
Gezonde Seks en Relaties
Seks?
Nâh  
èn! Om goede en 

kwalitatief  betere 
seksuele gezondheid te 

bevorderen én het aantal 
seksueel overdraagbare aandoeningen 
te verminderen is samenwerking 
nodig. Meer samenwerking brengt 
vernieuwing  binnen de zorg teweeg. 
Dit is één van de grote uitdagingen 
waar we met zijn allen de komende 
jaren mee te maken hebben.   

Deze expositie laat zien welke 
organisaties in de regio Haaglanden 
zich bezighouden met seksuele 
gezondheid en waar zij voor staan. 
Deze organisaties willen allemaal de 
taboes en stigma’s rond seks 
doorbreken en daarbij bewustmaking 
en bewustzijn van goede seksuele 
gezondheid bevorderen. Seksualiteit 
en praten over Seks? Nâh èn! Het hoort 
bij het leven.

Problemen die deze organisaties 
aankaarten zijn seksueel overdraag
bare aandoeningen, hiv, hivstigma,  
alcohol en drugs, seksueel misbruik, 
discriminatie, relationele en psychische 
problemen. Hoe kunnen we met elkaar 
nu méér problemen voorkomen 
oftewel aan preventie werken?

Verschillen in het beleven van 
seksualiteit is van alle generaties en  
van alle culturen.
 
Hoe we tegenwoordig omgaan met 
seks is sterk veranderd. Hoe respecteer 
je elkaar? Wat geeft je het gevoel dat jij 
er als persoon toe doet? Waarvoor voel 
je schaamte? En hoe bepaal je je 
grenzen. Dit zijn vragen waar al deze 
organisaties je mee kunnen helpen, je 
in kunnen ondersteunen en je richting 
in kunnen geven. 

Loop jij met vragen rond of voel je je 
aangesproken, neem dan contact op 
met deze organisatie(s). Ze zijn er voor 
jou!



Seks?
Nâh  
èn!

Deze tentoonstelling 
is gemaakt door de 

samenwerkende partners op 
het gebied van seksuele  
gezondheid in Den Haag

Idee: Edwin van Dam
Coördinatie: Anette van Schaik;

Adviseur communicatie:  
Crool Schaeffers, GGD Haaglanden

Vormgeving: Dennis Koot
Printwerk: Lifoka
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Centrum 16•22 ontwikkelt 
projecten voor het onderwijs 
en andere organisaties 

waarin sociaal-emotionele 
ontwikkeling centraal staat en 

sociaal maatschappelijke thema’s 
bespreekbaar gemaakt worden zoals 
seksuele en relationele vorming.  
 
Thema’s daarin zijn bijvoorbeeld: 
weerbaarheid,  preventie loverboys, 
mensenhandel en grensoverschrijdend 
gedrag. Centrum 16•22 leert kinderen en 
jongeren sociale vaardigheden zoals 
weerbaarheid, opkomen voor jezelf en de 
ander,  je gevoelens durven tonen en voor je 
mening uit durven komen.Centrum 16•22 
biedt ook programma’s op maat aan voor 

jongeren of opvoeders.
 

ZELF • BEWUST • 
SAMEN • LEVEN

Centrum 
16•22 

Wie?

Geschiedenis
45 jaar geleden was Centrum 16•22 

een clubhuis in Den Haag. Er kwamen 
veel scholieren tussen de 16 en 22 jaar 

(vandaar ook onze naam). Hierdoor is een 
samenwerking tussen het onderwijs en 
Centrum16•22 opgebouwd. Geleidelijk 

aan heeft Centrum 16•22 haar 
activiteiten naar de scholen verplaatst 

en ontstond er een echte 
samenwerking. 

WE CAN YOUNG  
 “Ik ben van mij”

Een campagne met als doel 
dat jongeren respectvol met 

elkaar omgaan en zich bewust 
zijn van grenzen als het gaat 

om seks en relaties.

