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Lijst met afkortingen
AIDS

:

Acquired Immune Deficiency Syndrome

ARC

:

Aids Referentie Centrum

CSA

:

Cultuursensitieve aanpak

HIV

:

Human Immunodeficiency Virus

ITG

:

Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde

MVG

:

Ministerie Vlaamse Gemeenschap

PATC

:

ProActief hiv Testen en Counselen

PINA

:

Project Integratie Nieuwkomers Antwerpen

RG

:

Resultaatgebied

SAM

:

sub‐Saharaans‐Afrikaanse Migranten

SOA

:

Seksueel Overdraagbare Aandoeningen

VCT

:

Voluntary Counseling and Testing (vrijwillige hiv‐ testen voorzien bij Pre‐ en
Post‐test Counseling)

VIG

:

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie
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Inleiding
Met dit jaarrapport sluiten het HIV‐SAM Project en Reisgeneeskunde het werkingsjaar 2011 succesvol af en
sommen we op wat we in 2011 op de diverse actieterreinen hebben gerealiseerd. Deel 1 van dit rapport gaat
over de verwezenlijkingen van het HIV‐SAM Project dat door het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG)
gecoördineerd en uitgevoerd wordt. In deel 2 vindt u het activiteitenverslag met betrekking tot de preventie
van reisgebonden ziektes. Deze twee luiken werden in 2011, zoals in de jaren voorheen, door de Vlaamse
Gemeenschap in het kader van één gezamenlijk convenant gesubsidieerd. Deel 3 geeft een gedetailleerd
overzicht van de uitgevoerde activiteiten en hun indicatoren.
Het ITG coördineert het HIV‐SAM Project sinds 1996. Een multidisciplinair en multicultureel team ontwikkelt
initiatieven op vlak van primaire hiv‐preventie én cultureel aangepaste begeleiding van hiv‐positieve SAM.
We doen dit door middel van actieonderzoek en terreinwerking. De voorbije jaar focusten we ons specifiek
op de promotie van hiv‐testen en counselen. Om de gemeenschappen van sub‐Saharaans‐Afrikaanse
migranten (SAM) aan te sporen zelf een hiv‐test te vragen bij hun arts of in een laagdrempelige testfaciliteit
werkten we ook in 2011 nauw samen met de gemeenschapsleiders van de hiv‐preventienetwerken. De
meeste van hen werden tussen 2007 en 2010 opgeleid in communicatie rond hiv en hiv‐testen en dit
vertaalde zich in een sterke toename van het aantal activiteiten op het terrein en verdeling van de
promotiematerialen ontwikkeld ter ondersteuning. Het promoten van hiv‐ testen focust op twee
doelgroepen: de SAM gemeenschappen zelf en intermediairs. Binnen de gemeenschappen voerden we een
pilootproject uit om hiv‐testen aan te bieden in gemeenschapssettings. Om de artsen te motiveren om meer
proactief een hiv‐test aan te bieden aan hun SAM‐patiënten ontwikkelden we reeds in 2010 een fact sheet
en de handleiding ’proactief hiv‐testen en counselen’ (PATC). Deze werden in een haalbaarheidsstudie
positief geëvalueerd door de artsen. Met het vervolledigen van deze haalbaarheidsstudie in 2011 finaliseren
we de methodiekontwikkeling ter promotie van hiv‐testen en counselen.
2011 was voor het HIV‐SAM Project een jaar waarin we vernieuwende beleidsplannen hebben uitgewerkt.
Tegen einde 2010 werd door de Vlaamse overheid een open oproep gelanceerd voor terreinwerking op vlak
van hiv‐preventie en promotie van de seksuele gezondheid bij de doelgroep van SAM. Het HIV‐SAM Project
heeft er succesvol op ingetekend en zowel een 5‐jaren beleidsplan als een gedetailleerd beleidsplan voor het
werkingsjaar 2012 voorgelegd. Daarmee werd 2011 een overgangsjaar naar dit vernieuwd beleid (zie
hoofdstuk conclusie): vooral tijdens het eerste kwartaal van 2011 heeft het team veel tijd moeten investeren
om de concrete beleidslijnen op een participatieve manier met de betrokkenen gemeenschappen uit te
werken. Dit betekende dat 2011 in eerste instantie een jaar van consolidering was, van afronden van
concrete projecten die onder het vorige convenant begonnen werden.
Ook in 2011 werd aangetoond dat we onze opdracht enkel kunnen realiseren mits samenwerking met
voldoende partnerorganisaties. De terugkoppeling van het terrein is zeer belangrijk omdat preventiewerk
voor de doelgroep van SAM niet los staat van wat in het preventielandschap in Vlaanderen en in de
verschillende sub‐Saharaans‐Afrikaanse gemeenschappen gebeurt. Dit jaarrapport is daarom ook een
gelegenheid om onze oprechte dank aan alle partners uit te spreken met wie we in de loop van het vorige
jaar en de jaren voorheen mochten samenwerken. We hopen de constructieve samenwerking in de
komende jaren te mogen voortzetten.

Veel leesplezier,
Het HIV‐SAM Projectteam
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Deel 1: HIV‐SAM Project
1

Missie en werkprincipes

Het HIV‐SAM Project heeft als doel de promotie van de seksuele gezondheid en de preventie van hiv/aids en
andere soa bij de doelgroep van SAM, woonachtig in Vlaanderen. Om dit zo efficiënt mogelijk uit te voeren,
heeft het project zich toegespitst op drie werkvelden: (1) de primaire hiv‐preventie, (2) de promotie van
vrijwillig hiv counselen en testen (secundaire preventie) en (3) cultuursensitieve zorg (tertiaire preventie). Bij
elk van deze werkvelden gaan we uit van een gemeenschapsgerichte aanpak. Dit wil zeggen dat de SAM‐
gemeenschappen actief betrokken worden zowel bij de ontwikkeling van interventies als bij de uitvoering
ervan, wat cultuursensitieve preventie interventies oplevert. Door onze interventies steeds wetenschappelijk
te onderbouwen en te evalueren probeert het project de link tussen wetenschap en praktijk te bestendigen
wat essentieel is voor de effectiviteit van de projectactiviteiten. Daarnaast hanteert het project, in navolging
van de Wereldgezondheidsorganisatie, een brede definitie van seksuele gezondheid: niet enkel wordt fysiek
welzijn met betrekking tot de seksualiteit nagestreefd, maar ook emotioneel, mentaal en sociaal welzijn.
Toegepast op de werking van het HIV‐SAM Project betekent dit dat hiv‐preventie niet los van de promotie
van seksuele gezondheid mag staan en dat de psychosociale‐ en migratiecontext als erg invloedrijke
determinanten voor het al dan niet ontwikkelen van gezondheidsbevorderend gedrag beschouwd worden.
Het project wil zoveel mogelijk SAM bereiken en richt zich in haar werking daarom op die intermediairs, die
vaak met de doelgroep in contact staan. Meer specifiek werkt het project samen met: de SAM‐
gemeenschappen, de vrijwillige intermediairs (hiv‐preventienetwerken door de gemeenschappen zelf
gedragen) en de professionele intermediairs uit de algemene gezondheidszorg, de hiv‐specifieke zorg en de
welzijnssector.
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Promotie van seksuele gezondheid en primaire hiv‐preventie

Recente cijfergegevens tonen aan dat SAM, verblijvend in Europa, behoren tot de groep met de hoogste HIV‐
prevalentie. Belgische epidemiologische data bevestigen deze toestand. In 2009 werd 55.3% van de in België
geregistreerde hiv‐diagnoses bij niet‐Belgen vastgesteld. In deze groep is 62.9% van sub‐Saharaans‐
Afrikaanse origine, terwijl SAM slechts 6,6% van de Belgische migrantenpopulatie uitmaken. Daarenboven
blijkt uit een Engelse studie (de Mayisha II studie), dat twee derden van SAM die leven met hiv, niet op de
hoogte zijn van hun serostatus. Op gebied van hiv‐preventie houdt dit in dat SAM blijvend aangemoedigd en
gemotiveerd moeten worden om zich te laten testen (zie punt 3) en te zorgen voor hun seksuele gezondheid
(primaire preventie).
Om het aantal nieuwe hiv‐infecties te verminderen moeten we ons richten op verschillende factoren, die in
de vakliteratuur opgedeeld worden in personal modifying factors en structural modifying factors.
Tot de eerste groep behoren de factoren, die het risico van mensen op een hiv‐infectie beïnvloeden
waarover ze zelf controle kunnen uitoefenen. Namelijk: (1) kennis en bewustzijn van hiv/aids, (2) attitude,
motivatie en intenties om het persoonlijke risico op hiv te verminderen, (3) ideeën en percepties over de
sociale en culturele normen op het gebied van seksualiteit en hiv en (4) vaardigheden om te zorgen voor de
eigen seksuele gezondheid. Daarnaast zijn er context gebonden factoren, die het risico van mensen op een
hiv‐infectie beïnvloeden maar waarover ze zelf geen of minder controle hebben, meer concreet:
economische, sociale, organisatorische en politieke factoren. Deze laatste set factoren kunnen we als actor
binnen een gezondheid specifieke setting niet direct veranderen, maar wel beïnvloeden. De activiteiten van
het HIV‐SAM Project zijn daarom vooral toegespitst op persoonsgebonden factoren. Deze factoren worden
duidelijk aangepakt door de activiteiten van het hiv‐preventienetwerk en de promotie van de seksuele
gezondheid via professionele intermediairs.

Hiv‐Preventienetwerken
In lijn met de gemeenschapsgerichte aanpak van het project heeft het HIV‐SAM Project de hiv‐
preventienetwerken opgericht. Deelnemers aan deze netwerken zijn individuele vrijwilligers, leiders van
organisaties uit het culturele en sociale verenigingsleven van SAM en voorgangers van Afrikaanse kerken.
Het project onderhield in 2011 twee netwerken in het Antwerpse (een Frans‐ en een Engelstalig) en één
netwerk in Oost‐Vlaanderen (Gent, tweetalig). Op dit moment maken 61 personen deel uit van de
netwerken.
De netwerken vormen voor het HIV‐SAM Project een belangrijke toegang tot de primaire doelgroep zowel
voor het verspreiden van seksuele sensibilisatie‐ en preventieboodschappen over gezondheid in het
algemeen en hiv in het bijzonder als voor een continu peilen naar behoeftes en problemen in de doelgroep
voor het ontwikkelen van nieuwe methodieken.
Drie tot vijf keer per jaar organiseert het HIV‐SAM Project voor de leden van de verschillende hiv‐
preventienetwerken een planningsvergadering (zie annex 3.1.1.1., tabel 1). Tijdens deze vergaderingen
worden nieuwe activiteiten gepland, voorbije activiteiten geëvalueerd en gerelateerde thema’s besproken.
De vergaderingen zijn tevens het moment waarop het informatiemateriaal en de condooms voor geplande
activiteiten worden verdeeld (zie annex 3.1.1.3., tabel 1). Ook buiten deze vergaderingen kunnen de
6

gemeenschapsleiders bij het project terecht voor informatie, distributiemateriaal en ondersteuning van hun
activiteiten.
De hiv‐preventienetwerken doen op vier manieren aan promotie van seksuele gezondheid en hiv‐
sensibilisatie. Tijdens promotieactiviteiten op grote sociale en culturele evenementen, bezocht door de
mensen van de SAM‐gemeenschappen, doen vrijwilligers aan actieve distributie van folders en gratis
condooms. In 2011 waren er 20 informatiestanden op grote evenementen. De vrijwilligers mengden zich
onder het publiek om persoonlijk mensen aan te spreken.
Hiernaast worden er ook kleinschalige preventieactiviteiten op festiviteiten van de SAM‐ verenigingen
uitgevoerd. Tijdens activiteiten van hun organisatie zetten vrijwilligers een informatiestand op met
preventiemateriaal. In 2011 werden er zo 21 informatiestanden op kleine festiviteiten geplaatst.
Sensibilisatie rond seksuele gezondheid en hiv‐problematiek gebeurt ook door middel van informatiesessies.
De vrijwilligers van de hiv‐preventienetwerken organiseren vergaderingen rond een zelfgekozen onderwerp
en nodigen een spreker of een vrijwilliger van het HIV‐SAM Project uit om hierover te praten of een debat op
een interactieve manier te modereren. In 2011 werden 6 sessies georganiseerd die in totaal door 158
mensen werden bijgewoond.
Als laatste worden er door het HIV‐preventienetwerk ook outreach activiteiten georganiseerd. Outreach
houdt in dat sensibilisatieacties doorgaan op plaatsen waar veel SAM samenkomen, bijvoorbeeld in
bepaalde cafés. Zo gaan onder andere gemeenschapsleiders, die de training omtrent VCT hebben gevolgd,
rond in de cafés en spreken ze mensen aan over het belang van vroegtijdig hiv‐testen. In 2011 werden in
totaal 74 Afrikaanse cafés, restaurants, en winkels bezocht door leden van Afrikaanse organisaties via deze
outreach activiteiten. Vele SAM werden zo geïnformeerd over de voordelen van hiv‐testen en counselen.
Gedurende deze outreach activiteiten in Antwerpen wordt bijzondere aandacht besteed aan de oriëntatie
van het publiek naar ‘Helpcenter‐ITG’: een aan het ITG verbonden centrum waar gratis en anoniem hiv en
soa‐testen uitgevoerd worden en seksuologische hulpverlening verstrekt wordt. Tijdens de
promotieactiviteiten van de hiv‐preventienetwerken werden in totaal 66.660 condooms, 1.493 femidoms,
285 ‘Helpcenter‐ITG’ folders en 5.850 Helpcenter‐visitekaartjes, 60 ‘Kinderwens en hiv’‐brochures en 3.973
‘Laat je testen’ brochures en 100 ‘Laat je testen’ posters uitgedeeld (zie annex 3.1.1.3., tabel 1).
In de voorbije jaren heeft het HIV‐SAM Project ernaar gestreefd de hiv‐preventie activiteiten op het terrein
te intensiveren. We zijn hierin geslaagd door te investeren in training voor leiders van SAM‐organisaties,
door in voldoende opvolging en ondersteunend mobilisatiemateriaal te voorzien (bv. de brochure en poster
‘laat je testen op hiv, zorg voor je gezondheid’). Uit onderstaande tabel blijkt dat sinds 2007 het aantal
terreinactiviteiten bijna verviervoudigd is, meer precies van 44 in 2007 tot 125 in 2011.
Tabel 1 : Aantal terreinactiviteiten per jaar, naar type
Type terreinactiviteiten
 Mobilisatie op grote evenementen
 Infosessies
 Outreach
 Infostands
Totaal

