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Lijst met afkortingen 
 

aids           :       Acquired Immune Deficiency Syndrome 
ARC          :       Aids Referentie Centrum 
CISS  :  Seksuele risico reductie counseling 
hiv   :   Human Immunodeficiency Virus 
ITG            :       Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde 
MVG         :       Ministerie Vlaamse Gemeenschap 
PATC        :       Proactief hiv-testen en counselen 
RG             :       Resultaatgebied 
SAM          :       Subsaharaanse Afrikaanse Migranten 
SRG  :Seksuele en Reproductieve Gezondheid soa
  : Seksueel Overdraagbare Aandoeningen 
VCT           :       Voluntary Counseling and Testing (vrijwillige hiv-tests voorzien 

van Pre- en Posttest Counseling) 
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Samenvatting 
Met  dit  vijf  jarenbeleidsplan  stelt  het  Instituut  voor  Tropische  Geneeskunde 
(ITG) de hoofdlijnen van een wetenschappelijk onderbouwde en kwalitatief 
uitgevoerde promotie van seksuele gezondheid voor de doelgroep van 
Subsaharaanse Afrikaanse migranten (SAM) voor. We zetten nieuwe klemtonen, 
maar  bouwen  ook  voort  op de realisaties  van het HIV-SAM  Project,  dat  sinds 
1996 de hiv-preventie voor de SAM-doelgroep in Vlaanderen verzorgt. 

 
De SAM-gemeenschappen  in Vlaanderen  zijn disproportioneel getroffen door 
hiv/aids. Door een gebrek aan  epidemiologische en sociologische statistieken, is 
een precieze  bepaling  van de hiv-prevalentie  onmogelijk.  Wel kunnen  we met 
enige zekerheid stellen dat de kleine SAM-gemeenschappen  ongeveer één derde 
van alle hiv-diagnoses geregistreerd in Vlaanderen dragen. Vrouwen (61,4%) die 
in  de   reproductieve   leeftijd   via   heteroseksueel contact   (83%)   geïnfecteerd 
worden, vormen de grootste groep. Zorgwekkend is dat de meerderheid (62,5%) 
van seropositieve SAM pas in een gevorderd stadium van de infectie 
gediagnosticeerd worden. In lijn hiermee geven Europese studies aan dat er een 
hoge onderdiagnose is, 2 op 3 van de hiv-geïnfecteerde  SAM, kennen hun status 
niet. Er bestaat, in tegenstelling tot de situatie bij MSM, geen duidelijkheid over de 
gedragsfactoren  die  het  risico  op  een  hiv-infectie  verhogen.  Wel  geeft 
internationaal  onderzoek aan dat steeds meer SAM in het gastland geïnfecteerd 
worden (1 op 4 tot 1 op 3) en niet in hun thuisland, vóór de migratie. Dit toont 
aan dat hiv-preventie in SAM-gemeenschappen belangrijk is voor de 
volksgezondheid. 
De  SAM-gemeenschappen   zijn  naar  nationaliteit,   cultuur,  migratiestatuut   en 
opleidingsniveau uiterst heterogeen en daarnaast sociaal en economisch vaak 
kwetsbaar. Er rust een taboe op seksualiteit, hiv is sterk gestigmatiseerd en er 
ontbreekt  een cultuur  van preventieve medische gezondheidszorg. Met deze 