Jongens  
“Het hangt van jezelf af 

hoe sterk je bent om op tijd 
te stoppen“ Preventie van 
seksueel overschrijdend 
gedrag door jongens ten 

aanzien van meisjes. 
Thema’s: seks, manzijn, 
meisjes, liefde, grenzen.

Het Seks-
vragenboekje  

Een verzameling vragen van 
jongeren rondom seksualiteit 
en relaties. Deze vragen zijn 
verzameld onder jongeren 

tijdens onze projecten 
seksuele en relationele 

vorming. 

Wat jij wil 
Jongeren leren wat 

weerbaarheid is, nee te 
zeggen en op hun intuïtie te 

vertrouwen. Ze worden 
geïnformeerd over positieve 
kanten en mindere dingen 

binnen relaties en het 
gegeven ‘loverboy’

Jong Vader  
“Liever niet?” “Jong 

Vader” wil het gesprek 
aangaan met jong volwassen 
jongens over vaderschap. We 

willen bereiken dat de 
jongeren weloverwogen 
keuzes maken als het om 

vaderschap gaat.

www.centrum1622.nl   facebook/centrum1622

Projecten

Fo
to

’s
:  

Im
re

 v
an

 E
ijl

Seks?
Nâh  
èn!



COC Haaglanden gelooft dat 
respect voor jezelf en de 
ander onze samenleving 

mooier maakt. Met openheid 
en zichtbaarheid toont het COC 

de buitenwereld wat seksuele- en 
genderdiversiteit inhoudt en hoe een ieder 
daar voor zichzelf mee omgaat. 
 
COC Haaglanden organiseert mede de 
Coming Out Day en Pride Walk The Hague. 
Want zichtbaar jezelf zijn draagt bij aan een 
gezond leven.
 
Groot, klein, man, vrouw, trans of queer: 
alles kan.

COC 
Haag
landen 

Seks?
Nâh  
èn!

Wie?

Pride Walk 
The Hague

www.cochaaglanden.nl  

Projecten

 “Wat een fantastische 
Pride Walk. Goede sfeer met 
jong en oud. We werden met 
geklap en gejuich onthaald in 

de Haagse straten”
Reactie op Facebook
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COC Haaglanden gelooft dat 
respect voor jezelf en de 
ander onze samenleving 

mooier maakt. Kennis en 
bewustwording spelen hierbij 

een belangrijke rol. Door voorlichting over 
seksuele diversiteit op scholen, verbreedt 
het COC kennis bij onder andere 
jongeren. Het maakt seksuele en 
genderdiversiteit bespreekbaar, 
haalt vooroordelen weg en zet 
aan tot nadenken over eigen 
gevoelens. 

COC 
Haag
landen 

Geschiedenis
De Federatie van Nederlandse Verenigingen 

tot Integratie van Homoseksualiteit COC 
Nederland, zoals de officiële naam van het COC nu 

luidt, is de oudste nog bestaande LHBT
belangenorganisatie ter wereld. De organisatie 

ontwikkelde zich sinds de oprichting uit de bescheiden 
lezerskring van een tijdschrift tot een sterke, 

internationaal actieve belangenorganisatie met 
duizenden leden, honderden vrijwilligers, 

eenentwintig regionale lidverenigingen 
en een professioneel kantoor.

 

Het COC werd op 7 december 1946 in 
Amsterdam opgericht onder de naam 

Shakespeare Club. In 1949 werd de Shakespeare 
Club omgedoopt tot het Cultuur en Ontspanning 

Centrum, ofwel het C.O.C.

