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Inleiding
Deze gedetailleerde planning geeft een overzicht van de activiteiten volgens de door het
ministerie voorgeschreven resultaatsgebieden. Dit jaarplan sluit nauw aan op het
vijfjarig beleidsplan maar concretiseert de activiteiten voor 2014. Om bondig te kunnen
blijven, verwijzen we voor een uitgebreidere beschrijving van de rationale van de
activiteiten, hun objectieven en lange termijn visie, naar het beleidsplan.

RG 1: Het aanbieden van informatie, documentatie en advies
1. Informeren SAM-doelgroep over seksuele gezondheid, hiv-preventie
en bestaande dienstverlening
Informeren van de SAM-gemeenschappen zal, net als de vorige jaren, in 2014 door de
preventiewerkers van de sleutelorganisaties (RG3 3.1.) gebeuren. Hierbij zullen de SAM
niet enkel geïnformeerd worden over hiv en zijn transmissie routes en het belang van
hiv-testen maar ook over seksuele gezondheid en de bestaande test- en zorgfaciliteiten.
De SAM gemeenschappen zullen ook geïnformeerd worden binnen het kader van
specifieke projecten, zoals Swab2know (RG3 2.1.1.) en de hiv-test drop-in points (RG3
2.1.2. ).
De gebundelde promotie- en preventieactiviteiten die de informatie omtrent hiv en
Soa’s in de doelgroep moeten verbeteren, dragen ook bij aan de specifieke actie nr. 3
van het nationale HIV-plan: “Informeren en sensibiliseren rond de preventie van HIV en
andere Soa’s en de vaardigheden van actoren versterken”. Binnen de netwerken, die we
voor preventiedoeleinden ook in 2014 zullen onderhouden en versterken, zullen we
aandacht besteden aan de rol van religieuze leiders en andere tussenpersonen in
verenigingen, die op hun beurt hun achterban zullen informeren. Het plan adviseert o.a.
netwerkvorming om de informatiegraad in de migrantenbevolking te verhogen.
Door de versterkte focus op positieve preventie zal in 2014 de doelgroep van SAM die
leven met hiv zowel via de patiëntengroepen (RG3 1.1.) als door de workshops “omgaan
met een hiv-diagnose” (RG2. 1.1.) geïnformeerd en geadviseerd worden over leven met
hiv, seksuele gezondheid, seksuele risicoreductie en de bestaande hiv-specifieke
dienstverlening.
Indicatoren, tijdslijnen & evaluatiemethoden
Zie RG 3: 3.1., 2.1.1., 2.1.2., 1.1. en RG2 1.1.

2. Informeren van professionele intermediairs over cultuursensitieve
HIV/SOA- preventie en -zorg en de bestaande dienstverlening
Net als in voorgaande jaren, zullen in 2014 professionele intermediairs, werkzaam in de
hiv-sector, geïnformeerd en geadviseerd worden over cultuursensitieve zorg. Zo zullen
we antwoorden op individuele vragen van ARC-medewerkers en andere professionele
intermediairs uit het gezondheids-en migratieveld uit heel Vlaanderen met betrekking
tot moeilijke casussen. We zullen dit aanbod ook via onze website bekend maken (RG1
4). We zullen presentaties geven op gelegenheden waar veel ARC-medewerkers en
zorgverleners uit de hiv-sector of andere medisch-sociale dienstverleners samenkomen,
zoals de ARC-dagen, avondcursussen op het ITG, enz.
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Professionele intermediairs uit de gezondheidssector, zoals huisartsen en huisartsen in
opleiding, zullen geïnformeerd en gesensibiliseerd worden over proactief hiv-testen en
counselen. Dit gebeurt in samenwerking met Domus Medica (RG3 2.2.2.) en de vakgroep
huisartsengeneeskunde van de Universiteit van Antwerpen (RG3 2.2.1.). Indien relevant
zal dit ook via de media gebeuren, maar dan vooral reactief.
We zijn door Sensoa gevraagd om in de adviesgroep van hun project idriss.eu te zetelen.
Dit is een project in samenwerking met de Duitse BZgA (Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung). Met deze website willen Sensoa en BZgA de toegang tot
betrouwbare en complete informatie over seksuele gezondheid bij migranten vergroten
(beschikbaar in 10 talen). De website richt zich in eerste instantie aan migranten zelf,
maar kan ook door professionele intermediairs en ‘peers’ gebruikt worden, om
informatie te geven aan hun cliënten. Een eerste vergadering van de adviesraad vond
plaats in het najaar van 2013 (feedback over opzet en structuur van de website, insteek
en specifieke onderwerpen in verband met SRG). In 2014 zullen we opnieuw advies
geven in verband met het afwerken van de inhoudelijke modules, validering van de
teksten en opstarten implementatie.
Indicatoren, tijdslijnen & evaluatiemethoden
Zie RG3 2.2.1. en 2.2.2.
Idriss.eu: deelname aan vergaderingen volgend uitnodiging van Sensoa

3. Informeren van de Vlaamse overheid en op vraag deelnemen aan
werkgroepen en vergaderingen
Het HIV-SAM Project rapporteert op jaarlijkse basis over zijn activiteiten en de
projectvoortgang aan het agentschap. Indien er specifieke vragen zijn, zoals invullen van
vragenlijsten, beantwoorden van parlementaire vragen of deelname aan werkgroepen
en vergaderingen, zal het team hierop ingaan.
Het nationale HIV-plan werd officieel op 15 oktober 2013 gelanceerd. Het HIV-SAM
Project heeft gedurende 2013 een dragende rol gespeeld bij de ontwikkeling van dit
transversale meerjarenplan (2014-2019). Het Hiv-Sam Project heeft samen met Sensoa
en l’Observatoire du sida et des sexualités (Féderation Wallonie-Bruxelles) de
coördinatie van pijler 1 - werkgroep omtrent primaire hiv preventie - op zich genomen.
Binnen deze werkgroep werd er aan een “doelgroep specifieke aanpak” gewerkt. Het
Hiv-Sam Project was verantwoordelijk voor het coördineren van de werkgroepen rond
hiv-preventie voor migranten binnen pijler 1.
In 2014 willen we ons verder engageren voor de implementatie van het plan op Vlaams
niveau. We zullen op vraag van het agentschap een strategiedocument uitwerken, dat
advies en overzicht verstrekt vanuit onze visie en positie als terreinorganisatie. Dit
strategiedocument
zal
beschrijven
hoe
projectgebonden
promotieen
preventieactiviteiten worden afgestemd op het HIV-plan. Het plan zal daarnaast
activiteiten prioriteren en middelen, planning, samenwerking met andere actoren op
vlak van seksuele gezondheid beschrijven evenals de afstemming op andere sectoren
zoals inburgering, onderwijs en dergelijke.
Indicatoren
 Een strategiedocument omtrent de regionale implementatie van het nationale
HIV-plan is tijdig ingediend (15 februari 2014)
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Het jaarverslag 2013 is tijdig ingediend
Het jaarplan 2015 is tijdig ingediend
Het HIV-SAM Project team beantwoordt waar mogelijk de door de Vlaamse
overheid gestelde vragen