demografische en socio-antropologische kenmerken moet rekening gehouden 
worden bij interventies in de doelgroep van SAM. 
Het HIV-SAM Project antwoordt hierop door hiv-preventie  te realiseren binnen 
een ruimer  kader van seksuele gezondheidspromotie en cultuursensitief werken. 
Dit is enkel mogelijk door een sterke participatie van de doelgroep, zowel tijdens 
de ontwikkeling als bij de implementatie van interventies. 
In  de  komende  vijf  jaar,  willen  we  schaal  van  deze  implementatie  vergroten. 
Concreet betekent dit dat een achttal sleutelorganisaties uit de gemeenschap 
opgeleid zullen worden om andere Afrikaanse organisaties aan te sturen bij de 
implementatie van hiv-interventies. Ook samenwerkingsverbanden met 
professionele intermediairs moeten het bereik van de hiv-interventies verhogen. 
Al deze interventies zullen wetenschappelijk onderbouwd (volgens het PRECEDE- 
PROCEED model) ontwikkeld, gerealiseerd en geëvalueerd worden. Om de hiv- 
preventienoden van SAM effectief te beantwoorden, zullen er specifieke 
interventies  geïmplementeerd  worden  op  drie  werkvelden:  (1)  positieve 
preventie, (2) promotie van hiv-testen en counselen en (3) stigmareductie, 
promotie van seksuele gezondheid en primaire preventie. 
Door     een     versterkte     focus     op     positieve    preventie     willen     we     de 
zelfzorgcapaciteiten  van seropositieve  SAM en hun partners verhogen door (a) 
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het  realiseren  van  cultuursensitieve zorg.  Dit  zal  gebeuren  via 
(peergefaciliteerde) workshops die zich richten op het omgaan met een hiv- 
diagnose en seksuele en reproductieve gezondheid. Daarnaast zullen we (b) de 
patiëntengroepen ondersteunen om zo de sociale steun voor seropositieve-SAM 
te  versterken.  Ook  zal  (c)  een  seksuele risicoreductie -  interventie  in  de  Aids 
Referentie Centra aangeboden worden, wat moet bijdragen aan het voorkomen 
van nieuwe hiv-infecties. 
We zullen blijvend investeren in de promotie van hiv-testen en counselen, zowel 
op (a) niveau van de gemeenschappen door het laagdrempelig aanbieden van hiv- 
testen als  op  (b)  niveau  van  de  gezondheidszorg  door  proactief  hiv-testen en 
counselen in de medische sector te promoten. 
Omdat  stigmareductie en promotie van de seksuele gezondheid een belangrijke 
randvoorwaarde   is  voor  het  welslagen  van  voorgaande  interventies  en  van 
primaire preventie in het algemeen zullen we ons op niveau van de 
gemeenschappen hierop concentreren. Dit zullen we doen in samenwerking met 
(a) populaire opinie leiders en (b) via nieuwe technologieën. Aanvullend zullen we 
de  (c)  gemeenschappen  blijven  sensibiliseren omtrent  hiv  en  seksuele 
gezondheid. 



