts. Drie interventies bleken niet effectief: twee interventies 

waarin een thuistest werd aangeboden en een waarbij de deelnemers een 

vergoeding kregen voor het laten testen. 

 

Hertesten (nogmaals testen bij mensen die eerder positief testten) 

Drie studies richtten zich op het bevorderen van hertesten, waarin zij 8 interventies 

beschrijven. Hiervan waren er 6 effectief. Vier hiervan werkten met een reminder 

(per post of telefonisch, met of zonder motivational interviewing). Twee effectieve 

interventies, waaronder een Nederlandse, verstuurden een thuistest. Motivational 

interviewing (in afwezigheid van een reminder) en een vergoeding van 20 Britse 

pond (ten opzichte van 10 pond) leidden niet tot een verhoging van het aantal 

hertesten. 

 

MSM 

Vijf studies hebben gekeken naar de effecten van interventies bij mannen die seks 

hebben met mannen (MSM). Drie studies daarvan gebruikten prompts in het 

dossier, waarvan er twee effectief waren. Daarnaast was er een studie waarin 

gebruik werd gemaakt van SMS-herinneringen en een studie die zich richtte op de 

introductie van klinische richtlijnen; beide waren effectief.  

 

Mannen (niet specifiek MSM) 

Zes studies beschrijven de effecten van interventies bij mannen uit de algemene 

populatie, van 14-21 tot 18-25 jaar. Vier daarvan vonden een positief effect: een 

kwaliteitsbevorderend programma, een introductie van klinische richtlijnen en twee 

thuistestinterventies. Een groepsinterventie die werd gebracht door medewerkers 

van een kliniek was niet effectief, van een ander kwaliteitsbevorderend programma 

is het statistische effect niet bekend.  

 

Vrouwen 

Dertien studies beschrijven de effecten van interventies bij vrouwen. Hiervan waren 

er zes effectief: twee kwaliteitsbevorderende programma’s voor de kliniek, een 

interventie die dossierprompts introduceerde, een educatieve interventie voor de 

clinicus, een introductie van klinische richtlijnen en het aanbieden van een thuistest. 

Zes interventies waren niet effectief; deze gebruikten de volgende methodes: 

educatie voor de clinicus (1), dossier prompts (2), kwaliteitsbevorderende 

programma’s (2) en vergoeding door de professional (1). Van een interventie 

(motivatie-verhogend advies op maat voor jongeren) is de effectiviteit niet getoetst. 

3.4 Stap 4: Aanbod in Nederland 

3.4.1 Algemeen aanbod en organisatiestructuur 

Het algemene aanbod rond preventie en vroegtijdige opsporing van chlamydia is in 

Nederland georganiseerd in het onderwijs, de huisartsenzorg en de soa-centra.  
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 Onderwijs 

De thema’s seksualiteit en seksuele diversiteit zijn expliciet opgenomen in de 

kerndoelen voor het onderwijs. Dat betekent dat elke leerling in Nederland in 

principe onderwijs krijgt over deze thema’s en dat er in onderwijsmethoden 

aandacht aan wordt besteed. Rutgers WPF heeft in 2013 veelgebruikte 

onderwijsmethoden biologie, verzorging en maatschappijleer in de onderbouw van 

het voortgezet onderwijs systematisch gescreend op de wijze waarop invulling werd 

gegeven aan seksuele vorming. Uiteraard verschilt dit tussen de verschillende 

onderwijsmethoden. Daarnaast kunnen scholen interventies inzetten in aanvulling 

op de onderzoeksmethoden die worden gebruikt. 

 

Huisartsenzorg 

Vrijwel elke inwoner van Nederland heeft een huisarts en op die manier 

laagdrempelige toegang tot de gezondheidszorg. Huisartsen werken meestal 

volgens de standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). In het 

geval van chlamydia is dat de NHG standaard ‘het soa-consult’, de laatste versie is 

van september 2013 (zie https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/het-soa-

consult). Deze standaard geeft informatie over achtergronden en risicoschatting en 

richtlijnen voor diagnostiek en behandeling op basis van het al dan niet behoren tot 

een risicogroep en het optreden van klachten. Een soa-test bij de huisarts valt 

onder de basisverzekering en moet –tenzij dat al volledig gebruikt is– betaald 

worden vanuit het eigen risico. De kosten hiervan variëren tussen 40 en 300 euro. 

 

Soa-poli’s 

De soa-centra, ook wel soa-poli’s of centra seksuele gezondheid genoemd, zijn te 

vinden bij de GGD. Bij deze soa-centra kunnen mensen uit risicogroepen zich gratis 

en anoniem laten testen. De risicogroepen die hiervoor in aanmerking komen, 

worden vastgesteld door het ministerie van VWS in de regeling aanvullende 

seksuele gezondheidszorg. Tot en met 31 december 2014 zijn dit:  

 jongeren tot en met 24 jaar; vanaf 1 januari 2015 niet meer standaard, maar 

pas na beoordeling van een professional. 

 mannen die seksueel contact hebben met mannen (MSM). 

 prostituees en klanten van prostituees; deze laatste groep vervalt vanaf 1 

januari 2015. 

 mensen met veel wisselende seksuele contacten; deze groep vervalt vanaf 1 

januari 2015. 

 mensen die zijn gewaarschuwd door een sekspartner met een soa. 

 mensen met klachten die wijzen op een soa. 

 mensen uit gebieden waar veel soa’s voorkomen. 

 mensen met een partner die MSM, prostituee of prostitueebezoeker is of 

afkomstig uit een gebied waar veel soa's voorkomen. 

3.4.2 Interventies 

In de i-database van het CGL werden in totaal 99 interventies gevonden met de 

vrije zoekterm ‘soa’. Vanuit het projectenoverzicht van ZonMw werd daar één 

interventie, Hulpmix, aan toegevoegd. Navraag bij het CGL naar interventies over 

soa die ondersteund worden om een erkenning te behalen, leverde nog één extra 

interventie op (Be Loved). Naar aanleiding van de interviews (veldverkenning) 

werden er nog 7 interventies toegevoegd: Test Je Leefstijl, de Beter in Bed app, het 

Chlamydia Screenings Implementatie Project (CSI), SafeFriend, Safety Check, 

Suggest-a-test en Vrijlekker.nl. Van deze 109 interventies werden er 21 
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 samengevoegd met een andere interventie uit de lijst, omdat deze meerdere keren 

(bij verschillende uitvoerders) op de lijst voorkwamen. Vervolgens werden er 42 

geëxcludeerd omdat zij niet voldeden aan de inclusiecriteria zoals beschreven in de 

methodensectie. De redenen voor exclusie zijn dat het doel van de interventie 

anders is dan condoomgebruik / veilig vrijen of testgedrag (14 interventies), dat een 

interventie zich richt op intermediairen zonder specifieke richtlijnen voor de 

einddoelgroep (13 interventies), dat de doelgroep anders is dan de algemene 

bevolking van 12-25/35 jaar (8 interventies), dat de interventie een voorziening 

beschreef, zonder specifieke richtlijnen voor de einddoelgroep (5 interventies) of dat 

een interventie vanwege tegenvallende resultaten niet meer wordt uitgevoerd (1 

interventie). Hierdoor bleven er 47 interventies over, waarvan één interventie 

erkend is als effectief (Lang Leve de Liefde; goede aanwijzingen voor effectiviteit), 

er elf erkend zijn als goed onderbouwd, vijf vermeld worden als goed beschreven 

en er 31 (nog) niet beoordeeld waren. Alle 47 interventies zijn te vinden in het 

overzicht in Bijlage F. 

 

Kenmerken van de interventies 

Het merendeel van de in het overzicht opgenomen interventies (37 van de 47) heeft 

primaire preventie van soa als doel. In vijf interventies wordt het voorkómen van 

soa en het stimuleren van testgedrag gecombineerd en nog eens zes interventies 

richten zich specifiek op testgedrag. De doelgroep van de interventies varieert van 

het algemene publiek, interventies gericht op (heteroseksuele) jongeren, mannen of 

vrouwen (31 interventies) tot meer specifieke doelgroepen als mannen die seks 

hebben met mannen (MSM; 3 interventies), doelgroepen met een bepaalde 

etniciteit (13 interventies; vooral Antilliaans, Surinaams en Marokkaans), soms in 

combinatie met kenmerken als een lage SES of ander gedrag als alcohol- of 

drugsgebruik. De interventies zijn bedoeld voor de setting onderwijs (22 

interventies), het welzijnswerk (12 interventies), voor thuis (13 interventies; met 

name online interventies) of in de wijk, of in de zorg (4 interventies). Een aantal 

interventies is toepasbaar in meerdere settings, vandaar dat de aantallen niet 

optellen tot 47. 

 

Goed onderbouwde interventies: Determinanten en methodieken 

De twaalf interventies die erkend zijn als ten minste goed onderbouwd zijn Asense, 

Boys R Us, GAYCRUISE.nl, Girls’Talk, Kitchen Tea Parties, Lang Leve de Liefde, 

Les(s) & More, Let’s Talk, MAN tot MAN, Motiverende gespreksvoering in de soa- 

en hiv-bestrijding, Uma Tori! en Veiliger sekslocaties.  

Voor deze interventies is in de onderbouwing van de interventie zoals beschreven 

voor de erkenningscommissie van het Centrum Gezond Leven nader gekeken naar 

het doel en de (gedrags)determinanten waar zij zich op richten en de methodieken 

die daartoe worden ingezet. Deze zijn weergegeven in tabel 3.5. 
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 Tabel 3.5: Determinanten en doelgroepen van goed onderbouwde en effectieve interventies ter 

preventie van chlamydia. 

 
 

Gedragsdeterminanten waar de primair preventieve interventies met name op 

inzetten, zijn kennis, attitude, vaardigheden en eigen effectiviteit. Een aantal 

interventies richt zich op sociale norm / steun, intentie, motivatie, bewustwording en 

risicoperceptie, en slechts één interventie verlaagt de (financiële en praktische) 

barrières voor het gebruiken van condooms op sekslocaties.  

 

De twee interventies die testgedrag stimuleren, Asense / Aserag (doelgroep 

asielzoekers) en MAN tot MAN (doelgroep MSM), richten zich beiden op het 

verhogen van de motivatie. Daarnaast zet te Asense in op kennis, attitude en 

intentie, en Man tot Man op vaardigheden. 

3.5 Stap 5: Implementatie – mogelijkheden en behoeften in het veld 

In de maanden juli, augustus en september 2014 zijn 15 interviews gehouden met 

in totaal 25 personen werkzaam in het beleid, het onderzoek, of de praktijk van de 

chlamydiapreventie op landelijk, regionaal of lokaal niveau. De lijst met 

geïnterviewden is te vinden in Bijlage G. In deze paragraaf wordt beschreven welke 

meningen de geïnterviewden waren toegedaan met betrekking tot de 

organisatiestructuur van de chlamydiapreventie, het interventieaanbod in het 

algemeen, kennis en evaluatie, het primaire en secundaire preventieaanbod, de 

sociaal-politieke omgeving en behandeling en nazorg. 

 

Determinanten

Jongens 10-

15 jr

Meisjes 14-

18 jr

VO: 13-16 jr Algemeen: 

12-19 jr

MBO'ers Algemeen: 

18-99 jr

Asiel-

zoekers 18-

99 jr

MSM 18-99 

jr

Sub Sahara 

Afrikaanse 

vrouwen 18-

99 jr

Surinaamse, 

Antil l ./Arub. 

vrouwen 18-

99 jr

Primaire preventie van chlamydia: 

veilig vrijen / condoomgebruik

Boys R Us Girls' Talk Lang Leve de 

Liefde

Let's Talk Les(s) & 

More

Motiverende 

gespreksv.

Aserag Gaycruise.nl MAN tot 

MAN

Veiliger 

sekslocaties

Kitchen Tea 

Parties

Uma Tori!

Kennis

Attitude

Sociale Norm

Sociale Steun

Eigen Effectiviteit

Intentie

Motivatie

Bewustwording

Risicoperceptie

Vaardigheden (comm.)

Barrières

Secundaire preventie van 

chlamydia: testgedrag

Aserag MAN tot 

MAN

Kennis

Attitude

Motivatie

Vaardigheden (comm.)

Algemeen publiek Specifieke groepen

Doelgroep
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Figuur 3.1: Keten waarin de verschillende fasen in de preventie van chlamydia 

worden weergegeven. 

3.5.1 Organisatiestructuur 

 

Gaat goed.  

De geïnterviewden gaven aan dat de soa-zorg in Nederland goed is georganiseerd. 

Het aanbod is goed en de toegankelijkheid laagdrempelig. Het belang van seksuele 

gezondheid wordt erkend en het ministerie financiert zowel activiteiten in het kader 

van primaire als secundaire preventie. De geïnterviewden benadrukken het belang 

van het combineren van primaire en secundaire preventie. Dat gebeurt zowel bij de 

huisartsen en de soa-poli. Huisartsen en soa-poli hebben hun eigen rol en 

expertise. Er wordt positief gesproken over de nieuwe NHG-standaard voor 

huisartsen die aangeeft welke risicogroepen er zijn voor soa, zodat huisartsen er bij 

die groepen gericht op kunnen doorvragen. 

 

Verbeteren.  

In de rolverdeling van huisarts en soa-poli is nog een en ander te verbeteren, vindt 

men. De drempel naar de huisarts zou moeten worden verlaagd en de link en 

afstemming met de soa-poli zou versterkt kunnen worden. Het zou zonde zijn als 

huisartsen een eigen platform opzetten om soa-testen te bevorderen, of zelf tools 

ontwikkelen voor de partnerwaarschuwing of nazorg. Hierin zouden ze meer 

gebruik kunnen maken van de expertise van de soa-poli’s. Dat testen via de 

huisarts niet wordt vergoed en dus door de jongeren zelf moet worden betaald (via 

de zorgverzekering), wringt. Vooral voor jongeren die niet in de buurt van een soa-

poli wonen, kan dit een grote drempel zijn om zich te laten testen. 

 

Volgens de geïnterviewden zou er aangestuurd moeten worden op samenwerking 

tussen de betrokken partijen (niet enkel tussen huisarts en soa-poli). Momenteel is 

de hulpverlening gefragmenteerd; denk bijvoorbeeld aan de landelijke versus 

regionale communicatiemogelijkheden. Door verschillende kennis of 

verantwoordelijkheden moeten hulpverleners (bijvoorbeeld op de chat) nu 

regelmatig doorverwijzen waardoor cliënten uitvallen. Het zou goed zijn als er een 

specifieke functie komt voor online ondersteuning door hulpverleners. Die functie 



 

 

TNO-rapport | TNO/LS 2014 R11489 | Oktober 2014  39 / 58  

 zou moeten worden ingevuld door goed-opgeleide professionals die jongeren 

zonder omwegen kunnen helpen.  

 

Niet meer doen  

De geïnterviewden noemden twee aspecten van de organisatie van 

chlamydiabestrijding waarmee zou moeten worden gestopt. 1) Dat jongeren voor 

een test bij de huisarts wel moeten betalen en bij de soa-poli van de GGD niet. De 

verzekeraars zouden moeten inspringen, bijvoorbeeld door een jaarlijkse of 

halfjaarlijkse soa-test te vergoeden. 2) GGD’en worden voornamelijk vergoed op 

basis van curatie. Dat is een perverse prikkel; er zou meer aandacht moeten zijn 

voor primaire preventie. 

3.5.2 Interventieaanbod algemeen 

 

Gaat goed 

Als positief punt werd genoemd dat interventies in Nederland erin zijn geslaagd veel 

kennis over te brengen aan jongeren in Nederland. Ook de ontwikkeling van online 

interventies (e-health) is volgens de geïnterviewden positief, onder meer omdat er 

slechts een beperkte doelgroep afkomt op de mogelijkheid tot face-to-face-contact 

met een verpleegkundige. Positief aan online interventies vindt men onder andere 

de mogelijkheden die het biedt voor stepped care: doelgroepen kunnen online 

worden bediend alvorens te worden doorverwezen naar dure hulpverlening. 

 

Verbeteren 

Men is van mening dat de assumpties die ten grondslag liggen aan de motivatie om 

chlamydiapreventie te bevorderen kritisch moeten worden bekeken. Het doel van 

chlamydiapreventie is niet het opsporen en genezen van chlamydia, maar het 

voorkomen van ernstige gezondheidsproblemen veroorzaakt door chlamydia-

infectie(s). Ook is men van mening dat het nuttig is om chlamydiabestrijding niet los 

te trekken van overige soa-bestrijding. Chlamydiabestrijding zou onderdeel moeten 

blijven van een integrale aanpak van soa onder risicogroepen. Een integrale 

aanpak onder risicogroepen biedt de mogelijkheid om de ontwikkeling van soa-

incidenties te monitoren. 

 

Daarbij wordt gesteld dat het niet zinvol is om op de hele bevolking een ‘schot 

hagel’ af te vuren. Beter is mensen met een verhoogd risico gericht te benaderen, 

via hun netwerkrelaties. In dit verband wordt een voorbeeld uit Rotterdam genoemd 

waar een predictieregel is opgesteld waarmee op basis van demografische 

kenmerken en gedrag een risicoschatting van doelgroepen wordt gemaakt. In het 

algemeen zijn belangrijke doelgroepen mensen die zich er niet van bewust zijn 

risico te hebben gelopen, mensen die dat wel zijn maar barrières ervaren om zich te 

laten testen, allochtone jongeren, laagopgeleide jongeren en jongeren die niet in de 

buurt van een soa-poli wonen. Risicogroepen moeten in de hele keten (primaire en 

secundaire preventie en bij herinfectie) worden bereikt met een boodschap op 

maat. Ook wijst men nog op het belang van het vinden van de juiste balans tussen 

een gerichte aanpak van risicogroepen en het voorkomen van stigma jegens die 

groepen. 

 

Men is van mening dat het aanbod van interventies in Nederland ruim is, maar dat 

dat aanbod lang niet altijd van goede kwaliteit is, of dat de kwaliteit onbekend is. 

Teveel interventies zijn niet onderbouwd en geëvalueerd. Men geeft de voorkeur 
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 aan beleid dat inzet op verbetering van kwaliteit en evaluatie en niet het 

ontwikkelen van nieuwe interventies. Voor borging van voldoende capaciteit en 

kwaliteit hecht men ook aan een centrale aansturing van de (door)ontwikkeling  van 

interventies. Regionale aansturing leidt tot ongewenste versnippering. Voorbeelden 

die werden genoemd voor landelijke aansturing zijn het plaatsen van 

informatieknoppen op websites voor mannelijke escorts en het benaderen van deze 

escorts. Interventies die effectief blijken, moeten breed worden uitgerold; met 

mogelijkheden voor regionale adaptatie maar zonder dat elke regio het wiel 

opnieuw uitvindt. Een ontwikkeling die hierop aansluit is dat per 2015 elke regio 

15% van het budget moet besteden aan landelijke eHealth activiteiten. 

 

Enerzijds werd in de interviews opgemerkt dat jongeren de ernst van chlamydia 

mogelijk niet voldoende inzien om hen te motiveren condooms te gebruiken. 

Anderzijds werd opgemerkt dat kennis alleen niet voldoende is om condoomgebruik 

of testen te stimuleren. Het totale pakket aan interventies moet het totale pakket 

aan determinanten bestrijken, waar rationele en niet-rationele determinanten deel 

van uitmaken (bv. ook beschikbaarheid van condooms vergroten). Ook werd 

opgemerkt dat preventie van chlamydia continue aandacht vraagt in verschillende 

levensfasen van jongeren en onderdeel moet uitmaken van seksuele vorming. Er 

zou een mix van instrumenten moeten worden ingezet, afhankelijk van onder 

andere seksuele ervaring: een basislespakket vóór de eerste seksuele ervaring en 

daarna reminders om de kennis te onderhouden. Grootschalige campagnes zouden 

die reminderfunctie kunnen vervullen en dienen als aanvulling op schoolpakketten. 

 

In de ontwikkeling en het onderhouden van interventies is het van belang dat 

interventies up-to-date worden gehouden om de aansluiting bij de jongerencultuur 

te garanderen en dat het duidelijk is welke organisatie verantwoordelijk is voor het 

uitvoeren en onderhouden van interventies. Dat is nu niet altijd het geval. 

