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Aan het college van burgemeester en wethouders 
Coolsingel 40 
3011 AD Rotterdam 
 
Rotterdam, 1 december 2022 
 
Schriftelijke vragen Maak PrEP beschikbaar en voorkom hiv  
 

Geacht college, 

Sinds 2019 kunnen personen die een verhoogd risico lopen op een hiv-besmetting 
tegen gereduceerd tarief het medicijn Pre Expositie Profylaxe (PrEP) krijgen via de 
GGD. Gebruik van PrEP biedt effectieve bescherming tegen een hiv-besmetting en is 
daarom van onschatbare waarde voor een grote groep Rotterdammers.  
 
Het gebruik van PrEP is volgens onderzoek van Stichting Hiv Monitoring de aanleiding 
voor een daling in het aantal hiv-besmettingen.1  
 
Helaas heeft het ministerie van VWS bepaald dat er maar een beperkt aantal PrEP 
behandeltrajecten via de GGD worden aangeboden. Daarmee valt een deel van de 
doelgroep dus buiten de boot. Dit heeft tot gevolg dat er wachtrijen ontstaan en er 
zogeheten ‘wachtlijstinfecties’2 hebben plaatsgevonden, landelijk ongeveer 40. 
GroenLinks vindt het bijzonder zorgelijk dat er een goed middel voorhanden is om hiv-
besmetting te voorkomen maar dat doordat mensen dit niet kunnen verkrijgen zij 
alsnog besmet raken.  
 
Een PrEP-behandeling, exclusief de verplichte 4 SOA tests en 2 bloedonderzoeken 
per jaar, kost bij de huisarts €65. Bij de GGD is dit €5. Toegankelijkheid van goede 
zorg is op deze manier sterk inkomensafhankelijk. Rotterdammers zijn bereid zichzelf 
en anderen te beschermen maar zijn vanwege de wachtlijst of de te hoge kosten niet 
in staat dit te doen.  
 
GroenLinks heeft in 2019 vragen gesteld over de toegankelijkheid van PrEP-
behandelingen (19bb20647) en is onverminderd van mening dat iedereen recht heeft 
op goede gezondheidszorg. Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college: 
 
 

1. Heeft het college inzicht in de huidige stand van zaken betreffende de PrEP 
verstrekking via de GGD en zo ja hoeveel mensen maken hier gebruik van, hoe 
lang zijn de wachtlijsten en hoe lang staan mensen hier op? 

 
1 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5347364/hiv-soa-effect-prep-mannen-die-seks-
hebben-met-mannen-scherpe 
2 https://www.nrc.nl/nieuws/2022/04/20/prep-proef-blijkt-te-populair-a4115205 
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2. Heeft het college inzicht in hoeveel Rotterdamse huisartsen PrEP trajecten 
aanbieden en hoeveel mensen hier gebruik van maken? Hoe verhoudt het 
aanbod hierin zich tegenover de vraag? 

3. Heeft het college inzicht in hoe de situatie in Rotterdam zich verhoudt tot andere 
G4 steden/GGD-Regio’s? Zo nee, is ze bereid dit te onderzoeken? 

4. Deelt het college onze opvatting dat het noodzakelijk is dat zoveel mogelijk 
mensen uit de doelgroep toegang hebben tot een volledige PrEP behandeling? 
Zo ja is het college voornemens dit te bewerkstelligen?  

 
GroenLinks ziet een aantal acties die het college kan ondernemen om PrEP breder en 
eerlijker aan te bieden. 
 
 

5. Is het college bereid om een lobby te starten richting het Rijk met als doel PrEP 
behandelingen voor iedereen toegankelijk te maken?   

6. Ziet het college mogelijkheden om een voorlichtingscampagne onder huisartsen 
te faciliteren met het doel het aanbod van PrEP-behandelingen te vergroten? 

7. Ziet het college de mogelijkheid de financiële drempel voor het deel van de 
doelgroep dat niet in aanmerking komt voor een behandeling via de GGD te 
verlagen? Zo ja, op welke manier en onder welke voorwaarden?  

Wij zien de antwoorden op deze vragen met belangstelling tegemoet. 

  

Met vriendelijke groet, 

 

 

 
 

Astrid Kockelkoren      Larissa Vlieger 
GroenLinks       GroenLinks  
 
 