2007
7
8
12
17
44

2008
7
9
28
18
62

2009
16
12
16
16
60

2010
31
7
20
20
78

2011
20
6
74
21
121

Totaal
81
42
150
92
365
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Promotie van de seksuele gezondheid door professionele intermediairs (PINA)
Om zoveel mogelijk SAM op het vlak van preventie te bereiken, werkt het HIV‐SAM Project met
verschillende doelgroepen, professionele intermediairs uit de migrantensector is daar één van.
Al sinds 2000 werkt het project samen met ‘PINA’ (Project Integratie Nieuwkomers Antwerpen van de
Stedelijke Integratiedienst Stad Antwerpen) voor de lessen seksuele gezondheid in de onthaalklassen voor
nieuwkomers. Aanvankelijk gaven projectmedewerkers deze lessen zelf maar sinds 2006 is het HIV‐SAM
Project overgeschakeld naar het vormen van de leerkrachten. Ondanks het feit dat het voor ‘PINA’ lesgevers
niet altijd evident is om hiv‐preventie en promotie van seksuele gezondheid in hun lessen te integreren,
bleef een kleine groep leerkrachten deze opnemen in hun lessen. Sinds 2009 werd op initiatief van het HIV‐
SAM Project aansluitend op deze lessen, groepscounseling voorzien in Helpcenter‐ITG (zie punt 3, zie annex
3.2.3. tabel 1)

TOGETHER Project: studie naar de dynamieken van de hiv‐epidemie in de SAM gemeenschappen
in Vlaanderen
Het HIV‐SAM Project heeft zich de voorbije 5 jaar gefocust op de promotie van hiv‐testen en counseling. We
hebben dit met succes gedaan en we willen dan ook in de toekomst de ontwikkelde methodieken
consolideren en de ontwikkelde materialen verder verspreiden. Toch willen we ons niet beperken tot hiv‐
testen. Vanaf 2015 willen we ons focussen op primaire preventie, stigmareductie en promotie van de
seksuele gezondheid (zie beleidsplan 2012‐2016). Net als bij de promotie van hiv‐testen willen we dit
wetenschappelijk onderbouwd aanpakken. “Ken je epidemie, ken je antwoord”, is één van de belangrijkste
stelregels van UNAIDS, de aidsorganisatie van de Verenigde Naties. Dit houdt in dat, om primaire hiv‐
preventie op een effectieve manier aan te pakken, je eerst goed moet begrijpen waarom mensen
geïnfecteerd worden en welke factoren het risico verhogen. Momenteel schieten de bestaande
epidemiologische statistieken te kort om als verklaring te kunnen dienen, waardoor primaire preventie
gefocust op de hoogste risicogroepen onmogelijk is.
In Vlaanderen zijn één op drie van alle hiv‐patiënten sub‐Saharaans‐Afrikanen. Hoewel de SAM‐
gemeenschappen relatief klein zijn, een 20.000 tal personen, komt hiv in deze doelgroep veel voor. Welke
factoren SAM bijzonder kwetsbaar maken voor een hiv‐infectie, begrijpen we niet goed. We weten dat drie
op vijf van de SAM die leven met hiv vrouwen zijn en dat SAM vaker dan Belgen hun hiv‐diagnose te laat
ontvangen. Verder weten we dat hiv meestal wordt doorgegeven via heteroseksuele contacten. Maar is dit
binnen het huwelijk, in losse relaties of door verschillende partners te gelijk te hebben? Lopen SAM hiv op in
hun thuisland, waar hiv veel voorkomt of ook hier in België wat nieuwe studies beweren (Burns et al. 2009)?
Hebben vooral recente migranten het risico op een hiv‐infectie of SAM die al vele jaren in België wonen?
Wat is de prevalentie eigenlijk, hoeveel procent van de sub‐Saharaans‐Afrikanen die in Vlaanderen wonen,
zijn hiv‐positief? En zijn deze mensen op de hoogte van hun ziekte of bestaat de kans dat ze hiv onopzettelijk
doorgeven omdat ze niet weten dat ze hiv‐positief zijn? In welke settings kan het HIV‐SAM Project best
primaire preventie doen of waar bevinden zich de meeste SAM met een verhoogd risico op hiv? Dit zijn maar
enkele van de vele vragen die we ons stelden bij het plannen van primaire preventie. Een studie drong zich
op. Daarom engageerde het HIV‐SAM Project zich in 2011 om een onderzoeksvoorstel in te dienen bij de
Koning Boudewijn Stichting. We verkregen financiering voor drie jaar en zullen daarmee van 2012 tot 2014
een grootschalige studie uit voeren. De belangrijkste onderzoeksvragen die we door deze studie zullen
kunnen beantwoorden zijn: Wat is de hiv‐ prevalentie binnen SAM‐ gemeenschappen? Welke determinanten
8

beïnvloeden seksueel risicogedrag bij SAM? Via verschillende onderzoeksmethoden (‘mixed methoden’)
hopen we deze vragen in nauwe samenwerking met de sub‐Saharaans‐ Afrikaanse gemeenschappen
(participatief actieonderzoek) te beantwoorden. Mensen van de Afrikaanse gemeenschap zullen zelf het
onderzoek uitvoeren. 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 andere basiswaarde van UNAIDS.

3

Promotie van hiv‐testen én counselen

Verschillende barrières weerhouden SAM ervan zich te laten testen. Dit heeft tot gevolg dat vele SAM pas
een hiv‐diagnose krijgen als ze al in een vergevorderd stadium van hiv‐infectie zijn, wat ernstige medische
gevolgen met zich meebrengt. In Vlaanderen werd tussen 2000 en 2009 de hiv‐diagnose laat gesteld bij
62.5% van de SAM (< 350 CD4/ml of AIDS‐ definiërende infectie). Gegevens van het ARC‐ITG geven aan dat
dit in 2009 en 2010 nog hoger was, respectievelijk 80.4% en 81.5% van de SAM‐patiënten ontving de
diagnose te laat. Het promoten van hiv‐testen is bijgevolg een prioriteit voor de volksgezondheid. Het HIV‐
SAM Project heeft ervoor gekozen zich specifiek te concentreren op de promotie van hiv‐testen én
counselen, dit vanwege zijn ‘multiple outcome’. Door vroegtijdige hiv‐diagnose, hebben patiënten tijdig
toegang tot medische, psychologische en sociale hulp, wat hun levenskwaliteit aanzienlijk verbetert. Naast
deze outcome op het niveau van tertiaire preventie, levert hiv‐testen en counselen ook een bijdrage aan
secundaire en primaire preventie. Enerzijds zorgt kennis van de hiv‐status ervoor dat voorwaartse
transmissies en reïnfecties voorkomen kunnen worden, anderzijds kan counseling ertoe bijdragen dat hiv‐
negatieve personen in de toekomst hun risico zullen beperken. Daarenboven kan de open communicatie
over hiv tijdens counseling stigma reducerend werken.
Om interventies te creëren die op een effectieve manier inspelen op de barrières die SAM ervan
weerhouden zich vrijwillig te laten testen en die cultuursensitief zijn, ondernam het project een kwalitatief
onderzoek. Uit de studie kwam naar voren dat SAM positief staan tegenover vrijwillig counselen en hiv‐
testen. Toch zijn er een aantal moeilijk te overwinnen barrières die algemeen hiv‐testen in de weg staan. Zo
weerhouden volgende factoren SAM ervan zich te laten testen: (1) angst voor leven met hiv, (2) tekort aan
informatie, (3) afwezigheid van een preventiecultuur binnen de SAM gemeenschap en (4) het ‘niet willen
weten’.
Deze barrières zouden volgens de studiedeelnemers gedeeltelijk verminderd kunnen worden door acties op
twee niveaus. Enerzijds op niveau van de gezondheidszorg, zo zou medisch personeel actiever hiv‐testen
kunnen voorstellen en daar goede counseling bij voorzien. Om ‘proactief hiv‐testen en counselen’ bij artsen
te promoten engageerden 65 artsen zich vrijwillig om gedurende 12 weken elke SAM patiënt proactief een
hiv‐test voor te stellen en te counselen binnen het kader van een haalbaarheidsstudie.
Anderzijds werden acties ondernomen op het niveau van SAM‐gemeenschappen. In het kader van testen op
gemeenschapsniveau werden in 2011 hiv‐sneltesten uitgevoerd op Wereld Aids Dag; werd groepscounseling
georganiseerd voor de studenten van PINA (Project Integratie Antwerpen) en werden religieuze leiders
opgeleid.
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I. Niveau van de gezondheidszorg
Promotie van proactief hiv‐testen en counselen (PATC) voor SAM bij artsen
In 2011 werd in samenwerking met het Centrum voor Huisartsengeneeskunde van de Universiteit
Antwerpen een haalbaarheidsstudie opgezet. Hiervoor werden 252 huisartsen (HA) uit 3 grootsteden
(Antwerpen, Gent en Brussel) gecontacteerd (telefonisch en via bezoeken) om PATC voor te stellen en ze uit
te nodigen voor deelname aan een haalbaarheidsstudie. Dit hield in, dat ze 12 weken proactief hiv‐testen
zouden voorstellen aan hun SAM‐patiënten en deze voldoende zouden counselen, zoals in de handleiding
beschreven. Dit met als doel de hoge onderdiagnose in de SAM‐gemeenschappen te reduceren en daarbij
aan sensibilisering rond hiv en seksuele gezondheid te doen. Na een intensieve mobilisatie om huisartsen te
rekruteren voor de studie, werden 65 huisartsen bereid gevonden om de handleiding te implementeren in
hun praktijk (zie 3.2.2. tabel 1). De implementatieperiode liep van 7 november 2011 tot 31 januari 2012.
Momenteel worden huisartsen bevraagd over hun ervaringen met PATC en hun aanbevelingen inzake het
promoten van PATC bij andere huisartsen.
Door de haalbaarheidsstudie kregen 65 huisartsen de kans zich te oefenen in het proactief voorstellen van
een hiv‐test aan hun SAM‐patiënten en daarbij counseling te voorzien. Met resultaat, want in de eerste
interviews en groepsgesprekken gaven de meeste aan in de toekomst proactief hiv‐testen te blijven
voorstellen aan hun SAM‐patiënten. “Door de haalbaarheidsstudie zit hiv‐testen ons in de vingers”, zeiden
ze. Naast de deelnemers werden ook andere artsen en professionele intermediairs geïnformeerd over het
belang van PATC. Tijdens de mobilisatie voor de PATC‐haalbaarheidsstudie en opleidingen werden direct
222 intermediairs geïnformeerd en indirect een 400‐tal. Vooral tijdens de mobilisatiefase van de studie
werden verantwoordelijken van huisartsengroepen, huisartsenkringen en huisartsenwachtposten
aangesproken, die dan hun achterban inlichtten over PATC en de studie. In totaal werden 378 kopieën van
de PATC handleiding verstuurd en werd de handleiding 160 keer elektronisch doorgestuurd (zie 3.2.2. tabel
2).