Op 7 januari 1947 hield onder leiding van Hans Kroesen 
de Haagse afdeling van de Shakespeare Club onder de 

naam Louis Couperusvereniging haar eerste 
bijeenkomst. COC Haaglanden komt dus al sinds 
1947 op voor de belangen van lesbische vrouwen, 

homoseksuele mannen, biseksuelen en 
transgenders (LHBT’s) in de regio Haaglanden.

www.cochaaglanden.nl  

 Veel LHBT’ers 
houden de seksuele 

voorkeur op het werk 
geheim, uit angst voor 

geroddel.
Bron: Stichting Coming Out 

 Eenderde van de 
middelbare scholieren 
krijgt voorlichting over 

homoseksualiteit. 
Verscheidene organisaties zijn 

druk om dit aantal te 
verhogen.

Bron: Stichting  
Coming Out 

Dik, dun,  
wit, zwart, 

homo, hetero: 
alles kan

 “Ik dacht altijd 
dat je het kon zien 

als iemand 
homoseksueel was. 
Maar bij u zie ik het 

echt niet”
Quote van een leerlinge, 

tegen de voorlichter

 “Ik weet nu (na deze 
les) dat niet alle 

homo’s eruit zien als 
homo.”

Citaat van een leerling

Wie?

 

Seks?
Nâh  
èn!



De afdeling 
Gezondheidsbevordering 
van GGD Haaglanden 

coördineert activiteiten op 
het gebied van gezond 

gedrag en leefstijl voor de 
inwoners van de regio 
Haaglanden. Een van de thema’s 
is seksualiteit.

In samenwerking met lokale, 
regionale en landelijke partners, 
sleutelpersonen en peers wordt 
beleid gemaakt om de inwoners van  
Den Haag en de regio, bewust te maken  
van gezonde seksualiteit. 
Seksuele gezondheid betekent dat je je op 
seksueel gebied lichamelijk, emotioneel, 
geestelijk én sociaal goed voelt. Om 
seksuele gezondheid te bevorderen is een 
positieve en respectvolle benadering van 
seksualiteit en seksuele relaties nodig, 
zodat iemand plezierige en veilige seksuele 
ervaringen kan aangaan.
 
Gezondheidsbevordering (GB) richt zich 
vooral op jongeren en kwetsbare 
(minderheids) groepen. 

GGD 
Haaglanden

Gezondheids
bevordering   

Wie?

www.ggdhaaglanden.nl

Projecten
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Seks?
Nâh  
èn!

Gezondheids
bevordering en  

Centrum Seksuele  
Gezondheid GGD Haaglanden,  

Hiv Vereniging, regio Haaglanden, 
Leiden e.o. , Buddynetwerk, Hiv  

consulenten van Haaglanden Medisch 
Centrum, HagaZiekenhuis, Parnassia,  

COC Haaglanden, Stichting Mara, Rain
bow en Vobis (voorheen Hindustani)  
werken samen binnen het Haagse  

Gezonde Seksnetwerk. Veilige seks 
en respect voor liefde zijn be
langrijke gedeelde waarden 

hier binnen.
 

Voor de jeugd 
De Week van de Lentekriebels, 

Aandacht voor Kriebels in je Buik en de 
Maand van de Liefde met onder andere de 

Liefdesbus langs scholen. 

Voorstellingen afgelopen jaren voor VO en MBO 
door theatergroep Drang: Seks & Alcohol, Met 

Geweld een Relatie, Grenzeloos, Xtreem. 
2017: The Future is Now. 

Lessen en voorlichtingen zoals ’Vlinders in je buik’, 
verkering, veilig vrijen, diversiteit, homoseksualiteit 

en relaties worden onder andere op scholen 
gegeven.

Centrum 16•22, Schoolformaat, COC 
Haaglanden, MEE, JIP Den Haag en de scholen 

zijn de belangrijkste 
samenwerkingspartners van GGD 

Haaglanden waarmee de jeugd 
bereikt wordt. 