8  

 

 

Inleiding en motivatie tot kandidatuur 
Het  HIV-SAM  Project  wil  graag  antwoorden  op  de  oproep  van  het  Vlaams 
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor het sluiten van een 
beheersovereenkomst met een Vlaamse organisatie met terreinwerking van 
seksuele gezondheid bij Subsaharaanse Afrikaanse Migranten (SAM). 
Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) verzorgt, als onderzoek- en 
onderwijsinstelling, sinds 1996 de hiv-preventie voor de SAM-doelgroep in 
Vlaanderen. Dit dankzij verschillende beheersovereenkomsten met het Vlaams 
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.  Het ITG, en  in het bijzonder 
het HIV-SAM Project, zijn daardoor uitgegroeid tot een expertisecentrum op vlak 
van seksuele gezondheid voor SAM. We boekten verschillende belangrijke 
realisaties. Op operationeel niveau verzekerden we een optimale toegang tot de 
doelgroep  waardoor  preventie-  en  promotieactiviteiten  effectief 
geïmplementeerd konden worden. We bouwden klinische capaciteiten uit inzake 
de cultuursensitieve  begeleiding van hiv-positieve  patiënten en het 
cultuursensitief  aanbieden  van  hiv-testen.  Daarenboven  is  onze 
wetenschappelijke   expertise  versterkt,  wat  de  evaluatie  van  interventies  ten 
goede komt. Door deze unieke combinatie van factoren in één instelling, zijn we 
erin geslaagd de SAM-doelgroep  blijvend te sensibiliseren  over het belang van 
hiv en seksuele gezondheid. 
Het ITG geniet  een groot  vertrouwen  bij de SAM-doelgroep.    Het wordt  in de 
gemeenschappen erkend als een medische autoriteit op het gebied van tropische 
geneeskunde. Dit dankzij de goede zorgverlening en de historische banden. 
Cultureel gezien, is deze erkenning uiterst belangrijk, medische aanbevelingen 
moeten van een medische  autoriteit  komen, zeker over een onderwerp  dat zo 
sterk gestigmatiseerd is als hiv. Deze positie verzekert het draagvlak voor hiv- 
preventie interventies, wat een uiterst belangrijke randvoorwaarde is om 
interventies effectief te kunnen implementeren. 
Het ITG heeft met zijn jarenlange wetenschappelijke  expertise op vlak van hiv- 
preventie in Afrika ook een groot voordeel. De kennis, ervaringen en nieuwste 
ontwikkelingen  van  het  Afrikaanse  continent  kunnen  door  constante 
wisselwerking de hiv-interventies in Vlaanderen bijsturen en verbeteren. Dit 
verzekert de effectiviteit en de adequate inzet van middelen.  De ruime ervaring 
van het ITG in het evalueren van programma’s draagt hier ook toe bij. 
Vanuit een beleidsperspectief,  is het belangrijk  de continuïteit  te behouden  en 
verder te bouwen op bereikte realisaties en het verkregen vertrouwen van de 
doelgroep. Dit zullen we doen zonder vernieuwingen  en verschuivingen  uit het 
oog  te  verliezen,  zoals  de  in  dit  beleidsplan  voorgestelde,  versterking  van  de 
‘positieve preventie’. Een multicultureel en interdisciplinair team van artsen, 
psychologen, antropologen en preventiewerkers verzekert deze continuïteit. 
Onze kandidatuur is daarnaast sterk gemotiveerd door onze gedrevenheid om de 
seksuele gezondheid in de kwetsbare doelgroep van SAM te verbeteren. Hiv blijft 
een belangrijk probleem, en we willen ons inzetten om deze terug te dringen. Dit 
met  oog  voor  hun  culturele  en  sociale  noden.  We  kunnen  dit  enkel 
verwezenlijken als we deze complexe problematiek op een wetenschappelijk 
gefundeerde manier en met interdisciplinaire methodieken verder onderzoeken. 
Naast  de implementatie  van preventie-  en promotieactiviteiten,  beschreven  in 
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dit beleidplan, zullen we ons dan ook inspannen om de onderzoekslijn ‘seksuele 
gezondheid van migranten’ verder uit te bouwen. Hiervoor zullen ook andere 
financiële  bronnen  dan voorzien  door deze oproep,  aangetrokken  worden.  Dit 
sluit aan bij de missie van het ITG om onderzoek op het vlak van internationale 
gezondheid (waar de Belgische en Europese migratiecontext deel van uitmaken) 
uit te voeren. 