 

Ook onderstreept men het belang van aandacht voor de implementatie van 

interventies. Op alle niveaus in het implementatieproces (van 

interventieontwikkelaar via intermediaire gebruikers(organisaties) tot  

einddoelgroep) kan implementatie zoals bedoeld verstoord worden. Het is 

belangrijk om na te gaan op welke van deze invoeringsniveaus de meeste winst is 

te behalen. Bij de ontwikkeling van interventies zou implementatie vanaf het begin  

een aandachtspunt moeten zijn. Dat is nu vaak nog onvoldoende het geval. 

Interventieontwikkelaars en –eigenaars moeten beseffen dat implementatie tijd en 

middelen vergt. Ter bevordering van de effectiviteit en implementatie van 

interventies moeten de stakeholders, waaronder intermediaire én einddoelgroepen 

bij de ontwikkeling worden betrokken. De kloof tussen implementatie zoals bedoeld 

en werkelijke implementatie kan worden verkleind door expliciet te zijn in wat 

precies van de intermediaire gebruiker wordt verwacht. Daarnaast kan het materiaal 

zo ontwikkeld worden dat de effectiviteit van de interventie slechts in kleine mate 

afhankelijk is van de intermediaire gebruiker (zoals in die gevallen waar de 

ontwikkelaar zich via nieuwe media richt tot de eindgebruikers) . 

 

In de interviews werden een aantal drempels genoemd voor het bereiken van 

specifieke doelgroepen. Voor lager opgeleide doelgroepen is de drempel om te 

testen tamelijk hoog (uitzoeken hoe je een afspraak kan maken, telefonisch 

afspraak maken, naar soa-poli en daar een verpleegkundige te woord staan). Met 

informatieverstrekking via internet worden zij mogelijk niet goed bereikt vanwege 
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 lage literaire en internetvaardigheden. Een barrière voor het bereiken van etnische 

minderheden is dat zij zich gediscrimineerd kunnen voelen wanneer interventies 

specifiek op hen worden gericht. 

 

Outreach op locaties waar de doelgroepen zich bevinden wordt gezien als een 

effectieve methode om doelgroepen te bereiken die zich uit zichzelf niet laten 

testen. Daaraan gerelateerd werd opgemerkt dat er momenteel nog weinig 

wijkgericht wordt gewerkt; daar ligt ruimte voor verbetering: naast risicogedrag zou 

het concept risico-omgeving verder moeten worden uitgewerkt. Ook worden er 

kansen gezien voor preventie binnen de sociale netwerken (niet uitsluitend 

sekspartners) van mensen die positief testen op chlamydia. Het idee daarbij is dat 

leden van een sociaal netwerk risicofactoren delen. Dit zou verder moeten worden 

onderzocht. 

 

Niet meer doen 

In de interviews werd genoemd dat het belangrijk is om doelgroepen te wijzen op 

de eigen verantwoordelijkheid als het gaat om seksuele gezondheid, maar dat zij 

niet meer moeten worden betutteld. Er moet naar worden gestreefd dat mensen 

hun eigen keuze maken op basis van goede en volledige informatie. Er moet 

gestopt worden met een standaardaanpak voor iedereen, dat is niet effectief. De 

aanpak en behandeling moet op basis van evidence en richtlijnen worden 

geïndividualiseerd.  

3.5.3 Kennis en evaluatie 

 

Gaat goed 

Geïnterviewden geven aan dat er systematisch data wordt verzameld over de 

verrichtingen en diagnoses in de huisartsenpraktijk en de soa-poli waardoor er veel 

zicht is op wat er gebeurt en wat er nodig is. Tevens is de aandacht voor de 

evaluatie van de effectiviteit en efficiëntie van het aanbod positief. Een voorbeeld is 

het CSI-project waarbij de populatiebrede screening gedegen is getest.  

 

De keten van preventie, vroegtijdige opsporing en effectieve behandeling van 

chlamydia is in beeld (figuur 3.1). De basis van deze keten staat volgens de 

geïnterviewden, maar er zijn verbeteringen mogelijk. Verbeteringen moeten 

uiteindelijk effect hebben op de transmissie van chlamydia. Die verbeteringen 

moeten niet alleen gezocht worden in condoomgebruik en testen. Uiteindelijk gaat 

het om de effectiviteit en efficiëntie van twee centrale punten: 1) gericht testen (het 

bereiken van risicogroepen) en 2) effectief case-management (behandeling en 

nazorg). 

 

Verbeteren 

Dossiervorming over seksueel gedrag is een dilemma: enerzijds wil een huisarts 

seksueel risicogedrag graag in een dossier terugzien, anderzijds moet er rekening 

worden gehouden met mogelijk stigma en de mogelijkheid dat het risicogedrag niet 

actueel is. De gevoeligheid van deze informatie speelt een rol bij overdracht van 

een dossier naar een andere zorgverlener. Momenteel zijn hier geen richtlijnen 

voor; elke huisarts gaat hier op zijn of haar eigen manier mee om. 
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 De geïnterviewden benoemden enkele kennislacunes:  

 Het is niet altijd evident dat geen condooms gebruiken de oorzaak is van 

chlamydia (m.n. bij anale chlamydia bij vrouwen). Dat zou beter in kaart 

gebracht moeten worden.  

 Het is niet bekend hoe effectief secundaire preventie is in het verlagen van de 

chlamydiaprevalentie: rechtvaardigt het niveau van participatie de kosten? 

(ECDC, 2014). 

 In welke mate worden lespakketten en interventies door intermediaire 

doelgroepen gebruikt zoals bedoeld (implementatie)? 

 Kennis over risicogroepen: De mate waarin strenge christenen een risicogroep 

vormen is nog onbekend. Naast etnische groepen, SES en jongeren die 

alcohol/drugs gebruiken, zou ook inzicht in jongerenprofielen (bijvoorbeeld de 

naïeve, de romantische en de spanningszoekende jongere) zinvol kunnen zijn. 

Hypothese is dat die laatste wellicht de grootste risicogroep vormt vanwege 

lage impuls- en emotieregulatie. 

3.5.4 Primaire preventie 

 

Gaat goed 

Scholen zijn betrokken bij seksuele en relationele vorming, dat is volgens de 

geïnterviewden goed voor het bereik van primaire preventie en voor het 

bespreekbaar maken van seksuele gezondheid. In Nederland is sfeer gecreëerd 

waarin er gemakkelijk over seksualiteit en seksuele gezondheid wordt 

gecommuniceerd. Positief is tevens dat het kennisniveau onder jongeren nu hoger 

is dan vroeger (bijvoorbeeld bij de nu 40’ers en 50’ers). 

 

Verbeteren 

Hoewel er in Nederland een relatief open sfeer is gecreëerd met betrekking tot 

seksualiteit, wordt de bespreekbaarheid belemmerd door gevoeligheden rondom 

seksualiteit en seksueel gedrag, bijvoorbeeld bij ouders. 

 

Enkele geïnterviewden benoemden relevante determinanten van en technieken ter 

bevordering van condoomgebruik. Zo werd aangegeven dat er in voorlichting 

momenteel veel aandacht wordt besteed aan informatie over het gebruik van 

condooms en dat er meer zou moeten worden ingezet op weerbaarheid en 

onderhandelingsvaardigheden. Ook werd aangegeven dat de negatieve norm ten 

opzichte van condooms bij je dragen zou moeten worden afgezwakt, evenals 

restrictieve genderrolopvattingen daarover (het zou voor jongens én meisjes 

gewoon moeten zijn om condooms bij zich te hebben, momenteel geldt vooral voor 

meisjes een negatieve norm). Landelijke campagnes kunnen een belangrijke rol 

spelen in het adresseren van dergelijke normen en het bevorderen van een 

positieve attitude ten opzichte van condoomgebruik. Tevens werd aangegeven dat 

condoomgebruik in interventies meer ingebed zou moeten worden in de context van 

het seksspel. Zodoende kan worden genormaliseerd wat “verkeerd” kan gaan, 

zoals het verliezen van een erectie. Tot slot werd aangegeven dat condooms 

makkelijker (goedkoper of gratis) verkrijgbaar zouden moeten zijn. 

 

Omdat niet alle opgedane kennis is vastgelegd in wetenschappelijke publicaties 

(m.n. in het kader van de Vrij Veilig-publiekscampagne), kan onterecht de indruk 

ontstaan dat belangrijke gedragswetenschappelijke kennis en ervaringen op het 

gebied van condoomgebruik niet zijn opgedaan. In het kader van de campagne zijn 
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 determinanten (waaronder barrières) van condoomgebruik, testgedrag en 

communicatie over condoomgebruik verkend en is daar op ingespeeld. 

 

Primaire preventie in de zorg zou verder moeten worden onderzocht. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om counseling (bv. motivational interviewing) in de huisartspraktijk, 

zoals een spreekuur uitgevoerd door ondersteunend personeel. Counseling moet 

op effectieve wijze plaatsvinden; er moet dus worden gekeken naar de inhoudelijke 

boodschap en de vorm waarin die wordt gebracht. 

3.5.5 Secundaire preventie 

 

Gaat goed 

Bij GGD Amsterdam vindt er een triage plaats waarbij jongeren zelf kunnen 

aangeven welk van drie opties zij prefereren: 1) materiaal (urine) afleveren bij 

doktersassistent, 2) materiaal afleveren bij sociaal verpleegkundige met 

Senseconsult / motivational interviewing, of 3) testpakket thuis. Dit blijkt een 

efficiënte manier van werken. Bij de huisarts is het tegenwoordig ook mogelijk om 

een zelftest te doen (zelf materiaal afnemen door patiënt en dat inleveren), 

waardoor dat niet meer bij de huisarts hoeft te gebeuren. Dit verlaagt de drempel 

om een soa-test te laten doen. 

 

Verbeteren 

Jongeren die gemotiveerd zijn zich te laten testen, zullen de soa-poli volgens 

geïnterviewden wel weten te vinden. Zij vinden het belangrijk dat de latente groep 

jongeren – die niet gemotiveerd zijn, maar mogelijk wel risico hebben gelopen – te 

bereiken. Dat lukt nog onvoldoende. Er is een grote groep met een verborgen 

infectie – mensen die denken geen risico te hebben gelopen, maar wel chlamydia 

hebben (naar schatting 50% van totaal aantal gevallen). In sommige gevallen 

worden de juiste doelgroepen wel bereikt, maar niet op het juiste moment of niet 

met de juiste test. In het grote thuistestproject (CSI) kregen jongeren op gezette 

tijden een brief; getracht zou moeten worden om jongeren te bereiken op een 

moment dat voor hen relevant is. 

 

Test & Treat gaat goed, maar kan volgens de geïnterviewden beter. Als 

verbetermogelijkheden geven zij aan: hertesten (na een eerdere positieve test) en 

het betrekken van partners. Als mensen zich laten testen, moet een test een 

betrouwbare uitslag geven. Het komt voor dat alleen genitaal wordt getest 

(bijvoorbeeld bij huisartsen), terwijl de infectie ook extra-genitaal (oraal of anaal) 

kan voorkomen. Het systematisch testen van homomannen (oraal, genitaal, anaal) 

blijkt effectief, maar is nog geen gangbare praktijk (Hoebe et al., 2011). Doorvragen 

over seksueel gedrag geeft duidelijkheid over de locaties (genitaal, anaal, oraal) 

waar getest moet worden. Dit is onderdeel van de nieuwe richtlijn bij huisartsen en 

zou er voor moeten zorgen dat de juiste testen worden gedaan, maar is in de 

praktijk nog niet altijd het geval.  

 

Informatie over waar getest kan worden, moet duidelijker worden. De vindbaarheid 

van die informatie op internet moet worden vergroot. Momenteel is er, volgens een 

geïnterviewde, een aantal tussenstations die de weg naar de soa-poli onnodig 

vergroten (denk aan verscheidene apps en websites die informatie bieden, 

adviseren en of doorgeleiden naar de soa-poli).  
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 De invoering van thuistestpakketten is een manier om kosten te besparen. Een 

mogelijk nadeel is dat de jongeren minder makkelijk worden bereikt voor counseling 

(Sense). Voor jongeren die niet in de buurt wonen van een soa-poli en die ook niet 

naar de huisarts willen zou de mogelijkheid om een effectieve zelftest te kopen een 

uitkomst kunnen zijn. De via internet verkrijgbare tests zijn onvoldoende in beeld: 

wat wordt er getest, wat is de kwaliteit daarvan en wat wordt er met de uitslag 

gedaan, etc. 

 

Niet meer doen 

Het streven moet niet zijn om meer en meer te testen. Niet alle infecties hoeven te 

worden opgespoord. De nadruk zou moeten liggen op mensen met hoogste risico 

en hun netwerk. 

  

De openbare verkrijgbaarheid van soa-testen via internet, bij de drogist of een 

laboratorium is een zorgpunt. Deze zijn niet (altijd) ingebed in een zorgstructuur en 

er wordt niet gefaciliteerd in waarschuwing van partner en sociaal netwerk. Verder 

is de kwaliteit onduidelijk (bij sommige zelftests ronduit slecht). Dit geldt overigens 

niet voor de testen die via de GGD aangeboden worden om thuis af te kunnen 

nemen, hiervoor gelden dezelfde hoge kwaliteitsstandaard als voor de tests op soa-

poli. 

3.5.6 Behandeling en nazorg 

 

Verbeteren 

Netwerkleden (zowel seksueel als sociaal) van mensen die een chlamydia-infectie 

hebben opgelopen, hebben een verhoogde kans op chlamydia-infectie. Informatie 

en ervaringen die door een netwerklid worden gedeeld hebben een grote invloed op 

de overige netwerkleden. Netwerken zijn belangrijk voor verspreiding van soa en 

risicogedrag maar ook voor verspreiding van preventief gedrag (zorginterventie). 

Hier zou goed gebruik van moeten worden gemaakt op een onderbouwde manier, 

zoals gebeurt bij de interventie Safe Friend (nog in pilotfase). 

 

Partnerwaarschuwing bij soa kan volgens de geïnterviewden beter. 

Partnerwaarschuwing is ingewikkeld, bijvoorbeeld omdat mensen die positief testen 

hun partners niet willen of kunnen (bv. bij anonieme contacten) waarschuwen. Met 

de patiënt wordt vaak, maar niet altijd, afgesproken wie voor de 

partnerwaarschuwing zorgt (de patiënt zelf, of anoniem via de GGD). Er zou meer 

ingezet kunnen worden op het motiveren van mensen om hun sekspartners te 

informeren. Belangrijke barrières zijn onder andere angst en schaamte. 

3.5.7 Sociaalpolitieke omgeving 

 

Verbeteren 

Seksuele gezondheid wordt niet genoemd in de nationale preventienota, waardoor 

het minder prioriteit krijgt van lagere overheden. Een andere reden dat seksuele 

gezondheid soms onvoldoende aandacht krijgt, is dat GGD’en met beperkte 

capaciteit keuzes moeten maken in prioriteiten. 
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 3.5.8 Kennis van het beloop van de infectie  

Ten slotte werden in de interviews nog een aantal lacunes in de biomedische / 

microbiologische kennis genoemd. Hoewel dit niet direct binnen de scope van deze 

kennissynthese valt, is dit wel relevant voor de inrichting van preventie. Het gaat om 

onderstaande punten. 

 

Verbeteren 

Infectie en behandeling – Meer medisch microbiologisch onderzoek, o.a. naar 

typering van de chlamydiabacterie, effecten van behandeling op de overleving van 

de bacterie, de viral load en opbouw van immuniteit, helpt om chlamydia-infecties 

beter te begrijpen. Ook herinfectie, mogelijk niet alleen doordat patiënt niet goed 

behandeld wordt, maar ook doordat medicatie mogelijk niet altijd goed werkt, 

verdient aandacht. Een hypothese stelt dat er bij een snelle diagnose (test) en 

behandeling van chlamydia geen immuniteit ontstaat, waardoor de kans groter is 

dat er later weer een infectie optreedt. Ook is er nog onvoldoende zicht op 

verschillen tussen patiënten(groepen): bij wie kan een infectie kwaad, wanneer is er 

risico op complicaties. Op basis van deze kennis kan preventie worden 

aangescherpt door op het juiste moment de juiste personen te bereiken. 

 

Lange termijn effecten & complicaties – Geïnterviewden geven aan dat we nog 

onvoldoende weten van de lange termijn effecten van een chlamydia-infectie en 

van de wijze waarop de complicaties bij een chlamydia-infectie optreden. Wanneer 

en bij wie stijgt een chlamydia-infectie op en veroorzaakt dit PID? Dat is belangrijke 

informatie, omdat dit moment van invloed is op de nadruk die je legt op primaire (bij 

direct opstijgen van de infectie, is het van belang om niet geïnfecteerd te raken) dan 

wel secundaire (bij opstijgen van de infectie enige tijd nadat de besmetting is 

opgelopen, kun je na een [tijdige] positieve test nog actie ondernemen om 

complicaties te voorkomen) preventie. 

3.6 Prioriteringsbijeenkomst 

Tijdens de prioriteringsbijeenkomst hebben betrokkenen vanuit onderzoek, praktijk 

en beleid kunnen reflecteren op de resultaten van de literatuur- en veldverkenning 

en de voorgestelde aanbevelingen. Hieruit kwam naar voren dat de visie op 

chlamydiabestrijding gericht zou moeten zijn op het voorkomen van complicaties als 

gevolg van chlamydia-infectie. Het stimuleren van testgedrag kan daarin een rol 

spelen, hoewel uit onderzoek blijkt dat de prevalentie van chlamydia niet altijd daalt 

bij hogere testpercentages (ECDC, 2014). Momenteel wordt een Cochrane review 

uitgevoerd naar het effect van chlamydiascreening op transmissie en complicaties 

(Low et al., 2013). De resultaten hiervan zullen van belang zijn voor de waardering 

van screening in het bredere palet van de chlamydiapreventie. Tevens werd gepleit 

voor een gecombineerde aanpak van primaire en secundaire preventie. Dat gebeurt 

momenteel – in beperkte mate – in de schoolcontext, maar zou breder ingezet 

moeten worden. Er moet meer inzicht worden verkregen in de effectiviteit, het 

bereik en de implementatie van bestaande interventies en effectieve interventies 

zouden breder moeten worden uitgerold. Interventies moeten beter worden 

toegesneden op de kenmerken van specifieke doelgroepen, met name hoog-

risicogroepen. Het is nog onvoldoende duidelijk welke doelgroepen niet worden 

bereikt. Tot slot werd aangegeven dat er behoefte is aan kennis over de invloed van 

specifieke interventiemethodieken op specifieke determinanten van 
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 condoomgebruik en testgedrag. De huidige literatuurverkenning, die met name 

gebaseerd is op meta-analyses en reviews, geeft daarop onvoldoende zicht. 
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 4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Conclusies 

Deze gedragswetenschappelijke kennissynthese chlamydiapreventie wordt 

gevormd door een analyse van de internationale wetenschappelijke literatuur 

omtrent determinanten en interventies, een overzicht van het aanbod van 

interventies in Nederland en een verkenning van het veld door middel van 

interviews met stakeholders. Hierin werd onderscheid gemaakt naar determinanten 

en methodieken ten aanzien van twee gedragingen: condoomgebruik (primaire 

preventie van chlamydia) en laten testen op soa/chlamydia (secundaire preventie). 

De gedragswetenschappelijke literatuur en het interventieaanbod in Nederland 

vormen de basis voor de conclusies, de informatie uit de interviews is gebruikt om 

de aanbevelingen te toetsen aan de praktische relevantie en haalbaarheid. 