Voor (jong)volwassenen 
Training en voorlichtingen ‘Bomen over 
Liefde’, voor de Sub Sahara Afrikaanse 

doelgroep

‘Gezonde seks is niks geks’ in samenwerking met 
Parnassia

Trainingen ‘Motiverende gespreksvoering’ voor 
Afrikaanse religieuze leiders en diverse 

samenwerkingspartners met als doel gezonde seks 
en hiv bespreekbaar te maken

Posterexpositie ‘I Save Seks’, boomerangkaarten  
en condooms in samenwerking met de  

Hiv Vereniging, De Affiche Galerij Den Haag, 
‘3sec. Gallery Breda’ en vier kunstacademies 

Voorlichting over seks, drugs en alcohol 



...er naast de pil  
ook andere vormen 
van anticonceptie 

bestaan

GGD 
Haaglanden

Centrum Seksuele
Gezondheid 

(CSG)

Wie?

 

 

 

  
 

...sekswerkers 
zich gratis 

kunnen laten 
testen op soa’s  

bij het 
Centrum Seksuele 

Gezondheid

...seks tegen je  
zin niet alleen 

verkrachting is en 
het iedereen, dus 

ook jou, kan 
overkomen

...sommige 
seksueel 

overdraagbare 
aandoeningen 

(soa’s) geen 
klachten geven

...voor jongeren 
onder de 25 jaar, 

het CSG gratis 
hulpverlening 

aanbiedt

...mannen die  
seks hebben met 

mannen 2 x per jaar 
gratis kunnen 
worden getest  

op soa’s 

Wist je dat..? 

www.seksuelegezondheidhaaglanden.nl  

Een plek waar inwoners van 
de regio Haaglanden, in het 
bijzonder de kwetsbare 

groepen, anoniem terecht 
kunnen om kennis en 

vaardigheden op te doen die bijdragen aan 
een seksueel gezond leven.

Seksuele gezondheid is niet alleen 
het voorkomen van een soa of 
ongewenste zwangerschap. Het 
betekent ook dat seks plezierig en 
aangenaam is en zonder enige vorm 
van dwang, discriminatie of geweld 
ervaren wordt.

Het CSG geeft voorlichting en 
behandeladviezen op maat. Als het 
nodig is, dan zorgen wij voor een 
doorverwijzing naar een specialist of 
andere samenwerkingspartner. 
Daarnaast delen wij expertise met 
organisaties die met onze doelgroepen 
werken.
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Hiv  
Vereniging

Regio Haaglanden
– Leiden e.o.

De Hiv Vereniging zet zich in 
voor gelijke behandeling van 
mensen met hiv. In elke 

situatie, op elk moment.  
Wij geven informatie, zorgen 

voor uitwisseling, behartigen jouw 
belangen en bieden ondersteuning.  
 
Vragen of zorgen over hiv en gezondheid, 
oud worden, PrEP, stigma, medicijnen, 
liefde, seks? Je kunt bij ons terecht.  
 
De Hiv Vereniging regio Haaglanden, Leiden 
en omstreken ondersteunt mensen die 
leven met hiv, hun familie en vrienden al 
meer dan 25 jaar. 

www.hivvereniging.nl

“Ik heb hiv 
en twee 
mooie 

kinderen” 
Anne

“Laat je 
testen” 

Andrea

“Iedereen 
heeft het recht 

zichzelf te 
zijn”Wie?
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REGISTRATION OPENS 1 DECEMBER 2017
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Hiv  
Vereniging

Regio Haaglanden
– Leiden e.o.

www.hivvereniging.nl    www.hivuitdekast.nl    www.hellogorgeous.nl

“Hiv. Het kan 
iedereen 

overkomen 
Dennis

Dennis is 35 jaar. 
Hij is gay en single en 
werkt bij de politie als 

motoragent. Twaalf jaar 
geleden kwam Dennis 

erachter dat hij hiv heeft. “Mijn 
collega’s zijn nog erg bang 

voor hiv. Daarom durf ik 
nog niet uit de kast te 

komen.”