 
Ter ondersteuning  van onze kandidatuur  doen we een voorstel tot beleidsplan 
voor de komende vijf jaar. Om onze beleidskeuze en voorgestelde interventies te 
motiveren geven wij eerst een beschrijving van de doelgroep en de hiv/soa 
problematiek (deel I). Tegen deze achtergrond, voortbouwend op de ‘lessons 
learned’ van het HIV-SAM Project, worden aanbevelingen gemaakt voor hiv/soa 
preventie en seksuele gezondheidspromotie in de doelgroep van SAM. Deze 
vertalen zich in concrete projectdoelstellingen  en werkprincipes  beschreven  in 
deel II. In deel III gaan we over tot een gedetailleerde beschrijving van de 
voorgestelde  interventies  voor  de  komende  vijf  jaar  (waar  we  telkens 
indicatoren en tijdslijnen aangeven). De voorgestelde interventies passen binnen 
de activiteiten en resultaatsgebieden  gevraagd door het agentschap in het kader 
van de oproep.  Op het einde  van deel III geven we hiervan  een overzicht.  We 
sluiten af, in deel IV, met ons budgetvoorstel. 
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Deel I: Achtergrond 
Om  een  goed  inzicht  te  krijgen  in  de  context  waarbinnen   interventies   ter 
promotie van de seksuele gezondheid en de preventie van hiv en soa moeten 
worden ontwikkeld en geïmplementeerd, gaan we hier dieper in op de SAM- 
gemeenschappen  en  de  problematiek.  We  beschrijven  niet  enkel  de 
demografische aspecten van de gemeenschappen maar gaan ook dieper in op de 
socio-antropologische aspecten die interventies voor de doelgroep vormen en 
kleuren. Vervolgens schetsen we de hiv/soa epidemie in de gemeenschappen op 
basis waarvan we aanbevelingen voor interventies in de komende vijf jaar doen. 

 

 
1. De SAM-gemeenschappen in Vlaanderen 

 

1. 1. Demografische kenmerken 

Een realistische schatting maken van het aantal SAM woonachtig in Vlaanderen 
en hun sociodemografische kenmerken is een problematische oefening. De SAM- 
doelgroep is qua migratiestatuut heterogeen, en dat vertaalt zich in inadequate 
overzichtsstatistieken. Om toch enig inzicht te krijgen in de demografische 
kenmerken van de SAM-gemeenschappen in Vlaanderen, zullen we in deze 
beschrijving verschillende bronnen combineren. Naargelang hun migratiestatuut 
(op basis van N. Parrin, 2006) zijn verschillende gegevens voorhanden: 

 
1.   SAM die een erkend verblijfstatuut in Vlaanderen hebben maar niet de 

Belgische nationaliteit hebben aangevraagd. 
Aangezien zij zijn ingeschreven in het rijksregister van hun gemeente 
zijn van deze groep de meeste gegevens voorhanden (gender, leeftijd, 
woonplaats).  Via Statbel van de F.O.D. Economie,  KMO, Middenstand 
en Energie (het voormalige Nationale Instituut voor de Statistiek) 
kunnen we de specifieke gegevens op datum van 1 januari 2008 van 
deze groep opvragen. 

 
2.   SAM die asiel hebben aangevraagd en hun procedure afwachten 

Sinds 1 februari 1995 werd het wachtregister voor asielaanvragers 
ingevoerd.  Het betekent  dat asielaanvragers  niet langer  opgenomen 
zijn in het rijksregister  van hun gemeente  zolang zij niet het statuut 
van vluchteling of een andere vorm van verblijfsregularisatie hebben 
gekregen. Gegevens over asielaanvragen kunnen bekomen worden bij 
de Dienst Vreemdelingenzaken van de F.O.D. Binnenlandse  zaken. 
Vandaag de dag specificeren zij per jaar en per maand het aantal 
asielaanvragen van volwassenen en van niet-begeleide minderjarigen. 
Enkel de gegevens van 2002 tot 2008 zijn vrij toegankelijk op hun 
website. In 2007 waren cumulatieve gegevens beschikbaar. Toen werd 
een  totaaloverzicht  van  alle  SAM  aanwezig  in  Vlaanderen  gegeven: 
zowel  van zij die ingeschreven  zijn in het rijksregister  als van SAM 
wiens procedure lopende was of die hun beroep afwachtten. Van hen 
kennen we aantal, nationaliteit  en woonplaats  op datum van 7 april 
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2007. Omdat deze cumulatieve gegevens de beste schatting geven van 
het aantal aanwezige SAM en de beste correlatie met de meer 
gedetailleerde   Statbel  databank  geven,  zullen  we  ons  grotendeels 
hierop baseren. 