II. Niveau van de SAM‐ gemeenschappen
Laagdrempelig hiv‐testen in Afrikaanse gemeenschapssettings (projectvoorstel
2seas)
Uit de evaluatie van het pilootproject ‘hiv‐testen in Afrikaanse gemeenschapssetting’ (uitgevoerd in 2009‐
2010) kwamen twee aanbevelingen naar voren: ten eerste dienen toekomstige projecten, die hiv‐testen in
gemeenschapssettings aanbieden, participatief qua opzet te zijn. Dit verzekert de aanvaardbaarheid en
genereert de beste resultaten op het gebied van preventie én stigmareductie. Ten tweede moet nog
laagdrempeliger gewerkt worden, bijvoorbeeld door met testkits te werken, waarmee de
gemeenschapsleden zelf testen kunnen uitvoeren. Dit om de drempel voor hiv‐testen verder te verlagen en
zo de groepen met het grootste risico te bereiken.
Verder bouwend op deze aanbevelingen heeft het HIV‐SAM Project in 2010‐2011 samen met verschillende
andere West‐Europese partners een aanvraag gedaan voor het “Interreg 2Seas programme” (deze aanvraag
werd vanuit het ITG gecoördineerd door Helpcenter‐ITG). Binnen het voorgestelde project ‘laagdrempelig
hiv testen in Afrikaanse gemeenschapssettings’ zouden speekseltestkits ter detectie van hiv verdeeld
worden. Deze moesten door preventiewerkers en gemeenschapsleiders binnen hun netwerken verdeeld
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worden. De leiders zouden hiervoor een specifieke opleiding over groepsmobilisatie rond hiv‐testen en het
gebruik van speekseltestkits volgen, die door het project georganiseerd moest worden. Hierna was het plan
om deze testkits uit te delen tijdens vergaderingen van socioculturele verenigingen, in kerken, Afrikaanse
cafés, telefoon/internetwinkels en tijdens integratieklassen. Hierbij had een sterke nadruk moeten liggen op
informatieverschaffing. Geïnteresseerden konden dan ‐ naar keuze ter plaatse of thuis ‐ zelf de test
uitvoeren (enkel een staafje enkele seconden tegen de binnenzijde van de wang wrijven) en hun resultaten
ophalen bij Helpcenter‐ITG. Deze projectaanvraag werd geweigerd vanwege te hoge kosten, maar we
verkregen van de provincie Antwerpen wel een subsidie, waarmee in 2012 een afgeslankte versie van het
project zou kunnen worden uitgevoerd.
Ondanks deze tegenslag, vonden we het toch belangrijk om ook in 2011 met hiv‐testen in de gemeenschap
aanwezig te zijn. Aangezien we de gemeenschap blijvend het signaal willen geven dat hiv een realiteit is en
dat het testen van hiv essentieel is in de strijd tegen hiv, hebben we samen met Helpcenter‐ITG een
kleinschalig ‘outreach testen’ project uitgevoerd. Op een Wereld Aids Dag activiteit, georganiseerd in
samenwerking met het Afrikaanse Platform, werden hiv‐sneltesten aan de deelnemers aangeboden. Hierbij
lieten 17 van de 64 deelnemers zicht testen, meer bepaald 8 vrouwen en 9 mannen, allen tussen de 23 en de
63 jaar.

Groepscounseling en hiv‐testen (samenwerking met PINA)
In 2009 ging het HIV‐SAM Project van start met een nieuwe methodiek om hiv‐testen bij nieuwkomers van
SAM‐afkomst te promoten. Aansluitend op de lessen ‘seksuele gezondheid’ brachten de klassen van PINA
een bezoek aan het Helpcenter‐ITG (zie punt 2). Ter plaatse kregen ze van projectmedewerkers, die ook
artsen zijn, een groepscounseling over de voordelen van vroegtijdig hiv‐testen. Aansluitend konden zij die
wensten een arts van Helpcenter‐ITG raadplegen en zich laten testen op hiv en andere soa. Deze methodiek
heeft als doel zoveel mogelijk SAM op de hoogte te brengen van hun status, hen te sensibiliseren omtrent
seksuele gezondheid en de hiv‐problematiek en Helpcenter te promoten bij de doelgroep. Tijdens 6 sessies
waaraan 91 personen deelnamen, lieten 35 personen zich testen, dit is gemiddeld 38.5% (zie annex 3.2.3.,
tabel 1).

Training van leiders over het promoten van hiv‐testen
In 2011 zouden de opleidingen voor gemeenschapsleiders zich concentreren op groepsmobilisatie voor hiv‐
testen en het gebruik van de speekseltest‐kits voor zelftesten. Dit zou gebeuren in het kader van het project
‘laagdrempelig hiv‐testen in Afrikaanse gemeenschapssettings’ (zie hierboven). Aangezien voor dit project de
aangevraagde financiering niet verkregen werd, konden deze niet doorgaan. Toch blijkt uit het aantal
georganiseerde activiteiten en het aantal verspreide promotie‐ materialen niet dat het afschaffen van de
training een negatief effect heeft gehad op de terreinwerking. In tegendeel, de training van de 6
communicatietrainingen die tussen 2007 en 2009 georganiseerd werden en de daarop volgende
boostertrainingen, hebben ervoor gezorgd dat de gemeenschapsleiders doorheen de jaren actiever zijn
geworden op het terrein. In 2011 werden door de gemeenschapsleiders 125 terreinactiviteiten uitgevoerd,
in vergelijking met 78 in 2010 en 44 in 2007 (zie ook punt 2, hiv‐preventienetwerken). Tijdens dit groeiend
aantal terreinactiviteiten werden ook steeds meer materialen verspreid om hiv‐testen te promoten. Zoals
blijkt uit de onderstaande tabel, werden er in 2001 in totaal werden er 18.092 promotiematerialen
verspreid. Dit is een vervijfvoudiging in vergelijking met 2009, toen 3.436 materialen verspreid werden door
de leiders.
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Tabel 1: Aantal verdeelde hiv‐test promotie materialen, per jaar
Promotiemateriaal
Helpcenter folder/ visitekaartje
Poster ‘je laten testen op hiv’
Brochures ‘Je laten testen op hiv’
Totaal

2007
189
NVT
NVT
189

2008
385
NVT
NVT
385

2009
1.166
238
2.032
3.436

2010
2.734
160
2.276
5.170

2011
12.588
100
5.404
18.092

Totaal
17.062
498
9.712
27.272

De voorziene training voor religieuze leiders ging wel door in 2011. Deze focuste op seksuele gezondheid, hiv
en zijn transmissie, evolutie en het belang van vroegtijdig testen en medische opvolging inclusief
therapietrouw (zie 3.2.1. tabel 1). Deze opleidingen leidden tot de organisatie van 4 infosessies door de
religieuze leiders, die door in totaal 91 SAM bijgewoond werden(zie 3.1.2. Tabel 1).

Promotie van een laagdrempelig hiv‐test centrum (samenwerking met Helpcenter‐ITG)
Net als vorige jaren werd in 2011 nauw samengewerkt met ‘Helpcenter‐ITG’. ‘Helpcenter‐ITG’ is een
laagdrempelig centrum voor seksuele gezondheid dat hiv en soa‐tests aanbiedt (gratis en indien gewenst
ook anoniem) voornamelijk gericht op twee doelgroepen met een bijzonder hoog risico voor hiv en soa’s,
namelijk mannen die seks hebben met mannen en andere personen uit risicogroepen die om specifieke
redenen (vb. precair verblijfsstatuut, financiële beperkingen, wens naar anonimiteit, enz.) niet voor reguliere
gezondheidszorg kunnen of willen kiezen. Met het oog op deze tweede doelgroep zijn bijzondere
inspanningen nodig om mensen van sub‐Saharaanse origine te bereiken. Het project doet een specifieke
inspanning om ‘Helpcenter‐ITG’ beter bekend te maken bij SAM. Dit gebeurde in 2011 door de ‘Helpcenter‐
ITG’ folders te verdelen tijdens regulaire hiv‐ preventieactiviteiten en door extra aandacht te besteden aan
de promotie van ‘Helpcenter‐ITG’ tijdens de terreinactiviteiten van de hiv‐preventienetwerken. Ook andere
activiteiten zoals het sneltesten op Wereld Aids Dag en de vorming van religieuze leiders wil SAM specifiek
naar Helpcenter‐ITG toe leiden. Deze toegenomen inspanningen hebben het aantal patiënten van SAM‐
afkomst die Helpcenter consulteren gestaag doen stijgen. Van 55 in 2007 tot 256 consulten in 2011, wat een
vervijfvoudiging is. Er van uitgaande, dat volgens het rijksregister en de statistieken die SAM die in
procedure zijn registreren slechts ongeveer 8.200 SAM in de provincie Antwerpen wonen, kunnen we stellen
dat met in totaal 777 consulten het Helpcenter‐ITG snel bekend is geraakt in de SAM gemeenschappen.
Op Helpcenter‐ITG werden er de laatste 5 jaar (2007 tot begin 2012), 10 nieuwe hiv‐diagnoses bij SAM
vastgesteld. In totaal werden er 15 hiv‐positieve diagnoses gedaan maar 5 bleken reeds gekende diagnoses
te zijn. Verder werden er 41 chlamydia diagnoses, 4 gonorroea, 1 syfilis, 23 actieve Hepatitis B en 3 actieve
Hepatitis C gediagnosticeerd. Dit betekent dat in ongeveer één op tien (11.4%) consulten een SOA of hiv‐
diagnose werd gesteld.
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Tabel 2: Aantal consulten van SAM aan Helpcenter‐ITG, naar jaar, geslacht en leeftijd

2007
2008
2009
2010
2011
Totaal

4

SAM ‐ vrouw
≤ 25 jaar
> 25 jaar
13
22
26
36
37
51
56
47
46
74
178
230

SAM ‐ man
≤ 25 jaar
> 25 jaar
2
18
2
30
12
71
20
88
13
111
49
318

Totaal
55
94
171
211
256
777

Cultuursensitieve zorg voor SAM die leven met hiv/aids

Cultuursensitieve begeleiding speelt zowel een essentiële rol in de secundaire en tertiaire hiv‐preventie als
in de primaire. De culturele achtergrond is voor mensen die leven met hiv een belangrijk aspect van hun
medische, psychologische en sociale begeleiding. Hier oog voor hebben en op inspelen, zorgt ervoor dat de
patiënt zich beter ondersteund voelt en bijgevolg beter met zijn infectie kan omgaan (tertiaire preventie). Dit
zorgt er op zijn beurt voor dat mensen met hiv beter secundaire preventiestrategieën zullen toepassen, wat
de kans op voorwaartse transmissie en eigen gezondheidsrisico’s (zoals infectie met andere soa’s, het
doorgeven van resistenties) vermindert. Daarenboven kan cultuursensitieve begeleiding bijdragen aan de
reductie van het hiv‐stigma. Goed begeleide seropositieve SAM zullen vaker hun status openbaren, wat een
positieve invloed zal hebben op het stigma dat binnen de Afrikaanse gemeenschap rust op hiv en zal zorgen
voor een vorm van sensibilisatie die bijdraagt aan de primaire preventie.
Binnen het project bestaat al langer cultuursensitieve begeleiding van seropositieve SAM onder de vorm van
de zelfhulpgroepen ‘Muungano’ en ‘Munno Mukabi’ en de individuele patiëntenbegeleiding.

Zelfhulpgroepen voor SAM die leven met hiv/aids
Het HIV‐SAM Project begeleidt twee zelfhulpgroepen voor sub‐Saharaans‐Afrikaanse Migranten die leven
met hiv/aids, meer specifiek één Franstalige groep, Muungano, en één Engelstalige groep, Munno Mukabi.
De laatste groep is pas in 2009 opgestart. Deze groepen kunnen worden beschouwd als een
modelinterventie voor het verbeteren van de levenskwaliteit van hiv‐positieve SAM‐patiënten. De
doelstellingen van deze patiëntengroepen kunnen als volgt worden samengevat:
1.
2.
3.

Hiv‐patiënten uit hun isolement helpen door een ontmoetingsruimte te scheppen waar ervaringen
kunnen uitgewisseld worden.
Hiv‐patiënten helpen bij het oplossen van hun dagelijkse problemen door psychologische en sociale
ondersteuning te bieden.
Informatie aanbieden over hiv/aids en andere soa’s om secundaire infecties te voorkomen en hiv‐
patiënten te helpen bij therapietrouw wanneer ze in behandeling zijn.
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Toetreding tot de groepen gebeurt op eigen initiatief, na een intakegesprek en het verkrijgen van uitleg over
het doel en het functioneren van de groep. De belangrijkste waarde die tijdens dit gesprek meegegeven
wordt, is deze van de vertrouwelijkheid. Leden moeten zich ervan vergewissen dat alles wat besproken
wordt tijdens de bijeenkomsten binnen de groep blijft en niet naar buiten mag worden gebracht. Binnen de
werking van de groepen staan volgende elementen centraal:
1.
2.
3.
4.

5.

Ervaringsuitwisseling met lotgenoten binnen een beschermde, professioneel begeleide sfeer.
Professionele psychologische‐ en emotionele steun in een groepssetting.
Doorgeven en verbeteren van kennis van hiv/aids met als doel de zelfzorg van de deelnemers te
verhogen.
Hiv‐positieve patiënten opleiden tot getuigen die in het openbaar voor hun hiv‐status opkomen en
daardoor een preventiebijdrage kunnen leveren (‘positieve preventie’ ) bijvoorbeeld op festivals,
culturele, sociale en politieke evenementen.
Aanbieden en organiseren van recreatieve groepsactiviteiten om de sociale cohesie van de
supportgroep te verbeteren, maar ook om de groepsleden uit hun isolement, ten gevolge van het
hiv‐stigma, te halen en het stigma op groepsniveau te reduceren.