4.1.1 Determinanten van condoomgebruik 

Over condoomgebruik zijn vier meta-analyses geïncludeerd. Samen identificeren zij 

drie determinanten die over studies en doelgroepen heen een matige tot sterke 

correlatie met condoomgebruik hebben: intentie om condooms te gebruiken, 

beschikbaarheid van condooms (hieronder valt het bij je hebben van een condoom 

en de aanwezigheid van een condoom voorafgaand aan geslachtsgemeenschap) 

en gemotiveerd zijn om zwangerschap te voorkomen, en één gedragsfactor 

‘eerdere ervaringen met condoomgebruik’. Daarnaast was nog een vijftal 

determinanten in ten minste één van de meta-analyses, maar niet allemaal, matig 

tot sterk gecorreleerd met condoomgebruik: attitude, sociale norm (wat vinden 

belangrijke anderen van condoomgebruik), intentie om te communiceren over veilig 

vrijen, eigen effectiviteit t.a.v. condoomgebruik en overtuigd zijn dat 

condoomgebruik niet interfereert met de seksuele ervaring, plus de gedragsfactor 

‘communiceren over veilig vrijen’. Interventies die zich richten op condoomgebruik 

zouden daarom in moeten zetten op deze determinanten. In de meta-analyses die 

gebruikt zijn voor deze kennissynthese werd niet of nauwelijks onderscheid 

gemaakt naar specifieke doel- of risicogroepen.  

4.1.2 Determinanten van testen op soa 

Over determinanten van testen op soa (inclusief hiv) zijn geen meta-analyses of 

kwantitatieve reviews gevonden. Een vijftal reviews beschrijft de resultaten van 

oorspronkelijke studies, waarvan er vier specifiek naar hiv-gerelateerde 

determinanten keken. Daarom zijn geen effectgroottes weergegeven, maar is 

aangegeven in hoeveel reviews de determinanten werden genoemd als significante 

voorspeller van testgedrag. De volgende drie determinanten werden in drie reviews 

genoemd als significante voorspeller van testen op soa/chlamydia: risicoperceptie; 

aanmoediging of advies door gelijken, partner of gezondheidsprofessional en, 

specifiek voor hiv, angst voor lange-termijn consequenties van een positieve hiv-

status. Nog eens zes determinanten op het niveau van de einddoelgroep werden in 

twee reviews als significant geduid: benieuwd zijn naar hiv-status, ervaring met hiv, 

risico-ontkenning, verplicht testen (bijvoorbeeld ivm verzekering of bloeddonatie), 

angst voor stigma en discriminatie, kennis over opties voor testen en counselen en 

testfaciliteiten, plus de gedragsfactor ‘hoog-risicogedrag vertonen’. Daarnaast 

werden twee determinanten op het niveau van de professional tweemaal genoemd 

als belangrijke voorspeller van testgedrag: gebrek aan kennis of training en 
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 onvermogen om hiv en testen bespreekbaar te maken. In de studie van Ten Hoor et 

al. (2013), die specifiek ging over determinanten van testen op chlamydia, waren de 

volgende factoren sterk gecorreleerd met de intentie om zich op chlamydia te laten 

testen: subjectieve norm, waargenomen kwetsbaarheid en morele norm. 

In de uitgevoerde literatuurverkenning is enkel gekeken naar determinanten van 

testgedrag. Voor toekomstige literatuurverkenningen is het interessant om 

determinanten te onderzoeken van overige gedragingen gerelateerd aan testen, 

zoals het waarschuwen van sekspartners bij een positieve testuitslag (zgn. 

partnerwaarschuwing) en het hertesten na eerdere infectie. 

4.1.3 Interventies ter bevordering van condoomgebruik 

Er zijn zestien meta-analyses naar interventies ter bevordering van 

condoomgebruik geïncludeerd. Interventies hebben over het algemeen een positief 

effect op condoomgebruik. Effectieve elementen zijn het gebruik van argumenten 

met betrekking tot attitudes en vaardigheden en counseling en testen. Het gebruik 

van dreigende argumenten heeft averechtse gevolgen. Het op maat maken van 

interventies, waaronder het gebruik van cultuur- en genderspecifieke materialen, 

leverde positieve resultaten op. Interventies die werden gebracht door iemand die 

qua geslacht, of leeftijd paste bij de doelgroep hadden grotere effecten dan 

interventies waarbij dat niet het geval was. Hetzelfde gold voor interventies die 

gebruikmaakten van een expert. Wat betreft determinanten bereikten interventies 

die inspeelden op eigen-effectiviteit, socioculturele barrières, en interventies die 

vrouwen empowerden positieve effecten. De setting waarin de interventies 

plaatsvonden (bv. kliniek, school) had geen grote effecten op de effectiviteit ervan. 

Uit de literatuurverkenning kwamen geen specifieke doelgroepen naar voren die 

met name werden beïnvloed door de interventies. Uitzonderingen hierop zijn de 

doelgroep van mensen die eerder met hiv of soa is gediagnostiseerd en partners 

van intraveneuze druggebruikers; interventies hadden op deze doelgroepen een 

groter effect. Of in de individuele interventies principes van systematische 

interventieontwikkeling zijn gehanteerd wordt uit de meta-analyses niet duidelijk. 

4.1.4 Interventies ter bevordering van testen 

Er zijn geen meta-analyses gevonden over de effectiviteit van interventies ter 

bevordering van testen (wel 3 reviews en 14 originele studies). Voor dit onderwerp 

bestaat dus behoefte aan meta-analyses. Op basis van de beperkte data kunnen 

geen stellige conclusies worden getrokken over typen interventies die bij de ene 

doelgroep effectiever zijn dan bij de andere doelgroep. Voor MSM en mannen 

werden in het algemeen, dus niet specifiek voor hiv, wat meer effectieve 

interventies gevonden dan voor de algemene bevolking en voor vrouwen. Over de 

doelgroepen heen, bleken vooral interventies die thuistests aanboden, 

herinneringen verstuurden, of nieuwe klinische richtlijnen introduceerden effectief. 

Het bieden van een vergoeding voor de intermediaire of einddoelgroep bleek niet 

effectief. 

In de huidige literatuurverkenning zijn geen studies geïncludeerd die specifiek het 

effect van partnerwaarschuwing en hertesten onderzochten. Omdat 

partnerwaarschuwing wel een zeer geschikte interventie lijkt om hoogrisicogroepen 

te bereiken en herinfectie door seksuele partners te voorkomen, is het raadzaam 

om in toekomstige literatuurverkenningen meer aandacht te besteden aan 

interventies die partnernotificatie trachten te bevorderen. Hertesten is van belang 

omdat de kans op complicaties groter is na het doormaken van meerdere infecties. 
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 4.1.5 Interventieaanbod in Nederland 

Er werden 47 interventies geïncludeerd in deze kennissynthese. Slechts een 

hiervan, Lang Leve de Liefde, is erkend als ‘effectief’. Nog eens elf zijn erkend als 

‘goed onderbouwd’. Bij de overige interventies is er geen inzicht in de (theoretische) 

werkzaamheid. De twaalf erkende interventies richten zich allemaal op primaire 

preventie, twee van deze erkende interventies daarnaast ook op secundaire 

preventie voor specifieke doelgroepen (Asense – asielzoekers; MANtotMAN – 

MSM). Voor het algemene publiek zijn er dus nog geen erkende interventies gericht 

op testen. Het erkende aanbod voor het algemene publiek gericht op 

condoomgebruik is vaak primair bedoeld om in te zetten in groepen (dus niet 

individueel), in het welzijnswerk (Girls’ Talk, Boys R Us, Let’s Talk; allen gericht op 

lage SES) of het onderwijs (VO: Lang Leve de Liefde, MBO: Les(s) & More). Voor 

MSM is er erkend aanbod online (Gaycruise.nl, MANtotMAN) en is er een 

omgevingsinterventie (Veilige sekslocaties / Safe Seks Zones) beschikbaar. Ten 

slotte is er voor Afrikaanse resp. Surinaamse / Antilliaanse / Arubaanse vrouwen 

met Kitchen Tea Parties en Uma Tori erkend aanbod voor in kleine groepen thuis of 

in de buurt. Er is dus nog geen erkend aanbod voor het algemene publiek dat 

gebruik maakt van nieuwe of sociale media en ook niet voor de doelgroep van 18 

jaar en ouder buiten de setting onderwijs (VO of MBO). Wel zijn er recentelijk 

interventies ontwikkeld die gebruik maken van nieuwe / sociale media (primaire 

preventie: Beter in Bed (app), vrijlekker.nl (website); secundaire preventie: 

SafeFriend (ontwikkeld met IM), Safety Check (chatbot). Deze zijn echter nog niet 

erkend. De erkende interventies richten zich veelal op cognitieve determinanten: 

kennis, attitude, eigen effectiviteit, en vaardigheden worden het meest 

geadresseerd. In het erkende aanbod zijn er nauwelijks interventies die aandacht 

besteden aan niet-cognitieve determinanten, zoals omgevings- (alleen Veiliger 

Sekslocaties) of affectieve determinanten. De gegevens over implementatiegraad 

(verspreiding) of het daadwerkelijke bereik van interventies zijn niet goed uit de 

databases te halen. Meer inzicht hierin is wenselijk omdat voor een daadwerkelijk 

effect niet alleen (theoretische) werkzaamheid, maar zeker ook de mate van (juist) 

gebruik van de interventie van belang is. 

4.2 Aanbevelingen 

De volgende aanbevelingen volgen uit de resultaten en conclusies van deze 

kennissynthese chlamydiapreventie. 

4.2.1 Algemeen 

De kennissynthese richtte zich specifiek op chlamydiapreventie. De literatuur en het 

interventieaanbod zijn over het algemeen niet zo specifiek, maar gaan over soa 

(hiv/aids heeft hierin vaak wel een aparte status). Ook in de interviews werd meer 

dan eens de vraag gesteld of het op basis van ernst en prevalentie gerechtvaardigd 

is vanuit de gedragswetenschappen en de praktijk chlamydia nadrukkelijk te 

onderscheiden van de andere soa. Door te ontwikkelen kennis of interventies 

kunnen zich richten op soa in het algemeen. Tenslotte delen zij de voornaamste 

gedragsfactoren voor preventie: veilig vrijen en vroegtijdige opsporing indien 

iemand mogelijk risico heeft gelopen. Uiteraard kunnen determinanten waarop 

interventies moeten aangrijpen verschillen tussen specifieke risicogroepen.  
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 4.2.2 Kennishiaten 

 Determinanten van condoomgebruik: Nieuw onderzoek naar determinanten van 

condoomgebruik heeft geen hoge prioriteit. Er is veel kennis beschikbaar uit de 

internationale literatuur en uit Nederlandse studies (o.a. van Empelen e.a. 

(2006, 2008), Gebhardt e.a. (2006), Franssens e.a. (2009), Jellema e.a. (2013), 

Rutgers WPF (2009, 2012)). Bovendien bieden die oorspronkelijke Nederlandse 

studies op meer detailniveau inzicht in de specifieke overtuigingen die saillant 

zijn voor betreffende risicogroepen in Nederland. 

 Determinanten van testen op soa/chlamydia: Verdergaand inzicht in de 

determinanten van testgedrag is gewenst. Daarbij moet tenminste onderscheid 

gemaakt worden tussen determinanten van hiv-testen versus overige soa-

testen. Uit de reviewstudies blijkt dat dergelijk onderzoek nog weinig is 

uitgevoerd, ook in Nederland. En voor zover beschikbaar beperken de studies 

zich overwegend tot hiv-testen onder MSM. De veronderstelling dat uitkomsten 

van die studies zondermeer generaliseerbaar zijn naar de overige risicogroepen 

voor chlamydia of andere soa, mag vooralsnog worden betwijfeld. 

 Interventies voor condoomgebruik en testen: De literatuur over effectieve 

interventies die condoomgebruik stimuleren biedt een helder overzicht. Het 

inzicht in effectieve elementen van interventies die testen op soa bevorderen is 

beperkt. Voor zowel condoomgebruik als testen is inzicht in (mogelijke) 

verschillen tussen belangrijke risicogroepen wat betreft effectiviteit van 

interventies en methodieken wenselijk. 

4.2.3 Lacunes in het aanbod 

(Door)Ontwikkelen van aanbod: Zorg voor een dekkend en passend aanbod gericht 

op preventie van chlamydia voor de doelgroep van 12 tot 35 jaar. Houdt hierbij 

rekening met onderstaande aanbevelingen. 

 

 Aansluiting bij de praktijk: 

 Sluit met het aanbod aan bij bestaande structuren, zoals voor de setting 

onderwijs het leerplankader gezonde leefstijl voor 0 tot 23 jarigen, waarin ook 

seksuele gezondheid is opgenomen. Dit leerplankader wordt door de SLO 

ontwikkeld en eind 2014 afgerond. 

 Ontwikkel bij voorkeur geen nieuw aanbod daar waar interventies bestaan 

met bewezen kwaliteit of theoretische potentie op effectiviteit, of wanneer 

doorontwikkeling goede perspectieven biedt. Naast verbetering kan 

doorontwikkeling van inmiddels breed geïmplementeerd en effectief aanbod 

zich ook richten op uitbouw richting aanpalende, nog niet bediende 

doelgroepen. 

 Verbind primaire en secundaire preventie. In deze kennissynthese zijn deze 

om pragmatische redenen afzonderlijk beschreven, maar in de praktijk 

overlappen doelgroepen en de settings waarin zij zich bevinden. In een 

aantal interventies is dit al gerealiseerd. 

 Maak, om de druk op soa-poli te verlagen, gebruik van een getrapte 

testaanpak. Dat wil zeggen dat een triage plaatsvindt op basis waarvan wordt 

bepaald een testafspraak in te plannen, dan wel door te verwijzen naar 

relevante informatiebronnen of hulpverleners.  

 Het erkende aanbod voor primaire preventie dat gebruik maakt van sociale 

media is op dit moment zeer beperkt, maar er zijn ten minste twee 

interventies in ontwikkeling: Beter in Bed en vrijlekker.nl. Steun zo mogelijk 
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 met middelen en wacht af wat deze interventies opleveren alvorens te 

investeren in de ontwikkeling van meer aanbod. 

 

 Kwaliteit van het aanbod: 

 Sluit met primaire preventie aan bij de prioritaire determinanten voor 

condoomgebruik uit deze literatuurreview. In het aanbod van erkende 

interventies ontbreekt hiervan met name de determinanten beschikbaarheid / 

aanwezigheid van condooms. Alleen voor MSM is er een interventie die daar 

op inzet (Veiliger Sekslocaties). 

 Maak bij veelbelovende interventies, dat wil zeggen interventies die 

aansluiten bij de prioritaire determinanten uit de literatuurstudie of een hiaat 

in het aanbod beogen te vullen, inzichtelijk wat de (theoretische) 

werkzaamheid en het daadwerkelijke bereik is door goede evaluatie van het 

effect en de implementatie.  

 

 Specifieke doelgroepen  

 In de cijfers m.b.t. chlamydia en risicogedrag om chlamydia op te lopen, zijn 

Antilliaanse jongens en meisjes, Surinaamse jongens en meisjes en 

Marokkaanse jongens oververtegenwoordigd. Er is geen erkend aanbod 

specifiek voor hen, met uitzondering van Surinaamse en Antilliaanse 

vrouwen vanaf 18 jaar. Breng het bereik van deze doelgroepen middels het 

huidige aanbod (beter) in beeld en onderzoek of het huidige aanbod passend 

is voor deze en eventueel ook andere specifieke doelgroepen. 

 Zorg voor erkend aanbod dat zich richt op 18-plussers. Voor deze groep is er 

alleen erkend aanbod beschikbaar voor de setting MBO, maar daar bevindt 

slechts een deel van deze groep zich.  

 Het aanbod voor secundaire preventie voor het algemene publiek is op dit 

moment zeer beperkt, maar er zijn ten minste twee interventies in 

ontwikkeling: Safe Friend en Safety Check. Steun zo mogelijk met middelen 

en wacht af wat deze interventies opleveren alvorens te investeren in de 

ontwikkeling van meer aanbod: Safe Friend met name als het gaat om de 

mogelijkheden om het seksuele en sociale netwerk rond een persoon met 

chlamydia te bereiken, Safety Check als het gaat om het geleiden van 

risicogroepen naar bestaand testaanbod middels nieuwe/sociale media. 

 Maak gebruik van laagdrempelige, proactieve interventies (zoals outreach) 

om het bereik onder hoogrisicogroepen te vergroten. 

 

 Setting: Huisartsen en soa-poli’s spelen beide een grote rol in het opsporen en 

behandelen van soa. In potentie zorgen zij samen voor het bereik van zowel het 

algemene publiek als specifieke risicogroepen. Om ook het algemene publiek 

preventief te bereiken, zouden huisartsen seksualiteit en soa meer proactief 

bespreekbaar moeten maken. Voor een soa-consult volgt een huisarts idealiter 

de NHG Standaard die daarvoor beschikbaar is, en zouden zij daarbij meer 

gebruik moeten kunnen maken van de ondersteunende tools die onder andere 

in de soa-poli worden ontwikkeld en ingezet, bijvoorbeeld als het gaat om online 

interventies gericht op partnerwaarschuwing of het voorkomen van herinfectie.  

 

 Bereik en implementatie: Van de in Nederland beschikbare interventies is niet 

of nauwelijks iets bekend over implementatie en bereik, terwijl dit in de praktijk 

een kritische effectconditie is. Aanbevolen wordt om periodiek het beschikbare 

aanbod te monitoren, om een meer gerichte beleidskeuze te kunnen maken 
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 voor investering in verbeterde effectiviteit of verbetering van de implementatie 

van interventies voor bepaalde doelgroepen. 
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ZOEKSTRATEGIE PRIMAIRE PREVENTIE SECUNDAIRE PREVENTIE 

 
A. Determinanten van 
condoomgebruik 

B. Methodieken ter bevordering 
van condoomgebruik 

C. Determinanten van soa/hiv-screening 
D. Methodieken ter bevordering 
van chlamydiascreening 

Aanvullende zoekcriteria 

alleen meta-analyes; alleen studies 
naar determinanten van gedrag (niet 
determinanten van bv intentie); 
alleen studies naar psychosociale of 
omgevingsdeterminanten 
determinanten (geen demografische 
determinanten, geen 
middelengebruik als determinant) 

alleen meta-analyses 

Alleen reviews en meta-analyses; alleen 
studies naar determinanten van gedrag 
(niet determinanten van bv intentie); 
alleen studies naar psychosociale of 
omgevingsdeterminanten determinanten 
(geen demografische determinanten, geen 
middelengebruik als determinant) 

alleen artikelen die resultaten 
rapporteren over de effectiviteit 
van de gehanteerde 
interventies/methodieken (geen 
designstudies); voor originele 
studies: alleen indien zij een 
controlegroep hadden 

Zoektermen Psychinfo 

(condom OR safe sex OR safer 
sex).ab,ti  

(condom OR safe sex OR safer 
sex).ab,ti  

(screening OR secondary prevention OR 
testing) AND (sexually transmitted 
infection OR sexually transmitted disease 
OR hiv OR aids).ab,ti 

(intervention AND chlamydia AND 
(screening OR secondary 
prevention OR testing)).ab,ti 

Zoektermen Pubmed 

determinant[title/abstract] AND 
(condom[title/abstract] OR "safe 
sex"[title/abstract] OR "safer 
sex"[title/abstract]) AND 
((Review[ptyp] OR Meta-
Analysis[ptyp]) AND 
"2004/04/28"[PDat] : 
"2014/04/25"[PDat]) 

intervention[title/abstract] AND 
(condom[title/abstract] OR "safe 
sex"[title/abstract] OR "safer 
sex"[title/abstract]) AND 
((Review[ptyp] OR Meta-
Analysis[ptyp]) AND 
"2004/04/28"[PDat] : 
"2014/04/25"[PDat]) 

determinant[title/abstract] AND 
(screening[title/abstract] OR "secondary 
prevention"[title/abstract] OR 
testing[title/abstract]) AND ("sexually 
transmitted disease"[title/abstract] OR 
"sexually transmitted 
infection"[title/abstract] OR 
hiv[title/abstract] or aids[title/abstract]) 
AND ((Review[ptyp] OR Meta-
Analysis[ptyp]) AND "2004/04/28"[PDat] : 
"2014/04/25"[PDat]) 

(intervention[title/abstract] OR 
technique[title/abstract] OR 
strategy[title/abstract]) AND 
chlamydia[title/abstract] AND 
(screening[title/abstract] OR 
"secondary 
prevention"[title/abstract] OR 
testing[title/abstract]) AND 
("2004/04/28"[PDat] : 
"2014/04/25"[PDat]) 

Totaal aantal resultaten 39 79 153 345 

Aantal exclusies na screening op 
titel en abstract 

34 39 148 283 

Aantal exclusies na screening van 
full-text 

1 22 0 48 

Extra inclusie op aanraden van 
projectleden / experts 

1  
1 originele studie (Ten Hoor et al, 2013; 
niet verwerkt in tabel, wel in de tekst bij de 
resultaten). 