Wie?
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‘Hiv uit de kast’,  
de campagne van  

Hiv Vereniging en stichting 
hello gorgeous, heeft als doel 
hiv meer positief zichtbaar te 

maken en vooroordelen te 
bestrijden.

Iedere twee jaar wordt er 
ergens in de wereld een 

internationale conferentie over hiv-
aids georganiseerd. In 2018 is deze 

conferentie in Amsterdam.  
De conferentie gaat over de toekomst 

met hiv en heeft als titel ‘breaking 
barriers – building bridges (grenzen 

doorbreken en bruggen bouwen)
www.aids2018.org 

Seks?
Nâh  
èn!

Mensen met hiv hebben vaak 
nog te maken met angst van 
anderen. Hiv wordt niet 

overgedragen door iemand te 
zoenen, uit hetzelfde glas te 

drinken, via toiletgebruik of een 
muggenbeet. Dat zijn fabels!

Om deze fabels te ontkrachten werkt de  
Hiv Vereniging samen met stichting hello 
gorgeous in de Hiv uit de Kast campagne. 
Dit brengt mensen met hiv op een positieve 
manier in beeld.

Door de huidige behandeling, die vaak 
bestaat uit 1 pil per dag, wordt het virus 
onderdrukt en kunnen mensen met hiv 
werken, kinderen krijgen en oud worden.

Heb je vragen over (leven met) hiv of wil je er 
met iemand over praten, bel dan het 
Servicepunt van de Hiv Vereniging.

  



 Jongeren  
Informatie  

Punt 

Wie?

www.jipdenhaag.nl  

Het JIP is het Jongeren 
Informatie Punt. Jongeren in 
de leeftijd van 12 tot en met 

25 jaar kunnen bij ons terecht 
voor informatie, advies en 

ondersteuning. Jongeren kunnen op 
laagdrempelige wijze vragen stellen via 
Social Media, WhatsApp, de telefoon of 
tijdens het spreekuur. Dit kost de jongeren 
niets en ze blijven anoniem.  

Het JIP biedt op heel veel gebieden 
ondersteuning. Denk hierbij aan inkomen, 
wonen, onderwijs én seksualiteit. Jongeren 
hebben bij het JIP de mogelijkheid om te 
praten over alles wat bij seksualiteit komt 
kijken. Van veilig vrijen tot seksuele 
voorkeur en genderidentiteit. Naast het 
aanbieden van informatie en advies, 
verkopen wij ook condooms en bieden wij 
voorlichting over seksualiteit aan. 

Het JIP haalt 
drempels weg 

door het waarbor-
gen van de anonimi-

teit en het door breken 
van taboes en stig-

ma’s op onder-
werpen.

Alles is bij ons 
bespreekbaar. Zowel 
nu als in de toekomst. 
Het JIP is er voor alle 

jongeren.
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The Hang-Out 070 is iets 
langer dan een jaar actief. De 

groep jongeren die wordt bereikt is 
divers in culturele achtergrond, 

genderidentiteit en seksuele oriëntatie en 
komt voor een groot deel uit Den Haag. Naast 

de reguliere events organiseert The Hang-Out 
070 ook evenementen die toegankelijk zijn voor een 

breder publiek.
 

De locatie van The Hang-Out 070 is niet openbaar. 
Hiermee houden wij bewust rekening met de 

privacy en veiligheid van jongeren. Een 
geïnteresseerde jongere kan via een e-mail 

contact met  ons opnemen.

Rainbow  
Den Haag

Stichting Rainbow  
Den Haag zet zich in voor 
de acceptatie van 

seksuele diversiteit 
binnen de Haagse 

migrantengroepen. 

In veel culturen is het hebben van een 
andere dan de heteroseksuele 
geaardheid taboe. Dit noemen we 
LHBTQ+: lesbische vrouwen, homoseksuele 
mannen, biseksuelen, transgenders en 
queers en mensen met andere 
genderidentiteiten. Mensen met een andere 
seksuele geaardheid durven vaak niet voor 
hun gevoelens uit te komen en kunnen 
hierdoor in de knel raken.