Meestal komen de patiëntengroepen elke maand samen. Soms zijn dit recreatieve bijeenkomsten maar ook
thematische (zie annex 3.3.1., tabel 1). Voor de thematische bijeenkomsten beslissen de leden zelf welke
thema’s er besproken zullen worden. Zo wordt ingespeeld op de cognitieve, psychologische en emotionele
noden van de leden.
Eén keer per jaar gaat het HIV‐SAM Project met de lotgenotengroep op weekend. Tijdens dit weekend wordt
psychosociale begeleiding gecombineerd met groepsvormende activiteiten en recreatie. Er worden
verschillende praatsessies georganiseerd rond de thematiek ‘leven met hiv’. Naast de therapeutische waarde
zijn deze weekends essentieel voor binding van de groep. Vele patiënten leven geïsoleerd. Vaak zijn de
patiënten alleen geëmigreerd en hebben ze hun gezin en partner achtergelaten in het land van herkomst. Ze
hebben wel wat contacten met landgenoten maar vaak zijn die oppervlakkig en laten die, door het hiv‐
stigma, geen openhartige gesprekken over hiv toe. Vele patiënten leven met een groot geheim en zijn blij dit
met lotgenoten te kunnen delen. Tijdens het weekend ontstaan vaak vriendschappen die ook buiten
Muungano voor het nodige sociale en psychologische vangnet zorgen. In 2011 werd dit weekend voor de
vierde keer in samenwerking met de voornamelijk Vlaamse patiëntengroep van Sensoa georganiseerd. De
therapeutische sessies werden apart georganiseerd maar alle recreatieve activiteiten gebeurden
gezamenlijk. Deze informele ontmoetingen hebben bij beide groepen de visie op leven met hiv verruimd.
Een weg, die we met het oog op de integratie van onze patiënten, naar de volgende edities toe graag willen
blijven bewandelen. Dit weekend werd deels gefinancierd door Abott, een farmaceutische firma.
Uit de sessies die op het weekend werden gehouden kwam tevens naar voren dat de partnerwens binnen de
groep bijzonder groot is. Op initiatief van twee leden van Muungano werd een dansnamiddag
georganiseerd. Hiervoor werd nauw samengewerkt met de sociaal verpleegkundigen van het ARC‐ITG die
tevens al hun SAM‐patiënten voor de dansnamiddag uitnodigden. Deze dansnamiddag werd zeer
geapprecieerd door de patiënten en zal in 2012 opnieuw georganiseerd worden.
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Individuele patiëntencontacten
In het kader van het luik ‘zorg en preventie voor en met mensen met hiv’, vormt het aanbieden van
cultuursensitieve counseling (CSC) een onderdeel van de projectactiviteiten. Dit wordt aangeboden en
uitgevoerd binnen de HIV/SOA klinieken van het ARC Antwerpen. Het gaat hier in eerste instantie over
individuele consultaties voor SAM. Dit gebeurt met betrekking tot nieuwe begeleidingen, het opvolgen van
bestaande begeleidingen of het stellen van een indicatie en doorverwijzing naar patiëntengroepen. In 2011
verzorgde het HIV‐SAM Project, 67 zulke consulten: 48 bekende en 19 nieuwe casussen. In de meeste
casussen komen deze patiënten voor een meervoudige problematiek, d.w.z. psychologische of
psychiatrische problemen verbonden aan hiv/aids tegen een achtergrond van sociale problematiek,
financiële problemen en traumatische migratie ervaringen (zie annex 3.3.1, tabel 2). De patiënten komen
meestal naar onze kantoren voor hun begeleiding of worden telefonische begeleid.

Adviseren van ARC medewerkers omtrent cultuursensitieve zorg voor SAM die leven
met HIV
De cultuursensitieve psychosociale begeleiding van SAM‐ patiënten (consultaties/counseling episodes)
verschilt naargelang de psychologische en gezondheidsproblemen die zich voordoen en de mate waarin de
patiënten slagen om hun serostatus te aanvaarden. Vooral in het aanvaarden van de seropositiviteit kan het
aanbod van cultuursensitieve zorg een waardevolle bijdrage leveren aan de patiënt, ook al kan de
meervoudige, vaak socio‐economische problematiek niet altijd direct opgelost worden. Samenwerken met
de sociaal verpleegkundigen van de ARC’s is dan ook bijzonder belangrijk om effectieve oplossingen te
kunnen aanbieden. In 2011 werkte een projectmedewerker met een medische achtergrond op vraag van de
ARC’s van Antwerpen, Stuivenberg en Gent rond verschillende casussen samen met de sociaal
verpleegkundigen om een antwoord te bieden op cultureel specifieke hulpvragen/ problematieken. In totaal
werden 21 vragen gesteld.

Samenwerking afdeling Positief van Sensoa
Om SAM die leven met hiv de beste psychosociale zorg te geven wordt samengewerkt met de afdeling
‘Positief’ van Sensoa (zie annex 3.3.3.). Zo worden SAM doorverwezen naar het lotgenotencontact en de
sociale activiteiten, zoals georganiseerde uitstapjes, weekends of het HIV‐Café, aangeboden door Sensoa en
vice versa. De meerwaarde hiervan is een reductie van het hiv‐gerelateerd stigma en het doorbreken van het
sociale isolement van seropositieve patiënten afkomstig uit sub‐Saharaans‐Afrika. Het hoogtepunt van deze
samenwerking is het jaarlijkse patiëntenweekend, dat in 2011 voor de 4e keer georganiseerd werd (zie
boven, punt 4). Het weekend, dat niet enkel recreatief bedoeld was, maar ook informatie en
groepscounseling sessies aanbood, werd heel goed onthaald; vooral de contacten tussen Belgische en
Afrikaanse patiënten werden door beide doelgroepen als uiterst positief gezien.
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5

Informatie, documentatie en advies

Elke gedragsverandering, elke verbetering op gebied van begeleiding van SAM (die leven met hiv) begint met
informatie. Het is voor het HIV‐SAM Project een prioriteit dat de verschillende doelgroepen de
cultuursensitieve en ‐specifieke informatie krijgen, die essentieel is om de verschillende projectdoelen te
bereiken. Zo investeerde we de voorbije jaren in materialen ter promotie van hiv‐testen en counselen en
materialen ter ondersteuning van positieve preventie. Voor de ontwikkeling ervan baseerden we ons steeds
op eigen onderzoek en internationaal onderzoek. Deze aanpak oogst succes. Ons boekje “laat je testen op
hiv, zorg voor je gezondheid” dat gebaseerd is op een kwalitatieve studie naar de barrières van SAM ten
overstaan van vrijwillig hiv‐testen1, worden niet enkel door de SAM‐ gemeenschappen sterk geapprecieerd
maar ook door professionele intermediairs. Verschillende huisartsen gaven aan dat ze het boekje gebruiken
om de voordelen van een hiv‐test uit te leggen aan hun SAM patiënten. Ook Europees wordt het boekje
gevalideerd, in de Clearinghouse van AIDS Action Europe is het een van de meest gedownloade. Ook de
PATC handleiding en bijhorende fact sheet, gebaseerd op diezelfde studie, aangevuld met de bevindingen
van de kwalitatieve studie bij artsen2, werden door de huisartsen geapprecieerd voor hun volledigheid.
Ook blijkt dat sommige informatiematerialen voor multiple doeleinden gebruikt worden. Zo gebruiken
vrijwilligers uit de SAM‐ gemeenschappen de folder ‘hiv en kinderwens’, initieel ontwikkeld voor positieve
preventie, bij hun outreach activiteiten ter promotie van hiv‐testen en seksuele gezondheid. Dit omdat ze
merken dat vele SAM zich niet willen laten testen omdat ze vrezen geen gezonde kinderen meer te kunnen
krijgen bij een mogelijke positieve diagnose. Ook deze folder werd ontwikkeld na een bevraging van de SAM
die leven met hiv omtrent hun kinderwens.
In 2011 werden geen nieuwe promotiematerialen ontwikkeld, wel werden de in vorige jaren ontwikkelde
materiaal, optimaal verspreid. Zo werden in 2011, 12.588 helpcenter folders en visitekaartjes verspreid,
5.404 “Laat je testen op hiv, zorg voor je gezondheid” brochures verspreid, 100 “Laat je testen op hiv”
posters en 20 “kinderwens en hiv” folders.
In 2011 engageerde het HIV‐SAM Project zich om zijn expertise op vlak van de promotie van de seksuele
gezondheid en hiv‐preventie in de doelgroep van SAM te verspreiden en te delen. Zo werden we op
verschillende gelegenheden gevraagd om te spreken en les te geven over het thema. We verleenden onze
steun aan een master‐thesis die nagaat of de hiv‐positieve patiënt van SSA origine terecht kan bij zijn
huisarts.

www.hivsam.be
De werking van het HIV‐SAM Project richt zich op verschillende doelgroepen, de SAM‐gemeenschappen,
vrijwillige en professionele intermediairs uit de algemene gezondheidszorg, de hiv‐specifieke zorg en de
welzijnszorg. Om de diverse groepen te informeren over het project, zijn objectieven en zijn werking en hen
tevens te sensibiliseren over seksuele gezondheid en de preventie van hiv/aids, heeft het HIV‐SAM Project
een website. Naast algemene informatie en nuttige links biedt de site ook verschillende preventiematerialen
1

Manirankunda L., Loos J., Alou TA, Colebunders R., & Nöstlinger C .(2009). “It’s better not to know”: Voluntary HIV counseling and testing among
Sub‐saharan African Migrants in Belgium. AIDS Education and Prevention, 21(6): 583‐594.
2
Manirankunda L, Loos J, Debackere P, Nöstlinger C: “It is not easy”: Challenges for provider‐initiated HIV testing and counseling in Belgium. Under
review at AIDS Prevention and Education, submitted January 2012.
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aan. Zo kunnen de bezoekers verschillende brochures en folders downloaden en in hun eigen netwerk
verdelen. In 2011, bezochten 316 mensen onze homepage. Daarnaast bezochten 171 mensen onze
downloads. Dit geeft aan dat er veel ‘bestemmingsverkeer’ is, mensen komen intentioneel op onze website
niet enkel toevallig.

Consultatie van het HIV‐SAM Project als adviescentrum
Het HIV‐SAM Project werd in 2011 verschillende malen geconsulteerd als adviescentrum. Zo adviseren we
huisartsen in opleiding die een masteronderzoek doen dat wil nagaan waarom SAM die leven met hiv/aids
geen overtuigd gebruik maken van hun huisarts. Ze zullen hierbij in kaart brengen hoeveel hiv‐positieve SAM
een huisarts hebben en in welke mate deze betrokken wordt bij de hiv‐zorg van de patiënt. Verder willen ze
nagaan welke factoren obstakels vormen voor een effectieve opvolging door de huisarts. Dit met als doel,
adviezen te formuleren om deze obstakels uit de weg te ruimen. Het HIV‐SAM Project ondersteunt dit
onderzoek met methodologisch advies en door contacten te leggen met de doelgroep. We vinden dit werk
belangrijk vanuit het oogpunt betreffende algemene gezondheidszorg maar ook ter promotie van proactief
hiv‐testen en counselen (PATC). De bevragingen uit de PATC haalbaarheidsstudie hebben immers
aangetoond dat wanneer huisartsen betrokken worden in de zorg voor hun hiv‐patiënten ze meer interesse
en alertheid ontwikkelen voor het thema hiv. Voor het HIV‐SAM project zijn dit soort kleinschalige studies
steeds een kans om bij onderzoek betrokken te zijn, die een meerwaarde voor het project en zijn werking
heeft, maar die we binnen het kader van het project zelf niet zouden kunnen uitvoeren gezien onze prioriteit
op terreinwerking en de beperkte middelen voor operationeel onderzoek.
In 2011 gaven we op uitnodiging drie keer les. Zo gaven we de module ‘HIV in de Afrikaanse gemeenschap in
Vlaanderen. Cultuursensitieve preventie en zorg’ In de avondcursus hiv/aids, de multidisciplinaire aanpak.
Daarnaast gaven we twee lessen aan verpleegkundigen en vroedvrouwen omtrent hetzelfde thema. Op
uitnodiging spraken we tevens op Wereld Aids Dag over “de Belgische epidemie, uitdagingen om nieuwe
infecties te voorkomen” en stelden we op het eerste BREACH (Belgian Research AIDS and HIV consortium)
symposium een poster voor met als titel: “Provider initiated HIV‐testing en counseling among sub‐Saharan
African Migrants in Flanders” (zie ook annex 1.2.1., tabel 1).