 

Aantal geïncludeerde artikelen 
5 17 

5 + 1 originele studie (Ten Hoor et al., 
2013) 

14 
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B Tabel: Dataextractie determinanten van 
condoomgebruik 
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 Positive (+) Negative (-) Null results or unclear (0/?) 

Behavioral factors    

Previous experience with the 
behavior 

Albarracin 2004: r=.35   

Safer sexual communication 
(behavior) 

Noar 2006: Uitgesplitst naar topic: Past 
communication about condom use 
r=.34; past communication about 
sexual history/STDs r=.32; past 
communication about safer sex r=.21. 
Sheeran, 1999: communication about 
STD/AIDS: r+=.11; communication 
about condoms: r+=.46 

 Noar 2006: no difference in r (with 
condom use) between 
communication as information 
exchange (r=.29) or as persuasion 
attempt (r=.28). 

Barriers/availability factors  Sheeran, 1999: barriers to condom 
use: r+=-.13 

 

Availability / accessibility of condoms Sheeran, 1999: carrying a condom: 
r+=.31; condom availability: r+=.41 

  

Proximal factors    

Intention    

Intention to use condoms Albarracin 2004: r=.44 (higher for 
younger, high education, high 
proportion of ethnic minorities) 
(prospect.) .52 (cross-sect.). De 
correlatie tussen intentie en Future 
condom use (prospect.) was stronger 
in younger samples (beta=-0.46), those 
with higher educational levels 
(beta=.12) and samples with greater 
proportions of ethnic minorities 
(beta=-0.60 for US samples and 0.10 
overall). The correlation between 
intention en Future condom use was 
stronger when measures corresponded 
more (eg, mbt time, context; 
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 Positive (+) Negative (-) Null results or unclear (0/?) 

beta=.53); when type of sex 
(vaginal/non-vaginal) was unspecified 
(beta=0.56); when type of partner 
(steady/casual) was not specified 
(beta=.52); if specified type of partner 
was steady instead of casual 
(beta=.45); when the time period 
between assessments was shorter 
(beta= -0.30). No influence of: nature 
of the intention measure (intention vs 
self-prediction of behavior); if 
specified, type of sex (vaginal/non-
vaginal). 
Sheeran, 1999: r+=.43 

Pregnancy prevention motivation Sheeran, 1999: r+=.37   

Intention for safer sex communication Noar 2006: overall r=.18. Intention to 
communicate about condom use r=.32; 
about safer sex r=.18; about sexual 
history/STDs r= -.05. 

  

Attitude    

Direct attitude (general: good-bad, 

etc) 

Sheeran, 1999: attitude toward 
condoms: r+=.32; attitude toward 
combination pill-condom use: r+=.14; 
attractiveness of condoms: r+=.14 

  

Affective attitude component: 

General affect about condoms (good-

bad etc) 

Norton 2005 (adult men): r=.34 
Albarracin 2004: r=.37 (prospective); 
.42 (cross-sectional) 

  

Affective attitude component: Beliefs 
about pleasure (both positive and 
negative; condom makes sex more 

Norton 2005 (adult men): r=.28. So: 
having more positive and less negative 
beliefs about pleasure with condom is 
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 Positive (+) Negative (-) Null results or unclear (0/?) 

exciting, with condom don’t feel less) associated with greater condom use. 

- Affective attitude component: Beliefs 
about spontaneity (both positive and 
negative; condom influences 
spontaneity or mood) 

Norton 2005 (adult men): r=.35. So: 
having more positive and less negative 
beliefs about condoms adding to (or 
nor interfering with) spontaneity is 
associated with greater condom use. 

  

Affective attitude component: 
Anticipated partner reactions (both 
positive and negative; condom is sign 
of trust/distrust, shows you care 
about your partner) 

Norton 2005 (adult men): r=.43. So: 
having more positive and less negative 
expectations of partner reactions to 
condom use is associated with greater 
condom use. 

Sheeran, 1999: interpersonal 
consequences: r+=-.10 
 

 

Indirect attitude (beliefs) Albarracin 2004: r=.31 (prospect.) en 
.33 (cross-sect.) 

  

Health beliefs    

Reduced concern about unsafe sex 
because of availability of HAART 
(highly active antiretroviral therapy) 

 Crepaz 2004: OR=3.12 (HIV+: 4.69; 
HIV-: 2.56; HIV+/-: 1.56) 

 

Beliefs that HAART or undetectable 
viral load reduces the risk of HIV 
transmission 

 Crepaz 2004: OR=1.82 (MSM: 1.84; 
hetero: 1.57; HIV+: 2.49; HIV-: 1.63; 
HIV+/-: 1.65) 

 

Cognitive attitude component: 
Condom effectiveness beliefs (both 
positive and negative; that they 
protect against HIV/STD, are reliable, 
do not break easily) 

Norton 2005 (adult men): r=.24. So: 
having more positive beliefs about 
condom effectiveness is associated 
with greater condom use. 
Sheeran, 1999: r+=.10 

  

Cognitive attitude component: Risk-
related condom beliefs (both positive 
and negative; condoms also necessary 
when you are monogamous, known 
your partner well, not only with casual 
partner) 
 

Norton 2005 (adult men): r=.17. So: 
Higher perceived risk is associated with 
greater condom use. 
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 Positive (+) Negative (-) Null results or unclear (0/?) 

Physiological and psychological 
gratification 

   

Sexual arousal  Sheeran, 1999: r+=-.08  

Social norm    

Direct social norm (general, “most 
people who are important to me”) 

Albarracin 2004: r=.25 (prospective) 
and .31 (cross-sectional) 
Sheeran, 1999: subjective norm: 
r+=.26; descriptive norm: r+=.37 

  

Indirect social norm (specific referent 
persons) 

Albarracin 2004: r=.26 (prospective) 
and .36 (cross-sectional) 
Sheeran, 1999: partner’s attitude 
toward condoms: r+=.30 

  

Self-efficacy    

Control perceptions condom use Albarracin 2004: r=.24 (prospective) 
(higher for younger and lower 
education) and .33 (cross-sectional). 
The correlation between control 
perceptions and future condom use 
(prospective) was stronger: for vaginal 
vs non-vaginal condom use, if type of 
sex was specified (beta=0.46). 
Sheeran, 1999: r+=.25 

  

HIV/AIDS prevention self-efficacy Sheeran, 1999: r+=.12   

Self-efficacy for safer sex 
communication 

Noar 2006: Overall r=.13. Self-efficacy 
for communication about condom use 
r=.16; about safer sex r=.15; about 
sexual history/STDs r=.05 

  

Buying condoms  Sheeran, 1999: Purchase 
embarrassment: r+=-.05 

 

Perceived susceptibility Sheeran, 1999: Perc. Susceptibility 
toward AIDS: r+=.06 

  

Worry/concern Sheeran, 1999: worry or concern about   
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 Positive (+) Negative (-) Null results or unclear (0/?) 

AIDS: r+=.09 

Distal factors    

Knowledge/values Sheeran, 1999: knowledge of 
HIV/AIDS: r+=.06 
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C Tabel: Dataextractie determinanten van soa-testen 

Determinanten van soa/hiv-testen  
 Positive (+) Negative (-) 
Behavioral factors   
Previously tested for HIV Kaai, 2012  

Involvement in high risk behavior Kaai, 2012; Lorenc, 
2011 

 

Routine testing Lorenc, 2011  

Proximal factors   

Just curious to know HIV status or 
wants to start a new 
sexual relationship 

Kaai, 2012  

Risk perception Ten Hoor, 2013 (β=.20)  

Illness and having HIV symptoms Kaai, 2012; Lorenc, 
2011 

 

Family member or child was ill Kaai, 2012  

Being a contact of a positive person Kaai, 2012; Lorenc, 
2011 

 

Knew someone who died of AIDS Kaai, 2012  

A concern about risk  Kaai, 2012  

Do not perceive themselves to be at 
risk or at low risk  

 Kaai, 2012; Lorenc, 
2011; Deblonde, 2010 

Eliminating uncertainty / attaining 
peace of mind 

Lorenc, 2011  

Previously tested negative   Kaai, 2012 

Risk denial  Kaai, 2012; Lorenc, 
2011 

Trust in partner (“partner is a 
responsible person”) 

 Lorenc, 2011 

Doubts about partner’s behaviour Lorenc, 2011  

Social norms   

Subjective norm Ten Hoor, 2013 (β=.61)  

Encouragement by peers Lorenc, 2011  

Moral norm Ten Hoor, 2013 (β=.19)  

Feeling of responsibility to others Lorenc, 2011  

Mandatory or recommended 
testing 

  

Partner or family recommended HIV 
testing  

Kaai, 2012  

Insurance/travel/mortgage/immigration Kaai, 2012; Lorenc, 
2011 

 

Blood donation Kaai, 2012  

Doctors recommended Kaai, 2012  

Advice from health service provider Lorenc, 2011  

Doctor/provider did not recommend 
test  

 Kaai, 2012; Deblonde, 
2011 

Attitude Ten Hoor, 2013 (β=.09)  

Having a positive attitude toward 
testing 

Kaai, 2012  

having less stigmatizing attitude 
toward HIV 

Kaai, 2012  

Distal factors   

Fear of HIV-related stigma and 
other fears 

  

Fear of stigma and discrimination  Kaai, 2012; Deblonde, 
2010 
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Determinanten van soa/hiv-testen  
 Positive (+) Negative (-) 
Fear of a positive status, disease or 
death and effect of positive status 
on family or fear of having children 

 Kaai, 2012; Deblonde, 
2010 

Fears effect of positive HIV status on 
life insurance or immigration or 
work or including status on medical 
records or afraid to disclose risk 
or sexuality to provider 

 Kaai, 2012; Deblonde, 
2010 

Perceived lack of anonymity or 
suitability of testing venue 

 Kaai, 2012 

Anxiety due to waiting for results  Kaai, 2012 

Fear of long-term consequences  Lorenc, 2011 

Level of HIV education   

HIV education and knowing the 
benefits of 
treatment  

Kaai, 2012  

Inadequate awareness of HIV 
prevention, transmission, screening 
and 
treatment services and their benefits  

 Kaai, 2012 

Unaware of testing venue and options 
for VCTa; e.g., due to immigration 
status 

 Kaai, 2012; Deblonde, 
2010 

Sense of responsibility towards 
oneself 

Lorenc, 2011  

See testing as a monitoring 
device to remind oneself to 
reduce risk and practise safer 
seks 

Lorenc, 2011  

Ultimate factors   

Provider-related   

VCT providers adapt HTC to the 
cultural 
needs of clients 

Kaai, 2012  

Normalize the test/building trust and 
rapport/results given in 
person/facilitating 
partner notification 

Kaai, 2012  

Provide relevant information and 
referral, 
maintenance of boundaries and 
ensuring 
confidentiality 

Kaai, 2012  

Imparting a nonjudgmental attitude 
toward 
HIV test recipients/creating a 
comfortable 
and safe environment 

Kaai, 2012  

Doctor does not understand patients’ 
culture 
and or language 

 Kaai, 2012 

Poor doctor–patient relationship  Kaai, 2012 

Perceived rushed appointment-
/inadequate HIV information 

 Kaai, 2012 

Inability of GPs to address HIV and 
testing information effectively 

 Kaai, 2012 

Loss of confidentiality due to 
translation issues 

 Kaai, 2012 
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Determinanten van soa/hiv-testen  
 Positive (+) Negative (-) 
Attitude of clinic staff and how to 
communicate 
to staff  

 Kaai, 2012 

Determinants of health care 
providers 

  

Prejudice against gay men  Lorenc, 2011 

Associating gay men with HIV  Lorenc, 2011 

Stigma  Lorenc, 2011 

health professional’s negative attitude 
toward testing  

 Deblonde, 2011 

Health professional’s anxiety to raise 
issue of testing 

 Deblonde, 2011 

Insufficient time  Burke, 2007 

Burdensome consent process  Burke, 2007 

Lack of knowledge/training  Burke, 2007; McKay, 
2006 

Language issues  Burke, 2007 

Lack of patient acceptance  Burke, 2007 

Pre-test counselling 
requirements 

 Burke, 2007 

Competing priorities  Burke, 2007 

Inadequate 
reimbursement 

 Burke, 2007 

Awareness of cost effectiveness of 
screening 

McKay, 2006  

Media campaigns Lorenc, 2011  

System-related factors   

Lack of sensitive culturally appropriate 
health care including HIV 
testing services 

 Kaai, 2012 

Whether one is entitled to medical 
care 

 Kaai, 2012 

Providers skills and appropriateness 
of 
venue including privacy and choice in 
testing service option  

Kaai, 2012  

Integrating HIV testing with other 
services, e.g., as part of 
routine screening for STI, or a 
physical check-up or partner’s 
routine prenatal HIV testing services 

Kaai, 2012  

Voluntary testing sites or same-day 
testing and results clinic or 
testing without an appointment  

Kaai, 2012  

Access and availability of health 
services 

Kaai, 2012  

Technical aspects (e.g., blood-taking, 
file maintenance and 
obtaining informed consent) 

Kaai, 2012  

Difficulties navigating through health 
care system, lack of 
support resources and language 
services for newcomers  

 Kaai, 2012 

Lack of open access to testing 
services or community support 
resources 

 Kaai, 2012 

Failure to integrate care with support 
organizations 

 Kaai, 2012 
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Determinanten van soa/hiv-testen  
 Positive (+) Negative (-) 
Lack of child care facilities at the 
clinics 

 Kaai, 2012 

Lack of political will and funding for 
immigrant health services 

 Kaai, 2012 

Time restraints in family practice  Kaai, 2012 

Unavailability of same-day testing   Kaai, 2012 

Lack of confidentiality and anonymity  Lorenc, 2011 

Lack of resources (funding, staff, 
office space, training of staff) 

 Deblonde, 2010 
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D Tabel: Dataextractie interventies ter bevordering 
van condoomgebruik 
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Johnson 
2011 

Lacroix 
2013 

Johnson 
2009 

Albarracin 
2008 

Albarracin 
2005 

Noar  
2009 

Earl 
2007 

Darbes 
2008* 

Crepaz 
2009* 

Charania 
2011 

Herbst 
2005* 

Johnson 
2008* 

 
         

 
  Effectmaat d d d d d d d OR OR OR OR RR 

 
         

 
  Behavioral interventions 0.13 

 
0.20 0.25 0.26 

  
1.33 1.59  1.23 1.30 

Structural level condom distribution 
interventions 

 
        

1.81 
  

Computer technology-based 

 
    

0.26 
   

 
  

Couple-based HIV prevention 
interventions 

 0.78 / 0.38 
       

 
  

 
 

        
 

  
Passive strategies 

 
        

 
  

normative arguments yes 

 
  

0.41 0.24; 0.02 
    

 
  

normative arguments no 

 
  

0.50 0.28; 0.43 
    

 
  

attitudinal arguments yes 

 
  

0.46 0.31; 0.29 
    

 
  

attitudinal arguments no 

 
  

0.41 0.21; 0.15 
    

 
  

Any kind of information yes 

 
  

0.47 0.23; 0.31 
    

 
 1.25; ns 

Any kind of information no 

 
  

0.38 0.29; 0.14 
    

 
  

Behavioral-skills arguments yes 

 
  

0.61 0.34; 0.31 
    

 
  

Behavioral-skills arguments no 

 
  

0.31 0.18; 0.13 
    

 
  

Threat-inducing arguments yes 

 
  

0.31 0.25; 0.02 
 

0.04 
  

 
  

Threat-inducing arguments no 

 
  

0.55 0.27; 0.42 
 

0.77 
  

 
  

Condom provision yes 

 
  

0.44 0.33; 0.24 
    

 
  

Condom provision no 

 
  

0.42 0.19; 0.21 
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Johnson 
2011 

Lacroix 
2013 

Johnson 
2009 

Albarracin 
2008 

Albarracin 
2005 

Noar  
2009 

Earl 
2007 

Darbes 
2008* 

Crepaz 
2009* 

Charania 
2011 

Herbst 
2005* 

Johnson 
2008* 

 
         

 
  Effectmaat d d d d d d d OR OR OR OR RR 

 
         

 
  emphasize losses 

 
        

 
 1.61 

emphasize gains 

 
        

 
 1.30; 1.52 

 
 

        
 

  
Active strategies 

 
        

 
  

behavioral skills training yes 

 
    

0.25 
   

 
  

behavioral skills training no 

 
    

0.26 
   

 
  

condom use skills training yes 0.34 
0.42; 0.36; 

0.60  
0.47 0.31 

   
1.82  

  

condom use skills training no 0.09 
  

0.43 0.31 
   

1.11  
  

intrapersonal skills training yes 
  

0.12 
     

2.04  1.39 1.23; 1.67 

intrapersonal skills training no 
  

0.12 
     

1.11  
  

interpersonal skills training yes 
  

0.15 0.43 0.25 
    

 1.39 1.22; 1.47 

interpersonal skills training no 
  

0.08 0.46 0.36 
    

 
  

self-management skills training yes 
   

0.61 0.51 
    

 
  

self-management skills training no 
   

0.25 0.1 
    

 
  

motivational training yes 0.45 
        

 
  

motivational training no 0.11 
        

 
  

counseling and testing yes 

 
 

0.07 0.68 0.43 
 

0.71 
  

 
  

counseling and testing no 

 
 

0.17 0.25 0.17 
 

0.12 
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Johnson 
2011 

Lacroix 
2013 

Johnson 
2009 

Albarracin 
2008 

Albarracin 
2005 

Noar  
2009 

Earl 
2007 

Darbes 
2008* 

Crepaz 
2009* 

Charania 
2011 

Herbst 
2005* 

Johnson 
2008* 

 
         

 
  Effectmaat d d d d d d d OR OR OR OR RR 

 
         

 
  technical skills training yes 

 
        

 1.37 ns; ns 

 
 

        
 

  
Theoriegebruik 

 
        

 
  

behavioral theory yes 

 
    

0.26 
 

1.32 
 

 1.54 
 

behavioral theory no 

 
    

0.28 
 

1.56 
 

 0.97 
 

stages of change model yes 

 
    

0.38 
   

 
  

stages of change model no 

 
    

0.16 
   

 
  

 
 

        
 

  
Addressed determinants 

 
        

 
  

social norms yes 

 
      

1.96 1.72  
 1.19 

social norms no 

 
      

1.22 1.47  
  

attitude yes 

 
      

1.41 1.72  
  

attitude no 

 
      

1.30 1.47  
  

self-efficacy yes 

 
      

1.35 1.82  
 1.20 

self-efficacy no 

 
      

1.35 1.28  
  

motivation yes 

 
      

1.25 1.69  
  

motivation no 

 
      

1.39 1.47  
  

empower women (addressing self-
efficacy, assertiveness) yes 

  
       

1.89 
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Johnson 
2011 

Lacroix 
2013 

Johnson 
2009 

Albarracin 
2008 

Albarracin 
2005 

Noar  
2009 

Earl 
2007 

Darbes 
2008* 

Crepaz 
2009* 

Charania 
2011 

Herbst 
2005* 

Johnson 
2008* 

 
         

 
  Effectmaat d d d d d d d OR OR OR OR RR 

 
         

 
  empower women (addressing self-

efficacy, assertiveness) no  
 

       
1.23 

  

risk perception 

 
        

 
 1.27; 1.49 

sociocultural barriers 

 
        

 
  

self-esteem 

 
        

 
 1.35 

responsibility 

 
        

 
 

1.27 

 
 

        
 

  
Interventie-opzet 

 
        

 
  

Setting 

 
        

 
  

education yes 

 
   

0.37 
  

1.25 
 

 
  

education no 

 
   

0.40 
    

 
  

clinic/healthcare yes 

 
  

0.54 0.27 
  

1.32 1.61  
  

clinic/healthcare no 

 
  

0.12 0.21 
    

 
  

environment 

 
        

1.87 
  

organization 

 
        