Tijdslijnen
 Doorlopend van januari tot december 2014
Evaluatiemethoden
 Monitoring

4. Informeren van de algemene bevolking
Om vrijwillige en professionele intermediairs en SAM-gemeenschappen in te lichten
over het HIV-SAM Project, zijn activiteiten en zijn expertise zullen we in 2014 onze
website verder vernieuwen. De huidige website stemt niet meer helemaal overeen met
de projectvisie voor de komende vijf jaar zoals beschreven in de oproep, daarom zijn we
in 2013 begonnen onze website te herwerken. Naast de vernieuwde projectactiviteiten
zal de website ook duidelijk aangeven, hoe onze preventieactiviteiten in het HIV-plan
kaderen. De website zal tijdens de ontwikkelingsfase toegankelijk zijn voor het
agentschap voor feedback. Ook zullen we advies van een aantal geselecteerde
stakeholders vragen tijdens deze testfase.
Informeren via de media zal vooral op vraag of in navolging van specifieke evenementen
gebeuren, zoals de promotie van proactief testen en counselen (PATC) of het
informeren over cultuursensitieve zorg.
Indicatoren
 De website is up to date
 Aantal bezoekers website
 Aantal en soort interventies naar de media toe
Tijdslijnen
 Doorlopend van januari tot december 2014
Evaluatiemethoden
 Monitoring
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RG 2: Ontwikkelen methodieken en materialen met
betrekking tot gezondheidsbevordering en ziektepreventies,
specifiek gericht op SAM
1. Het wetenschappelijk onderbouwd ontwikkelen, valideren,
optimaliseren en actualiseren van concepten, methodieken en
werkinstrumenten
1.1. Cultuursensitieve workshops ‘omgaan met een hiv-diagnose’ voor SAM
die leven met hiv
Binnen het luik ‘cultuursensitief begeleiden van seropositieve SAM’ voorziet het vijfjarig
beleidsplan activiteiten voor hiv-positieve patiënten evenals voor hun hulpverleners. In
2013 zijn we gestart met het ontwikkelen van workshopmodules om nieuwe patiënten
te ondersteunen in het omgaan met en verwerken van hun diagnose. Deze workshops
maken gebruik van groepscounseling en kunnen buiten ziekenhuizen of ARC’s worden
aangeboden. Daarmee sluiten ze aan bij actie 8 van het nationale HIV-plan: “Innovatieve
strategieën implementeren op het vlak van counseling voor mensen die met hiv leven” en
actie 47: “Zelfmanagement (bij personen die met hiv leven) ontwikkelen”.
De driedelige workshop richt zich op SAM die recent hun diagnose kregen en heeft
volgende doelstellingen:
 Een betere kennis hebben over het gezondheidssysteem, het zorgtraject en de
beschikbare diensten;
 De eerste stappen gezet hebben naar het zich verzekeren van sociale steun,
enerzijds door het praten over hiv in hun persoonlijke netwerken (“disclosure”)
en anderzijds door deelname aan patiëntengroepen;
 Een verhoogde motivatie tot gezondheid bevorderend gedrag hebben;
 Vaardigheden hebben die hen helpen beter om te gaan met hun hiv-diagnose
(“coping strategies”).
Eén van de secundaire doelstellingen van deze workshopmodule is het ondersteunen
van participanten bij het nemen van een geïnformeerde beslissing in verband met het
meedelen van de hiv-diagnose. We werken ook rond vaardigheden die bij het meedelen
zelf van pas komen. Dit sluit aan bij actie 6 van het nationale HIV-plan: “Opzetten van
campagnes, instrumenten en methodieken die de ontwikkeling van een nietdiscriminerende en niet-stigmatiserende omgeving binnen de doelgroep stimuleren”.
In 2013 werd het draaiboek voor deze workshop ontwikkeld maar we konden nog niet
overgaan tot pilots. Dit is het gevolg van het vertrek van onze medewerkster positieve
preventie Helen Byarugaba (vanwege een verhuis naar het Verenigd Koninkrijk) en de
vertraging bij de ingang van het contract van haar opvolgster, Bwalya Mwali. In het
voorjaar van 2014 zullen we twee workshops aanbieden, één in het Nederlands/Engels
en één in het Nederlands/Frans. Deze staan open voor SAM die recent hun diagnose
hebben gekregen en opgevolgd worden in één van de Vlaamse ARC’s. Er zal gewerkt
worden met een pedagogische mix van informatie, kennis en groepsgesprekken om
rond attitudes te werken en vaardigheden aan te leren (onder andere door
rollenspelen). De bevindingen van deze pilots zullen besproken worden in een (nog op
te richten) experten groep. Hun advies zal het draaiboek verder verfijnen. Het
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draaiboek zal de basis vormen voor vaste workshops ‘omgaan met een hiv-diagnose’.
Verder zullen intermediairs voor de brede implementatie van deze workshops
geïdentificeerd worden. De experten groep zal hierbij een belangrijke adviesrol
innemen.
Tijdslijnen
 Januari-februari 2014: Bijeenkomst adviesgroep en integratie van feedback voor
het pilootprogramma
 Januari- maart 2014: rekruteren van patiënten voor het pilootprogramma (2
sessies)
 April- juni 2014: implementeren van het pilootprogramma (2 sessies)
 Juli- oktober 2014: aanpassen/verfijnen op basis van feedback in samenspraak
met de experten groep
 November- december 2014: rekruteren nieuwe patiënten workshops 2015
Indicatoren
 Het pilootprogramma werd geïmplementeerd
 Het pilootprogramma werd geëvalueerd
 Het draaiboek werd verfijnd
 Het pilootprogramma is klaar voor brede implementatie
 Participanten voor de workshops in 2015 worden gerekruteerd.
 De mate waarin deze activiteit bijdraagt aan actie 6 van het nationale HIV-plan
 De mate waarin deze activiteit bijdraagt aan actie 8 van het nationale HIV-plan
 De mate waarin deze activiteit bijdraagt aan actie 47 van het nationale HIV-plan
Evaluatiemethoden
 Monitoring
 Procesevaluatie
Referentie beleidsplan: 1.2.a. Cultuursensitieve begeleiding van SAM die leven met hiv.