6

Netwerking

Participatief werken is één van de basisprincipes van het HIV‐SAM Project. In voorgaande bespraken we
reeds onze inspanningen om de SAM‐gemeenschappen zelf zowel bij de ontwikkeling als de implementatie
van onze activiteiten te betrekken. Dit vroeg ook in 2011 doorgedreven netwerking inspanningen. Daarnaast
hebben we voor onze activiteiten in de verschillende werkvelden samenwerkingen opgebouwd met
professionele organisaties. Zo hebben we duurzame partnerschappen met PINA voor de lessen seksuele
gezondheid bij nieuwkomers (zie punt 2) en de groepscounseling en hiv‐testen (zie punt 3). Voor de
promotie van hiv‐testen en counselen werkten we tevens nauw samen met Helpcenter‐ITG. Met de afdeling
positief van Sensoa werken we samen op gebied van de zorg voor SAM die leven met hiv, positieve preventie
(zie punt 4).
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Naast deze structurele samenwerkingsverbanden werkten we in 2011 ook samen met het centrum voor
huisartsengeneeskunde van de Universiteit Antwerpen om de PATC haalbaarheidsstudie concreet vorm te
geven en de studie in medische kringen te promoten. Ook met het Wetenschappelijk Instituut voor
Volksgezondheid (WIV) en het ARC werken we samen in de voorbereiding van het TOGETHER project. Tot
slot, hadden we in 2011 een intensieve samenwerking met het International Centre for Reproductive Health
(ICRH) van de Universiteit Gent en Sensoa om de ronde tafel ‘kwetsbare migranten en seksuele gezondheid’
voor te bereiden en uit te voeren (zie annex 3.4.1).

Ronde tafel ‘kwetsbare migranten en seksuele gezondheid’
Sensoa, ICRH en het ITG hebben het initiatief genomen de ronde tafelgesprekken over ‘Kwetsbare
migranten en seksuele gezondheid’ voor te bereiden. In samenwerking met verschillende intermediairs
streeft men naar ‘een vergroting en verbetering van het aanbod op het gebied van zorg en preventie van
SOA/HIV en ongeplande zwangerschap bij migranten van de eerste generatie in Vlaanderen’. Op basis van
interviews met stakeholders uit het veld en een Europees literatuuronderzoek werd een dossier
samengesteld. Dit dossier geeft een overzicht van de feiten en cijfers m.b.t. seksuele gezondheidsproblemen
bij kwetsbare migranten, overloopt de verklaringen voor deze kwetsbaarheid, schetst het huidige zorg‐ en
preventieaanbod, geeft een overzicht van de knelpunten in de bestaande diensten en geeft voorbeelden van
succeservaringen. Dit dossier waarvoor het HIV‐SAM Project mee de interviews deed, de analyse uitvoerde
en meeschreef vormde de basis voor de rondetafelgesprekken die op 25 oktober 2011 in de Markten in
Brussel werden gehouden. De 43 aanwezige afgevaardigden van organisaties die werken met kwetsbare
migranten werden opgedeeld in 3 werkgroepen, namelijk opvang, integratie en services. Een medewerker
van het HIV‐SAM Project modereerde samen met de coördinatrice van Helpcenter‐ITG de werkgroep
‘services’. In deze werkgroep werd de problematiek besproken, additionele knelpunten en noden, werden
de prioriteiten gedefinieerd en voorstellen tot aanbevelingen gemaakt. Aangezien de nood aan coördinatie
een prioriteit was die in alle werkgroepen sterk naar voren kwam, heeft het HIV‐SAM Project zich
geëngageerd om in 2012 samen met Sensoa en ICRH een platform kwetsbare migranten op te zetten. Dit
platform heeft tot doel te ijveren voor het garanderen van de toegang tot informatie en zorg inzake seksuele
en reproductieve gezondheid voor kwetsbare migranten en zal bestaan uit een stuurgroep van stakeholders
uit het veld.

Deelname aan netwerkings‐ en opleidingsmomenten
Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het veld en te netwerken met belangrijke organisaties,
nemen teamleden van het HIV‐SAM Project deel aan verschillende activiteiten. Zo gingen we naar de
Internationale Vrouwendag georganiseerd door de provincie Antwerpen en Sensoa en namen we deel aan
de Ethnic Minorities Conference georganiseerd door SOAIDS Nederland. Verder participeerden we in het
seminarie “Sida et societé: 30 ans après” georganiseerd door het ARC St. Pierre en het zevende WIV
seminarie “STI & HIV/AIDS in Belgium” (zie annex 1.5. tabel 1).
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7

Besluit

Dit jaarverslag vat de belangrijkste activiteiten samen en laat zowel de succesverhalen als de uitdagingen
aan bod komen. 2011 was een overgangsjaar naar een vernieuwd beleid van het HIV‐SAM project, dat vanaf
2012 over een periode van vijf jaar zal uitgevoerd worden.
Dit afronden biedt dan ook een gelegenheid om samen te vatten welke lessen we de voorbije jaren
getrokken hebben bij de implementatie van de preventieactiviteiten, wat we hierbij als de meest belangrijke
knelpunten ervaren hebben en wat we als oplossingen kunnen beschouwen:
Op vlak van de primaire preventie is het HIV‐SAM project erin geslaagd de doelgroep te sensibiliseren t.o.v.
hiv en seksuele gezondheid‐ ondanks een groot stigma dat nog altijd op hiv rust en de moeilijkheden om
seksualiteit binnen de SAM‐ gemeenschappen bespreekbaar te maken. We hebben grote delen van de SAM‐
gemeenschap kunnen sensibiliseren voor de hiv/aids problematiek en een draagvlak kunnen creëren voor
verschillende interventies ter verbetering van de seksuele gezondheid. Om dit te bereiken, werkten we met
verschillende Afrikaanse zelforganisaties (socio‐culturele verenigingen en kerkgemeenschappen) en
verschillende vertegenwoordigers van deze organisaties. Samen met hen hebben we de hiv‐
preventienetwerken opgericht, wier leden bij hun achterban preventieactiviteiten (zoals informatie,
sensibilisatie en condoomdistributie,) opzetten.
Knelpunten waren hierbij vooral het bij elkaar brengen van de uiterst heterogene SAM‐gemeenschappen,
het blijvend verzekeren van het vrijwilligersbestand en het bereiken van de personen met de grootste
preventienoden. Daarom voorzien we in de nieuwe beleidsplannen voor de komende jaren ook een
reorganisatie van de terreinactiviteiten: we zullen overschakelen naar werken met een kleiner aantal
geresponsabiliseerde sleutelorganisaties in plaats van de preventienetwerken. Dit zal helpen deze
knelpunten te overkomen, het bereik te vergroten en de interventies op het terrein gerichter te laten
verlopen. Hoewel er grote stappen vooruit zijn gezet, moeten we toegeven dat er nog steeds weinig ‘vraag
naar hiv‐preventie’ is binnen de Afrikaanse gemeenschappen. De sociaaleconomische kwetsbaarheid van de
doelgroep en het grote stigma dat op hiv rust maakt dat SAM in eerste instantie afkerig staan tegenover hiv‐
preventie en de noodzaak hiervan niet direct inzien. Dit maakt participatief werken met de gemeenschappen
extra belangrijk voor het creëren van een draagvlak voor interventies.
Sinds een aantal jaren ligt de focus van het HIV‐SAM Project op het promoten van hiv‐testen. Dit met als
doel de hoge onderdiagnose van hiv terug te dringen en laattijdig testen te voorkomen. Hiervoor werd met
twee doelgroepen gewerkt: de gemeenschappen zelf en professionele intermediairs. We hebben kwalitatief
onderzoek opgezet om de noden en behoeften omtrent hiv‐testen in de doelgroep en bij artsen in kaart te
brengen. Op basis hiervan hebben we cultuursensitief informatiemateriaal voor de SAM‐doelgroep
ontwikkeld en ondersteunend materiaal voor artsen en professionele hulpverleners. Ook hebben we een
pilootproject voor laagdrempelig hiv/soa testen in de gemeenschappen in samenwerking met Helpcenter‐
ITG gerealiseerd. In het kader van opleidingen (avondseminaries) werden professionele hulpverleners over
de werkwijze en het ondersteunende materiaal geïnformeerd.
Knelpunten bij het pilootproject ‘outreach‐testen’ waren de zeer arbeidsintensieve werkwijze en
moeilijkheden om de groepen met het hoogste risico te bereiken. De drempels verder blijven verlagen
(bijvoorbeeld door het gebruik van speekseltest‐kits) en bijkomende stigma reducerende maatregelen
moeten in de toekomst helpen deze knelpunten weg te werken. Ook zullen we meer tijd investeren in de
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vorming van huisartsen en de eerstelijnszorg, om proactief hiv‐testen in de regulaire zorgsector beter te
promoten.
Op vlak van de cultuursensitieve zorg bestaan er, in samenwerking met hiv‐positieve Afrikanen, sinds meer
dan tien jaar patiëntengroepen die lotgenotencontact verzorgen en psychologische steun verlenen.
Daarnaast werd regelmatig aan individuele patiënten cultuursensitieve begeleiding aangeboden en konden
ARC‐medewerkers steeds bij het project terecht voor advies omtrent moeilijke casussen. Cultuursensitief
infomateriaal voor patiënten, waar respect voor en het ‘empoweren’ van hiv‐positieve SAM centraal staat,
werd door het HIV‐SAM Project ontwikkeld en verdeeld.
Grootst knelpunt hierbij was steeds het grote stigma dat op hiv rust en de verinnerlijking daarvan Zelfstigma
vormt de belangrijkste barrière voor de toegang tot het lotgenotencontact en de sociale steun. In de
toekomst willen we dit aanpakken door versterkt stigma reducerend te werken in de gemeenschappen en de
focus nog meer op ‘positieve preventie’ te leggen. We willen binnen de hiv‐klinieken lotgenotencontact als
onderdeel van een regulair zorgaanbod promoten en SAM‐ patiënten opleiden steun aan lotgenoten te
bieden.
Ook in de toekomst blijft het belangrijk om ‘evidence based’ te werken. Er bestaan nog veel hiaten in de
kennis over de hiv epidemie in de SAM‐gemeenschappen in Vlaanderen. In navolging van het UNAIDS motto
“Know your epidemic, know your response” (UNAIDS), zijn voortdurende inspanningen nodig om inzicht te
verwerven in de epidemie en haar kenmerken. Ter voorbereiding van de hierboven beschreven actiepunten
en nieuw te ontwikkelen interventies, slaagden we er in 2011 in om een aparte financiering van de Koning
Boudewijn Stichting te krijgen om in de komende 3 jaar de dynamieken van de hiv‐epidemie bij SAM beter in
kaart te brengen. Deze kennis is essentieel om preventie zo effectief mogelijk te maken en gepaste
preventieboodschappen op maat te kunnen lanceren.
We kijken dan ook halsreikend uit naar de projectperiode van 2012‐2016. We zullen ons blijven inspannen
om de kwaliteit en de effectiviteit van de hiv‐preventie voor de doelgroep van SAM verder te verbeteren.
Jammer genoeg, moeten we ons hierbij soms beperken tot wat realistisch mogelijk is binnen een project met
een mandaat voor terreinwerking. Effectieve hiv‐preventie vergt immers inspanningen van vele actoren op
verschillende niveaus, zoals de zorgsector, de preventiesector, de wetenschap maar ook het beleid. Onze
doelgroep kent culturele en migratie gebonden bijzonderheden, wat maakt dat preventie op maat
aangewezen is. De implementatie hiervan staat echter niet los van de algemene maatschappelijke en
gezondheidspolitieke context. Zo kwam uit onze terreinwerking en haalbaarheidsonderzoek duidelijk naar
voren, dat de promotie van proactief hiv‐testen en counselen bestendigd dient te worden door het beleid.
Voor toekomstige schaalvergroting, zou het goed zijn mocht de aanbeveling om artsen proactief een hiv‐test
te laten voorstellen aan hun SAM‐patiënten door het beleid gesteund worden en omgezet worden in een
officiële richtlijn. Verder, hopen we in de toekomst als actor te functioneren binnen een hiv preventieveld
dat gecoördineerd wordt door een overkoepelend en participatief opgesteld hiv beleid.

20

Deel 2: Preventie van reisgebonden ziekten in Vlaanderen
Doelstelling van dit projectdeel is het permanent verzamelen en verwerken van alle informatie die er
beschikbaar is over de mogelijke risico’s, ziekteprevalenties, en over de bestaande preventieve maatregelen
met de bedoeling deze om te zetten in praktisch advies. Dit gebeurt via de opvolging van literatuur, via
berichtgeving via internet, via registratie van de ziekten binnen de polikliniek van het ITG en via de controle
en validatie van berichten van reizigers of andere vaccinatiecentra.