1.77 
  

community yes 

 
  

0.16 0.29 
  

1.49 1.45  1.61; 1.43 
 

community no 

 
  

0.34 0.33 
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Johnson 
2011 

Lacroix 
2013 

Johnson 
2009 

Albarracin 
2008 

Albarracin 
2005 

Noar  
2009 

Earl 
2007 

Darbes 
2008* 

Crepaz 
2009* 

Charania 
2011 

Herbst 
2005* 

Johnson 
2008* 

 
         

 
  Effectmaat d d d d d d d OR OR OR OR RR 

 
         

 
  Interventies op maat 

 
        

 
  

tailored yes 

 
 

0.18 
  

0.36 
   

 
  

tailored no 

 
 

0.06 
  

0.13 
   

 
  

specifically targeted males 

 
        

2.14 
  

specifically targeted males no 

 
        

1.72 
  

targeted women 

 
        

 
  

targeted african americans 

 
        

 
  

targeted sex workers 

 
        

3.54 
  

targeted sex workers no 

 
        

1.34 
  

targeted high risk populations 

 
        

1.36 
  

targeted high risk populations no 

 
        

1.89 
  

targeted adolescents yes 

 
      

1.49 
 

1.32; 1.87 
  

targeted adolescents no 

 
      

1.30 
 

2.38; 1.27 
  

targeted african american females 

 
        

 
  

targeted drug users yes 

 
      

1.49 
 

 
  

targeted drug users no 

 
      

1.30 
 

 
  

culture specific materials yes 

 
      

1.28 1.79  
  

culture specific materials no 

 
      

1.25 1.25  
  

gender specifc materials yes 

 
       

1.92  
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Johnson 
2011 

Lacroix 
2013 

Johnson 
2009 

Albarracin 
2008 

Albarracin 
2005 

Noar  
2009 

Earl 
2007 

Darbes 
2008* 

Crepaz 
2009* 

Charania 
2011 

Herbst 
2005* 

Johnson 
2008* 

 
         

 
  Effectmaat d d d d d d d OR OR OR OR RR 

 
         

 
  gender specifc materials no 

 
       

1.23  
  

 
 

        
 

  
kanaal 

 
        

 
  

matched facilitator by gender yes 

 
  

0.40 
    

1.85  
  

matched facilitator by gender no 

 
  

0.07 
    

1.15  
  

matched facilitator by race yes 

 
  

0.28 
   

1.45 1.67  
  

matched facilitator by race no 

 
  

0.07 
   

1.27 1.43  
  

matched facilitator by age yes 

 
  

0.19 
     

 
  

matched facilitator by age no 

 
  

0.07 
     

 
  

peer deliverer yes 

 
      

1.69 1.54  
 1.41 

peer deliverer no 

 
      

1.23 1.61  
 

1.25 

expert/professoinal yes 

 
  

0.42 
   

1.47 
 

 
  

expert no 

 
  

0.14 
     

 
  

lay community member yes 

 
  

0.27 
     

 
  

lay community member no 

 
  

0.29 
     

 
  

Video- or audiotaped material yes 

 
   

0.39 
    

 
  

Video- or audiotaped material no 

 
   

0.64 
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Johnson 
2011 

Lacroix 
2013 

Johnson 
2009 

Albarracin 
2008 

Albarracin 
2005 

Noar  
2009 

Earl 
2007 

Darbes 
2008* 

Crepaz 
2009* 

Charania 
2011 

Herbst 
2005* 

Johnson 
2008* 

 
         

 
  Effectmaat d d d d d d d OR OR OR OR RR 

 
         

 
  Individuele vs groepsinterventies 

 
        

 
  

intervention applied to groups yes 

 

0.29 
 

0.33 0.39 
  

1.39 1.69  1.37 1.22; 1.32 

intervention applied to groups no 

 
  

0.19 0.31 
    

 
  

intervention applied to individuals yes 

 

0.74 
 

0.19 
   

1.23 1.33 1.87 1.59 1.22 

intervention applied to individuals no 

 
  

0.34 
     

 
  

intervention applied to individual and 
group 

 1.40 
     

0.63 
 

 
  

 
 

        
 

  
Duur van blootstelling 

 
        

 
  

total time / nr of sessions high 

 

1.91 
   

0.21 
 

1.69; 1.61 1.49; 1.64  1.45; 1.43. 1.20; 1.23; ns 

total time / nr of sessions low 

 

0.56 
   

0.35 
 

1.15; 1.15 1.79; 1.45  1.35; 1.35 
1.45; 1.35; 

1.61 

 
 

        
 

  
Doelgroepen 

 
        

 
  

Demografische gegevens 

 
        

 
  

Gender high% female 

 
 

0.13 
 

0.34 
  

1.43 
 

 
  

Gender high% male 

 
 

0.11 
 

0.45 0.28 
 

1.30 
 

 
  

age low (adolesents) 

 
 

0.14 
 

0.16 0.35 
  

2.63  1.41 1.37; ns 

age high (adults) 

 
 

0.10 
 

0.42 
   

1.45  1.56 1.25; 1.47 

high perc. ethnic minority 

 
        

 1.25 1.23; ns 
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Johnson 
2011 

Lacroix 
2013 

Johnson 
2009 

Albarracin 
2008 

Albarracin 
2005 

Noar  
2009 

Earl 
2007 

Darbes 
2008* 

Crepaz 
2009* 

Charania 
2011 

Herbst 
2005* 

Johnson 
2008* 

 
         

 
  Effectmaat d d d d d d d OR OR OR OR RR 

 
         

 
  low perc. Ethnic minority 

 
   

0.20 
    

 1.56 1.33; 1.67 

blacks high 

 
   

0.37 
  

1.37; 1.25 2.17  
  

blacks low 

 
       

1.30  
  

latino 

 
        

 
  

MSM low 

 
 

0.11; 0.27 
      

 
 

1.27; ns 

MSM high % 

 
   

0.52 0.28 
   

 
 1.28; 1.69 

heterosexual 

 
   

0.35 0.26 
   

 
  

previously diagnosed STI or HIV yes 

 

0.22 
       

 
  

previously diagnosed STI or HIV no 

 

1.25 
       

 
  

married 

 
        

 
  

unemployed 

 
        

 
  

HIV+ low 

 
 

0.08 
      

 
 1.30; 1.47; ns 

HIV+ high 

 
 

0.44 
      

 
 ns 

education low 

 
        

 1.54 
 

education high 

 
        

 1.45 
 

  

 
        

 
  

Risicogedrag 

 
        

 
  

Intravenous / illegal drug users low 

 
 

0.13 
 

0.40 
   

1.67  
  

Intravenous / illegal drug users high 

 
 

0.05 
 

0.45 
   

1.27  
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Johnson 
2011 

Lacroix 
2013 

Johnson 
2009 

Albarracin 
2008 

Albarracin 
2005 

Noar  
2009 

Earl 
2007 

Darbes 
2008* 

Crepaz 
2009* 

Charania 
2011 

Herbst 
2005* 

Johnson 
2008* 

 
         

 
  Effectmaat d d d d d d d OR OR OR OR RR 

 
         

 
  Partners of intravenous drug users yes 

 
   

0.21 
    

 
  

Partners of intravenous drug users no 

 
   

0.40 
    

 
  

Multiple partner yes 

 
   

0.33 
    

 
  

Multiple partner no 

 
   

0.41 
    

 
  

past condom use low 

 
   

0.35 
    

 
 

ns 

past condom use high 

 
   

0.43 
    

 
 1.64 

 

 

 

NB: in bovenstaande tabel zijn de meta-analyses van Reid (2014), Scott-Sheldon (2006), Scott-Sheldon (2011) en Herbst (2006) en Herbst (2007) niet 

opgenomen, omdat zij respectievelijk geen relevante moderatoren onderzochten, geen analyses hebben gedaan op het niveau van 

interventiecomponenten, geen effect sizes rapporteerden van interventies die de elementen wel of niet bevatten, en geen analyses rapporteerden over het 

effect op condoomgebruik (Herbst 2006, 2007). Studies met een asterisk (*) rapporteerden odds ratios of relative risk ratios voor risicogedrag (géén 

condoom gebruiken). Voor deze studies is de odds ratio (of risk) ratio vertaald naar de ratio voor wél condoom gebruiken (1/OR of 1/RR). 
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E Tabel: Dataextractie interventies ter bevordering 
van laten testen op chlamydia 
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Categorie Methode Setting Doelgroep Studie 

Ef
fe

ct
ie

f?
 

OR/ andere 
uitkomstmaten 

Dossier prompts Computer reminder STI clinic MSM Lister1 Ja 1.4 (1-1.8) 

Dossier prompts Computer alert was introduced that was aimed at increasing 
syphilis screening of high-risk MSM. This alert appeared during 
the consultation on the electronic medical record whenever 
MSM reported >10 partners within the prior 12 months (which 
defined them as being at higher risk for syphillis). The alert read 
“3 monthly syphilis testing is recommended for higher risk 
MSM.” 

STI clinic MSM > 10 partners 
in previous year 

Bissessor1 Ja 2.3 (1.9-2.8) 

Dossier prompts Clin. generate own reminders to contact patients for follow-up PC MSM attending 
prim care 

Hotton1 Nee 2.3 (0.9-6.2) 

Dossier prompts A chart prompt to screen for chlamydia, PC Vrouwen 14-20 Scholes2 Nee 1.0 

Dossier prompts  PC Vrouwen 16-24 Walker2 Ja 1.3 (1.1-1.4) 

Dossier prompts Chart prompt 'consider screening' bij doelgroep.  PC Vrouwen 16-24 McNulty2 Nee 1.0= RR (0.8-1.2) 

Educatie voor de 
clinicus 

The intervention consisted of four mCME modules, released 
sequentially every 3 months. The modules emphasized that (1) 
young, sexually active women are at high risk ; (2) recently 
developed urine-based screening allows diagnosis without a 
pelvic examination; and (3) infection may be treated easily and 
effectively. All modules contained printable patient education 
material. Module 1 contained feedback on chlamydia screening 
rates for the physician’s entire office. After the completion of 
each module, physicians immediately printed a personalized 
CME certificate 

PC Vrouwen Allison2 Ja 1.3 RR,** (p=0.04) 
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Categorie Methode Setting Doelgroep Studie 

Ef
fe

ct
ie

f?
 

OR/ andere 
uitkomstmaten 

Educatie voor de 
clinicus 

GPs in the intervention group were shown a short video 
fragment, simulating a consultation in which a GP offered testing 
for Chlamydia to a patient in a serene and reassuring way. The 
video fragment was accompanied by a one-page text on 
communication skills for taking a sexual history. 

PC Vrouwen <35 Verhoeven2 Nee 1.5 NA (p=.109) 

Educatie voor de 
clinicus 

interactive workshops with primary care staff+ modified 
laboratory request forms (key message to always consider a 
chlamydia swab in sexually active women under 25 years).  

PC Vrouwen 16-24 McNulty2 Ja 1.3* (1.1-1.6) 

Educatie voor de 
clinicus 

Incentives voor de professional PC Vrouwen 16-24 Bilardi2 Nee 0.9   (0.6-1.2) 

Interventies gericht 
op jongvolwassenen 

Sms reminder. STI clinic Hertesten, M+V, > 
16j 

Downing Ja contr groep = 6.3% 
retested (.8-20.8). 
Sms reminder 
=28.1% (13.8-46.6, 
p=0.043),  

Interventies gericht 
op jongvolwassenen 

reminder+ incentive  STI clinic Hertesten, M+V, > 
16j 

Downing Ja  reminder+ 
incentive = 26.67% 
(12.3-45.9, 
p=0.040))   

Interventies gericht 
op jongvolwassenen 

Reminder; phone  STI clinic Hertesten, M+V, 14-
30j 

Malotte3 Ja 12.3 (1.4-112) 

Interventies gericht 
op jongvolwassenen 

Motivational interviewing + reminder (tel of brief) STI clinic Hertesten, M+V, 14-
30j 

Malotte3 Ja 2.5 (1.3-4.8) 
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Categorie Methode Setting Doelgroep Studie 

Ef
fe

ct
ie

f?
 

OR/ andere 
uitkomstmaten 

Interventies gericht 
op jongvolwassenen 

Motivational interviewing STI clinic Hertesten, M+V, 14-
30j 

Malotte3 Nee 2.5 (0.2-28) 

Interventies gericht 
op jongvolwassenen 

Vergoeding voor patient (10 vs 20 pond) STI clinic Hertesten, M+V, 14-
30j 

Malotte3 Nee 1.19 (0.6-2.4) 

Interventies gericht 
op jongvolwassenen 

Toevoegen 10 of 20 pond vergoeding bij Sexunzipped website.  Online Mannen + vrouwen, 
16-20j 

Bailey Nee  p=0.19; vergelijking 
10 (41.10%) vs 20 
pond (47.4%) 
voucher 

Interventies gericht 
op jongvolwassenen 

personalised emails from a clinician (sexual health nurse or 
doctor).Advice on testing depended on the questions asked.  

‘cyber-space’ Mannen + vrouwen, 
16-25y, 

Kang Ja p=0.07. Test uptake  
int 40.6%, control 
31.0%,  

Interventies gericht 
op jongvolwassenen 

Group session door outreach workers van health center., 
information about health social and emotional consequences, 
instruction for behaviour, other approval, prompts, etc 

School Mannen, 16-24j, Booth Nee OR=1.65, 95%CI 
0.70-3.88. 57.5% in I 
groep, 40.2 in c-
groep. 

Interventies gericht 
op jongvolwassenen 

Goal: increase motivation to seek screening in young women 
who were in pre-action for some behaviors and reinforce 
maintenance in those who were already seeking STI screening 
for other behaviors. Each woman’s intervention was tailored in 
that various processes of change were targeted depending on 
her SOC for each of the target behaviors 

Community 
based clinic 

Vrouwen 16-22.5 Chacko Nee Interventie: n=192 à 
78 visits, controle: 
n=184 à 90 visits. 
Redenen om te 
komen niet 
verschillend tussen 
groepen. 
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Categorie Methode Setting Doelgroep Studie 

Ef
fe

ct
ie

f?
 

OR/ andere 
uitkomstmaten 

Introductie klinische 
richtlijnen 

 Upon seeing their GP for any reason men aged 16-25y supposed 
to have an offer to be tested for urogenital C. trachomatis 
infection by use of a first-catch urine sample. 

PC Mannen 16-25 Anderson Ja  p<0.001. Testen in 
int groep 29,4%, 
3,8% in controle, 
X2=1038, 

Introductie klinische 
richtlijnen 

SMS reminder voor hertest, arts kiest hiervoor/ zet aan. STI clinic MSM  Bourne1 Ja 4.3 (3.5-5.3) 

Introductie klinische 
richtlijnen 

Jaarlijks screenen MSM STI clinic MSM, >1 partner in 
previous year 

Ryder1 Ja 1.5 (1-2.5) (sign 
voor alle SOA) 

Introductie klinische 
richtlijnen 

Andere manier van specimen verzameling (bijv combineer met 
Pap smear) 

PC Vrouwen 16-25 Bowden2 Ja 2.1 (1.3-3.4) 

Kwaliteitsbevordere
nde programma’s 

Each intervention clinic established a quality improvement team 
that actively participated in a clinical practice improvement 
intervention involving the use of rapid cycle methodology to 
increase CT screening rates 

PC Mannen 14-18 Tebbs2 Ja 3.0 (2.5-3.5) 

Kwaliteitsbevordere
nde programma’s 

 PC Mannen 15-24 Merritt2 Onb
eke
nd 

1.4 ** 

Kwaliteitsbevordere
nde programma’s 

4-stage clinical improvement initiative consisting of an baseline 
analysis of the gap between current and best screening practice 
in participating clinics,  

PC Vrouwen 14-18 Schafer2 Ja 2.8 (2.4-3.2) 
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Categorie Methode Setting Doelgroep Studie 

Ef
fe

ct
ie

f?
 

OR/ andere 
uitkomstmaten 

Kwaliteitsbevordere
nde programma’s 

1-day training , measurement and feedback report on clinic, 
prompts, posters, implementation team 

PC Vrouwen 14-25 Scholes2 Nee 1.0 (0.0-1.1) 

Kwaliteitsbevordere
nde programma’s 

Key strategies included engaging and informing general 
practitioners, adopting a simplified screening protocol, providing 
feedback on practice testing performance and developing 
resources for use with patients. 

PC Vrouwen 15-24 Merritt2 Onb
eke
nd 

1.5 (NA) 

Thuis testen (1) the ‘clinic group’ was asked to visit the STI clinic for retesting 
without appointment . (2) the ‘home group’ were sent a similar 
testkit to their home address (or other address of choice) 

STI clinic Hertesten, M+V met 
chlamydia, > 16j,  

Götz  Ja post kit: 45,9% 
getest, invitation to 
clinic 23.4%. Or =2.8 
(1.5-5.0), p=0.001 

Thuis testen Keuze voor test (clinic vs keuze tussen clinic en thuis) STI clinic Mannen + vrouwen 
>14j. 

Sparks3 Nee 1.7 (0.8-3.8) 

Thuis testen Jaarlijkse screening door thuistest register  Mannen + vrouwen 
16-29j 

Van den 
Broek 

Nee Veel data; maar 
particpatie in 
interventie groep 
gemiddeld niet 
groter dan controle.  

Thuis testen Persons assigned to the intervention group (10 000) received a 
mail package at their home address consisting  

University 
hospital 
center 

Mannen + vrouwen, 
18-25j,  

Klovstad Ja 16.5% getest in int 
groep (mail home), 
3.4 in controle. 
RR=4.9 (4.5-5.2), 
risk difference 
=13.1% (12.4-13.9) 
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Categorie Methode Setting Doelgroep Studie 

Ef
fe

ct
ie

f?
 

OR/ andere 
uitkomstmaten 

Thuis testen Arm 1 (n = 2940) received an invitation letter to be tested for CT 
and a preaddressed, stamped return card to request a urine 
home sampling kit; arm 2 (n = 2940) received a mailed invitation 
letter along with a home sampling kit; arm 3 (n = 2940), the 
control group, received usual clinical care 

Gezondheids-
kliniek 

Mannen 21-25 Scholes   Ja relative risk for 
testing compared to 
control groep (=arm 
3): 5.6 (3.6-8.7) voor 
arm 1 (test request 
card) en 11.1 (7.3-
16.9) voor arm 2 
(mailed sample kit; 
thuistest?). Arm 2 vs 
1: 2.3 (1.8-2.9) 

Thuis testen Women assigned to the intervention group (home testing) 
received a home testing kit at 6, 12 and 18 months after 
enrollment.  

Gezondheids-
kliniek 

Vrouwen 15-24j, 
risicogroep. 
Besmette vrouwen  
+ risicogroep (3 van 
volgende criteria: 
<20, zwart, 
maandelijkse vag. 
Douche, > 1 partner 
in laatste jaar, of uit 
buurt top 33% 
chlamydia rates).   

Cook Ja Int gr=1.95 
tests/jaar, 1.41 in 
contr groep, 
p<0.001. Rate 
ratio=1.38 (1.23-
1.55) 

Thuis testen Per post gestuurde screening kit, deel heeft telefonische 
herinnering ontvangen voor afspraak. Vergelijking Settings: 

STI clinic v 
family 
planning 
clinic.  

Vrouwen, > 15j Xu3 Nee Std clinic 1.26 (1.01-
1.56); Family 
planning clinic: 1.70 
(1.31-2.21) 
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Categorie Methode Setting Doelgroep Studie 

Ef
fe

ct
ie

f?
 

