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ll  In Antwerpen 
werkt ‘Elikia for Af-
rica’ specifiek met 
jongeren rond the-
ma’s als drugs, al-
cohol en talenten, 
maar ook rond hiv-
preventie. “Jonge-
ren denken nog te 

vaak dat hiv niet echt bestaat of dat 
het hen, zeker in België, niet kan 
overkomen”, zegt voorzitter Muk-
wela Behuhuma. “Ze beseffen ook 
onvoldoende dat er tegenwoordig 
goede en gratis medicatie bestaat 
voor wie hiv-positief is. Zulke din-
gen leggen we uit.”
“Met succes, want we merken dat 
het taboe stilaan begint te ver-
dwijnen”, zegt secretaris Mulemo 
Muhosa. “Maar ook preventie blijft 
enorm belangrijk.” 
syma

“Het taboe wordt 
stilaan doorbroken”

Hiv-onderzoek in cijfers

Wie?

Waar?

Wat?

Resultaten?

744
51

4,6%

53%
71%

Tropisch Instituut

Onderzoek  
bij zwarte 
Afrikanen in 
Antwerpen: 
4,6% test 
positief

Helft weet niet dat hij of zij hiv heeft

De helft van 
de zwarte 
Afrikanen in 
Antwerpen die 

besmet zijn met hiv, weten 
dat zelf niet. Ze krijgen 

geen zorg en lopen het 
risico anderen te besmetten. 
Dat blijkt uit onderzoek van 
het Instituut voor Tropische 
Geneeskunde, de eerste studie 
die peilt naar hoe vaak hiv 
specifiek in de doelgroep van 
‘Sub-Saharaans Afrikaanse 
migranten’ (SAM) voorkomt. 
6,1% van de vrouwen en 3% van 
de mannen is hiv-positief.

00 In België zijn net zoals in de 
rest van West-Europa twee grote 

groepen getroffen door hiv: man-
nen die seks hebben met man-

nen en Sub-Saharaans Afri-
kaanse migranten (SAM) - 
mensen afkomstig uit zwart 
Afrika. 

Elke dag krijgen in ons 
land ongeveer drie men-
sen te horen dat ze hiv 
hebben. “Dat cijfer is de 
jongste jaren vrij stabiel”, 
zegt Jasna Loos, sociaal 
en cultureel antropolo-
ge aan het Instituut voor 

Tropische Geneeskunde. 
“Om het omlaag te krijgen en 

gericht aan preventie te doen, 
moet je niet alleen weten wie zich 

laat testen maar vooral wie zich níét 
laat testen. Voor homomannen is de 
hiv-epidemie al goed in kaart ge-
bracht - in Antwerpen gaat het om 
5%. Voor SAM was dat tot nu toe niet 
het geval.

Tot nu, want na twee jaar onderzoek 
heeft Loos de resultaten van haar ‘To-
gether-project’ rond: 4,6% van de SAM 
in ons land is hiv-positief - 3% van de 
mannen en 6,1% van de vrouwen.

Loos trok samen met een aantal 
‘community researchers’ (zie ook ka-
der), vrijwillige onderzoekers uit de 
gemeenschap van zwart Afrika, de 
straat op. “Eerst maakten we een soci-
ale kaart op”, zegt ze. “Op welke plek-
ken in Antwerpen kom je SAM tegen? 
In welke parken, welke straten, win-
kels, kapsalons, kerken, cafés, vzw’s? 
Daaruit hebben we 51 plekken geko-
zen waar we tussen december 2013 en 
september 2014 in totaal 744 Afrika-
nen hebben ondervraagd. We vroegen 
ze om een vragenlijst in te vullen en een 
speekselstaal af te staan, dat later in het 
labo werd geanalyseerd op hiv.”

“In Afrikaanse kerken introduceer-
den priesters en leiders ons, en daar 
kregen we dan ook gemakkelijk res-
pons”, zegt Loos. “Op publieke plaat-
sen was het wat moeilijker om men-
sen te overtuigen van deelname. Als 
we drie mensen benaderden, gingen 
er twee op ons verzoek in.”

Vreemdgaan 
Het grootste probleem is dat er in de 

Sub-Saharaanse gemeenschap zo’n 
groot stigma rust op hiv/aids, legt Loos 
uit. “Wie hiv-positief is, moet wel pro-
miscue zijn, of op z’n minst besmet-
telijk, denken Afrikanen vaak. Dat je 
tegenwoordig met de juiste medicatie 
perfect kunt leven met hiv en dat het 
risico om anderen te besmetten zeer 
klein is geworden, is in de Afrikaanse 
gemeenschap niet algemeen bekend. 
Soms kiezen mensen die vermoeden 
dat ze hiv hebben er toch voor om zich 
niet te laten testen en behandelen, om-
dat ze zo al genoeg problemen hebben 
en de stress van met de ziekte te moe-
ten leven er niet bij kunnen of willen 
nemen. Voor wie stabiel in het leven 
staat - werk heeft, getrouwd is - is de 
stap toch minder groot.”