In 2011 werden o.a. volgende acties uitgevoerd:
‐
‐
‐
‐

‐

Op de voet volgen van de betreffende medische literatuur
Dagelijks raadplegen van internet voor Promedmail, Eurosurveillance (ECDC), WER (WHO), enz.
Actieve en passieve registratie van de ziekten door de polikliniek ITG (inclusief SOA)
Controle en validatie van berichten van andere vaccinatiecentra en reizigers; direct contact met
honderden andere travel clinics in de wereld via de Travmed‐listserve‐discussiongroup van de
International Society for Travel Medicine (ISTM)
Door middel van casusbesprekingen en regelmatige (maandelijkse) vergaderingen de kennis van de
reisgeneeskunde op peil houden in zowel het team van de artsen‐vaccinatoren als dat van de
administratieve medewerkers die telefonisch reisadvies verstrekken

Verwerken van deze informatie o.l.v. Prof. Dr. A. Van Gompel voor:
‐ Wetenschappelijke publicaties
‐ Vulgariserende publicaties en hand‐outs
‐ Deelname aan wetenschappelijke voordrachten en contactvergaderingen
Voor de samenwerking met andere specialisten en gezondheidswerkers in het veld van de
reisgeneeskunde en importpathologie is er continu een geneesheer‐specialist in inwendige en tropische
ziekten bereikbaar voor vragen van collega‐specialisten, collega’s‐huisartsen, andere instellingen en
patiënten.
Deze internist is beschikbaar en bereikbaar overdag tijdens de kantooruren voor raadpleging maar ook ‘s
avonds en ‘s nachts en tijdens het weekeinde via GSM en semafoon.
Tevens worden in het domein van de reisgeneeskunde en importpathologie in toenemende mate vragen
beantwoordt via e‐mail (wat oploopt tot verschillende werkuren per week).
Dit projectdeel wordt op het inhoudelijk vlak uitgewerkt en gecoördineerd door Prof. Dr. A. Van Gompel,
hoofd van de medische diensten in het ITG.
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Deel 3: Gedetailleerde uitwerking van de projectactiviteiten voor het jaar
2011
RG 1: Informatie, Documentatie, Advies
1.1 Informeren van de primaire doelgroep over seksuele en reproductieve
gezondheid (SRG), hiv- en soa-preventie (in het bijzonder over vrijwillige
hiv testen en counselen: VCT), de bestaande dienst- en zorgverlening en
het projectaanbod
1.1.1

Informeren van en verdelen van informatiemateriaal bij de SAMgemeenschappen
Zie punt 2, 3,4 en 5

1.1.2

Informeren van en verdelen van preventiemateriaal onder de hivpreventienetwerken
Zie punt 2: ‘hiv-preventienetwerken’

1.2 Informeren van professionele intermediairs over SRG, hiv- en soapreventie (in het bijzonder VCT), de bestaande dienst- en zorgverlening
en het projectaanbod
1.2.1

Kennis

over

het

project,

de

activiteiten

en

studieresultaten

verspreiden, zodat het HIV-SAM Project geconsulteerd kan worden
als adviescentrum
Zie punt 5: ‘consultatie van het HIV-SAM Project als adviescentrum’

Tabel 1: Overzicht vormingsmomenten voor professionele intermediairs

N°
1

Datum
03/05/2011

2

19‐20/09/2011

3
4

30/09/2011
25/10/2011

5

8/11/2011

6

01/12/2011

Activiteit
Lesgever in de avondcursus. Hiv/aids. De
multidisciplinaire aanpak
Lesgever voor de verpleegkundigen en
vroedvrouwen
Posterpresentatie tijdens het BREACH symposium
Organisator en moderator Ronde Tafel kwetsbare
migranten en seksuele gezondheid
Spreker tijdens RECIPE‐ introductie HIV‐SAM
Project
Spreker tijdens Wereld Aids Dag

Deelnemers
35
60
150
43
15
150
22

1.2.2

Verspreiden van cultureel specifiek informatiemateriaal
Tabel 1: Overzicht informatiemateriaal verspreid aan professionele intermediairs

Datum

Organisatie/activiteit

Condooms
♂

18/01/2011
20/01/2011
24/03/2011
19/04/2011

03/05/2011
19/09/2011
19/10/2011
25/10/2011
Totaal

OCMW Zurenborg
Taal*ooR
PINA
Sensoa
HIV/AIDS, de
multidisciplinaire
aanpak
Les verpleegkundigen
Helpcenter
Ronde tafel

586

Brochure
‘laat je
testen’
30
20
50
120

Help‐
center

folders
Kinder‐ Patiënten‐
wens groepen

5

35
23

586

40
318

20
25

10
10

20
20
40

1.3 Informeren van de media over de strijd tegen hiv bij SAM
1.3.1

Onderhoud en verdere uitbouw van de website
Zie punt 5: ‘www.hivsam.be’

1.3.2

Interventies naar de media
Het artikel over de praktijken van huisartsen en hun percepties ten overstaan van
PATC werd afgewerkt en ingediend bij Aids Prevention and Education: Manirankunda
L, Loos J, Debackere P, Nöstlinger C: “It is not easy”: Challenges for providerinitiated HIV testing and counseling in Belgium.

1.4 Informeren van de overheid
1.4.1

Rapportering projectvoortgang
Het jaarverslag 2010 werd tijdig ingediend
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1.4.2

Reacties op vragen van het agentschap

Tabel 1: Vragen vanuit het agentschap waarop het HIV-SAM Project antwoordde

Onderwerp
Doelstellingenkader gelijke kansen: opstellen actiefiche ( in
2010) en aanpassingen (in 2011)

Datum
12/01/2012

WHO Interim Assessment (MTSP‐Preventie): beantwoorden van
vragenlijst (indicatoren HIV/AIDS, seksuele gezondheid bij
migranten)
Gezondheidsenquête: feedback op indicatoren i.v.m.
risicogedrag van soa en kennis en attitude inzake hiv/aids
AIDS‐ beleid Benelux: feedback en opzoeken data

22/02/2012

1.4.3

27/02/2011
07/10/2011

Beantwoorden projectoproep van het agentschap
Het HIV-SAM Project beantwoorde de projectoproep van het agentschap en diende
een beleidsplan 2012-2016 in. Voor verder overleg en feedback hadden teamleden
op 20 mei een afspraak op het agentschap.

1.5 Vorming projectmedewerkers
Tabel 1: Overzicht van netwerkingsmomenten waaraan leden van het HIV-SAM team
deelnamen

Datum
4/03/2011
14/10/2011
07/11/2011
13/12/2011

Organisator
Provincie Antwerpen en
Sensoa
SOAIDS Nederland
St‐Pierre Ziekenhuis
WIV

Netwerkingsmoment
Symposium: Internationale Vrouwendag
Ethnic minorities conference
Conference “Sida et société: 30 ans après”
7th Seminar on STI & HIV/AIDS in Belgium

RG 2: Methodiek en materiaalontwikkeling
2.1 Ontwikkelen

en

aanpassen

van

wetenschappelijk

onderbouwde

methodieken ter verbetering van de seksuele gezondheid en hiv- en soapreventie bij SAM met de klemtoon op VCT
2.1.1

Project

‘laagdrempelig

Hiv-testen

in

Afrikaanse

gemeenschapssettings’ (2seas project)
Zie punt 3: ‘laagdrempelig hiv-testen in Afrikaanse gemeenschapssettings’
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RG 3: Implementatie en ondersteuning van de implementatie
3.1

Implementatie primaire preventie en promotie van seksuele gezondheid

3.1.1

Coachen van de hiv-preventienetwerken bij de implementatie van
informatie- en promotieactiviteiten rond VCT bij hun eigen achterban
of breder
Zie punt 2: ‘hiv-preventienetwerken’
1) Planningssessies

met

de

hiv-preventienetwerken

om

de

samenwerking vast te leggen.
Tabel 1: Overzicht planningsvergaderingen hiv-preventienetwerken

N
° HIV‐Netwerk

Datum

Aanwe
zig

18/03/2011

13

10/06/2011

8

Thema

Antwerpen
1
Franstalig
2

3

01/04/2011

6

24/06/2011

6

04/11/2011

21

Engelstalig
4

5
6

Frans‐ en Engelstalig
groepen

7

25/11/2011

12

23/12/2011

15

25/03/2011

13

17/06/2011

11

04/11/2011

11
















Evaluatie van de activiteiten in 2010
Planning activiteiten 2011
Evaluatie activiteiten eerste trimester 2011
Stand van zaken activiteiten gepland voor de
zomer
Planning activiteiten najaar
Evaluatie van de activiteiten in 2010
Planning activiteiten 2011
Evaluatie activiteiten eerste trimester 2011
Stand van zaken activiteiten gepland voor de
zomer
Planning activiteiten najaar
Evaluatie activiteiten tweede trimester
Planning eindejaarsactiviteiten
Voorbereiding Wereld Aids Dag op 3 december
Stand van zaken voorbereidingen Wereld Aids
Dag




Evaluatie Wereld Aids Dag
Eindejaarsetentje








Evaluatie van de activiteiten in 2010
Planning activiteiten 2011
Voorbereiding activiteiten Gentse feesten
Planning activiteiten tweede semester 2011
Nieuws over antiretrovirale geneesmiddelen
Planning preventie activiteiten tijdens
eindejaarsfeesten
Planning Wereld Aids Dag in Gent
Evaluatie activiteiten tweede trimester

Oost‐Vlaanderen
8
9

10

Tweetalig
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2) Coachen van VCT-informatiesessies, VCT-outreach activiteiten en
VCT-promotieactiviteiten op sociale en/of culturele evenementen

Tabel 1: Overzicht type van activiteiten ondernomen door hivpreventienetwerken

HIV‐netwerk
Antwerpen
Oost‐Vlaanderen
Totaal

Infosessie
6
0
6

Infostand
15
6
21

Evenementen
15
5
20

Outreach
60
14
74

Tabel 2: Overzicht grote evenementen
N°
Datum
Antwerpen
1‐3
26/06, 9 &10/07/2011
4
02/07/2011
5
05/11/2011
6‐9
4,11,18 & 25/08/2011
10
16/04/2011
11
03/12/2011
12
17/12/2011
13
18/12/2011
14
09/07/2011
15

03/12/2011

Oost‐Vlaanderen
16‐19 16,21,23 & 24/07/2011
20
11/12/2011

Organisaties

Evenement

Bilenge

Voetbalcompetitie
Congo in Vlaanderen
Talentendag
Muziek in de Wijk‐ De Conincksplein
Basketbaltoernooi
Dansavond
Cultuur en ontwikkeling
Cultuur en ontwikkeling
Dansavond

Stop en Bilenge
Burundese gemeenschap
Orrrsha
Assoc. des Ivoiriens
d'Anvers
Afrikaans platforms & het
HIV‐SAM Project
Hiv‐Preventienetwerk
East African Students in
Europe

Wereld Aids Dag

Gentse feesten
Viering onafhankelijkheid en eindejaarsfeest
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Tabel 3: Overzicht informatiestanden
N°

Datum

Organisaties

Evenement

Antwerpen
1
2

05/03/2011
28/05/2011 Stop

3
14/06/2011
4
11/11/2011
5
28/05/2011
6
11/06/2011
7
02/07/2011
8
02/07/2011
9‐10 30‐31‐12‐2011
11
26/07/2011
12
30/07/2011
13
15/10/2011
14
26/11/2011
15
24/12/2011
Oost‐Vlaanderen
16
28/05/2011
17
19/02/2011
18
07/05/2011
19
17/06/2011
20
09/07/2011
21
17/12/2011

Burundese gemeenschap
Ghana Welfare
Oromo Parliam Council
Orrrsha
Yoruba Club
Destiny Ladies Club
Bilenge
Netwerk
Oegandese gemeenschap
Basi‐Bomoko

Mafalo

Wereld vrouwendag
Leuvense wereldfeesten
Wereldmuziek festival ‘Raggaie’ ‐ De
Coninckplein
Conferentie nationale vrouwendag
Barbecue Burundese gemeenschap
Ghana Welfare infodag
Conferentie “Human rights abuse”
Ethiopian Cultural Night
Eindejaarsfeest
Familiedag Yoruba
Yamu carnaval
Senegalese culturele dag
ATLAS dag
Sportevenement
Dansavond
Sensibilisering
Dansavond
Moederdag
Culturele avond
Filmavond

Tabel 4: Overzicht informatiesessies
Organisaties

Evenement

Deelnemers

29/10/2011
23/12/2011

Basi Bomoko
Stop

Weeskinderen en HIV/AIDS
Mijn leven na de oorlog
Hiv bij SAM in België
Bescherm jezelf, laat je
testen op hiv
Bescherm jezelf, laat je
testen op hiv
Hiv en jongeren

30
28
30

17/12/2011

STOP
Stop & Amuka
Biabi
Association des Ivoiriens
d'Anvers

N°
Datum
Antwerpen
1
6/05/2011
2
15/10/2011
3
21/5/2011
4
5
6
Totaal

25
25
20
158
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Tabel 5: Overzicht van outreach activiteiten ondernomen door organisaties
Organisaties

Plaats/ gelegenheid

Bilenge

De Coninksplein

Stop
Stop
Stop
Stop & Bilenge
Ghana Welfare
Association
Edo Women Association
ORRRSHA
ORRRSHA
ORRRSHA
Yoruba Club

Naar aanleiding van Valentijn op het
De Coninksplein
Safie Shop Malewa, Mama Congolaise
restaurant, Kapsalon Chez Simon
Naar aanleiding van Wereld Aids Dag
in Afrikaanse cafés, winkels en
kapsalons
Maman Congolaise café
De Coninckplein
Afrikaanse winkels en kapsalons
Afrikaanse winkels
Afrikaanse winkels en kapsalons
Orrrsha café
Ethiopische culturele avond
Eindejaarsfeest

Datum
15‐16/02/2011
07/04/2011
14/02/2011
30/07/2011

01/12/2011
27/05/2011
28/12/2011
25/06/2011
02/07/2011
26/07/2011
6 ‐ 26/05
22/07/2011
02/07/2011
30‐31/12/2011