1.2. TOGETHER Project: Participatief onderzoek naar de HIV-epidemie in de
SAM-gemeenschappen om de primaire preventie te verbeteren.
Het TOGETHER project is een onderzoeksproject dat volledig door externe middelen
(Koning Boudewijn Stichting) gefinancierd wordt, maar geconceptualiseerd is naar de
concrete informatienoden van het HIV-SAM Project. De doelstellingen van deze studie
zijn de hiv-prevalentie in de SAM-gemeenschappen te bepalen, de factoren die het risico
op een hiv-infectie verhogen te identificeren én de prioritaire plaatsen voor hivpreventie in kaart te brengen. Omdat deze doelstellingen nauw aansluiten bij de
werkwijze van het Hiv-Sam Project, met name een wetenschappelijke onderbouwing
van onze preventieactiviteiten, hebben we deze activiteit mee in het jaarplan
opgenomen, ook al worden deze niet door de beheersovereenkomst gefinancierd.
“Ken je epidemie, ken je antwoord”, is één van de belangrijkste stelregels van UNAIDS,
de Aidsorganisatie van de Verenigde Naties. Dit betekent zoveel als: om hiv-preventie
op een efficiënte manier aan te pakken, moet je eerst begrijpen waarom mensen
geïnfecteerd worden en welke factoren hun risico verhogen.
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In Vlaanderen zijn één op drie van alle hiv-patiënten van Afrikaanse origine. Hoewel de
Afrikaanse gemeenschappen relatief klein zijn1, komt hiv dus veel voor. De transmissie
dynamieken die de epidemie drijven, begrijpen we niet goed. Dit heeft een effect voor de
organisatie van primaire preventie. Zonder een goed begrip van de factoren die het
risico op een nieuwe infectie verhogen, is het moeilijker om veilig vrijen boodschappen
aan de subgroepen die het hoogste risico lopen om in Vlaanderen met hiv geïnfecteerd
te geraken.
Ter voorbereiding van de focus op primaire preventie in 2015, dienden we daarom het
TOGETHER onderzoeksvoorstel in bij de Koning Boudewijn Stichting. We wonnen de
oproep voor hiv-gerelateerd actie-onderzoek en begin 2012 ging het TOGETHER Project
van start. Het TOGETHER Project beoogt een gecombineerde seroprevalentie- en
gedragsstudie in de Antwerpse SAM-gemeenschappen.
Deze gaat eind 2013 van start. De resultaten zullen ertoe bijdragen tot een realistische
inschatting van de hiv-prevalentie in de SAM-gemeenschappen te komen, zoals de
factoren die het risico op een hiv-infectie verhogen te bepalen. Inherent aan de
onderzoeksmethode zullen de prioritaire plaatsen voor hiv-preventie geïdentificeerd
kunnen worden, wat het efficiënt inzetten van preventiemiddelen zal bevorderen. Deze
bevindingen zullen eind 2014 vertaald worden naar nieuwe primaire hiv-preventie
strategieën (RG3 3.1.) en de basis vormen voor primaire preventiestrategieën van het
HIV-SAM Project vanaf 2015.
We werken hiervoor nauw samen met de Afrikaanse gemeenschappen (participatief
onderzoek). Mensen uit de Afrikaanse gemeenschappen, ‘community researchers’,
voeren het onderzoek mee uit. Op deze manier willen we een hiv-preventiestrategie
ontwikkelen, die niet enkel gebaseerd is op feiten maar ook aangepast aan de culturele
waarden en noden. Hiv-preventie moet cultuursensitief zijn, een basiswaarde van
UNAIDS.
Tenslotte dient vermeldt te worden dat deze studie bijdraagt aan actie 5 van het
nationale HIV-plan: “Een methodologie ontwikkelen om sociale gedragspatronen te
monitoren, evenals research en onderzoek-actie om het gedrag van de prioritaire
groepen beter te kennen…en de verschillende determinanten ervan te identificeren.”
Indicatoren
 De prevalentie- en gedragsstudie is gefinaliseerd
 Op basis van de prevalentie en gedragsstudie worden nieuwe primaire preventie
strategieën geformuleerd
 De mate waarin deze activiteit bijdraagt aan actie 5 van het nationale HIV-plan.
Tijdslijnen
 Januari- augustus 2014: Seroprevalentie en gedragsstudie
 September-december 2014: formuleren nieuwe primaire preventie strategieën

1

Volgens nieuwe gegevens verkregen van de FOD economie, woonden er in 2010 58.658 mensen in
Vlaanderen die geboren waren in sub-Saharaans Afrika. 22% van hen woonden in de Stad Antwerpen.
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RG 3: Implementeren van de methodieken en materialen bij
SAM
1. Positieve preventie
1.1. Faciliteren patiëntengroepen voor SAM die leven met hiv
In 2014 zal het HIV-SAM Project de patiëntengroepen blijven faciliteren. Er zullen
thematische vergaderingen en sociale activiteiten worden georganiseerd met de
Franstalige groep Muungano en de Engelstalige groep Munno Mukabi. De thematische
sessies gebeuren door een professioneel team en behandelen thema’s aangebracht door
de groep en beantwoorden dus aan de specifieke informatienoden van de patiënten
(zoals leven met een chronische ziekte, hiv-gerelateerd stigma, hiv-gerelateerde
discriminatie, migratie gerelateerde vraagstukken).
De sociale activiteiten zullen autonoom door leden van de groep zelf worden
georganiseerd. In toenemende mate worden specifieke sociale activiteiten (zoals de
jaarlijkse dansavond, het jaarlijkse diner, enz.) aan de verantwoordelijkheid van
groepsleden toevertrouwd. Dit responsabiliseert de groepsleden. Aanvullend op deze
activiteiten zal er in 2014 tevens een patiëntenweekend in samenwerking met Sensoa
georganiseerd worden.
De responsabilisering van de support groep draagt ook bij aan actie 47 van het
nationale HIV-plan (zelfmanagement ontwikkelen) en aan actie 50: “Mensen die met hiv
leven over hun rechten (inzake toegang tot de gezondheidszorg en ten aanzien van
discriminatie) informeren en hun vaardigheden versterken zodat ze ook daadwerkelijk
voor hun rechten kunnen opkomen.”
Indicatoren
 Het aantal vergaderingen van de patiëntengroepen
 6 informatiesessies (geleid door professionele medewerkers) werden
georganiseerd
 Het aantal deelnemers per sessie
 Het lotgenotenweekend werd georganiseerd
 Het aantal deelnemers aan het lotgenotenweekend
 De activiteiten dragen bij tot de reductie van het zelfstigma van de patiënten
 De activiteiten verhogen de zelfzorgcapaciteiten van de patiënten
 De activiteiten voldoen aan de noden en behoeften van de patiënten
 De patiënten zijn tevreden over de activiteiten
 De mate waarin deze activiteit bijdraagt aan actie 47 van het nationale HIV-plan
 De mate waarin deze activiteit bijdraagt aan actie 50 van het nationale HIV-plan.
Tijdslijnen
 Januari - december 2014: Permanent organiseren van patiëntengroepen
 Oktober 2014: Jaarlijks lotgenotenweekend, in samenwerking met Sensoa
Evaluatiemethoden
 Monitoren activiteiten
 Feedback groepsleden op thematische vergaderingen
10




Aantal autonoom georganiseerde activiteiten van de groep
Feedback deelnemers aan lotgenotenweekend