Opmerkelijk: vrouwen zijn dubbel 
zo hard getroffen als mannen, net zoals 
in Afrika zelf. “Vrouwen zijn biologisch 
sowieso kwetsbaarder dan mannen”, 
legt Loos uit. “Ze zijn ook sociaal kwets-
baarder. Het is voor hen bijvoorbeeld 
moeilijker om seks met hun man te wei-

Zwart-Afrikanen in Antwerpen (en zijn dis-
tricten), representatief voor heel België.

kerken, cafés, kapsalons, winkels, vzw’s en pu-
blieke plaatsen in Antwerpen die zij frequente-
ren (veelal in de buurt van het Sint-Jansplein).

Een vragenlijst op tabletcomputer en een speekselstaal 
(dat in het labo op hiv werd getest).

is hiv-positief: 3% van de mannen en 
6,1% van de vrouwen.

had zich al ooit op hiv laten testen, 
van wie 40 % het afgelopen jaar.

van de hiv-positieven wist niet dat hij 
of zij hiv-positief was.

Canary Pete

S T A N D P U N T

D
e politie van Brussel heeft gisteren elf personen 
opgepakt die betrokken waren bij de rellen van 
de nationale vakbondsbetoging op 6 november. 
Tegen een aantal onder hen werd een aanhou-

dingsmandaat gevorderd bij de onderzoeksrechter.
Het parket lacht er niet mee. De aantijgingen tegen de 

amokmakers wegen zwaar: “Gewapende weerspannig-
heid in groep en na voorafgaande afspraak, opzettelijke 
slagen en verwondingen aan een politieambtenaar met 
voorbedachtheid en arbeidsongeschiktheid tot gevolg, 
verboden wapenbezit, beschadiging van onroerende 
goederen.” Op die misdrijven staan celstraffen die kun-
nen oplopen tot tien jaar en geldboetes van 3000 euro.

Drie bedenkingen daarbij.
Een. Het gaat zowel om Nederlandstalige als Fransta-

lige verdachten. Sommigen komen uit de Antwerpse ha-
ven. Maar zéker niet de meerderheid. De stelling van de 
Brusselse burgemeester Yvan Mayeur dat het de schuld is 
van burgemeester Bart De Wever “omdat hij dronken, ge-
wapende dokwerkers in Antwerpen liet vertrekken” gaat 
dus niet op. Meer zelfs. We moeten ons de vraag stellen 
of het niet de schuld is van Mayeur dat de rellen zo zwaar 
uit de hand liepen. 

Twee. Het is goed dat het parket de amokmakers ver-
volgt. Voor hen kan niet het minste sympathie of begrip 
worden opgebracht. Ze hadden maar één doel: herrie 
schoppen, op een criminele manier. Daarmee hebben 
ze een voor de rest waardige, indrukwekkende betoging 
voor heel de wereld in diskrediet gebracht.

In het verleden werden dergelijke incidenten tijdens 
betogingen achteraf vaak met de mantel der liefde be-
dekt. Om de syndicaten niet voor het hoofd te stoten bij-
voorbeeld. Dat er nu vanuit Justitie een duidelijk signaal 
wordt gegeven - “tot hier en niet verder” - is toe te juichen. 
Iedereen moet weten dat dergelijk gedrag niet kan wor-
den getolereerd in een rechtsstaat. Dit is geen antivak-
bondsactie van het gerecht.

Drie. Dat het parket nú de heethoofden oppakt, is geen 
toeval. Volgende week beginnen de provinciale stakin-
gen in Antwerpen. De lokale autoriteiten houden hun 
hart vast voor nieuwe rellen. Het parket snelt hen nu te 
hulp. De ergste vechtersbazen zijn van de straat en wie 
voor de rest nog snode plannen heeft, is gewaarschuwd. 

Krachtig signaal
aan amokmakers

@Paul Geudens
gvabrieven@mediahuis.be
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Vorige week vrijdag trokken onderzoekers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde naar het Afrikaans Cultureel Centrum in de Van Schoonhovenstraat in Antwerpen. Daar 
konden Afrikanen een vragenlijst invullen en een speekseltest doen - zoals de man op de foto, die overigens niet positief testte. Het staal werd daarna geanalyseerd op hiv in het 
labo. Op die manier kwamen de onderzoekers al de hiv-status te weten van meer dan 700 Afrikanen. foto’s wim hendrix

“Vijf procent van de 
Antwerpse homo’s heeft 
hiv. Bij zwarten was dat  
tot nu nog niet in kaart 
gebracht.”
jasna loos
onderzoekster 
instituut  
voor tropische 
geneeskunde

“Er zijn dokters die denken 
dat hiv enkel voorkomt bij 
wie promiscue is.”

dr. lazare  
Manirankunda
preventie-
verantwoordelijke

“Nooit gedacht dat het mij zou overkomen”
Afrikaanse patiënte uit Antwerpen getuigt

Een van de ‘community 
researchers’ van het Instituut 
voor Tropische Geneeskunde 
is Tawia. Ze heeft zelf hiv maar 
komt er “nog niet” voor uit in 
haar gemeenschap. “Ik hoop 
het binnenkort wel te doen. 
Persoonlijke getuigenissen 
helpen anderen.”