OZ MAPHY CAFÉ

14/04/2011

Yoruba Club

Columbiastraat

16/06/2011

Nigeria Community

St. Jansplein

30/12/2011

Student Community UA
Ougandan Community
Ngafura moba's

Campus UA

25‐26/11/2011

Kattenstraat
Dampoortstraat

23‐24/12/2011
01/05/2011

Ngafura moba's

Espace Ngafura

28/10/2011

Ngafura moba's

Espace Ngafura

09/12/2011

Ngafura moba's

Café de la Gare

16/12/2011

Basi Bomoko

Dansavond Basi Bomoko

Basi Bomoko

Dampoortstraat

Soedanese gemeenschap

Afrikaanse winkels en cafés

Mafalo

Dampoortstraat

DJ

Cocowinkel

28/05/2011
19/10 &
/
/ &
12/10, 30/11
/ &
19/02,/ 19/11
/ /
30/11/2011
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Tabel 6: Overzicht outreach activiteiten uitgevoerd door art. 60 medewerker HIV‐SAM Project
N°

Plaats

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Telefoon en internetwinkel Dambruggestraat

Liberian shop, Dambruggestraat
Telefoon & internetwinkel Turnhoutsebaan
Winkels Plantin & Mortuslei
Kapsalon Ebony
Café le Poète

Datum
20/07/2011
29/04/2011
27/04/2011
22/06/2011
09/09/2011
02/05/2011
28/07/2011
06/05/2011
13/05/2011
15/04/2011
15/07/2011
16/09/2011

Tabel 6: Overzicht outreach door winkel‐ en café‐eigenaars zelf
N°
1
2
3
4‐5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Winkels/cafés
After hour's Palace café
Telefoon & internetwinkel Turnhoutsebaan
Smaak van Afrika restaurant
Cafés Lange Beeldekensstraat
Telefoon & Internet winkel Dambruggestraat
Telefoon & Internet winkel Dambruggestraat
Telefoon & Internet winkel Turnhoutsebaan
Telefoon & Internet winkel Anneessensstraat
Muziek café
Kumba Café
Multicafé

Kapsalon Ebony

Just for you café
Taet spoors Bet
All African AMTCO
Shop Pijlstraat
Samba café
Zomsa café, Dedge snackbar

Datum
27/01/2011
23/01/2011
25/01/2011
26,27/01/2011
31/01/2011
11/04/2011
29/04/2011
04/05/2011
12/04/2011
03/05/2011
01/12/2011
15/04/2011
02/09/2011
01/12/2011
04/05/2011
01/12/2011
01/12/2011
31/12/2011
03/11/2011
22/06/2011
22/09/2011
22/11/2011
22/11/2011

29

3) Verspreiden van VCT-promotiemateriaal en verspreiden van gratis
mannen- en vrouwencondooms

Tabel 1: Overzicht van het verdeelde preventiemateriaal naar type activiteit
Type activiteiten

Condooms

Kinder‐
wens

Laat je testen op hiv

♂

♀

Brochure

Poster

Helpcenter‐ITG

Folder

Folder

Visite‐
kaartje

90

5031

20

30

50

25

Planningsvergaderingen


Antwerpen

7070

111

289

21



Oost‐Vlaanderen

9028

80

595

6
18

Grote evenementen


Antwerpen

6192

235

367



Oost‐Vlaanderen

3456

95

280

Infostands


Antwerpen

6870

221

326

10

40



Oost‐Vlaanderen

1008

30

105

5

20

2232

70

151

10

50

55

70

140

Infosessies

20

Outreach


Antwerpen

20436

516

1285

10



Oost‐Vlaanderen

9072

90

470

18

45

45

2

20

Infosessies kerken


Antwerpen

1008



Oost‐Vlaanderen

288

TOTAAL

3.1.2

66.660

514

5

15

60
1.493

3.973

100

60

285

5.850

Samenwerking met religieuze leiders

De twee geplande groepsvergaderingen werden afgelast door gebrek aan tijd. De meeste religieuze leiders
met wie we samenwerken, waren betrokken bij de organisatie van een grootschalige evangelische
bijeenkomst in het sportpaleis. Wel organiseerden we een vorming voor de religieuze leiders (zie 3.2.1.) en
organiseerden 4 kerken informatiesessies over hiv en hiv‐preventie:
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Tabel 1: Overzicht informatiesessies georganiseerd door religieuze leiders
Datum
Antwerpen

Kerk

Thema

Deelnemers

Comment aider les fidèles séropositifs à
21/05/2011 Eglise La Grâce de Dieu
vivre positivement leur état et leur foi?
Hiv‐transmissie, klachten, medicatie en
23/07/2011 Eglise Arche de l'Eternel
preventie
Church based Association (Victory Hiv‐ transmissie, klachten, medicatie en
14/11/2011 Bible Church)
preventie
Oost‐Vlaanderen
Hiv transmissie, klachten, medicatie en
14/05/2011 Redeemed church
preventie
Totaal

13
20
13

45
91

3.2 Implementatie van interventies die hiv-testen en counselen promoten
3.2.1

Training van de hiv-preventienetwerken en religieuze leiders over
het promoten van laagdrempelig hiv-testen
Zie punt 3: ‘training van leiders omtrent de promotie van hiv-testen’

Tabel 1: Vorming van de religieuze leiders
Datum

Thema’s

Condooms gedistribueerd
♂

26/03/2011
02/04/2011

09/04/2011

1. Voorstelling HIV‐SAM Project
2. Samenwerking met kerken
1. Epidemiologie van HIV/AIDS in de wereld en in
België
2. Hiv ‐transmissie, evolutie en preventie
1. Getuigenis van een hiv‐ patiënt,
2. Voordelen tijdig testen op hiv
3. AIDS therapie

Totaal

3.2.2

♀

432
144

288

20

864

20

Promotie van ‘proactief hiv-testen en counselen’ (PATC) voor SAM bij
artsen
Zie punt 3: Promotie van PATC voor SAM bij artsen
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Tabel 1: Overzicht rekrutering haalbaarheidsstudie en deelnemers

Huisarts ‐
Forfaitaire
Groepspraktijken Individuele
kringen en
systemen (WGC
artsen
wachtposten en GvV)
Rekrutering deelnemers: Geïnformeerd over PATC en de haalbaarheidsstudie
4
17
7
12
 Aantal
praktijken
80
131
29
12
 Aantal
huisartsen
Deelnemers PATC haalbaarheidsstudie: Implementatie PATC voor 12 weken in hun praktijk
NVT
10
7
3
 Aantal
praktijken
NVT
47
15
3
 Aantal
huisartsen

Totaal

40
252

20
65

Tabel 2: Overzicht informatiemomenten omtrent PATC en verdeelde handleidingen

Datum
Hiv/aids, de multidisciplinaire aanpak
03/05/2011
Lessen verpleegkundigen en vroedvrouwen
19‐20/ 09/
2011
Ronde tafel kwetsbare migranten en seksuele 05/10/2011
gezondheid
Mobilisatie PATC‐ studie
 Telefonisch
overleg
contactpersoon mei ‐ okt 2012
tussen project en artsenteam


Ontmoeting
verantwoordelijken
HA
kringen HAAN en HKDB
 Ontmoeting HA groepen (De Sleep, De
Regenboog)
Het Circuit: Opleiding georganiseerd door
geëngageerde HA ondersteund door HIV‐SAM
Project
Totaal

25/05/2011
06/09/2011
27/09/2011
30/06/2011

Deelnemers
35
60

PATC handleiding
Brochure
Elektron.
19
40

43

23

36 (via team 104
overleg 172
HA)
3
127
15

15

30

50

222

378

160

160
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3.2.3

Samenwerking met Helpcenter-ITG
Zie punt 3: ‘Groepscounseling en hiv-testen’ en ‘Promotie van laagdrempelig hiv-test
centrum’

Tabel 1: Overzicht groepscounselingssessies

N°

Datum

1 30/03/2011
2 05/05/2011
3 10/05/2011
4 30/05/2011
5 08/11/2011
6 07/12/2011
Totaal

Aantal d
deel‐
nemers

16
13
15
11
18
18
91

HIV‐ test

5
5
6
4
8
7
35 (38.5%)

Condooms

“Laat je testen
op HIV”

Helpcenter

♂

♀

Brochure

Folder

288
55
144
50
144
288
969

1

10

20
15
17
20

14
15
15

15
26

20
92

Visite
kaartje
20
13
15

44

20
68

3.3 Implementatie en schaalvergroting van cultuursensitieve begeleiding van
SAM die leven met hiv/aids

3.3.1

Zelfhulpgroepen voor SAM die leven met hiv/aids
Zie punt 4: ‘zelfhulpgroepen voor SAM die leven met hiv/aids’

Tabel 1: Overzicht vergaderingen Muungano en Muuno Mukabi
Datum
29/01/2011
26/02/2011
26/03/2011
30/04/2011
04/06/2011
7, 8 & 9/10/2011
10/12/2011
24/12/2011

Deelnemers
13
8
11
9
16
17
30
12

Onderwerp vergaderingen
Evaluatie van de activiteiten van 2010, Planning 2011 en
bespreking autonomie van de groep
Hiv en het belang van sport
Kinderwens en hiv
Alternatieve geneeskunde en hiv
Uitstap naar Oostende
Patiëntenweekend (in samenwerken met Sensoa)
Dansnamiddag (partnerwens)
Eindejaarsetentje
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Tabel 2: Overzicht individuele patiëntencontacten
Nieuwe casussen
Aantal consulten

Bekende casussen
Aantal consulten

10
3

9
5
2
3

Psychologische problemen
Eenzaamheid
Nood aan een supportgroep
Nood aan lotgenotencontact
Angst voor stigma en discriminatie
Relatie gerelateerde problemen
Partnerwens
Angst om met partner over status te
praten (disclosure)
 Meedelen positieve ervaringen
disclosure
Medische problemen
Angst voor medische resultaten
Nood aan informatie over de werking van
het ARC (juist veranderd)
Verklaren informatie over medicatie
(vanwege taalbarrière)
Financiële probleem
Migratie gerelateerde problemen
Stress door migratieproblemen
Residentie problemen
 Delen goed nieuws
regularisatie
Nood aan familiereünie
Totaal

3.3.2

2

3
2
1
1
1
1
2
1

19

15
2
2
1
1
48

Begeleiding van ARC-medewerkers omtrent cultuursensitieve zorg
voor SAM die leven met hiv/aids
Zie punt 4: ‘Adviseren van ARC-medewerkers omtrent de cultuursensitieve zorg voor
SAM die leven met hiv/aids’

3.3.3

Samenwerking met Sensoa
Zie punt 4: ‘Samenwerking met de afdeling Positief van Sensoa’



Voor de organisatie van het patiëntenweekend werd twee keer vergaderd (op 21 juni en
3 oktober 2011), de verdere organisatie verliep telefonisch en over mail



Uitwisseling over activiteiten georganiseerd door Sensoa en het HIV‐SAM Project
verliepen tevens telefonisch en via mail
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3.4 Deelnemen aan en versterken van samenwerkingsverbanden
3.4.1

Ronde tafel “Migranten en Seksuele gezondheid”
Zie punt 6: ‘Ronde tafel Kwetsbare migranten en seksuele gezondheid’
Op volgende data werden overlegmomenten gehouden:










3.4.2

07/03/2011
08/04/2011
14/04/2011
29/06/2011
30/08/2011
03/10/2011
05/10/2011
21/10/2011
25/10/2012

Samenwerking met organisaties uit de sector
Zie punt 5: ‘Consultatie van het HIV-SAM Project als adviescentrum’ en
inleiding punt 6
Tabel 1: Overzicht van overlegmomenten met andere organisaties

N°

Datum

Organisatie

1

09/02/2011

WIV

2

14/02

Ghapro

3

07/03/2011

ICRH

4

29/03/2011

WIV

5

20/05/2011

UA

6

20/10/2011

Master studenten

7

07/11/2011

UA

Thema
Overleg belang sub-analyse gegevens HIV-epidemie in
SAM- gemeenschappen
coördinatie en overleg; afstemming jaarplanning en
oproep
Overleg genitale mutilatie
overleg over gedragsindicatoren bij mensen met hiv
(‘second generation surveillance’)
Voorbereiding haalbaarheidsstudie PATC
Adviseren masterthesis uitwisseling huisarts en ARC in
begeleiding SAM- patiënten met hiv
Opvolging haalbaarheidsstudie PATC

RG 4: Evaluaties van de interventies

4.1 Evaluatie

van

het

projectaanbod

aan

vorming

voor

professionele

intermediairs
Zie punt 3: ‘Promotie van proactief hiv-testen en counselen (PATC) voor SAM bij artsen’; punt 4
‘Adviseren van ARC medewerkers omtrent cultuur sensitieve zorg voor SAM die leven met HIV’;
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punt 5 ‘www.hivsam.be’ en ‘Consultatie van het HIV-SAM Project als adviescentrum’ en punt 6
‘Ronde tafel ‘kwetsbare migranten en seksuele gezondheid’

4.2 Evaluatie

van

het

projectaanbod

aan

vorming

voor

vrijwillige

intermediairs
Zie punt 2 ‘hiv-preventienetwerken’ en punt 3 ‘Training van leiders over het promoten van hivtesten’

4.3 Evaluatie van het aangeboden preventie- en promotiemateriaal
Zie punt 5 ‘Informatie, documentatie en advies’

Resultaatgebied 5: Reisgeneeskunde
Opdracht 5.1
Criteria

Informeren en adviseren van reizigers en reissector
 De inhoud is correct en actueel.
 Het aanbod komt tegemoet aan een behoefte van de doelgroep.
 Doelgroep is tevreden over het aanbod.