Referentie beleidsplan
1.2.b. Patiëntengroepen

1.2. SHE Netwerk: vrouwen die leven met hiv
Het Europese project SHE, gesteund door Bristol-Myers Squibb, is een programma om de
aandacht op de noden van hiv-positieve vrouwen te vestigen. Het heeft twee luiken, een
medisch vormingsprogramma voor professionele hulpverleners en een “peer to peer”
support programma. Het laatste is een lotgenotenprogramma dat zich specifiek op
vrouwen richt, maar de meeste van de interventies (informatie, oefeningen, enz.), die in
de “peer toolkit” worden aangeboden, kunnen ook aan mannen of een gender gemengde
groep aangepast worden. Het SHE-lotgenotenprogramma sluit aan bij doelstelling 8 van
het nationale HIV-plan (met name innovatieve counseling strategieën aan te bieden,
onder andere door lotgenotencontact).
Het HIV-SAM Project werd uitgenodigd voor de Belgische ”faculty”, door de
bestuursraad van SHE. De bedoeling is om in heel België vooral in klinische settings
(zoals de ARC’s) lotgenotencontact te bevorderen. In 2013 werd een SHE Day
georganiseerd met meer dan 100 deelnemers (professionele intermediairs en vrouwen
die met hiv leven) om het SHE initiatief bekend te maken. Eind december 2013 staat een
vergadering gepland om de concrete stappen van een peer to peer support programma
uit te tekenen uitgaande van de noden en behoeften van zowel hiv-positieve vrouwen
als van professionele hulpverleners (ARC’s). Het HIV-SAM Project heeft een
voortrekkersrol in de SHE bestuursraad en engageert zich om het peer to peer support
programma te ondersteunen, maar welke taken dit precies zal inhouden zal afhangen
van de uitkomst van de SHE dag in december 2013. Ook de tijdlijnen zijn bij het
schrijven van dit jaarplan nog niet duidelijk. Voor meer informatie zie:
http://www.shetoshe.org/
Indicatoren
 Afhankelijk van de planningsvergadering van december 2013
 De mate waarin deze activiteit bijdraagt aan actie 8 van het nationale HIV-plan
Tijdslijnen
 Afhankelijk van de planningsvergadering van december 2013
Evaluatiemethoden
 Afhankelijk van de planningsvergadering van december 2013

1.3. Adviseren van AIDS Referentie Centra (ARC) omtrent cultuursensitieve
zorg
Door het faciliteren van patiëntengroepen en ondersteunen van individuele patiënten
heeft het HIV-SAM Project een rijke ervaring opgebouwd in de cultuursensitieve zorg
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voor SAM die leven met hiv. Net als de voorbije jaren, zullen ook in 2014 sociaal
verpleegkundigen en artsen van de ARC’s deze expertise kunnen inroepen voor het
oplossen van casussen met een cultuur specifieke problematiek. We gaan in op
specifieke adviesvragen van de ARC’s maar doen geen proactieve voorstellen.
Onze adviesfunctie kan gekaderd worden binnen de actie 10 van het nationale HIV-plan:
“De vaardigheden van psycho-medische-sociale actoren versterken”, in het bijzondere op
vlak van de begeleiding en counseling van SAM, die met hiv leven.
Positieve preventieactiviteiten kunnen niet los van de migratiecontext gezien worden.
Het huidige migratiebeleid heeft hierop een grote impact. Tijdens het voorbije jaar
maakten we ons steeds meer ongerust omtrent de situatie van hiv-positieve migranten
aan wie het recht geweigerd wordt om hun verblijf op het Belgisch grondgebied verder
te zetten, terwijl ze geen garantie hebben over de beschikbaarheid van een adequate
medische hiv-behandeling in hun land van herkomst.
Als preventieproject zullen we ons daarom ook in 2014 verder engageren voor de
implementatie actie 40 van het nationale HIV-plan: “De toegang tot de behandeling van
hiv, zorgverlening en preventiediensten moet gegarandeerd zijn ongeacht het juridisch
statuut of het al dan niet gedekt zijn door een ziekteverzekering.”
We doen dit door mensen individueel te ondersteunen in de patiëntengroep en
versterkte belangenbehartiging via samenwerking met de ARC’s.
Indicatoren
 Aantal gestelde adviesvragen
 De mate waarin deze deze activiteit bijdraagt aan actie 10 van het nationale HIVplan
Tijdslijnen
 Januari – december 2014
Referentie beleidsplan
1.2.a. Cultuursensitieve begeleiding van SAM die leven met hiv

2. Promotie van hiv-testen en counselen
De activiteiten omtrent promotie van hiv-testen en counselen die hierna beschreven worden,
kaderen in onze huidige focus op proactief hiv-testen en counselen (voor meer details zie het
meerjarenplan 2012-2016). Ook het nationale HIV-plan maakt aanbevelingen voor versterkte hivopsporing op voorstel van zorgverleners, gedecentraliseerde screeningsprogramma’s en betere
samenwerking met huisartsen en specialisten als één van de ingangspoorten om hiv-testen te
verhogen in groepen waar hiv vaak voorkomt (personen die afkomstig zijn uit een land met een hoge
hiv- prevalentie; > 1%). Dit staat echter nog niet op punt, en actie 37 beveelt dan ook het volgende
aan: “Een nationale screeningstrategie inzake hiv en andere Soa’s te ontwikkelen, die met de
bestaande regelgeving overeenstemt”. Een dusdanige strategie of testbeleid zal de inspanningen van
ons project om hiv-testen en counselen - zowel op gemeenschapsniveau als bij professionele
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intermediairs - uiteraard kunnen bevorderen en een kader scheppen waarin volgende activiteiten
geplaatst kunnen worden.

2.1. Promotie van hiv-testen in de SAM- gemeenschappen
In de lijn van ons gemeenschapsgericht aanpak zal het Hiv-Sam Project zich in 2014
verder inspannen om hiv-testen in de gemeenschappen te promoten, d.w.z.-. hiv-testen
zo laagdrempelig als mogelijk aanbieden onder gebruik van innovatieve technologieën
en voor personen met een verhoogd risico op hiv, om de middelen bijzonder efficiënt te
kunnen inzetten. Deze visie wordt ondersteund door het nationale HIV-plan, zie actie
39:”De sensibilisering van en de informatie bij personen die het meest zijn blootgesteld
aan risico’s verbeteren”.
Meer concreet zullen we dit implementeren door het voortzetten van het swab2know
project en een pilotfase van regulier aanbieden van dezelfde technologie door
gemeenschapsorganisaties.
2.1.1. Swab2know: Laagdrempelig hiv-testen en counselen in SAM
gemeenschapssettings
Dit initiatief om laagdrempelige hiv-tests in de gemeenschappen aan te bieden door
middel van speekseltesten (‘oral fluid collection devices’, Oracol®) werd in 2013
grotendeels met externe middelen van de Stad Antwerpen gefinancierd. Deze
innovatieve testmethode werd gebruikt omwille van haar laagdrempeligheid en kans op
betere acceptatie in de doelgroep dan de klassieke hiv-testmethode aan de hand van een
bloedstaal.
In het kader van het “Swab2know” project werd hiv-testen en counselen bij de
doelgroepen SAM én MSM gepromoot. In 2013 werden 152 personen van subSaharaans-Afrikaanse origine getest (wat overeenkomt met 19% van de personen die
op de geselecteerde locaties aanwezig waren). 3.3% van de afgenomen oral fluid tests
waren reactief.
Deze resultaten kunnen als een succes beschouwd worden, zeker ook wat de acceptatie
van deze innovatieve testmethode in de doelgroep betreft. Daarom heeft de Stad
Antwerpen besloten om Swab2know ook in 2014 financieel te ondersteunen. In het
kader van de Swab2know-sessies worden gratis hiv-testen aangeboden in Afrikaanse
gemeenschapssettings. Voorafgaand aan de testsessies wordt door groepscounseling
algemene
informatie
rond
hiv/SOA-preventie,
hiv-testen
en
behandelingsmogelijkheden verstrekt. Dit sluit aan bij actie 39 van het HIV plan is (zie
boven). Deelnemers kunnen kiezen of ze hun hiv-test resultaten willen ophalen via een
beschermde website of op afspraak in het Helpcenter-ITG.
Net als vorig jaar zal het project in samenwerking met het Helpcenter-ITG en de
sleutelorganisaties (RG3 3.1.) uitgevoerd worden. Eind 2014, zullen 4 Afrikaanse
ontmoetingsplaatsen, door het TOGETHER Project geïdentificeerd als prioritaire
settings (zie 1.2.), bezocht worden om de aanwezigen een gratis hiv-speekseltest aan te
bieden.
Indicatoren
 4 plaatsen werden bezocht om speekseltesten aan te bieden.
 Minimum 60 deelnemers
 Aantal SAM die zijn status kent (opgehaalde resultaten)
 Aantal verdeelde informatiematerialen
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SAM die positief testten, werden cultuursensitief opgevangen en naar de gepaste
diensten doorverwezen
De mate waarin deze activiteit bijdraagt aan actie 39 van het nationale HIV-plan