OR/ andere 
uitkomstmaten 

Thuis testen  Arm 1: received an invitation letter to be tested for CT and a 
preaddressed, stamped return card to request a urine home 
sampling kit; arm 2  
received a mailed invitation letter along with a home sampling 
kit; 

PC Mannen 21-25 Scholes Ja 2.3 (1.8-2.9) = RR 

 
1Afkomstig uit review van Zou et al. (2012); 2Afkomstig uit de review van Guy et al. (2011).; 3Afkomstig uit de review van Guy et al. (2012). 
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F Interventieaanbod in Nederland 

 

 

 

 



Interventieoverzicht i-database CGL, gezocht op 1 mei 2014; aangevuld met projecten uit database ZonMw, de lijst met CGL ondersteuning en nav de interviews

CGL: Vrije zoekterm soa

Interventie Organisatie Beoordeling Doel Korte omschrijving Settings Doelgroep Doelgroep_cat Leeftijdsgroep primaire of 

secundaire 

preventie

Lang Leve de 

Liefde - 

Onderbouw

Soa Aids 

Nederland

Goede 

aanwijzingen 

voor effectiviteit

Met het lespakket worden leerlingen 

ondersteund in een prettige, veilige en 

gewenste seksuele ontwikkeling. Er wordt 

gewerkt aan kennis, maar ook houding en 

vaardigheden van de leerlingen ten aanzien 

van relaties en seksualiteit.

Lang Leve de Liefde - Onderbouw is een lespakket over liefde, relaties, seksualiteit en veilig vrijen voor 

de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het lespakket is bedoeld voor tweede klas van 

praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. Het lespakket bestaat uit twee versies die ieder zes lessen 

omvatten: een leerlingenmagazine en docentenhandleiding voor praktijkonderwijs en een 

leerlingenmagazine, docentenhandleiding en twee digitale lessen op www.langlevedeliefde.nl voor 

vmbo, havo en vwo. De dvd met&nbsp;zes afleveringen is geschikt voor beide niveaus. Ook is er een 

speciale website ter ondersteuning van docenten: www.lesgevenindeliefde.nl. Aanvullend op dit 

basispakket zijn via www.langlevedeliefde.nl verschillende extra modules beschikbaar: Jij en de 

media, Seksuele Diversiteit, Soa-practicum, en Wensen en Grenzen.

Onderwijs: voortgezet 

onderwijs , 

Gezondheidsbevorderaars / 

preventiewerkers , Lage ses , 

Leerkrachten / docenten / 

pedagogisch medewerkers , 

Scholieren / studenten , 

algemeen Leeftijdsonafh

ankelijk

primair

Asense 

(voorheen 

Aserag-

methode)

Soa Aids 

Nederland

Goed 

onderbouwd

Het uiteindelijke doel van Asense is het 

reduceren van soa?s en hiv onder 

asielzoekers in Nederland. De gedragsdoelen 

zijn: - Toename van correct en consequent 

condoomgebruik- Toename van soa/hiv-

testen

Asense is een sociaal-cultureel sensitieve participatieve interventie met een trapsgewijze aanpak: 

asielzoekers worden getraind tot peer-educators, hiv-contactpersonen en acteurs. Zij worden 

betrokken bij de wervingsstra-tegieën en geven vorm en inhoud aan de voorlichtingsactiviteiten. In de 

training komen alle doelen aan bod, evenals basale communicatieve en voorlichtingsvaardigheden. 

Het doel is het overbrengen van de preventieboodschap m.b.t. soa?s en hiv/aids aan 

hoogrisicogroepen en gemeenschappen op een manier die sociaal en cultureel gezien correspondeert 

met de behoeftes, wensen en verwachtingen van asielzoekers. Door (1) bewustwording van risicovol 

Asielzoekerscentrum , Asielzoekers (incl. 

vluchtelingen) , 

etnische groepen 18 tot 99 primair

Boys R Us Rutgers WPF Goed 

onderbouwd

Jongens bewustmaken van het belang van 

veilige, prettige en gelijkwaardige seksuele 

en relationele contacten. Hen weloverwogen 

en onafhankelijke keuzes leren maken en 

hun eigen seksualiteit ontdekken en 

ontwikkelen zonder overschrijding van 

grenzen.

Het spel is ontwikkeld voor de doelgroep jongens  en heeft, net als het eerder ontwikkelde spel voor 

meisjes Girls' Choice, twee varianten: een voor jongere jongens (10-12 jaar) en een voor wat oudere 

jongens (13-15 jaar). Boys R Us maakt het mogelijk het onderwerp seksualiteit, intimiteit en relaties 

vroegtijdig en vanuit een positieve insteek met jongens, bespreekbaar te maken. Naast 

kennisoverdracht wordt er in het spel vooral veel aandacht besteed aan de eigen inschatting en 

verantwoordelijkheid  ten aanzien van  het omgaan met intieme relaties en mogelijke risico?s 

(ongewenste/ongeplande zwangerschap, soa/hiv en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De 

Onderwijs: primair onderwijs 

, Welzijnsinstelling , 

Onderwijs: voortgezet 

onderwijs , 

Algemeen publiek , 

Welzijnsprofessionals , 

Leerkrachten / docenten / 

pedagogisch medewerkers , 

Scholieren / studenten , 

Kinderen / jongeren , Lage 

ses , 

algemeen 10 tot 15 primair

GAYCRUISE.nl Soa Aids 

Nederland

Goed 

onderbouwd

Het centrale doel van de virtuele 

GAYCRUISE.nl is het bevorderen van 

consistent en correct condoomgebruik door 

?mannen die seks hebben met mannen? 

(MSM) bij anale seks met mannen die zij 

ontmoeten na contact via internet (e-dates).

Het einddoel van de interventie is preventie van de overdracht van hiv-infecties en andere soa bij e-

daters. De centrale gedragsverandering die bewerkstelligd moet worden, is dat MSM correct en 

consistent condooms gebruiken bij anale seks met een e-date (Kok, Harterink, Vriens, De Zwart & 

Hospers, 2006). Daarvoor is voorbereidend gedrag nodig, waaronder: A)De beslissing nemen om 

condooms te gebruiken tijdens e-dates. B)De aanschaf van comfortabele condooms van goede 

kwaliteit, en van glijmiddel op water- of siliconenbasis. C)Het onderhandelen over condoomgebruik, 

tijdens het chatten, over de telefoon of tijdens de date. D) Condooms en glijmiddel meenemen naar 

Thuis / gezin , Homo- en biseksuelen , MSM 18 tot 99 primair

Girls' Talk Rutgers WPF Goed 

onderbouwd

Seksuele empowerment laagopgeleide 

meiden

Girls? Talk is een seksespecifiek groepscounselingsprogramma. In 8 bijeenkomsten van anderhalf tot 

twee uur worden thema?s behandeld rondom o.a. partnerkeuze, seksuele communicatie, veilig vrijen, 

wensen en grenzen, seksueel geweld, en seksueel plezier. Gewerkt wordt met een diversiteit aan 

methodieken, o.a. kennisquiz, creatieve opdrachten, fysieke oefeningen, rollenspel, groepsdiscussies 

en audiovisueel materiaal

Wijk , Welzijnsinstelling , 

Onderwijs: voortgezet 

onderwijs , 

Nieuwe Nederlanders , 

Tienermoeders , Lage ses , 

Gezondheidsbevorderaars / 

preventiewerkers , 

Welzijnsprofessionals , 

Leerkrachten / docenten / 

pedagogisch medewerkers , 

algemeen 14 tot 18 primair

Kitchen Tea 

Parties (KTP)

Soa Aids 

Nederland

Goed 

onderbouwd

Het doel van de interventie is om via KTP 

Sub-Sahara Afrikaanse (SSA) vrouwen te 

bereiken en hen voor te lichten over 

seksuele gezondheid en soa/hiv.

Naar oud Afrikaans gebruik worden grote levensgebeurtenissen, zoals het huwelijk, de zwangerschap 

en geboorte van een kind gevierd door een ?Kitchen Tea Party? (KTP). De aanstaande bruid of moeder 

krijgt niet alleen cadeaus, maar ook wijze raad op relationeel en seksueel gebied. Tijdens de KTP 

kunnen vrouwen vrijuit praten en delen zij intieme informatie, om de aanstaande vrouw en/of 

moeder voor te bereiden op haar nieuwe levensrol. KTP''s worden georganiseerd door een goede 

vriendin of een vrouwelijk familielid. Deze KTP 's worden in Nederland ook georganiseerd. De 

interventie sluit hierbij aan door seksuele voorlichting over soa/hiv te integreren in de KTP. Bij de KTP 

Thuis / gezin , Gehuurde 

lokatie, bijvoorbeeld een 

buurthuis. , Wijk , 

Nieuwe Nederlanders , Sub-

Sahara Afrikaanse vrouwen 

in Nederland , 

etnische groepen 18 tot 99 primair

1



Les(s) & More 

(Less en more)

GGD 

Gelderland 

Midden

Goed 

onderbouwd

De interventie is bedoeld om 

hoogrisicojongeren (laagopgeleide en 

allochtone jongeren) met 

gezondheidsproblemen te bereiken en 

laagdrempelige zorg te bieden. De 

interventie beoogt gezondheidsproblemen 

onder deze jongeren te reduceren of 

Het programma Les(s) & More bestaat uit drie onderdelen: 1. Een lessenserie over gezondheid, 

genotsmiddelen, relaties en seksualiteit die door docenten van het ROC wordt uitgevoerd binnen het 

vak loopbaan en burgerschap. De GGD biedt een docententraining. De lessenserie is o.a. ontwikkeld 

met behulp van bestaande voorlichtingsmaterialen van Rutgers WPF en Soa Aids Nederland. 2. 

Vervolgens krijgen de jongeren van de verpleegkundige JGZ-Sense een gezondheidsvragenlijst 

aangeboden, waarop jongeren hun gezondheidsvragen, problemen en zorgbehoeften kunnen 

invullen.  3. Op basis van deze zelfontwikkelde vragenlijst worden jongeren uitgenodigd voor een JGZ-

Onderwijs: mbo , Lage ses , Scholieren / 

studenten , Nieuwe 

Nederlanders , Leerkrachten 

/ docenten / pedagogisch 

medewerkers , Nieuwe 

Nederlanders algemeen , 

algemeen 16 tot 24 primair

Let's Talk. 

Praten met 

jongeren over 

seksualiteit, 

rolopvattingen 

en 

weerbaarheid

Rutgers WPF Goed 

onderbouwd

Meer bewustwording van mogelijke 

opvattingen, gevoelens en denkbeelden over 

seksualiteit, seksuele leefstijl, rolopvattingen 

en weerbaarheid; vergroten van kennis over 

seksuele rechten en ontwikkeling van eigen 

standpunten, normen en waarden.

Het pakket bestaat uit een dvd en een bijbehorende handleiding. De dvd bestaat uit 29 

beeldfragmenten rondom 15 actuele  thema?s (bijvoorbeeld: sekserollen, seksueel gedrag, 

maagdelijkheid, de eerste keer seks, safe seks, religie, partnerkeuze, seksuele voorkeur, seksuele 

grensoverschrijding e.d.). Tijdens lessen op school of in groepsbijeenkomsten met jongeren kunnen 

de beeldfragmenten getoond worden en discussies gevoerd worden over relevante thema?s. In de 

handleiding worden de thema?s van de beeldfragmenten en werkvormen beschreven met didactische 

noties rondom begeleiding van discussies.

Welzijnsinstelling , 

Onderwijs: voortgezet 

onderwijs , Instelling voor 

jeugd en gezin , 

Nieuwe Nederlanders , 

Welzijnsprofessionals , 

Leerkrachten / docenten / 

pedagogisch medewerkers , 

Kinderen / jongeren , 

Scholieren / studenten , 

Turkse Nederlanders , 

etnische groepen 12 tot 19 primair

MAN tot MAN Soa Aids 

Nederland

Goed 

onderbouwd

Het einddoel van de interventie MAN tot 

MAN is de preventie van de overdracht van 

hiv-infecties en andere soa bij mannen die 

seks hebben met mannen (MSM). In de hier 

beschreven eerste fase beperkt de 

interventie zich tot MSM uit Amsterdam en 

Rotterdam.Concreet streeft de hele 

De doelgroep van MAN tot MAN zijn MSM die:1. wonen in Amsterdam of Rotterdam of 2. 

(regelmatig) gebruikmaken van de Amsterdamse en/of Rotterdamse homoscene, en 3. de intentie 

hebben tot veilige seks maar dat in specifieke situaties met (losse) partners niet doen.Centraal binnen 

de interventie staat de website www.mantotman.nl. Voor deze aanpak is gekozen omdat het via een 

website beter dan voorheen mogelijk is de doelgroep van MSM te bereiken, inclusief een groep MSM 

die niet via andere kanalen wordt bereikt. Daarbij is een website uitstekend geschikt om seksuele 

gezondheidsdoelen duidelijk te communiceren en om verbindingen te leggen naar verschillende 

Thuis / gezin , Zorg: niet-

eerstelijns zorg , 

Homo- en biseksuelen , 

Gezondheidsbevorderaars / 

preventiewerkers , 

MSM 18 tot 99 primair + 

secundair

Motiverende 

gespreksvoerin

g in de soa- en 

hiv-bestrijding

Soa Aids 

Nederland

Goed 

onderbouwd

Voorkomen van een verdere verspreiding 

van seksueel overdraagbare aandoeningen 

en hiv.

Subdoelen:1. Het verhogen van de intentie en zelfeffectiviteit om veilig te vrijen.2. Het verhogen van 

de intentie en zelfeffectiviteit tot partnerwaarschuwing3.De sociaal-verpleegkundige kan in één tot 

maximaal twee gesprekken met een cliënt: a. het risicoprofiel samen met de cliënt vaststellen,b. op 

basis van het risicoprofiel gericht counselen met behulp van motiverende gespreksvoering, om de 

cliënt te ondersteunen in het maken van weloverwogen keuzes voor gedragsverandering ten aanzien 

van veilig vrijen en partnerwaarschuwing.De interventie bestaat uit een handleiding Counselen 

volgens motiverende gespreksvoering met het soa-aids gespreksmodel. Deze handleiding is 

Gevangeniswezen , Zorg: niet-

eerstelijns zorg , GGD-soa 

polikliniek,hiv- 

behandelcentrum , Zorg: 

eerstelijns zorg , 

Gezondheidsbevorderaars / 

preventiewerkers , 

Zorgverleners , Algemeen 

publiek , 

algemeen 18 tot 99 primair

Uma Tori! 

Kómbersashon 

di hende 

muhé; 

groepsvoorlich

ting aan 

Surinaamse 

Soa Aids 

Nederland

Goed 

onderbouwd

Vrouwen: * worden zich bewust van risico 

op soa/hiv (eigen gedrag/partner)     * 

durven keuzes te maken om veilig te vrijen* 

bespreken keuzes met partner

Het doel van de voorlichting is dat vrouwen gezonde seksuele relaties kunnen aangaan en behouden, 

en seksualiteit en veilig vrijen kunnen bespreken. Verder beoogt Uma Tori dat vrouwen binnen 

seksuele relaties een betere inschatting kunnen maken van de persoonlijke risico?s die ze lopen en 

dat ze meer inzicht krijgen in hun machtspositie. Voorts zijn vrouwen na afloop van Uma Tori beter in 

staat om een persoonlijke strategie te kunnen bepalen om veiliger te vrijen. Consistent 

condoomgebruik is slechts één van deze strategieën.

Thuis / gezin , Community 

centrum , Welzijnsinstelling , 

Nieuwe Nederlanders , Peers 

, Laaggeletterden , Lage ses , 

Antilliaanse Nederlanders , 

Surinaamse Nederlanders , 

etnische groepen 18 tot 99 primair

Veiliger 

sekslocaties

Soa Aids 

Nederland

Goed 

onderbouwd

Het einddoel van de interventie ?Veiliger 

sekslocaties? is preventie van de overdracht 

van hiv-infecties en andere soa bij mannen 

die seks hebben met mannen (MSM) bij 

(anale) seks op sekslocaties (een veilige 

sekslocatie wordt Safe Sex Zone genoemd).

De interventie bereikt dat: -op elke Safe Sex Zone in Amsterdam gratis condooms en glijmiddel 

beschikbaar zijn, -bezoekers, eigenaren en personeel van Safe Sex Zones condoomgebruik bij anale 

seks belangrijk vinden, -de bezoekers van een Safe Sex Zone vaker condooms gebruiken bij anale 

seks.Het centrale doel van de interventie is het creëren van een fysieke en sociale omgeving die veilig 

gedrag bevordert, met een focus op consistent en correct condoomgebruik. Hiertoe wil de 

interventie: 1)financiële, praktische en kennisbarrières voor veiliger seksgedrag wegnemen en de 

fysieke omgeving verbeteren 2)de persoonlijke en sociale normen omtrent veiliger seks op deze 

Horeca / recreatie , Homo- en biseksuelen , MSM 18 tot 99 primair

Jouw leven, 

jouw keus!

Rutgers WPF Goed 

beschreven

Seksuele en relationele empowerment van 

jonge kwetsbare vrouwen (18-24 jaar)

Jouw leven, jouw keus! is een seksespecifiek groepscounselingsprogramma voor jonge kwetsbare 

vrouwen. Het programma is ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd in samenwerking met Octra & 

Partners B.V. in Amsterdam. Het programma kan worden uitgevoerd in de reïntegratietrajecten en 

ROC's. In 8 tot 10 groepsbijeenkomsten komen thema's aan bod als partnerkeuze, relaties, 

bespreekbaar maken van seksualiteit, uiting geven aan eigen wensen en grenzen, anticonceptie, jong 

moederschap, onderhandelen over veilige en prettige seks en regie nemen over eigen relaties. Het 

programma is in 2007 en 2008 ontwikkeld en 5 maal uitgevoerd in de reïntegratietrajecten met jonge 

reïntegratiebedrijven voor 

jongvolwassenen , 

Onderwijs: mbo , 

Nieuwe Nederlanders , 

Tienermoeders , Lage ses , 

Leerkrachten / docenten / 

pedagogisch medewerkers , 

Kinderen / jongeren , Nieuwe 

Nederlanders algemeen , 

etnische groepen 18 tot 24 primair

Peereducatie 

programma 

Love & 

Sens(e)uality

GGD Noord- 

en Oost-

Gelderland

Goed 

beschreven

Doel van de interventie:- bespreekbaar 

maken van seksualiteit onder jongeren, en 

docenten op ROC?s- jaarlijkse lessen (10 

weken, per week 1 les van 3 uur) over het 

onderwerp seksuele gezondheid op ROC-

scholen- het thema seksuele gezondheid is 

een onderdeel van geplande jaaractiviteiten 

Om laagopgeleide (ROC) jongeren te bereiken met het thema seksuele gezondheid, is deze specifieke 

voorlichtingsactiviteit ontwikkeld, het peereducatie programma Love&Sens(e)uality. Dit 

voorlichtingsprogramma is gericht op het thema seksuele gezondheid, en wil bewustwording en 

gedragsverandering bij jongeren op het ROC bewerkstelligen ten aanzien van de eigen seksuele 

gezondheid. Het peereducatie programma van de GGD bestaat uit 3 onderdelen, namelijk een 

lesmodule voor de peereducators, een workshop voor docenten en een Dag van de liefde voor 

eerstejaars ROC-leerlingen.Het is de bedoeling dat het ROC dit gehele programma een plaats geeft in 

Onderwijs: mbo , Leerkrachten / docenten / 

pedagogisch medewerkers , 

Scholieren / studenten , 

Peers , 

algemeen 17 tot 25 primair
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Sense.info Soa Aids 

Nederland

Goed 

beschreven

De inhoudelijke doelstelling van deze 

webservice is:? jongeren ondersteunen in de 

ontwikkeling van hun eigen seksuele 

identiteit,? preventie van soa?s,? preventie 

van ongewenste zwangerschap,? voorkomen 

van overhalen en dwang.

Sense.info is een unieke webservice voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar met informatie over 

lichaam, verliefdheid, relaties en seks. De site biedt naast betrouwbare informatie, mogelijkheden om 

vragen te stellen aan deskundigen via chat, e-mail en telefoon en om een afspraak te maken voor een 

(gratis) consult in de buurt. Sense.info biedt jongeren een totaalpakket aan informatie en hulp over 

seksuele gezondheid, een combinatie tussen online en offline aanbod (in de vorm van de Sense-

spreekuren).Sense.info is een interactieve site. Op de meest bezochte pagina (Ontdek je lichaam) kan 

de bezoeker middels een animatie een ontdekkingsreis maken naar de gevoelige plekjes van zichzelf 

Thuis / gezin , 

Welzijnsinstelling , 

Onderwijs: voortgezet 

onderwijs , Onderwijs: mbo , 

Onderwijs: hbo / wo , 

Ouders / opvoeders , 

Algemeen publiek , 

Welzijnsprofessionals , 

Leerkrachten / docenten / 

pedagogisch medewerkers , 

Peers , Kinderen / jongeren , 

algemeen 12 tot 25 primair + 

secundair

Test Je Leefstijl Stichting 

Testjeleefstijl

Goed 

beschreven

Na uitvoering van Testjeleefstijl gedurende 

een schooljaar is de vo-leerling of mbo-

student zich bewust van zijn leefstijl en weet 

wat een gezonde leefstijl is. De schoolleiding 

heeft inzicht en advies over de leefstijl van 

haar leerlingen/studenten.