00 “Ik ben zo’n tien jaar geleden van 
Afrika naar hier gereisd”, vertelt Ta-
wia. “Toen ik uit het vliegtuig stap-
te, voelde ik me ziek, ik rilde. Ik ben 
meteen naar het ziekenhuis gegaan, 
waar er bloed is genomen. Twee we-
ken later kreeg ik het resultaat: ik 
had hiv. Het was als een donderslag 
bij heldere hemel. In Afrika kende 

ik heel veel mensen met hiv of aids. 
Maar ik heb nooit gedacht dat het mij 
zou kunnen overkomen.”

“Hoe is het gebeurd? Ik heb het mij 
constant afgevraagd, maar ik weet 
het niet. Ik was verzorgende, heb 
een hiv-positieve tante verzorgd - is 
het dat geweest? Ik was in mijn land 
lid van een hiv-preventieteam. Ook 
daarom is het zo traumatiserend.”

Tawia vertelde het aan niemand 
maar toch kwam haar familie in 
Afrika het te weten. “Bij een bezoek 
aan het Tropisch Instituut heeft een 
man uit de gemeenschap mij gezien. 
Achteraf bleek dat hij zijn familie in 
Afrika had ingelicht, die op haar 
beurt mijn familie op de hoogte 
bracht... Toen ik in 2010 mijn fami-

lie bezocht, kwam iedereen uit het 
dorp mij begroeten. Dat vond ik bi-
zar. Daarna vertelden mijn moeder 
en zussen me dat ze ‘t al wisten en 
wilden zien hoe ik eraan toe was. Ik 
was op dat moment gezond, dankzij 
de aidsremmers. Ik was dikker dan 
nu, dat konden velen niet geloven. 
Mensen met aids zijn toch mager en 
ziek? Mijn broertje vroeg me: waar-
om ben je niet dood?”

Persoonlijke getuigenissen
Het gaat nog steeds goed met Ta-

wia. Ze werkt volop aan bewustma-
king rond hiv in haar gemeenschap 
en raapt haar moed bijeen om zelf 
met haar ziekte naar buiten te ko-
men. Het Tropisch Instituut gelooft 

Helft weet niet dat hij of zij hiv heeft
geren, ook als hij vreemdgaat.”

Bij mannen is er dan weer minder 
taboe over condoomgebruik dan bij 
vrouwen, toont de studie aan. “Vrou-
wen vinden geen condoom gebrui-
ken een kwestie van vertrouwen. Als 
een man dat wel wil doen, dan zou 
die wel eens ontrouw kunnen zijn.”

Discriminatie of niet?
Blijkt voorts nog uit het onder-

zoek: Afrikanen die zich wel al ooit 
op hiv hebben laten testen, zijn net 
degenen die het minste risicogedrag 
vertonen. “We bereiken dus nog niet 
altijd de juiste doelgroepen. Een be-
langrijke rol is daarin weggelegd 
voor de Afrikaanse gemeenschaps-
leiders en religieuze leiders”, zegt 
Loos. “Zij helpen ons de juiste doel-
groepen op een cultureel aangepaste 
manier te bereiken. Maar ook huis-
artsen kunnen een grote bijdrage le-
veren. Ze moeten vaker zelf een hiv-

test voorstellen aan hun Afrikaanse 
patiënten.”

“Voor Vlaamse huisartsen is dat 
niet altijd zo evident”, zegt dokter 
Lazare Manirankunda, preventie-
verantwoordelijke in het Tropisch 
Instituut. “Ze verwachten bijvoor-
beeld dat de patiënt zelf wel om een 
hiv-test zal vragen. Zelf over seksu-
aliteit beginnen kan moeilijk liggen, 
zeker tegenover mensen met een an-
dere cultuur. Zo van: ‘Discrimineer 
ik nu niet?’ En er zijn ook dokters die 
hiv vooral linken aan promiscuïteit 
en niet verwachten dat het ook bij 
‘gewone mensen’ zo kan gebeuren. 
Eén keer kan genoeg zijn.”

“Anderzijds verwáchten Afrikaan-
se patiënten juist van hun dokter dat 
hij over een hiv-test begint. Hij of zij 
is immers de medische specialist en 
weet wel wanneer een test aangewe-
zen is of niet. Ze zullen niet weige-
ren.”  sylvia Mariën

sterk in het taboedoorbrekende 
effect van persoonlijke getuige-
nissen.

“Wie het doet, is zeer moedig, 
ook wie het binnenkort wil doen”, 
zegt Tawia. “Maar evident is het 
niet om open te zijn. Een vriendin 
van mij heeft ooit de pastor van 
haar kerk in vertrouwen genomen 
over haar status. Maar hij vertel-
de het aan zijn vrouw, die het op 
haar beurt ging rondstrooien in 
de gemeenschap. Bij een speci-
ale gelegenheid had iedereen 
iets klaargemaakt om te eten, om 
dat in de kerk met de anderen te 
delen. Niemand at van wat mijn 
vriendin had klaargemaakt. Dat 
is zo pijnlijk.” syMa

“Mijn broertje 
vroeg me: waarom 
ben je niet dood?”
tawia
hiv-patiënte