Tijdslijnen
 September- december 2014: outreach testen
Evaluatiemethoden
 Monitoring activiteiten
 Constante feedback door de preventiewerkers over outreach activiteiten
Referentie beleidsplan
2.2.a. Laagdrempelig hiv-testen en counselen in Afrikaanse gemeenschapssettings

2.1.2. Hiv- test drop-in points
In navolging van het Swab2know project stelde één van de gemeenschapsleiders voor
om speekseltesten vast aan te bieden in zijn ontmoetingscentrum voor SAM nabij het De
Coninckplein. In overleg met het Swab2know team werd besloten om op dit voorstel in
te gaan. Gedurende één jaar zullen we in 2014 experimenteren met hiv-test drop-in
points. Dit houdt in dat het gehele jaar door gratis speekseltesten worden aangeboden
in de ontmoetingsruimte van Bilenge, een Congolese vzw, en de integratieklassen van
PINA. SAM die deze plaatsen bezoeken en zich willen laten testen, registeren op de
beveiligde Swab2know website en geven een speekselstaal. Vrijwilligers van Bilenge en
PINA brengen twee keer per week deze speekselstalen naar het ITG voor analyse.
Deelnemers krijgen hun testresultaten via de beveiligde website. Bij een testresultaat
indicatief voor een positieve diagnose of bij onvoldoende staal, zullen de participanten
opgebeld worden door het Swab2know-team. De vrijwilligers die de drop-in point
faciliteren, zullen vooraf een korte vorming krijgen.
Indien de testfase, zowel kwantitatief (aantal uitgevoerde tests, nieuwe diagnoses) als
procesmatig (kwaliteitscriteria en appreciatie door de deelnemers) positief geëvalueerd
wordt, zal deze strategie van vaste hiv-test drop-in points op termijn verder uitgebreid
worden. Dit initiatief zal bijdragen aan de normalisering van hiv én promotie van hivtesten in de gemeenschappen.
Om prioritaire doelgroepen beter te kunnen bereiken (actie 38/punt 9), ondersteunt
het nationale HIV-plan gedecentraliseerde hiv-screening en screening buiten de
medische sfeer. Hiervoor moet goed opgeleid niet-medisch personeel beschikbaar zijn
om deze taken in de gemeenschappen te kunnen opnemen (actie 38/punt 10). Het juiste
juridisch kader om hiv-testen buiten de medische sfeer mogelijk te maken, moet
hiervoor nog geformuleerd worden. Als er hieromtrent in 2014 concrete stappen
ondernomen worden, zullen we op vraag de gemaakte ervaringen met diverse
pilootprojecten (Swab2know, hiv drop-in test points) ter beschikking stellen.
Indicatoren
 Het aantal SAM die zich laten testen in de drop-in point
 Het aantal SAM die hun testresultaten ophalen
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De mate waarin deze activiteit bijdraagt aan actie 38/punt 9 van het nationale
HIV-plan
De mate waarin deze activiteit bijdraagt aan actie 38/punt 10 van het nationale
HIV-plan

Tijdslijnen
 Januari- december 2014
Evaluatiemethoden
 Monitoring activiteiten
 Constante feedback door vrijwilligers van Bilenge en PINA die de drop-in point
faciliteren.

2.2. Promotie van proactief hiv-testen en counselen (PATC) bij artsen
2.2.1. HAIO Opleiding: proactief hiv-testen en counselen voor huisartsen in
opleiding
Uit de haalbaarheidsstudie proactief hiv-testen en counselen (PATC) voor patiënten
van sub-Saharaans-Afrikaanse origine in de huisartsenpraktijken, kwamen
verschillende aanbevelingen naar voren. Onder andere de integratie van hiv-testen
en counselen in de huisartsenopleiding. In samenwerking met de vzw ICHO,
vertegenwoordigd door de vakgroep Huisartsengeneeskunde van de Universiteit
Antwerpen (UA), ontwikkelde en implementeerde het HIV-SAM Project in 2013 een
workshop “hiv/soa consult” voor de interuniversitaire huisartsenopleiding. ICHO is
opgericht door de KU Leuven, de Universiteit Gent, de Universiteit Antwerpen en de
Vrije Universiteit Brussel in het kader van hun Interuniversitair
Samenwerkingsverband Huisartsen Opleiding en staat in voor de organisatie van de
master huisartsgeneeskunde in Vlaanderen. De huisartsen in opleiding (HAIO) van
deze universiteiten werden gedurende een drie uur durende workshop
geïnformeerd over de verschillende stappen van het hiv/soa consult en de
toepassing bij een SAM-patiënt. Op deze manier kregen de HAIO’s zowel een
algemene achtergrond hiv/soa testen en counselen als cultuursensitieve
communicatie vaardigheden mee. De workshop heeft een interactieve aanpak, meer
concreet werden korte video’s ontwikkeld die goede en slechte voorbeelden van
proactief hiv-testen en counselen tonen. De scenario’s zijn gebaseerd op ervaringen
van huisartsen die deelnamen aan de haalbaarheidsstudie. Op deze manier proberen
we te voldoen aan de praktische noden van HAIO’s. In 2014 zullen we minstens één
opleiding voor HAIO organiseren. In geval van een grotere belangstelling zullen er
meerdere sessies georganiseerd worden. Deze opleidingsactviteiten passen in het
kader van actie 38/punt 7 van het nationale HIV-plan: “De screening bij huisartsen en
specialisten verbeteren” (o.a. door hiv/Soa’s en alles wat ermee verband houdt een
vast onderdeel te maken van de medische opleiding van huisartsen en specialisten).
Indicatoren
 De HAIO-opleiding werd georganiseerd
 De mate waarin deze activiteit bijdraagt aan actie 38/punt 7 van het nationale
HIV-plan
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Tijdslijnen
 Mei: HAIO workshops werden georganiseerd
Referentie beleidsplan
2.2.b. Promotie van proactief hiv-testen en counselen (PATC)
2.2.2. Sensibiliseren huisartsen rond proactief hiv-testen en counselen