Indicatoren



Activiteiten
en mijlpalen

Evaluatie door de administratie van de toegankelijkheid en van het
geactualiseerd zijn van de ITG-website en van de mogelijkheid tot
vraagstelling
 Evaluatie van de tevredenheid in verband met de gekregen
informatie en het advies, bij de bezoekerspopulatie d.m.v. jaarlijkse
enquête
Het informeren, sensibiliseren en adviseren omtrent reizen en
infectieuze aandoeningen (inclusief SOA-HIV preventie) van de
vertrekkende reiziger, via de eigen website (die in 2009 systematisch
bijgewerkt wordt) en via permanent telefonisch reisadvies en van de
reissector via schriftelijke communicatie.
Vijf communicatiemethoden voor het verstrekken van essentiële info
zijn operationeel:
-

-

-

de website van het ITG http://www.itg.be – bevat de essentiële info
voor een goed reisadvies aan de doorsnee reiziger – 24 uur op 24
uur operationeel – wordt permanent geüpdatet (180.000 bezoekers
voor reisinfo in 2011)
het telefonisch reisadvies : het automatisch antwoordsysteem is 24
uur op 24 uur operationeel (>10.000 telefoontjes in 2011), met
mogelijkheid tot doorschakeling naar gespecialiseerde telefonistes
+ dienstdoende arts tijdens de kantooruren
het beantwoorden van vragen per fax of brief door een artsvaccinator van het team
het verstrekken van geïndividualiseerd reisadvies ter plaatse in het
ITG (17.363raadplegingen in 2011)
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-

de handboeken voor de huisarts en de brochures voor het grote
publiek
Deze essentiële info is beschikbaar voor de raadgevende arts en de
vertrekkende en terugkerende reiziger.

Opdracht 5.2

Informeren en adviseren van individuele artsen, artsenkorps, overheid

Criteria





De inhoud is correct en actueel.
Het aanbod komt tegemoet aan een behoefte van de doelgroep.
Doelgroep is tevreden over het aanbod.

Indicatoren

Jaarlijks verslag over de activiteiten op dit vlak, aangevuld met
vaststellingen en aanbevelingen.

Activiteiten
en mijlpalen

1. Het snel en efficiënt informeren en adviseren over de gepaste
houding en maatregelen bij vermoeden van import van sporadische of
epidemische ziekten van de individuele arts, van het artsenkorps en van
de overheid in verband met volksgezondheid. Het spreekt vanzelf dat zo
nodig of bij twijfel onmiddellijk ook contact opgenomen wordt met de
Gezondheidsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap zodat de gepaste
maatregelen kunnen genomen worden.
2. Het begeleiden van terugkerende reizigers, om in een vroeg stadium
te kunnen bijsturen en ernstige morbiditeit of zelfs mortaliteit te
voorkomen.
3. Het informeren en adviseren van individuele artsen, het artsenkorps en
de overheid over preventieve maatregelen in kader van de
reisgeneeskunde.
Er is continu een geneesheer-specialist in inwendige en tropische
ziekten bereikbaar voor vragen van collega-specialisten, collega’shuisartsen, andere instellingen en patiënten.
Deze internist is beschikbaar en bereikbaar overdag tijdens de
kantooruren voor raadpleging maar ook ’s avonds en ’s nachts en
tijdens het weekeinde via GSM en semafoon.
NB. Er wordt een online oefenprogramma ter ondersteuning van de
diagnose van importziekten ter beschikking gesteld van de artsen :
Kabisa-Travel (www.kabisa.be)

PUBLICATIES 2011
Publicaties van de dienst reisadvies/importpathologie in international peer-reviewed journals
Clerinx J, Van Gompel A.
Schistosomiasis in travellers and migrants.
Travel Med Infect Dis. 2011 Jan;9(1):6-24. Epub 2011 Jan 7.
Bottieau E;Vekemans M;Van Gompel A;
Therapy of vector-borne protozoan infections in nonendemic settings
Expert Rev. Anti Infect. Ther. 9(5), (2011)
Croughs M;Van Gompel A;Van den Ende J;
Acute mountain sickness in travelers who consulted a pre-travel clinic
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Journal of Travel Medicine 2011; Volume 18 (Issue 5): 337–343
DOI: 10.1111/j.1708-8305.2011.00537.x
Aerssens A;De Vos D;Pirnay JP;Yansouni C;Clerinx J;Van Gompel A;Soentjens P;
Schistosomiasis in Belgian military personnel returning from the Democratic Republic of Congo
Military Medicine 176, 11:1341, 2011
Bottieau E;Clerinx J;Vlieghe E;Van Esbroeck M;Jacobs J;Van Gompel A;Van den Ende J;
Epidemiology and outcome of Shigella, Salmonella and Campylobacter infections in travellers
returning from the tropics with fever and diarrhoea
Acta Clinica Belgica 2011:66:1 e.v.
Door andere ITG-auteurs verbonden aan de medische diensten:
Demeester RP;Bottieau E;Pini A;Visser LG;Torrus-Tendero D;Wetsteyn JC;Bisoffi Z;Pinazo
MJ;Theunissen C;Van den Ende J;
Prospective multicenter evaluation of the expert system 'KABISA TRAVEL' in diagnosing febrile
illnesses occurring after a stay in the tropics
Journal of Travel Medicine 2011; Volume 18 (Issue 6): 386–394
DOI: 10.1111/j.1708-8305.2011.00566.x
Calleri G, Behrens RH, Schmid ML, Gobbi F, Grobusch MP, Castelli F, Gascon J,
Bisoffi Z, Jelinek T, Caramello P; TropNetEurop.
Collaborators: Atouguia J, Berg A, Clerinx J, Cuadros J, Da Cunha S, Develoux M,
Fry G, Genton B, Gjorup I, Hatz C, Hellgren U, Kern P, Kapaun A, Lucchini A,
Morch K, Munoz J, Myrvang B, Paul M, Puente S, Siikamaki H.
Malaria chemoprophylaxis recommendations for immigrants to Europe, visiting
relatives and friends--a Delphi method study.
Malar J. 2011 May 20;10:137.
Clerinx J;Bottieau E;Wichmann D;Tannich E;Van Esbroeck M;
Acute schistosomiasis in a cluster of travelers from Rwanda: diagnostic contribution of schistosome
DNA detection in serum compared to parasitology and serology
Journal of Travel Medicine 2011; Volume 18 (Issue 6): 367–372
DOI: 10.1111/j.1708-8305.2011.00552.x
Maltha J;Gillet P;Cnops L;Bottieau E;Van Esbroeck M;Bruggeman C;Jacobs J;
Evaluation of the rapid diagnostic test SDFK40 (Pf-pLDH/pan-pLDH) for the diagnosis of malaria in
a non-endemic setting
Malaria Journal 2011, 10:7
Gillet P;Scheirlinck A;Stokx J;De Weggheleire A;Chauque HS;Canhanga OD;Tadeu BT;Mosse
CD;Tiago A;Mabunda S;Bruggeman C;Bottieau E;Jacobs J
Prozone in malaria rapid diagnostics tests: how many cases are missed?
Malaria Journal 2011, 10:166
Philippe Gillet, Jessica Maltha, Veerle Hermans, Raffaella Ravinetto, Cathrien Bruggeman, Jan
Jacobs
Malaria rapid diagnostic kits: quality of packaging, design and labelling of boxes and components
and readability and accuracy of information inserts
Malaria Journal 2011, 10:39
Tom van Gool, Marlies E van Wolfswinkel, Rob Koelewijn, Pieter PAM van Thiel, Jan Jacobs, Jaap J
van Hellemond, Perry JJ van Genderen
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A simple and fast method to exclude high Plasmodium falciparum parasitaemia in travellers with
imported malaria
Malaria Journal 2011, 10:300

Andere publicaties

Syllabus Ninth National Seminar on Travel Medicine “TAILORING PRE-TRAVEL ADVICE TO THE
INDIVIDUAL TRAVELLER” donderdag 17 November 2011
Sodehotel La Woluwe - Brussel
Van Gompel A, editor. Brochure van de consensusvergadering van de Wetenschappelijke
Studiegroep Reisgeneeskunde, 2011 Brussel: Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid.
http://www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/Nconsensus11.pdf
Van Gompel A, Van Meensel B, Lontie M. Chemoprofylaxe van malaria (20ste herwerking).
[Leuven]: [MCH], 2011: 2 pp.

Nationaal Congres - abstract
BVK-SBP 39th Congress
International adoption of Ethiopian children: comparison of data obtained at the Institute of
Tropical Medicine with data from the literature.
Marek Wojciechowski , Alfons Van Gompel
Medewerking aan fiches / adviezen Hoge Gezondheidsraad – vaccinaties
DRAFT
ADVIES
HOGE
GEZONDHEIDSRAAD
betreffende
de
immunogecompromitteerde en chronisch zieke kinderen en volwassenen
AVG 22-02-2012

vaccinatie

van

LEZINGEN Van Gompel A.
Ninth National Seminar on Travel Medicine “TAILORING PRE-TRAVEL ADVICE TO THE
INDIVIDUAL TRAVELLER” donderdag 17 November 2011
Sodehotel La Woluwe - Brussel
- Jet Lag – Pr. F. Van Gompel, ITG Antwerp
- Prevention of Meningococcal Disease in travellers: Polysaccharide Vaccine or Conjugated
Vaccine ? – Pr. B. Vandercam, UCL Brussels & Pr. F. Van Gompel, ITG Antwerp
- Flashes from the 12th International Society of Travel Medicine, Boston 2011 and what’s new
in travel medicine WHO-CDC Prof. F. Van Gompel, - ITG Antwerp – Prof. F. Jacobs, Hôpital
Erasme Brussels
Visiting friends and relatives.
Vereniging der geneesheren oud-studenten UZ- Gent – 06-04-2011
Koorts in de importpathologie door parasitaire aandoeningen
UZ- Gent – november

Overige activiteiten Van Gompel A.
12th Conference of International Society of Travel Medicine Boston 8-12/05/2011
- Member of the CISTM12 Scientific Committee
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-

Chairman session SY05 Symposium State of the Art Treatment of Imported Parasitic
Diseases - Chairs: Frank Bia, United States of America Alfons von Gompel, Belgium

Lezing op de Reismarkt Brugge Maart 2011 – gezond op reis
Lid voorbereidende werkgroep vaccinaties voor de Gezondheidsconferentie rond vaccinaties in
april 2012
- Reviewer en lid van de editorial board van TM&IH (mandaat afgelopen vanaf 2012)
- Co-editor and Reviewer Journal Travel Medicine
Reviewer Acta Clinica, Folia Pharmacotherapeutica & geraadpleegd expert (vaccinaties &
antiparasitaire
middelen) Gecommentarieerd Geneesmiddelen Repertorium 2011– Belgisch Centrum voor
Farmacotherapeutische Informatie (www.bcfi.be) (vermeld in voorwoord p. 2)
- Lid van het expertleescomité van de jaarlijkse uitgave van de WHO “International travel and
health” http://www.who.int/ith/en
- Actieve participant TRAVMED discussion group van de International Society of Travel
Medicine
NB Permanente UPDATE Hand-outs Polikliniek en Dienst Reisadvies – Van Gompel A.
1. Malariapreventie en behandeling. Informatie voor personen die langduring in
malariagebied verblijven.(brochure 11p.) Van Gompel, E. Van den Enden, J. Van den
Ende
2. Basisbrochure voor de reiziger : Gezond op reis (12p.)
3. Reizigersdiarree (versie langdurige avontuurlijke reis) (4p.)
4. Malariabehandeling op zak in geval van nood
5. Reisinfo (malaria en vaccinaties) per (sub)continent :
 India Pakistan Bangladesh Nepal Boetan Birma
 Thailand Maleisie Indonesie Filipijnen Signapore
 China Vietnam Cambodja Laos
 Midden Amerika Caraïben
 Zuid Amerika
 Afrika, Midden en Nabije Oosten
6. Reisapotheek
7. Diepe Veneuze Thrombose op reis
8. Op reis met kinderen
9. Als zwangere op reis
10.Reizen met dieren

Andere uitgaven, waarbij aktief onze medewerking verleend wordt :
1. Gezondheidspaspoort 2011 Omtrent Gezondheid / Question Santé)

www.itg.be – realisaties
1. A. Van Gompel (eindredactie). Update van alle hand-outs & reisadviezen per
continent/land
2. E. van den Enden (eindredactie). Engelstalige cursus tropenziekten (duizenden
pagina’s, met een 1000-tal illustraties). Update 2011. www.itg.be  teaching and
training  distance learning  tropical medicine
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