“Iedereen heeft het recht zichzelf te zijn”

  

www.rainbowdenhaag.nl     www.thehangout070.nl   facebook/lgbt refugees den haag

Wie?
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LGBT* 
Refugees 
Rainbow  
Den Haag

 Bijeenkomsten waar LHBTQ+ 
vluchtelingen elkaar ontmoeten. 

Regelmatig voorlichting door 
gastsprekers. 

 
*LGBT = Lesbian, Gay,  

Bisexual en Transgender

The Hang-Out 070 
The Hang-Out 070 is een huiskamerproject voor 

LHBTQ+* (lesbische, homoseksuele, biseksuele en 
transgender, queer, etc.) jongeren met verschillende 
culturele achtergronden in Den Haag. Bij The Hang-
Out 070 worden activiteiten georganiseerd door en 

voor de jongeren zelf, die bijdragen aan 
communitybuilding, identiteitsvorming en 

zelfacceptatie. Het is een veilige plek waar 
LHBTQ+ jongeren met diverse culturele 
achtergronden ervaringen uitwisselen 

en samen activiteiten opzetten. Geschiedenis
Het HangOut concept is bedacht 
door GertJan Verboom. In 2015 

begon hij de 1e HangOut locatie in 
Rotterdam, The HangOut 010. Onze  
HangOuts werken nauw samen en 

hebben veel onderling contact.

 

Seks?
Nâh  
èn!



Samen met Soa Aids Nederland en 
CED groep stimuleren we dat scholen 

structureel aandacht hebben  voor 
relaties en seksualiteit op school: 

 www.seksuelevorming.nl 

Rutgers

Wie?

www.rutgers.nl    facebook/nl.rutgers 

Rutgers zet zich al 50 jaar in 
voor een gezonde beleving 
van seksualiteit. We strijden 

voor vrije toegang tot 
anticonceptie, voor veilige 

abortus, voor goede seksuele vorming én 
tegen seksueel geweld. Rutgers verbindt 
daarvoor onderzoek, lobby en voorlichting. 
In Nederland en in het buitenland.  
 
Hierbij ligt onze focus op mensen tot 30 jaar. 
Het werk van Rutgers is een onderdeel van 
de Nederlandse identiteit, die eigen keuzes 
rondom seksualiteit en een gezonde 
bevolkingsopbouw hoog in het 
vaandel heeft staan.  
 
Wij weten hoe we 
seksualiteit, 
gezinsplanning en het 
recht om te beslissen 
over het eigen 
lichaam bespreekbaar 
kunnen maken. Ook in 
landen waar dit 
gevoelig ligt.

Geschiedenis
De organisatie is vernoemd naar de 

Nederlandse neomalthusianist Johannes 
Rutgers (1850 – 1924). Hij was een pionier op het 

gebied van seksualiteit en anticonceptie om 
overbevolking te voorkomen. De Rutgers Stichting 

en het NISSO (Nederlands Instituut voor Sociaal 
Sexuologisch Onderzoek) zijn in 1999 opgegaan in de 
Rutgers Nisso Groep. En deze laatste ging samen met 
de World Population Foundation op in het Rutgers van 

nu. Rutgers is actief in 18 landen. Onze organisatie 
bestaat uit 140 gepassioneerde professionals in 

Nederland, Indonesië en Pakistan. 
Samen werken we aan een toekomst waarin 
iedereen vrij is om eigen keuzes te maken. 