Testjeleefstijl.nu (TJL) is een persoonlijke, digitale en online leefstijltest (www.testjeleefstijl.nu). TJL 

bestaat uit een testfase waarin vo-leerlingen en mbo-studenten vragen beantwoorden over 

leefstijlthema&rsquo;s als alcohol, beeldschermgedrag, bewegen, seksualiteit, roken, voeding, 

drugsgebruik en sociaal emotioneel. Een school kan deze gegevens (eventueel) aanvullen met fysieke 

metingen (kracht, uithoudingsvermogen, lengte, gewicht en middelomtrek). De test geeft aan op 

welke punten een jongere gezond leeft en geeft feedback op wat er beter kan. Daarna maakt een vo-

leerling/mbo-student zelf een actieplan met daarin de doelen waar hij het komende jaar aan wil 

Onderwijs: mbo , Onderwijs: 

voortgezet onderwijs , 

Scholieren / studenten , 

Schoolleiding MBO-instelling 

, 

algemeen Leeftijdsonafh

ankelijk

primair

Veilig Vrijen & 

Seks

Soa Aids 

Nederland

Goed 

beschreven

Het doel van het voorlichtingspakket Veilig 

Vrijen & Seks is voorlichting over de 

preventie van soa?s, ongewenste 

zwangerschap en grensoverschrijding, 

waarbij ook de prettige kanten van seks een 

belangrijk aandachtspunt zijn. De doelgroep 

zijn laagopgeleide jongeren van twaalf tot 

Het voorlichtingspakket Veilig Vrijen & Seks bestaat uit zes onderdelen:1. Krasloten voor jongeren2. 

Jongerenboekje SEKS&ZO3. Handleiding Veilig vrijen en seksualiteit voor het jeugdwelzijnswerk4. Dvd 

Find Out 5. Dvd Love'r boy6. Training voor jeugd- en jongerenwerkersDeze zes onderdelen worden 

kort toegelicht:1. Krasloten. Met de krasloten kunnen jongeren hun kennis testen over veilig vrijen, 

soa's, hiv/aids, condoomgebruik, anticonceptie, je lichaam, loverboys en homoseksualiteit. Op ieder 

krasloten staat een vraag met drie antwoordmogelijkheden. Wie het juiste antwoord krast, ziet een 

smiley.2. Jongerenboekje SEKS&ZO. SEKS&ZO is een kontzakboekje voor jongeren van 13 tot 17 jaar. 

Welzijnsinstelling , Instelling 

voor jeugd en gezin , 

Algemeen publiek ,  

Jeugdzorgmedewerkers , 

Welzijnsprofessionals , 

Kinderen / jongeren , 

algemeen 12 tot 18 primair

Amor i salu - 

Liefde en 

gezondheid

GGD 

Rotterdam-

Rijnmond

Geen 

beoordeling

Het op lange termijn verkleinen van de 

seksuele gezondheidsverschillen tussen de 

autochtone Nederlandse gemeenschap en 

de Antilliaanse/Arubaanse gemeenschap uit 

Rotterdam en omgeving.

Community-project met voorlichtingsactiviteiten gericht op veilig vrijen en gebruik van 

anticonceptiva.

Wijk , Zelforganisaties, 

buurthuizen enz.  , 

Nieuwe Nederlanders , 

Gezondheidsbevorderaars / 

preventiewerkers , 

Antilliaanse Nederlanders , 

etnische groepen 15 tot 55 primair

Be Loved, 

toegevoegd uit 

lijstje CGL 

ondersteuning

Weerbaar in 

Seksualiteit

Geen 

beoordeling

De leerlingen binnen het voortgezet 

(orthodox) christelijk onderwijs hebben 

meer kennis, communicatieve vaardigheden 

en een open houding waardoor zij beter zijn 

voorbereid op seksuele gevoelens en 

seksualiteit.

Het pakket bestaat uit een handleiding voor docenten, ondersteunend lesmateriaal voor digiboard, 

leerlingenboek, powerpointpresentaties en filmpjes. Het geheel wordt digitaal aangeleverd en na 

aanschaf is de school vrij om het materiaal intern te verspreiden. Het lespakket bestaat uit vier 

verschillende modules. Zie hieronder voor uitleg per module. De modules vormen een geheel. Welke 

thema’s worden besproken verschilt per module. Elke module is leeftijdsadequaat opgesteld.

Middelbaar onderwijs Scholieren 12-16 jaar; 

(orthodox) christelijk 

onderwijs

algemeen 12-16 jaar primair

Beter in Bed, 

Toegevoegd 

nav interviews 

/ 

veldverkennin

g

Soa Aids 

Nederland en 

Rutgers WPF

Geen 

beoordeling

Voor jongeren van 15 tot 25 jaar is er nu de app 'Beter in Bed' voor iPhone en Android. Soa Aids 

Nederland en Rutgers WPF hebben de app ontwikkeld in opdracht van Stichting Testjeleefstijl.nu. 

'Beter in bed' biedt informatie en praktische tips over veilige, prettige en gewenste seks. Een virtuele 

coach leidt jongeren spelenderwijs door de app en zorgt ervoor dat ze steeds dichter bij tips en 

adviezen komen die bij hun passen. Denk aan adviezen over anticonceptie, een soatest en gevoelige 

plekjes van mannen en vrouwen. De app geeft ook informatie over on- en offline hulp.

algemeen 15 tot 25 primair + 

secundair
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Bomen over 

liefde 

(Afrikaanse 

mannenverhal

en), 

groepsvoorlich

ting voor Sub 

sahara 

Afrikaanse 

mannen

GGD Den 

Haag

Geen 

beoordeling

Hoofddoel: Mannen in staat stellen gezonde 

en plezierige realaties aan te gaan 

Subdoelen: - Mannen krijgen inzicht in eigen 

seksuele relaties. - Mannen leren 

communiceren over seksualiteit (met hun 

partner en binnen de opvoeding van 

kinderen). - Mannen kunnen eigen risico?s 

beter inschatten.- Mannen kunnen eigen 

machtspositie beter inschatten.- Mannen 

krijgen meer kennis over soa/hiv/aids.- Het 

in gang zetten van een 

Groepsvoorlichting over gezonde seksualiteit voor sub-Sahara Afrikaanse mannen, naar analogie van 

de groepsvoorlichting voor sub-Sahara Afrikaanse vrouwen.Afrikaanse mannenverhalen bestaat net 

als Afrikaanse vrouwenverhalenuit een serie voorlichtingen (3 à 4 sessies) over Soa/Hiv/Aids en 

(seksuele) relaties waarbij niet alleen aan kennistoename aandacht wordt besteed, maar ook aan 

attitudeverandering, taboedoorbreking en eigen effectiviteit.Om vertrouwen en intimiteit te krijgen 

wordt in dit project gebruikgemaakt van het eigen sociale mannennetwerk. Diversiteit en ruime keuze 

aan werkmaterialen, afhankelijk van de groep en het groepsproces, is beschikbaar binnen deze 

methode. Als werkvorm wordt onder meer gebruikgemaakt van de relationele ?levenslijn?: mannen 

vertellen elkaar over hun seksuele ervaringen, welke risico?s ze hebben genomen en of zij al dan niet 

veilig vrijen. Door het vertellen van hun eigen verhaal en het luisteren naar het verhaal van anderen, 

worden mannen zich bewust van hun eigen seksuele gedrag en krijgen zij met elkaar meer zicht op de 

Thuis / gezin , 

Welzijnsinstelling , 

Nieuwe Nederlanders , sub-

Sahara Afrikaanse mannen , 

etnische groepen 18 tot 99 primair

Bomen over 

liefde 

(Afrikaanse 

vrouwenverhal

en), 

groepsvoorlich

ting aan sub-

GGD Den 

Haag

Geen 

beoordeling

Hoofddoel van 'Bomen over liefde' is 

vrouwen in staat stellen gezonde en 

plezierige seksuele relaties aan te 

gaanSubdoelen: - Het in gang zetten van een 

bewustwordingsproces bij de vrouwen om 

zo nodig actiever te handelen en grenzen 

aan te geven binnen seksuele relaties- 

Bomen over liefde bestaat uit meerdere oftewel een serie voorlichtingssessies met een constante 

kleine groep vrouwen. Er wordt vooral vraaggericht en interactief gewerkt en vanuit een positieve 

invalshoek. Afhankelijk van de vraag worden geschikte materialen uit de voorlichtingstas ingezet. Een 

belangrijke methodiek binnen Bomen over liefde is het werken met Afrikaanse wijsheden en de 

Adinkra symboliek. Middels Afrikaanse positieve wijsheden maar ook (on)wijsheden worden 

gespreksonderwerpen zoals Levenslijn, Liefde, Opvoeding, Vrouwen en Vrouwen en mannen op een 

cultuurvriendelijke manier besproken.  De voorlichtingen worden georganiseerd door sleutelfiguren, 

Thuis / gezin , 

Welzijnsinstelling , 

Nieuwe Nederlanders , Peers 

, Laaggeletterden , Lage ses , 

sub-Sahara Afrikaanse 

vrouwen , 

etnische groepen 18 tot 99 primair

Digitaal 

lespakket Love 

& Sex voor 

ROC 

(onderdeel van 

Noordhoff's 

digitaal pakket 

Connect)

Rutgers WPF Geen 

beoordeling

De einddoelen van het lespakket zijn dat 

leerlingen van ROC's: 1. inzicht hebben in 

verschillende keuzes die zij (kunnen) maken 

in hun seksuele carrière (van flirten tot 

relaties);2. zich toegerust voelen om goede 

keuzes voor zichzelf te maken: keuzes die 

leiden tot gelijkwaardige en respectvolle 

relaties en tot prettige en veilige seks 

Ontwikkeling en implementatie van digitaal lespakket over seksualiteit, relaties en partnerkeuze 

binnen vakgebied burgerschap. Uiteindelijk streven we ernaar dat 35 ROC's kennis nemen van het 

project en dat 20 ROC's (4.000 leerlingen) via Connect het digitale lespakket gebruiken. Rutgers WPF 

werkt hierin samen met uitgeverij Noordhoff van het pakket Connect.?Love & Sex? maakt deel uit van 

Connect. Connect werkt met een vaste indeling van kennishoofdstukken met vragen, verdiepende 

opdrachten die onder het kopje ?meer? zijn gevat en specifieke doe-opdrachten die met meerdere 

leerlingen samen uitgevoerd worden. Elke lesmodule start met een test en eindigt met een test, 

waaruit blijkt wat de leerling van de module heeft opgestoken. Het lespakket is digitaal, maar is 

Onderwijs: mbo , Laag opgeleide jongeren met 

diverse culturele 

achtergronden  , 

Leerkrachten / docenten / 

pedagogisch medewerkers , 

Scholieren / studenten , 

algemeen 16 tot 22 primair

Doe mij maar 

fris, ik moet 

nog vrijen

Tactus 

Preventie & 

Consultancy

Geen 

beoordeling

#NAME? Jongeren worden tijdens het uitgaan voorgelicht over de gevolgen van alcoholgebruik en onveilig 

vrijen. Activiteit is een gezamenlijk product van Tactus verslavingszorg, GGD, politie, horeca en 

gemeente. De gebruikte methode is 'peereducation'. De jongere krijgt een kaartje met vragen die 

hij/zij moet invullen. Deze vragen worden nabesproken en evt. wordt er een toelichting gegeven over 

bepaalde items. Als bedankje krijgen de jongeren een condoom met op de verpakking het opschrift: 

'doe mij maar fris is moet nog vrijen'. De peers gaan op een aantal avonden het uitgaansleven in 

tussen 22.30 uur en 01.00 uur. Deze uren zijn gekozen omdat de meeste jeugd dan nog niet teveel 

onder invloed van alcohol is. Het peergesprek duurt 10 minuten en wordt afgesloten met het uitdelen 

van een gadget. Thema van het gesprek is alcoholgebruik en onveilig vrijen.

Horeca / recreatie , Algemeen publiek ,  

Horecapersoneel , 

Gezondheidsbevorderaars / 

preventiewerkers , Peers , 

Kinderen / jongeren , 

algemeen 12 tot 25 primair

Geen taboes: 

community 

website voor 

Turkse en 

Marokkaanse 

jongeren

Rutgers WPF Geen 

beoordeling

Turkse en Marokkaanse jongeren (14-20 

jaar) via de internetcommunities van 

Marokko Media toegang geven tot 

betrouwbare, aantrekkelijke en relevante 

informatie over seksualiteit en relaties

Met de seksuele gezondheid van jongeren is het over het algemeen goed gesteld in Nederland. Dit 

geldt echter in mindere mate voor Nederlandse jongeren met een Turkse en Marokkaanse 

achtergrond. Seksuele opvoeding is niet vanzelfsprekend, seksualiteit is thuis onvoldoende 

bespreekbaar of de seksuele voorlichting sluit onvoldoende aan bij hun eigen behoeften, vragen en 

belevingswereld. Aangezien jongeren met een Turkse en Marokkaanse achtergrond de 

internetcommunities zoals www.marokko.nl en www.hababam.nl veelvuldig bezoeken, is in nauwe 

samenwerking met Turkse en Marokkaanse jongeren een aparte subsite over seksualiteit en relaties 

Thuis / gezin , 

Internetcommunities , 

Kinderen / jongeren , Nieuwe 

Nederlanders , Turkse 

Nederlanders , Marokkaanse 

Nederlanders , 

etnische groepen 14 tot 20 primair

Girls' Talk, 

seksespecifiek

e 

groepscounseli

ngsprogramma 

op seksuele 

empowerment

Rutgers WPF Geen 

beoordeling

Op basis van nieuwe theoretische inzichten, 

uitkomsten uit de effectstudie en ervaringen 

en behoeften van professionals en de 

profijtgroep, de seksespecifieke 

counselingmethodiek Girls' Talk op 

onderdelen aanpassen en verbeteren. 

Uiteindelijk wordt beoogd een bredere 

groep meiden te bereiken en effectief bij te 

dragen aan de seksuele gezondheid en 

welzijn van kwetsbare meiden (14-18 jaar) 

met een relatief lage opleidingsachtergrond.

De herziening van de methodiek zal zo veel mogelijk plaatsvinden via de methodiek van intervention 

mapping. De gebruikersgroep en de profijtgroep worden nauw betrokken bij de herziening van de 

methodiek. Gedurende het traject zullen zij op deelterreinen geconsulteerd worden. Bij de herziening 

is het niet de bedoeling om het karakter van groepscounseling als methodiek te veranderen. Ook de 

centrale gedragsdoelen blijven gehandhaafd. Wel wordt gekeken of op basis van nieuwe inzichten 

rondom determinanten van seksueel gezond gedrag, de inhoud en de werkvormen aanpassing 

behoeven opdat het effect van de interventie voor een brede groep wordt vergroot. We zullen hierbij 

ook inventariseren welke inhoudelijke onderwerpen en werkvormen op basis van theorie en 

praktijkervaring meer aangescherpt moeten worden en waar mogelijk meer gedifferentieerd kunnen 

worden naar culturele groepen.

Welzijnsinstelling , Instelling 

voor jeugd en gezin , 

Onderwijs: mbo , 

Kinderen / jongeren , Lage 

ses , Nieuwe Nederlanders , 

Leerkrachten / docenten / 

pedagogisch medewerkers , 

Welzijnsprofessionals , 

Tienermoeders , 

Gezondheidsbevorderaars / 

preventiewerkers , Nieuwe 

Nederlanders algemeen , 

algemeen 14 tot 18 primair
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Lang Leve de 

Liefde 

(bovenbouw)

Universiteit 

Maastricht, 

Faculteit 

Psychologie, 

Ca

Geen 

beoordeling

Lang Leve de Liefde (bovenbouw) stelt als 

doel het bevorderen van gezonde en 

gewenste (seksuele) relaties en het 

respectvol omgaan met seksuele diversiteit.

Lang Leve de Liefde (bovenbouw) (LLL-BB) is een lesprogramma voor het geven van seksuele en 

relationele vorming aan jongeren en is afgestemd op de ervaring en het denkniveau van leerlingen in 

de bovenbouw van havo en vwo. LLL-BB maakt deel uit van de doorlopende leerlijn Lang Leve de 

Liefde dat bestaat uit afzonderlijke lesprogramma's voor de onderbouw, de bovenbouw en voor het 

mbo. Deze lesprogramma's worden aangeboden via het gemeenschappelijke online portaal van Lang 

Leve de Liefde: www.langlevedeliefde.nl. Het lesprogramma LLL-BB bestaat uit 4 onderdelen of 

thema's: (1) Relaties: wensen en grenzen; (2) Veilig en onveilig vrijen: anticonceptie; (3) Veilig en 

Onderwijs: voortgezet 

onderwijs , 

Homo- en biseksuelen , 

Kinderen / jongeren , 

Scholieren / studenten , 

algemeen 16 tot 18 primair

Liefde, seks en 

islam, online 

voorlichting 

aan jongeren 

van 

Marokkaanse 

afkomst.

Soa Aids 

Nederland

Geen 

beoordeling

Het bevorderen van de seksuele gezondheid 

van jongeren van Marokkaanse afkomst in 

de leeftijdsgroep van 12-26 jaar die de 

communitywebsite www.maroc.nl 

bezoeken.

Uit onderzoek blijkt behoefte aan gerichte voorlichting over seksuele gezondheid aan jongeren van 

Marokkaanse afkomst. Op enkele punten vraagt deze een andere invulling dan die aan van oorsprong 

Nederlandse jongeren. Daarom is een speciale internetinterventie ontwikkeld: Liefde, seks en islam, 

een subsite van de onder Marokkaanse jongeren populaire website www.maroc.nl.Op de subsite 

Liefde, seks en islam worden de volgende thema?s besproken: partnerkeuze, maagdelijkheid, 

geheime relaties, praten met ouders over relaties en seksualiteit, grenzen en wensen, 

homoseksualiteit, veilig vrijen en dubbele moraal.  Elke thema heeft zijn eigen themapagina die 

Internetcommunity voor 

jongeren van Marok afkomst 

, 

Scholieren / studenten , 

Nieuwe Nederlanders , Homo- 

en biseksuelen , 

Marokkaanse Nederlanders , 

etnische groepen 12 tot 25 primair

Liefdesles GGD Noord- 

en Oost-

Gelderland

Geen 

beoordeling

o Jongeren kunnen verwoorden dat ze bij 

Soa-Sense spreekuren terecht    kunnen voor 

een soa-test en vragen t.a.v. seksualiteit.o 

Jongeren zijn geïnformeerd over 

verschillende mogelijkheden van    

anticonceptie.

In 2008 is door de GGD Gelre-IJssel een liefdesles ontwikkeld, die gegeven kan worden door docenten 

met op verzoek ondersteuning en coaching van een Soa-Sense verpleegkundige of iemand met 

voldoende achtergrondinformatie over seksualiteit. De eenmalige les duurt 1 lesuur (45-50 minuten).

Onderwijs: mbo , Onderwijs: 

voortgezet onderwijs , 

Scholieren / studenten , 

Leerkrachten / docenten / 

pedagogisch medewerkers , 

algemeen 12 tot 18 secundair

Love en drugs 

event

Indigo 

Zeeland

Geen 

beoordeling

Het Love & drugs event is bedoeld voor 15-

18-jarige leerlingen in het voortgezet 

onderwijs om hen te ondersteunen in het 

maken van verantwoorde keuzen op het 

gebied van (on)veilig vrijen en het gebruik 

van genotmiddelen, met de nadruk op 

alcoholgebruik.