 
3.   SAM die de Belgische nationaliteit verworven hebben 

Noch de statistieken van Statbel, noch die van Vreemdelingenzaken 
houden rekening met SAM die Belg zijn geworden of met kinderen van 
ingeweken SAM-ouders. Over hen hebben we enkel fragmentarische 
gegevens. Statbel vermeldt dat op 1 januari 2008, 12.9% (of 1.380.323 
individuen) van onze Belgische bevolking, geboren werden in het 
buitenland. Uit het onderzoek van Nicolas Parrin (2006) weten we dat 
meer niet-Europeanen de Belgische nationaliteit verwierven dan 
Europeanen, met als opmerkelijke uitschieters de Congolezen. 

 
4.   SAM in een onwettige situatie die geen verblijfsrecht hebben 

Het  schatten  van  het  aantal  mensen  zonder  wettige 
verblijfsvergunning is een beladen thema. Voor schattingen van het 
minimale aantal mensen zonder wettige verblijfsvergunning  in België 
baseren we ons op een studie besteld door de federale overheid en 
uitgevoerd  door  de  Erasmus  Universiteit  Rotterdam  (Van  Meeteren 
M., van San M. & Engbersen G.) in 2007. Zij stellen het minimum aantal 
tussen de 100.000 en de 110.000. 

 
5.   Personen die voor een korte periode in België verblijven 

Voor sommige SAM is België een transitland naar onder andere het 
Verenigd Koninkrijk. Andere SAM zijn in België met een reisvisum of 
een  studentenvisum.  Van  hen  zijn  geen  specifieke  gegevens 
beschikbaar. 

 
6.   SAM die wel over verblijfsrecht beschikken maar zich niet wensen in 

te schrijven. 
Deze groep is qua aantallen verwaarloosbaar voor onze beschrijving. 
Inschrijving   biedt  immers  aanzienlijke   voordelen,   zoals  de 
mogelijkheid  om  van  voordelen  te  genieten  die  voorbehouden  zijn 
voor geregistreerde inwoners. 

 
Op basis van deze gegevens  trachten  we hieronder  een inzicht  te geven in de 
grootte van onze doelgroep, gender-distributie, leeftijd, land van oorsprong en 
woonplaats. 

 

 
1.1.a.  Aantal SAM in Vlaanderen 

Vanwege de vele ongekende variabelen is het niet aangewezen om een schatting 
te maken van de grootte van onze doelgroep. Wel geven we een overzicht van de 
beschikbare statistische gegevens, ingedeeld naar de hierboven vermelde 
migratiecategorieën. 
Als we enkel kijken naar zij die zijn ingeschreven in het rijksregister (categorie 
1) en zij die in een asielprocedure zitten (categorie 2), waren er op 7 april 2007, 
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64.384  SAM  in  België,  die  6,42%  van  het  totale  aantal  migranten  uitmaken. 
30,5% onder hen of 19.648 individuen woonden in Vlaanderen1. 
Er is ook een groot aantal SAM die de Belgische nationaliteit hebben verworven 
(categorie 3). Hun aantal zou in België kunnen worden geschat op 88.616 (als we 
het percentage SAM in de algemene migrantenpopulatie combineren met de 
gegevens van Statbel). Volgens Nicolas Perrin (2006) is dit geen juiste oefening 
aangezien   het   volgens   hem   overmoedig   is   te  denken   dat   mensen   die   de 
regularisatie aanvragen een weerspiegeling zijn van de onwettig verblijvende 
personen, rekening houdend met het grote aantal mensen dat geen regularisatie 
aanvraagt. Zo zouden de reële cijfers nog iets hoger kunnen liggen, aangezien hij 
stelt dat meer niet-Europeanen de Belgische nationaliteit verwierven dan 
Europeanen, met als opmerkelijke uitschieters de Congolezen. 64% van de 
migranten van Congolese afkomst die wettig in België verblijven, hebben de 
Belgische nationaliteit. Op 1 januari 2005 waren er 38.216 Belgen die bij de 
geboorte  de  Congolese  nationaliteit  hadden.  Andere  Subsaharaanse 
nationaliteiten worden jammer genoeg niet gespecificeerd in zijn onderzoek, 
zodoende kunnen we alleen maar gissen naar het aantal SAM die de Belgische 
nationaliteit heeft. 
Vervolgens  zijn er ook nog de SAM die geen wettige verblijfsvergunningsrecht 
hebben (categorie 4). Minimum 100.000 tot 110.000 mensen zouden zonder een 
wettige  verblijfsvergunning  in België  wonen,  maar  wat  het  exacte  percentage 
SAM onder hen is, is niet geweten. We weten enkel dat volgens schattingen, 
gebaseerd op gegevens uit de politiestatistieken die de 15 belangrijkste 
nationaliteiten aangeven, 2.6% onder hen de Congolese nationaliteit hebben. De 
overige nationaliteiten (32.2% van het totaal) worden niet gespecificeerd, het 
exacte aantal illegale SAM is dus onduidelijk. 