 

SheDecides maakt zich hard voor het 
recht dat meisjes en vrouwen over de 

hele wereld moeten hebben om te 
kiezen óf ze kinderen willen, wanneer 

en met wie. 
www.shedecides.nl 

De Week van de Lentekriebels is een 
landelijke projectweek waarbij 

leerlingen op de basisschool elke dag 
les krijgen over weerbaarheid, relaties 

en seksualiteit.
www.weekvandelentekriebels.nl 

Sense geeft jongeren betrouwbare 
informatie over seksualiteit via de 

website en Sense spreekuren.  
Sense is een samenwerking tussen 

GGD, Soa Aids Nederland en Rutgers.
www.sense.info  

Seks?
Nâh  
èn!
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Stichting 
Mara

Mara zet zich met vrijwilligers 
in voor mensen in kwetsbare 
posities, vanuit de visie dat 

iedereen van waarde is. Ze 
werken vanuit vertrouwen in 

mensen en sluiten aan bij het verlangen 
naar een goede toekomst voor iedereen. 
 
Mara is een levensbeschouwelijke instelling 
van katholieke signatuur. Dat betekent dat 
de organisatie staat in de geschiedenis van 
christenen die zich inzetten voor mensen in 
nood. Zo organiseert Mara de projecten die 
je hiernaast ziet.

  

www.maraprojecten.nl

Wie?
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Positieve Krachten 
Bundelen 

Met dit project ondersteunen getrainde vrijwilligers 
andere migranten met hiv. Het is waardevol iemand uit 
je eigen cultuur te leren kennen die hiv heeft. Ook het 

trouw innemen van medicatie wordt positief 
beïnvloed door dit project.

Vrijdagavond eetgroep  
Al 20 jaar organiseert Mara een eetgroep voor mensen 

met hiv. Iedere vrijdagavond komt een groep bijeen 
om samen te eten en de vreugden en uitdagingen 

maar ook de ‘sores’ van het leven met elkaar te delen.

Motiverende 
gespreksvoering en 

voorlichting  
Vrijwilligers, (semi-) professionals en religieuze leiders 
die zich inzetten voor projecten voor zwerfjongeren en 

migranten krijgen een training “Motiverende 
Gespreksvoering”. Zij krijgen handvatten om 

onderwerpen zoals veilig vrijen en gezonde seks op 
een laagdrempelige en motiverende manier 

bespreekbaar te maken.

Seks?
Nâh  
èn!



Stichting 
Vobis 

Wie?

www.stichtinghindustani.nl   www.stichtingvobis.nl

Stichting Hindustani heet 
sinds mei 2017 Stichting 
Vobis. Ruimte en perspectief 

creëren voor iedereen in de 
samenleving. Daar staat 

Stichting Vobis voor. Vobis biedt kennis, 
handvatten én ervaring om samen 
onderbouwd aan oplossingen van 
maatschappelijke vraagstukken te werken.

Stichting Vobis vervult een belangrijke rol bij 
kennisoverdracht, bewustwording 
en mentaliteitsverandering 
over taboeonderwerpen. 
Wij zetten voorlichters 
uit eigen kring in om 
gevoelige 
onderwerpen 
bespreekbaar te 
maken.

“Voorkom soa  
– vrij veilig”

“Geef elkaar  
liefde en respect ”

De activiteiten binnen de stichting vinden wij 
succesvol als vrouwen, jongeren en mannen 

weten welke rol zij spelen in het 
emancipatieproces. Hoe kan iemand zijn gedrag 

veranderen als dit een belemmering vormt voor de 
ander? Daarnaast spreken we van een succes als de 

deelnemers weten welke hulp en ondersteuning 
iemand nodig heeft om weerbaarder en 

zelfredzamer te worden. Extra aandacht is er voor 
mannenemancipatie en bijeenkomsten voor 

homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen 
en transgenders.

Een van de belangrijkste 
thema’s die wij bespreekbaar 

maken is: gezonde seks en wat is 
dit nu eigenlijk? Wat is seksueel 

geweld, hoe ga je ermee om en vooral 
hoe kun je het tegengaan?

Wat zijn soa’s (seksueel overdraagbare 
aandoeningen) en de gevaren ervan, 

de symptomen en hoe worden 
deze behandeld?

