
Seksuele gezondheid en welzijn van ons allemaal
Nederland zodat zij op basis hiervan in staat zijn om keuzes te maken over hun seksuele gezondheid en 
de keuzes van anderen te respecteren. Daarnaast hebben de inwoners toegang tot passende, betaalbare, 
en kwalitatief goede (seksuele) gezondheidsvoorzieningen, zorg, advies, ondersteuning en bescherming. 
Met de speerpunten en actielijnen op de volgende pagina gaan we deze twee doelen mogelijk maken.

Seksuele gezondheid van ons allemaal
Seksuele gezondheid is een thema wat ons allemaal aangaat en is een belangrijk onderdeel van onze fysieke en 
mentale gezondheid. Het is breder dan de afwezigheid van soa’s en hiv of het voorkomen van seksueel grens-
overschrijdend gedrag. Het gaat om het vermogen zelf regie te voeren over je seksualiteit. Het streven van het 
kabinet is om alle inwoners goede tools te geven om zelf keuzes hierover te maken en de keuzes van anderen 
te respecteren en om passende, betaalbare en kwalitatief goede (seksuele) gezondheidszorg te bieden. Met de 
speerpunten en actielijnen op de volgende pagina zetten we ons in om deze doelen te behalen.



a. Seksuele gezondheid in beeld brengen

1. Monitoring van seksuele gezondheid verbeteren

b. Seksuele gezondheid bevorderen

1. Collectieve preventie door gemeenten 
 > Gemeenten versterken in integrale aandacht voor seksuele gezondheid
 > Lokale aandacht voor het verminderen van gezondheidsachterstanden

2. Vergroten bewustwording, kennis en vaardigheden op het 
gebied van seksuele gezondheid

 > Gerichte publiekscommunicatie ter vergroting van bewustwording, 
kennis en handelingsperspectief rond het voorkomen van en onder-
steunen bij onbedoelde zwangerschappen 

 > Seksuele vorming van jongeren

3. Handelingsverlegenheid van zorg- en hulpverleners 
verminderen

4. Gratis en toegankelijke anticonceptie voor personen in kwets-
bare posities

c. Verbetering positionering (aanvullende) 
seksuele gezondheidszorg in zorgstelsel

1.  Verbetering regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg
 > Toekomstverkenning positionering ASG-regeling binnen zorgstelsel 
 > Verankering in Wet Publieke Gezondheid (Wpg)
 > Voldoende juist geschoold personeel 
 > Prioriteren binnen en tussen de ASG-risicogroepen

2. Zorgverlening ontregelt en ontschot 
 > Drempels verminderen
 > Nieuwe samenwerkingen voor ontschotte zorgverlening

d. Preventie, opsporing en behandeling van soa’s

1. Goede voorbereiding en samenwerking met infectieziekte-
bestrijding 

2. Effectief en efficiënt test- en behandelbeleid

e. Preventie, opsporing en behandeling van hiv

1. Hiv-preventie door Pre-Expositie Profylaxe (PrEP)

2. Laagdrempelige hiv-testen

3. Specifieke aandacht voor moeilijk bereikbare groepen 

f. Seksuele gezondheid op Bonaire, Saba 
en Sint Eustatius (BES-eilanden)

1. Verbeteren seksuele gezondheid en monitoring
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