Uit de haalbaarheidsstudie kwam de nood aan formele aanbevelingen naar voren.
Veel huisartsen suggereerden PATC op te nemen in de richtlijnen van Domus Medica.
In 2013 overlegden we hierover met Domus Medica en in oktober werden onze
materialen beschikbaar gemaakt op hun website en aangekondigd via hun wekelijkse
nieuwsbrief. Meer specifiek betreft het onze op de WHO/UNAIDS richtlijnen
gebaseerde handleiding “Proactief hiv-testen en counselen voor sub-SaharaansAfrikaanse migranten in Vlaanderen. Een handleiding voor de arts”, een korte
samenvatting en counseling video’s. Deze laatste werden in samenwerking met
Helpcenter-ITG ontwikkeld en geven een voorbeeld van een pre-test counseling en
post-test counseling, zowel voor positieve als negatieve diagnoses. Hierbij werd
tevens het opleidingsaanbod voor huisartsenkringen en LOK-groepen aangekondigd.
Net als in 2013, zullen we in 2014 blijvend opleidingen voor huisartsengroepen rond
hiv-testen, seksuele gezondheid en sub-Saharaans-Afrikaanse migranten blijven
verzorgen. Dit sluit eveneens aan bij actie 38/punt 8 van het nationale HIV-plan: “De
screening bij huisartsen en specialisten verbeteren” (o.a. door hiv/Soa’s en alles wat
ermee verband houdt een vast onderdeel te maken van de continue medische
bijscholing van huisartsen en specialisten). Het nationale HIV-plan maakt, in verband
daarmee, ook specifieke aanbevelingen omtrent het ontwikkelen van hivopsporingsdiensten die gevestigd zijn in de gemeenschappen zelf om een snelle
toegang tot zorg te verzekeren (actie 38/punt 15). Dit lijkt bijzonder relevant voor
SAM, omdat in deze groep nog steeds een hoog percentage van de nieuwe hivdiagnoses te laat wordt vastgesteld (55% bij patiënten uit sub-Saharaans Afrika
tegenover 33% bij patiënten van Europese afkomst). 2
Indicatoren
 Aantal gedownloade PATC handleidingen van de Domus Medica website
 Aantal opleidingen georganiseerd voor huisartsen
 De mate waarin deze activiteit bijdraagt aan actie 38/punt 8 van het nationale
HIV-plan
 De mate waarin deze activiteit bijdraagt aan actie 38/punt 15 van het nationale
HIV-plan
Tijdslijnen
 Januari- december 2014: afhankelijk van de beschikbaarheid van de
huisartsengroepen

2

Epidemiologie van AIDS en hiv infectie in België. Toestand op 31 December 2012. WIV 2013.
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Referentie beleidsplan
2.2.b. Promotie van proactief hiv-testen en counselen (PATC)

3. Stigmareductie, promotie van de seksuele gezondheid en primaire
preventie
3.1. Sleutelorganisaties: informeren over hiv en seksuele gezondheid en
dienstverlening in de SAM-gemeenschappen.
Om het bereik van het project te verhogen en de terreinwerking te versterken, zijn we
sinds 2012 gestart het ‘middenveld’ van SAM-organisaties te versterken en te
responsabiliseren. Het nationale HIV-plan geeft in actie 3 de aanbeveling om voor de
verspreiding van informatie over hiv en het sensibiliseren omtrent hiv en andere Soa’s
de voorkeur te geven aan activiteiten op het terrein, met bijzondere aandacht voor
netwerkvorming en samenwerken met tussenpersonen uit de gemeenschappen. Dit is
volledig in lijn met de gemeenschapsaanpak die wij hanteren.
In het kader van de beheersovereenkomst 2012-2016 zijn we begonnen de bestaande
hiv-preventienetwerken aan te vullen met sleutelorganisaties. Deze sturen gelijkaardige
Afrikaanse organisaties aan en vormen het aanspreekpunt voor hivpreventieactiviteiten. Eén sleutelorganisatie vertegenwoordigt verschillende
organisaties en geëngageerde leiders, wat het bereik van het HIV-SAM Project verhoogt
en de aansturing vereenvoudigt.
In 2012 engageerden zich drie Afrikaanse organisaties in Antwerpen (Ghana Welfare
Association, Bilenge vzw en Acasia) en drie in Oost-Vlaanderen, (Basibomoko, Edo
Association en de Soedanese Gemeenschap) als sleutelorganisaties. In 2013 volgden
Espace Awélé en Misgana in de provincie Vlaams-Brabant. In 2014 zal nog een
organisatie uit Denderleeuw (Nawe-Samen) in Oost-Vlaanderen de sleutelorganisaties
vervoegen, waardoor het aantal sleutelorganisatie op 9 komt en wat tot een aanzienlijke
schaalvergroting zal bijdragen. De leiders van deze sleutelorganisaties werden opgeleid
en worden ondersteund door het HIV-SAM Project.
Het is onze prioriteit om gedurende 2014, de doelgroep blijvend te informeren. De
sleutelorganisaties leveren een cruciale bijdrage aan het informeren over hiv, seksuele
gezondheid en de bestaande zorgverleningsdiensten, de promotie van hiv-testen en het
reduceren van het hiv-gerelateerd stigma. Aanvullend sensibiliseren ze SAM om zich te
laten testen op hiv. Ze distribueren hiervoor onder andere de brochure en poster ‘Je
laten testen op hiv, is zorgen voor je gezondheid’3 en de folders van Helpcenter-ITG, een
laagdrempelig testcentrum. Tenslotte zullen zij ook een groot deel van de gratis
condoomdistributie op ons nemen. Dit is in lijn met actie 4 van het nationale HIV-plan:
“Een gemakkelijke en gratis toegang verzekeren tot condooms … vooral in buurten waar
veel migranten wonen.”
Door het samenwerken met de sleutelorganisaties is de voortdurende sensibilisatie van
de gemeenschap verzekerd, blijft de problematiek zichtbaar en wordt het debat
aangezwengeld.
De sleutelorganisaties worden ook betrokken in specifieke interventies, zoals de
implementatie van Swab2know (RG3 2.1.1.), de eerste hiv-test drop-in points (RG3
3