Het Love & drugs event is een evenement met interactieve opdrachten. De leerlingen krijgen in 

groepjes van zes à acht personen een programma aangeboden dat bestaat uit vier onderdelen over 

alcohol en drugs, en een of twee onderdelen over soa?s en aids. Voorbeelden hiervan zijn: kennisquiz, 

discussiëren over stellingen, Kopspijkerspel en condoomrace. Indigo kan het ?event? op maat 

aanbieden. Mogelijke varianten op het Love & drugs event zijn het Drugs event en het meer 

uitgebreide Love, drugs & music event. Ook voor een grote groep leerlingen kunnen wij een passend 

aanbod doen. Bij de uitvoering van dit ?event? kan worden samengewerkt met GGD Zeeland.

Onderwijs: voortgezet 

onderwijs , 

Scholieren / studenten , 

Leerkrachten / docenten / 

pedagogisch medewerkers , 

algemeen 15 tot 18 primair

LoveNsex.kitati

n.com

Soa Aids 

Nederland

Geen 

beoordeling

Het doel van de website is kennis, houding, 

eigen effectiviteit en vaardigheden te 

bevorderen wat betreft het voorkomen van 

soa?s en ongewenste zwangerschap, en het 

kunnen aangeven van en luisteren naar 

wensen en grenzen.

Jongeren van Antilliaanse afkomst hebben, in vergelijking met jongeren van Nederlandse afkomst, 

relatief meer problemen op het vlak van de seksuele gezondheid. Binnen deze groep komen soa's en 

ongewenste zwangerschappen vaker voor. Daarnaast  is het gebruik van anticonceptie en condooms 

minder consistent en wordt er vaker seksuele dwang ervaren.  Uit een behoefte-inventarisatie bleek 

dat jongeren van Antilliaanse afkomst graag informatie willen over vrijen, zwangerschap, versieren, 

verliefdheid, soa?s en relaties. De web-based interventie, in de vorm van een subsite, is gekoppeld 

aan een populaire website voor Antilliaanse jongeren: www.kitatin.com. Dit is een geschikt medium 

Internetcommunity voor 

Antilliaanse jongeren , Thuis 

/ gezin , 

Kinderen / jongeren , Lage 

ses , Nieuwe Nederlanders , 

Antilliaanse Nederlanders , 

etnische groepen 12 tot 23 primair

Mbo-

lesprogramma 

Seksuele 

gezondheid 

'Lang leve de 

liefde mbo'

GGD 

Rotterdam-

Rijnmond

Geen 

beoordeling

Het hoofddoel van het lesprogramma is mbo-

jongeren te ondersteunen in het maken van 

gezonde en verantwoorde keuzes met 

betrekking tot liefde, relaties en seks, zodat 

deze prettig, gewenst en veilig zijn voor 

henzelf en hun partners.

Het mbo-lesprogramma Seksuele gezondheid is onderdeel van 'Lang Leve de Liefde? en is gratis te 

gebruiken via www.langlevedeliefde.nl. Het mbo-lesprogramma bestaat uit een online doe-het-zelf 

shop, waarin docenten zelf kunnen kiezen uit lessen, workshops en beeldmaterialen. Er zijn onder 

andere lessen over liefde en relaties, partnerkeuze en maagdelijkheid, anticonceptie, veilig vrijen, soa, 

seksuele diversiteit en wensen & grenzen. Docenten bepalen zelf hoeveel lessen ze geven, in welke 

volgorde ze dat doen en welke werkvormen ze gebruiken. Bij elke les hoort een uitgebreide lesbrief 

en een PowerPoint presentatie die tijdens de les gebruikt kan worden. Het lesprogramma bevat veel 

Onderwijs: mbo , Scholieren / studenten , 

Leerkrachten / docenten / 

pedagogisch medewerkers , 

algemeen 15 tot 25 primair

Project 'safe 

sex team'

GGD Hollands 

Noorden

Geen 

beoordeling

De jongeren zien het belang in van veilig 

vrijen en hebben de intentie zelf veilig te 

vrijen en jongeren weten waar zij nadere 

informatie kunnen krijgen over veilig vrijen, 

soa en aids.

Het project 'safe sex team' is ontwikkeld om jongeren, via daarvoor getrainde andere jongeren, te 

informeren over veilig vrijen. De doelgroep die bereikt dient te worden met het project zijn jongeren 

in de leeftijd van 14 tot 25 jaar. De volgende doelen worden nagestreefd: jongeren zien het belang in 

van veilig vrijen en hebben de intentie zelf veilig te vrijen en de jongeren weten waar zij nadere 

informatie kunnen krijgen over veilig vrijen, soa en aids.

Horeca / recreatie , Algemeen publiek , Peers , 

Kinderen / jongeren , 

algemeen 15 tot 25 primair
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Project 

Voorlichting in 

koffieshops en 

theehuizen in 

Utrecht en 

omgeving

GG&GD 

Utrecht

Geen 

beoordeling

1. Voorkomen van soa en aids door 

informatie en kennis te vergroten en het 

uitdelen van gratis condooms. 2. Harm 

reduction in het gebruik van genotmiddelen.

In dit project wordt voorlichting gegeven aan migrantenmannen in thee- en koffiehuizen, 

zelforganisaties en andere vindplaatsen in Utrecht en omgeving. Deze plekken zijn een ongedwongen 

omgeving voor mannen om elkaar te ontmoeten, koffie en thee te drinken en al dan niet 

genotmiddelen te gebruiken, zoals cannabis. De gebruikte methode bestaat uit het verrichten van 

veldwerk, en het geven van individuele en groepsvoorlichting over soa/hiv en genotmiddelen en 

incidenteel over andere onderwerpen, zoals tbc en hepatitis C.

Wijk , Asielzoekerscentrum , 

Welzijnsinstelling , Horeca / 

recreatie , vindplaatsgericht , 

Nieuwe Nederlanders , Peers 

, Lage ses , Turkse 

Nederlanders , Marokkaanse 

Nederlanders , Antilliaanse 

Nederlanders , Surinaamse 

Nederlanders , Afrikaanse, 

Somalische en andere 

etnische groepen 18 tot 55 primair

Promoting 

HIV/STI testing 

among the 

Afro Caribean 

population

GGD 

Rotterdam-

Rijnmond

Geen 

beoordeling

Stimuleren van het testgedrag onder de Afro-

Caribische populatie

Een onderzoek naar de cultuur- en omgevingsspecifieke determinanten van de Afro-Caribische 

populatie om een 'tailored' interventie te ontwikkelen om het testgedrag te stimuleren.

Thuis / gezin , Zorg: thuiszorg 

, 

Nieuwe Nederlanders , Lage 

ses , Antilliaanse 

Nederlanders , Surinaamse 

Nederlanders , 

etnische groepen 16 tot 35 secundair

ROsafe GGD 

Rotterdam-

Rijnmond

Geen 

beoordeling

Bevorderen van soa-testen en veilig vrijen bij 

jongeren op het ROC

ROsafe bestaat uit 2 voorlichtingslessen van elk 100 minuten welke gegeven worden door een sociaal 

verpleegkundige of een preventiemedewerker van de GGD Rotterdam-Rijnmond. De voorlichting is 

gericht op het bevorderen van testen, anticonceptie en kennis van de geslachtsorganen.Ten behoeve 

van de lessen zijn de volgende materialen ontwikkeld: een dvd met filmfragmenten voor gebruik 

tijdens de lessen, fragmenten met scenario?s van jongeren die risico hebben gelopen op soa waarin 

opvattingen en misverstanden worden getoond over soa en soatesten, en nagespeeldeconsulten van 

een intake- en uitslaggesprek voor een soatest. Ook is er een internetsite gemaakt met de volgende 

Onderwijs: mbo , Lage ses , 

Gezondheidsbevorderaars / 

preventiewerkers , 

Scholieren / studenten , 

algemeen 15 tot 25 primair + 

secundair

Safe Friend, 

Toegevoegd 

nav interviews 

/ 

veldverkennin

g; in 

ontwikkeling

GGD Zuid-

Limburg

Geen 

beoordeling

Jongeren met een hoog risico op chlamydia 

laten zich testen. Jongeren motiveren peers 

om zich te laten testen.

De interventie start bij een jongere die positief test op chlamydia bij een soa-poli. Zij kunnen via een 

website, www.safefriend.nl, peers (sekspartners en vrienden) bereiken en motiveren om zich te laten 

testen op chlamydia.

algemeen secundair

Safe sex 

promotieteam

GGD Zeeland Geen 

beoordeling

Primaire en secundaire preventie. Het onder 

de aandacht brengen van soa's en aids en de 

bewustwording omtrent veilig vrijen op gang 

brengen onder jongeren tijdens disco- en 

cafébezoek en grote evenementen - 

Bewustwording bevorderen over veilig 

vrijen.

Het safe sex promotieteam van de GGD Zeeland bestaat uit vrijwilligers en studenten HBO-V. Het 

uitgangspunt van het team is in gesprek te komen met jongeren tijdens het 'stappen' en daarbij het 

veilig vrijen onder de aandacht te brengen. Met behulp van ondersteunende materialen zoals 

kraskaarten, condooms, folders, etc. wordt informatie verstrekt over soa's, hiv en veilig vrijen.1. 

bewustwording bevorderen over de norm veilig vrijen 2. informatie verstrekken over soa's, veilig 

vrijen, besmettingen, gevolgen, etc. 3. inventarisatie welk vrijgedrag gehanteerd wordt 4. via gerichte 

voorlichting wijzen op een juiste attitude van veilig vrijgedrag 5. Informeren hoe bij de GDD anoniem 

Horeca / recreatie , Algemeen publiek , Kinderen 

/ jongeren , 

algemeen 15 tot 25 primair + 

secundair

Safety Check, 

Toegevoegd 

nav interviews 

/ 

veldverkennin

g [in 

ontwikkeling]

TNO Geen 

beoordeling

Jongeren die potentieel risico lopen op SOA 

beter bereiken en daar waar nodig door te 

geleiden naar testfaciliteiten

Het project SafetyCheck is gericht op de ontwikkeling van een SMS gebaseerde dienst, met het doel 

om jongeren die potentieel risico lopen op SOA beter te bereiken en daar waar nodig door te geleiden 

naar testfaciliteiten. De SafetyCheck moet deze jongeren in staat stellen om op een snelle, 

eenvoudige manier via risicoanalyse inzicht te krijgen in de ernst van het SOA risico . De SafetyCheck 

moet daarnaast bijdragen een effectievere doorgeleide naar SOA test centra, doordat via de 

SafetyCheck een afspraak gepland kan worden, en jongeren worden herinnerd aan hun afpraak. De 

SafetyCheck draagt naar verwachting bij aan een beter bereik van jongeren en vergroot de kans op 

algemeen secundair

Seksuele 

voorlichting, 

veilig vrijen, 

soa-preventie 

op ROC

GGD West-

Brabant

Geen 

beoordeling

Vergroten kennis seksualiteit en seksuele 

relaties, veilig vrijen en soa-preventie bij 

leerlingen op ROC.

A: Vraaggestuurde advisering/consultatie docenten gericht op risicojongeren op ROC?s (16-23 jaar) bij 

opzetten seksuele en relationele vorming met link naar Sense.B. Aanbodgerichte 

advisering/consultatie docenten ROC?s.C: Voorlichting/workshop aan risicojongeren over veilig vrijen 

en soa-preventie.

Onderwijs: mbo , Nieuwe Nederlanders , Lage 

ses , Leerkrachten / docenten 

/ pedagogisch medewerkers , 

Scholieren / studenten , 

Turkse Nederlanders , 

Marokkaanse Nederlanders , 

Antilliaanse Nederlanders , 

algemeen 16 tot 23 primair

SndBites Centrum 

Media en 

Gezondheid

Geen 

beoordeling

Het ontwikkelen van een internetserie 

gebaseerd op theorie en praktijk, dienend 

als platform voor een crossmediale 

leefstijlcampagnestrategie voor jongeren 

(rondom de thema?s soa-veilig vrijen, 

verstandig omgaan met alcohol en preventie 

van gehoorschade tijdens het uitgaan).

Op basis van formatief onderzoek, voorstudies en mediatechnologische ontwikkelingen is de 

interactieve SndBites Film Experience ontwikkeld. SndBites is een interactieve Film Experience waarin 

jongeren zelf kunnen schakelen tussen verhalen van verschillende personages. In SndBites is sprake 

van een overall verhaallijn (met als thema?s gehoorschadepreventie, matig met alcohol en soa-veilig 

vrijen) die kan worden gevolgd vanuit de perspectieven van vier verschillende personages. Tevens is 

er een aantal korte filmpjes gemaakt voor verdieping van de verhaallijn en vertoning op o.a. 

YouTube'. Kenmerkend van SndBites is dat (1) het format gebaseerd is op de dynamiek en kenmerken 

Thuis / gezin , Onderwijs: 

mbo , Onderwijs: voortgezet 

onderwijs , 

Scholieren / studenten , 

Kinderen / jongeren , 

algemeen 15 tot 18 primair
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Soatest 

(www.soatest.

nl)

Soa Aids 

Nederland

Geen 

beoordeling

De applicatie is ingericht en heeft als 

doelstelling om bezoekers zo snel mogelijk 

van een relevant advies op maat te voorzien 

(test of geen test) zonder hen met onnodige 

vragen lastig te vallen.

Online, binnen vijf minuten een persoonlijk advies ontvangen over het testen op soa en veilige seks 

dat is wat soatest.nl te bieden heeft. Iemand die net een relatie heeft proberen we te ondersteunen 

bij het volhouden van condoomgebruik, iemand met klachten die wijzen op een soa, moet snel te zien 

krijgen waar er getest kan worden.Iemand die denkt risico te hebben gelopen op een soa kan op 

www.soatest.nl checken of hij/zij zich zou moeten laten testen. Na het beantwoorden van vragen 

over het aantal sekspartners, gebruikte voorbehoedsmiddelen, eerdere soatest en eventuele klachten 

Thuis / gezin , online Algemeen publiek , 

Scholieren / studenten , 

Homo- en biseksuelen , 

algemeen 16 tot 99 secundair

Suggest-a-test, 

Toegevoegd 

nav interviews 

/ 

veldverkennin

g

Soa Poli 

Rotterdam en 

Soa Poli 

Amsterdam

Geen 

beoordeling

Partnerwaarschuwing bij SOA. De Soa Poli Rotterdam en de Soa Poli Amsterdam zijn vorig jaar gestart met een door het Aids Fonds 

gesubsidieerde pilot waarbij mensen hun sekspartner(s) anoniem en online kunnen waarschuwen als 

er bij hen een soa is gevonden. Suggestatest.nl van de GGD is een aanvulling op de bestaande 

papieren partnerwaarschuwing die cliënten aan sekspartners konden geven. Via suggestatest.nl 

ontvangen gewaarschuwde partners per SMS, e-mail, post of hun Gay.nl-profiel een code. Op de 

website suggestatest.nl kunnen zij hun unieke code invoeren en vervolgens hun waarschuwing met 

daarop de betreffende soa(s) bekijken. Op de waarschuwing staat vermeld op welke datum de soa bij 

Online interventie; Thuis algemeen secundair

Voorlichting 

Alcohol, drugs 

en seksualiteit 

tbv 

risicogroepen

IrisZorg, 

Afdeling 

Preventie

Geen 

beoordeling

- Jongeren kunnen de effecten van de meest 

voorkomende uitgaansmiddelen benoemen. - 

Jongeren kennen de 7 meest voorkomende 

SOA. - Jongeren kunnen hun mening over 

seksualiteit en middelengebruik 

verwoorden. - Jongeren kunnen aangeven 

welke grenzen zij hant

Kortdurende interactieve voorlichting/training aan jongeren over middelengebruik en seksualiteit. Onderwijs: voortgezet 

onderwijs , Zorg: GGZ / 

verslavingszorg , 

Kinderen / jongeren , algemeen 12 tot 19 primair

Voorlichting 

seksuele 

gezondheid

GGD Zuid-

Limburg

Geen 

beoordeling

Het verbeteren van de seksuele gezondheid 

van jongeren en het voorkomen van soa, 

tienerzwangerschap en seksueel geweld.

Voorlichting is bedoeld voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Gezien de beperkte capaciteit richten wij ons 

voornamelijk op kwetsbare en laagopgeleide jongeren. Het pakket bestaat uit een kennisquiz, 

voorlichting en condoomdemonstratie. Er wordt informatiemateriaal uitgedeeld en in overleg  

condooms. Daarnaast word er uitgebreid informatie gegeven over anticonceptie m.b.v. de 

anticonceptiekoffer.  Het is grotendeels een standaardpakket maar er kunnen ook bepaalde thema?s, 

denk aan loverboys, sekualiteit, liefde & relaties, enz., uitgediept worden. Verder wordt de informatie 

aangepast aan het niveau van de jongeren.Per aanvraag zal bekeken worden of deze gehonoreerd kan 

Onderwijs: voortgezet 

onderwijs , Welzijnsinstelling 

, Wijk , 

Gezondheidsbevorderaars / 

preventiewerkers , Kinderen 

/ jongeren , Lage ses , 

Leerkrachten / docenten / 

pedagogisch medewerkers , 

Samenwerkingspartners , 

Scholieren / studenten , 

algemeen 12 tot 25 primair

Vrijlekker.nl 

Toegevoegd 

nav interviews 

/ 

veldverkennin

g

GGD 

Amsterdam

Geen 

beoordeling

Veilig vrijen Online safe sex training via www.vrijlekker.nl, voor 16-24 jarigen, toegespitst op de persoon. algemeen 16 tot 24 primair

Week van de 

liefde

Soa Aids 

Nederland

Geen 

beoordeling

Vergroten implementatie Week van de liefde 

in Nederland.

De Week van de liefde is een preventief en educatief project over liefde, relaties en (veilige) 

seksualiteit voor jongeren van 12-25 jaar van het Jongeren Informatie Punt (JIP) Den Haag, Delft en 

Zoetermeer. Het project omvat allerlei zeer uiteenlopende activiteiten voor diverse groepen jongeren 

en intermediairs. Het richt zich op jongeren, met name die met een lage sociaal economische status, 

het onderwijs, ouders, plaatselijke politiek en beleidsmakers. Diverse organisaties participeren in het 

project: jeugdhulpverlening, GGD?en, scholen, bibliotheken en jeugdwelzijnswerk. De activiteiten 

bestaan o.a. uit een speciale website, thema-avonden, een bus, Terry Tingershow, theaterstuk, 

Welzijnsinstelling , 

Onderwijs: voortgezet 

onderwijs , 

Kinderen / jongeren , algemeen 12 tot 25 primair
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G Stakeholders Kennissynthese Chlamydiapreventie 

Overzicht met genodigden voor de prioriteringsbijeenkomst: kerngroep, andere 

geïnterviewden en projectgroep. 

 

Kerngroep (ook geïnterviewd): 

Organisatie Contactpersonen 

Soa Aids Nederland Jan van Bergen 
Filippo Zimbile 
Suzanne Meijer (Lang Leve de Liefde) 

Rutgers WPF Ineke van der Vlugt 
Hans Feenstra 

RIVM CIB Ingrid van den Broek 
Chantal den Daas 
Eline op de Coul 
Silke David 
Janneke Heijne 

GGD Nederland Martin de Vries 

NHG, expertgroep seksualiteit (seksHAG) Bert-Jan de Boer 
Gé Donker 

ZonMw (toehoorder) Patty Proost 
Josanne Huijg 

VWS Hanneke Dominicus 

 

Interviews zijn ook gehouden met onderstaande GGD’en (incl. soa-poli): 

Organisatie Contactpersonen 

GGD Amsterdam Udi Davidovich 
Han Fennema 
Rik Koekenbier (inmiddels niet meer 
werkzaam voor deze GGD) 

GGD Rotterdam-Rijnmond Hannelore Götz 
Mireille Wolfers 
Anita Watzeels 

GGD Zuid-Limburg Nicole Dukers 
Christian Hoebe 

GGD Nijmegen Maeva Bonjour 

GGD Twente Karlijn Kamphuis 

 

Projectgroep: 

Organisatie Contactpersonen 

TNO Pepijn van Empelen 
Theo Paulussen 
Mario Keer 
Dieuwke Schokker 

Maastricht University Gerjo Kok 
Rik Crutzen 
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