 

 
1.1.b.  Man-vrouw verhouding 

We kennen enkel met zekerheid het geslacht van de kleine groep SAM die 
geregistreerd is in het rijksregister (categorie 1). In deze groep zijn er ongeveer 
even veel vrouwen als mannen (49.5% vrouwen en 50.5% mannen). We hebben 
geen  reden  om  aan  te  nemen  dat  dit  voor  tot  Belg  genaturaliseerde   SAM 
(categorie 3) anders is. Bij SAM zonder wettige verblijfsvergunning (categorie 4) 
is dit  wel  zo,   volgens  de studie  van  de  Erasmus  Universiteit  zouden  in deze 
groep disproportioneel meer mannen zijn. 

 

 
1.1.c. Leeftijd 

Voor een schatting van de gemiddelde leeftijd, geeft Statbel de meest specifieke 
gegevens die van Statbel (categorie 1). Hieruit blijkt dat de populatie SAM die 
ingeschreven is in het rijksregister een relatief jonge populatie is: 86% is onder 
de 45 jaar, en een groot deel is zelfs minderjarig, 22% is onder de 18 jaar. Met 
betrekking tot hiv, waarbij wordt aangenomen dat mensen het grootste risico op 
hiv lopen in de reproductieve leeftijd (15-45 jaar), valt het op dat twee derde 
(67.5%) van onze SAM populatie hiertoe behoort. Met één derde (320 jongeren) 

 
 

1   Deze gegevens zijn in lijn met de gegevens van Statbel. Op 1 januari 2008 waren er 16.295 SAM (of 35.5% 
van het totaal aantal van 45.863 SAM in België) ingeschreven in een Vlaams rijksregister. 
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van de asielaanvragen (categorie 2), ingediend door jongeren die beschouwd 
worden   als   niet-begeleide   minderjarigen,   zet  deze   tendens   van   een  jonge 
populatie   zich   door.   Ook   mensen   zonder   een   wettige   verblijfsvergunning 
(categorie 4) zouden meestal een jeugdige leeftijd hebben. 

 
 
 
 

4000 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

0 

 
 
 
 

 
Vrouwen 

Mannen 

 
 
 
 
 
 

Figuur 1: Distributie naar gender en leeftijd van SAM die ingeschreven  zijn in het rijksregister 
(Statbel) 

 
 