De brochure geniet internationale waardering. Ze is online beschikbaar in het ‘clearinghouse’ van Aids Action
Europe waar ze één van de meest gedownloade brochures is.
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2.1.2.) en het vertalen van de resultaten van het TOGETHER onderzoek in nieuwe
primaire preventie-interventies (RG2 1.2.).
In 2014 zullen we naast vergaderingen met de sleutelorganisaties een jaarlijkse
vergadering met de bestaande hiv-preventienetwerken houden, dit om een extra
sensibiliseringsmoment bij een bredere achterban te hebben. Deze jaarlijkse
informatievergaderingen zullen in samenwerking met de sleutelorganisaties
doorgevoerd worden, één in Antwerpen en één in Gent.
Indicatoren
Met betrekking tot sleutelorganisaties:
 Het aantal informatie momenten georganiseerd door de sleutel-organisaties
 Het aantal outreach acties door de sleutelorganisaties
 Het aantal gedistribueerde informatiematerialen
 De sleutelorganisaties komen tweemaandelijks samen voor een overleg-moment
 Twee vergaderingen met heel het netwerk zijn georganiseerd
 De maat waarin deze activiteiten bijdragen aan actie 3 van het nationale HIVplan
 De maat waarin deze activiteiten bijdragen aan actie 4 van het nationale HIVplan
Met betrekking tot swab2know: zie RG3 2.1.1.
Met betrekking tot hiv-test drop-in points: zie RG3 2.1.2.
Met betrekking tot het TOGETHER Project: RG2 1.2.
Tijdslijnen
 Januari - december 2014: informeren en sensibiliseren van de SAMgemeenschappen in Vlaanderen
 Met betrekking tot Swab2know: zie RG3 2.1.1.
 Met betrekking tot hiv-test drop-in points: zie RG3 2.1.2.
 Met betrekking tot het TOGETHER Project: RG2 1.2.
Evaluatiemethoden
 Constante feedback sleutelorganisaties: zal de evolutie richting schaalvergroting
van implementatie begeleiden
 Monitoring sensibiliseringsactiviteiten in de SAM- gemeenschappen
 Met betrekking tot Swab2know: zie RG3 2.1.1.
 Met betrekking tot hiv-test drop-in points: zie RG3 2.1.2.
 Met betrekking tot het TOGETHER Project: RG2 1.2.
Referentie beleidsplan
 II.2.5. Schaalvergroting en samenwerkingsverbanden
 III.2.2.a.
Laagdrempelig
hiv-testen
en
counselen
gemeenschapssettings

in

Afrikaanse
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3.2. Samenwerking met “Why me?”: vereniging voor holebi’s en
transgenders uit sub-Saharaans-Afrika
Begin 2012 werd “Why me?” opgericht, een vereniging van holebi’s en transgenders
afkomstig uit sub-Saharaans-Afrika. Om hen te ondersteunen in het informeren van hun
achterban, en het promoten van hiv-testen en seksuele gezondheid organiseerden we in
2013 samen met Sensoa voor hen een training. In 2014 zullen ze net als in 2013,
blijvend hun achterban informeren en sensibiliseren. In samenspraak met Sensoa
bekijken we hoe we hierin zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.
Indicatoren
 Het aantal informatie momenten georganiseerd door Why me?
 Het aantal outreach acties door Why me?
 Het aantal gedistribueerde informatiematerialen
 Aantal overlegmomenten met Why me?
Tijdslijnen
 Januari - december 2014: informeren en sensibiliseren van de achterban van
Why me?
Evaluatiemethoden
 Constante feedback Why me?
 Monitoring

4. Opzetten en bevorderen van samenwerking met relevante
actoren
Naast het opzetten van samenwerkingsverbanden met de SAM-gemeenschappen (via de
sleutelorganisaties, RG3 3.1.), met de professionele intermediairs uit de
gezondheidssector (RG3 2.2.1 en 2.2.2.) en uit de hiv-sector (RG3 1.2. en 1.3.) versterkt
het HIV-SAM Project zijn samenwerking met andere organisaties en netwerken, die op
vlak van seksuele gezondheid in Vlaanderen actief zijn. De voornaamste worden hierna
vermeld.
Sensoa

Met deze overkoepelende expertiseorganisatie op vlak van seksuele gezondheid en hiv
in Vlaanderen, zullen we de bestaande samenwerking bestendigen in 2014. De
implementatie van het HIV-plan op regionaal niveau zal hierbij één van de belangrijkste
samenwerkingsdomeinen voor 2014 zijn, de modaliteiten hiervoor moeten echter nog
geconcretiseerd worden (zie RG1, punt 3: uitwerken van een strategiedocument).
Het is bijna gewoonte dat Sensoa en het Hiv-Sam Project elkaar consulteren wanneer
hiv-preventieactiviteiten voorbereid worden die op onze specifieke doelgroepen
betrekking hebben. Zo zullen we in 2014 in een stuurgroep zetelen omtrent het
ontwikkelen en implementeren van een website over seksuele gezondheid voor
migranten (idriss.eu, zie ook RG 1), bijdragen aan de netwerkdag ‘kwetsbare migranten
en seksuele gezondheid’ en samenwerken bij de realisatie van het patiëntenweekend
(RG3 1.1.). We maken ook deel uit van een overleggroep rond het promoten van hiv19

disclosure bij mensen die met hiv leven, die in 2014 een aantal keer zal vergaderen. Van
onze kant zullen we een vertegenwoordiger van Sensoa uitnodigen om in de
adviesgroep voor de cultuursensitieve workshop modules “omgaan met een hiv
diagnose” te zetelen (zie RG 2, punt 1.1). Verder zullen we op regelmatige basis
overleggen om onze geplande activiteiten te bespreken (dit vooral ook op vlak van de
promotie van hiv-testen en PATC), te informeren over vastgestelde tendensen in de
doelgroep en bijscholingen. Op verzoek zal kennis en expertise doorgegeven worden.
Tenslotte zijn er een aantal parallellen op onze werkvelden met de doelgroep van MSM
en verwachten we synergiën te kunnen creëren door meer overleg en uitwisseling van
expertise.
Gh@pro en Pas Op
Hiernaast zullen we samenwerken met Gh@pro en Pas Op. Zij zullen sekswerkers die
leven met hiv richting cultuursensitieve zorg zoals de patiëntengroep (RG3 1.1.)
oriënteren. Verder worden de door het HIV-SAM Project ontwikkelde
preventiematerialen, zoals de brochure ‘Laat je testen op hiv. Zorg voor je gezondheid’,
door hen verspreid. Verder zal met hen, net als met Sensoa, op regelmatige basis
overlegd worden over de activiteiten, tendensen en bijscholingen. Op verzoek zullen
tevens kennis en expertise doorgegeven worden, onder andere met betrekking tot de
ontwikkeling van de cultuursensitieve preventiematerialen.
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
Ook de samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)
wordt in 2014 voortgezet. Op uitnodiging van het WIV zullen we advies verstrekken
over doelgroep specifieke indicatoren in het kader van de hiv-cohorte (BREACH). Meer
bepaald zijn we voor 2014 uitgenodigd om aan een experten groep deel te nemen
omtrent het bepalen van gezondheid gerelateerde indicatoren van levenskwaliteit bij
mensen met hiv. Ernaast zullen we ons ervoor inzetten dat voldoende
gedragsindicatoren in deze Belgische hiv-cohorte opgenomen zullen worden en dat de
indicatoren gepast zijn voor de specifieke doelgroep van SAM. Dit overlapt voor een
deel met de samenwerkingsactiviteiten in het kader van BREACH, meer bepaald de
BREACH Public health working group.
Het WIV is ook lid van de adviesgroep van het TOGETHER Project.
Onze samenwerking met het WIV kan binnen het nationale HIV-plan gekaderd worden,
meer bepaald zal deze bijdragen aan de actie 5 rond monitoring van gedragspatronen,
en actie 49: “Het nationaal hiv-cohort ontwikkelen”.
Europees Public Health project “Euro HIV EDAT”
Dit project heeft tot doel de vroegtijdige hiv-diagnose en behandeling bij kwetsbare
groepen in Europa te verbeteren. Het project wordt gecoördineerd door CEEISCAT
(Centre for Epidemiological Studies on HIV/AIDS and STIs of Catalonia) in het kader van
een Europees Public health project. In dit project staat het gedemedicaliseeerd outreach
hiv-testen in gemeenschapssettings centraal naast het verbeteren van de toegang tot
zorg. Het ITG werd gevraagd mee te werken aan twee modules. Het ITG (met name
Helpcenter-ITG en de hiv/soa kliniek) coördineert module 9 (of het work package
“Knowledge, attitudes, practices/behaviour survey and pilot intervention on innovative
strategies and interventions in relation to HIV testing”). De doelstelling van dit WP is
het aanbieden en uittesten van innovatieve hiv-test strategieën. De activiteiten bestaan
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voornamelijk in het toepassen van de“Swab2know” methodiek op Europese schaal. Het
HIV-SAM Project zal in het kader van deze module een nog te bepalende aantal outreach
testsessies onder gebruik van hiv-tests op speeksel (oral fluid collection devices)
organiseren. Module 8 van dit project richt zich specifiek op de barrières rond hivtesten bij migranten (“Rapid assessment on access to HIV testing and care for migrant
populations in Europe”). Het HIV-SAM Project werd door de Franse hiv-organisatie
“AIDES” als partner voor deze module gevraagd. Er zal een “rapid assessment”
methodologie gebruikt worden om de barrières van migranten ten opzichte van hivtesten en zorg in kaart te brengen en oplossingen te ontwikkelen. Deelname aan dit
project is niet enkel relevant voor de terreinwerking van het HIV-SAM Project, de
geïdentificeerde oplossingen zullen waar mogelijk ook op Vlaams niveau
geïmplementeerd worden, het zal ook de Europese zichtbaarheid van het HIV-SAM
Project verhogen. Door de uitwisseling met andere Ngo’s die actief zijn in het
gedemedicaliseerd hiv-testen, kunnen we onze expertise uitbreiden en onze eigen
methodieken verfijnen. De Europese Commissie heeft dit project in december 2013
goedgekeurd, het zal in april 2014 van start gaan.
BREACH: werkgroep volksgezondheid

