
Monkeypox: gezondheidsbevordering voor de doelgroep 

- wat is er beschikbaar en wat kan de GGD doen? 
 

Om Monkeypox (MPX) effectief te bestrijden is het cruciaal dat mensen die 

risico lopen, zich bewust zijn van dit risico en dat ze weten wat ze kunnen doen 

om een infectie te voorkomen. Daarnaast is het belangrijk dat zij de symptomen 

van MPX kennen, en indien deze symptomen zich voordoen, zich laten testen bij 

de GGD.  

Informatievoorziening1  

Via MantotMan, de website voor gezonde seks voor mannen die seks hebben met 

mannen (MSM), is goede informatie over MPX op B1-niveau beschikbaar die aansluit bij 

de leefwereld van deze groep. Ook Thuisarts geeft goede informatie over MPX. Soa Aids 

Nederland (SANL) voert een intensieve online campagne, o.a. via MSM-datingapps, om 

de doelgroep met deze info te bereiken. De campagne geeft voorbeelden van hoe je als 

MSM kunt bijdragen aan de bestrijding van MPX. Ook is er een Mantotman podcast over 

MPX. De GGD kan dit online materiaal via eigen kanalen verspreiden.  

Naast online informatie is het belangrijk dat de risicogroep ook ‘offline’ benaderd wordt. 

De GGD speelt hierin een cruciale rol. In de bijlage is een lijst bijgevoegd met 

events waar de doelgroep bijeenkomt en waar de GGD in contact kan komen 

met de doelgroep 

 Flyers en posters 

Soa Aids Nederland verstuurt naar homohoreca, sekslocaties en LHBTI-feesten posters 

en folders. De GGD kan aanvullend in de regio homohoreca ondersteunen om dit op te 

hangen. Maar kan het materiaal ook inzetten tijdens vaccinatiesessies, spreekuren of in 

wachtkamers. Of tijdens evenementen als festivals of Prides. Hebben locaties en feesten 

in jouw regio geen posters ontvangen? Aanmelden kan via receptie@soaaids.nl. Materiaal 

is downloadbaar via https://www.mantotman.nl/nl/monkeypoxoutreach 

 Outreach-interventie 

Om GGD’en te ondersteunen in outreach naar de doelgroep is samen met de community 

een interventie ontwikkeld. Doel van de interventie is om de kennis te vergroten en de 

dialoog over MPX te bevorderen. De voorlichting verloopt via ‘mapping’, oftewel het in 

kaart brengen van ideeën en meningen van bezoekers over MPX. Hun behoeften kunnen 

dan weer meegenomen worden in het verder toespitsen van de informatievoorziening. Te 

weinig personeel om dit uit te voeren? Denk aan het inzetten van peers uit de doelgroep 

of regionale professionals van ‘Roze in wit’. Geïnteresseerd in het inzetten van deze 

interventie? Of vragen? Neem contact op met lkuipers@soaaids.nl 

Download de handleiding via https://www.soaaids.nl/files/2022-

07/MappingMonkey_instructies.pdf   
 

 Community-event MPX  

Club Church (Amsterdam) organiseerde samen met PrEPnu, en met ondersteuning van 

Soa Aids Nederland, het succesvolle ‘grote monkeypox webinar’. Een regionale editie, 

online of in een fysieke locatie, kan bijdragen aan regionale bewustwording van MPX. Een 

draaiboek en ondersteuning vanuit SANL is beschikbaar. Neem contact op met 

rberends@soaaids.nl.  

                                                           

1 Alle materiaal is ook in het Engels beschikbaar 
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Enkele beelden 

  

Flyers in homo-horeca 

 

 

 

Outreach-interventie tijdens Pride Amsterdam 

 

 

 

 

 

 

 

Flyer ‘Het Grote Monkeypox Informatie Webinar’ 

 

 

 