Seks?
Nâh  
èn!
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Haga 
Ziekenhuis  

en HMC  
Westeinde

www.hagaziekenhuis.nl    www.haaglandenmc.nl

Wie?

Wanneer testen?
Wist je dat mogelijk 2800 mensen in Nederland niet weten dat ze  

hiv dragen? Heb jij onveilige seks gehad of denk je dat je risico hebt 
gelopen? Laat je dan zo snel mogelijk testen om te weten of je hiv 

geïnfecteerd bent. Voor een drager van het hiv-virus is het belangrijk zo  
snel mogelijk te starten met de behandeling. Door de medicatie goed te 

gebruiken onderdruk je het virus. En is de kans dat je het virus overdraagt 
verwaarloosbaar klein. 

Met hiv kun je oud worden
Tegenwoordig kun je met hiv oud worden. Het is van een dodelijke ziekte veranderd in 

een chronische ziekte. Mensen met hiv kunnen, net als iedereen, wel andere 
geslachtsziekten (soa’s) krijgen als zij seks hebben zonder condoom.

Met hiv kun je zwanger 
worden

Vrouwen zónder hiv kunnen op een natuurlijke 
manier zwanger worden van mannen mét hiv. 
Dat geldt ook voor hiv-positieve vrouwen en 
hun hiv-negatieve partner. Als de medicijnen 

op de juiste manier worden ingenomen, 
komt een kind van hiv-positieve ouders 

zonder hiv ter wereld. 

Laat je testen! 
Je kunt 

behandeld 
worden!

Het HagaZiekenhuis en HMC 
Westeinde hebben ieder een 
hiv behandelcentrum. Artsen 

en verpleegkundigen werken 
nauw samen met elkaar en met 

de huisartsen en GGD Haaglanden. 
 
Door die intensieve samenwerking kunnen 
ze hivgeïnfecteerden zo snel mogelijk 
opsporen en nieuwe hivinfecties 
voorkomen. 
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Hiv 
behandelteam 

HagaZiekenhuis

Hiv 
behandelteam 

Haaglanden 
Medisch Centrum 

Westeinde

Seks?
Nâh  
èn!

Niet 
genoeg 
kennis

Cultuur

Religie Schaamte

Taboe
Waarom 

praten we niet 
over hiv?



Haga 
Ziekenhuis  

en HMC  
Westeinde

www.hagaziekenhuis.nl    www.haaglandenmc.nl

Feiten  
en cijfers

“Het stigma 
dat aan hiv 
hangt, is te 
zwaar en te 
eenzijdig”   

“In de zomer van 2012 deed ik 
een soa-test via de huisarts. Ik was 

in shock toen ik van hem hoorde dat ik 
hiv-positief was. Ik dacht aan Freddy 

Mercury en René Klijn, en dat ik vanaf nu in 
een neerwaartse spiraal naar de dood zou 

gaan. Het stigma dat aan hiv hangt, is veel te 
zwaar en te eenzijdig.

Hiv is tegenwoordig een chronische ziekte. 
En ik krijg, als medicatie, maar 1 pil per dag.
Ik heb nu een beginnende relatie met een 

vrouw. Het idee dat alleen 
homoseksuelen hiv krijgen is 

achterhaald.”
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Seks?
Nâh  
èn!

Per mei 2016 waren er 18.866  
mensen met hiv in zorg:

 
 

Geschat wordt dat 2.800 mensen in 
Nederland niet weten dat ze hiv hebben.
Bron: Hiv in Nederland 2016  www.hiv-monitoring.nl 

  

11.616
mannen die sex 

hebben met 
mannen

62% 

3.659
overige 
mannen

19% 

3.591
vrouwen

19% 

Hoe werden 
mensen hiv 

geïnfecteerd? 

Mannen die sex 
hebben met 

mannen

62% 

Anders/
onbekend

7% 

Injecterend 
drugsgebruik

2% 

Heteroseksueel

29% 