Het HIV-SAM Project neemt deel aan de vergaderingen van de “BREACH Public Health
Working Group”. Deze groep bestaat uit experten van het hiv-preventieveld en clinici
met een interesse voor de volksgezondheidsaspecten van hiv. Het biedt een forum voor
uitwisseling van informatie en discussie en verstrekt advies, zoals bij hiv-relateerde
beleidsvragen en de hiv-cohorte, maar verstrekt ook advies zowel aan de hiv-cohorte
zelf (BREACH) als voor beleidsvragen rond hiv. Deze groep komt 4 à 5 keer per jaar
samen en zal vermoedelijk een centrale rol spelen bij de implementatie van het
nationale HIV- plan (zie acties 54 van het HIV-plan: “Een permanente structuur oprichten
voor overleg, monitoring en advies” en actie 55: “Een raad van mensen die met hiv leven
oprichten”. Op vraag zullen we aan overlegorganen deelnemen om deze structuren te
realiseren.

Samenwerking met intermediairs op vlak van positieve preventie
Op vlak van positieve preventie engageert het HIV-SAM Project zich in 2014 tot het
oprichten van een samenwerkingsverband tussen verschillende Belgische actoren op
vlak van positieve preventie: Vlaamse ARC’s, Lhiving, maar ook ARC Liège, Sida Sol en
SidAids/Siréas en St. Pierre in Brussel. Tot slot werken we samen met de SHE experten
groep. Dit in het kader van een Belgische SHE dag om het Europees programma in
België te lanceren en een werkgroep “lotgenoten” te vormen (zie ook RG 3 1.3.)
Indicatoren
 Aantal overlegmomenten met bovenvermelde organisaties
 Aantal deelnames aan werkvergaderingen in verschillende overlegfora en
werkgroepen (zie boven)
 Intervisie dag positieve preventie georganiseerd
Tijdslijnen
 Januari - december 2014: overlegmomenten naar gelang de noden van
gezamenlijke projecten
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Evaluatiemethoden
 Monitoring
Referentie beleidsplan
II.2.5. Coördinatie van implementatie en samenwerkingsverbanden
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Budget
UITGAVEN
I
PERSONEELSKOSTEN
194.464,10
Functie
Projectcoördinator
10%
11.370,59
Preventiecoördinator
100%
93.039,51
Wetenschappelijk medewerkster
50%
33.835,62
Preventiewerker/hiv counselor
50%
24.138,21
Administratief medewerker
50%
32.080,17
II
ALGEMENE WERKINGSKOSTEN
8.100,00
III
KOSTEN RESULTAATSGEBIEDEN
57.660
RG1
Informatie, documentatie en adviseren
Informeren algemene bevolking/professionele intermediairs >
1.4
website
2.800,00
RG2
Ontwikkelen van methodiek en materialen
1.1.
Module 'omgaan met hiv-diagnose'
1.350,00
1.2
TOGETHER Project
 Externe financiering
RG3
Implementatie van de methodieken en materialen
1.
Positieve preventie
1.1
Patiëntengroepen
3.000,00
1.2.
She Netwerk
 Externe financiering
1.3.
Adviseren van ARC omtrent cultuursensitieve zorg
2.
Promotie van hiv-testen en counseling
Promotie van hiv-testen en counseling in de SAM2.1.
gemeenschappen
Swab2know: laagdrempelig hiv-testen en counselen
 Deels
2.1.1.
(getuige, posters)
externe fin.
400,00
2.1.2.
Hiv-test drop-in point
510,00
2.2.
Promotie van proactief hiv/soa testen en counselen
HAIO opleiding: proactief hiv-testen en counselen
2.2.1.
voor huisartsen in opleiding
Sensibiliseren huisartsen rond proactief hiv-testen en
2.2.2.
counselen
3.
Stigmareductie, promotie van seksuele gezondheid en primaire preventie
3.1.
Sleutelorganisaties
Terrein activiteiten
32.000,00
Preventiemateriaal
17.000,00
3.2
Samenwerking met Why Me?
600,00
RG4
Samenwerking met relevante actoren
 Externe financiering
SUBTOTAAL
260.224,10
Overhead (10% van 261.724 €)
26.172,40
Overhead (10% van 9.945 €)
994,50
TOTAAL UITGAVEN
287.391,00
INKOMSTEN
Jaarlijkse inkomst MVG
Over te dragen van 2013
Swab2know- Stad Antwerpen
Via-Middelen (raming cfr. 2013)
Provincie Oost-Vlaanderen
Europees Public Health project “Euro HIV EDAT”
TOTAAL INKOMSTEN
Saldo (reserve over te dragen naar 2015)

261.724,00
15.000,00
1.000,00
9.945,00
2.000,00
3.658,00
293.327,00
5.936,00
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