
 

 

Betreft: beëindiging gratis HIV/SOA-testen Man tot Man 

  24 mei 2018, Nijmegen 

 

Geachte partijgenoten, 

Het PvdA Roze Netwerk heeft grote zorgen over de beëindiging van de gratis HIV/SOA-testen die 

Man tot Man verstrekt door Sense Noord via GGD Groningen, Friesland en Drenthe. 

Al sinds jaar en dag kunnen risicogroepen, zoals MSM, terecht bij Man tot Man via Sense Noord 

(GGD) voor een gratis HIV/SOA-test. Hierdoor werd de drempel voor het laten doen van een 

dergelijke test zo laag mogelijk gemaakt. 

Recent bereikte ons het bericht vanuit Ganymedes LGBT-studentenvereniging Groningen het bericht 

dat vanwege onder andere financiële problemen was besloten om te stoppen met het aanbieden van 

gratis SOA-testen aan risicogroepen. Het onderstaande bericht heeft Ganymedes via WhatsApp 

ontvangen van Sense Noord: 

“Helaas hebben we moeten besluiten om het testen via mantotman te sluiten. Dit om financiële en 

organisatorische redenen. Test kan natuurlijk altijd bij je huisarts en als dat geen optie is maak je een 

afspraak bij Sense. Of je bezoekt een inloopspreekuur in assen of Groningen. Online kun je een test 

aanvragen via www.soapolinoord.nl dit is niet gratis. Groet, Johanna” 

De GGD heeft als doelstelling de volksgezondheid in het werkgebied te beschermen en bevorderen. 

Het gratis verschaffen van SOA-tests aan risicogroepen past binnen deze doelstelling, omdat het 

verspreiding van SOA’s vookomt en vroegtijdig signaleert.  

Door Sense Noord wordt geadviseerd aan risicogroepen om zich meer dan één keer per jaar te laten 

testen. Een SOA test via de reguliere weg kost ongeveer €40,-. Wij vrezen dat hierdoor vooral 

jongeren zich minder vaak laten testen. Dit draagt niet bij aan de bescherming en bevordering van de 

volksgezondheid. 

Wij willen jullie hierbij nog wijzen op de onderstaande eerdere berichtgeving: 

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/192605/Meer-Groningse-jongeren-laten-zich-testen-op-soa  

Met klem willen wij jullie als fractie vragen om te pleiten voor voldoende budget voor Sense Noord 

om de gratis SOA-tests voor risicogroepen (Man tot Man) mogelijk te maken. Jullie gemeente kan als 

deelnemer – en lid van het bestuur - aan de gemeenschappelijke regeling van de GGD dit inbrengen 

in het bestuur van de GGD.  

Wij volgen deze zorgelijke ontwikkeling met veel belangstelling en wij hopen snel van jullie te horen. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het PvdA Roze Netwerk,  

 

Astrid Oosenbrug  Ricardo Brouwer 

Voorzitter   bestuurslid 
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