1.1.d.  Nationaliteit 

In Vlaanderen zijn Congolezen het sterkst vertegenwoordigd, met 24,2% van alle 
SAM ingeschreven in het rijksregister (categorie 1) of met een lopende 
asielprocedure (categorie 2). Zij worden gevolgd door de Ghanezen met 10%, de 
Nigerianen met 8,2% en de Kameroenezen (6,7%), de Rwandezen (6,6%) en de 
Angolezen (6.5%). Interessant is dat deze samenstelling verschilt van die van de 
rest van België. Afrikaanse migranten hebben vaak nauwe banden met mensen 
uit hun thuisland of dezelfde etnische groep. Deze banden hebben ook invloed op 
hun keuze van woonplaats. In Vlaanderen zijn de Congolezen goed voor 24,2% 
van de SAM-populatie  maar in Brussel  is twee op vijf een Congolees  (40,7%). 
68,9%  van  alle  Ghanezen  in  België  wonen  dan  weer  in  Vlaanderen  (meer 
specifiek   in   Antwerpen).   Hetzelfde   voor   de   Nigerianen,   65,9%   woont   in 
Vlaanderen 
Het is echter voorbarig om deze procentuele indeling naar nationaliteit naar de 
algemene samenstelling van de doelgroep te extrapoleren. Volgens Parrin (2006) 
zijn  de  gegevens  uit  het  rijksregister  geen  afspiegeling  voor  mensen  zonder 
wettig verblijfsvergunningstatuut  (categorie 4), vooral niet met betrekking tot 
nationaliteit. Aangezien de Congolezen, vanwege de koloniale banden, een oude 
migratiegroep zijn, is het logisch dat zij oververtegenwoordigd  zijn. In de groep 
van  mensen  zonder  wettig  verblijfsvergunningstatuut  vindt  men  vaak 
vluchtelingen uit nieuwe conflictgebieden. 
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A’pen 

 
Lim. 

 
O.-Vl. 

 
Vl. Bra. 

 
W.-Vl. 

Totaal 
Vlaanderen 

DR Congo 1.556 106 711 2.069 321 4.763 

Ghana 1.247 49 443 135 84 1.958 

Nigeria 741 94 267 356 149 1.607 

Kameroen 495 107 243 334 130 1.309 

Rwanda 319 48 323 501 109 1.300 

Angola 521 84 146 246 192 1.189 

Somalië 266 17 178 147 96 704 

Sierra Leone 276 38 84 237 50 685 

Guinea 344 64 83 107 52 650 

Zuid-Afrika 221 25 79 232 31 588 

Burundi 221 26 82 165 36 530 

Togo 265 22 98 65 73 523 

Ivoorkust 192 12 95 134 36 469 

Senegal 327 14 40 62 41 484 

Ethiopië 152 26 85 121 43 427 

Liberia 213 14 49 48 39 363 

Kenia 101 23 31 78 17 250 

Congo- 
Brazzaville 

 

85 
 

32 
 

27 
 

84 
 

14 
 

242 

Andere 631 90 313 413 160 1.607 

Totaal SAM   8.173   891   3.377   5.534   1.673   19.648   

Totaal aantal 
vreemdelingen 

 

135.294 
 

71.768 
 

49.645 
 

73.220 
 

30.365 
 

360.292 

Tabel 1: Indeling  naar nationaliteit  van SAM ingeschreven  in het rijksregister  of wiens 
asielprocedure  loopt (gegevens dienst Vreemdelingenzaken) 

 
 

1.1.e.  Woonplaats 

Enkel  Statbel  (categorie  1)  bevat  precieze  gegevens  over  de  woonplaats  van 
SAM. Daaruit blijkt dat bijna één derde (31,9%) van alle SAM die in Vlaanderen 
geregistreerd  zijn,  in  de  stad  Antwerpen  wonen.  10.6%  in  Gent  en  5.5%  in 
Leuven. De overige SAM wonen vooral in kleinere steden, zoals Mechelen (2.3%), 
Aalst (2,2%), Asse (2%), Kortrijk (1,9%) en Turnhout (1,8%). De studie van de 
Erasmus Universiteit geeft aan dat de meeste mensen zonder wettige 
verblijfsvergunning (categorie 4) in grote steden verblijven. Van asielzoekers 
(categorie 2) kennen we enkel de arrondissementen  waarin ze woonachtig zijn. 
Zo woont 80% van alle SAM in de provincie Antwerpen, in het arrondissement 
Antwerpen (7,9% in het arrondissement Mechelen en 12,1% in Turnhout). 
Redelijkerwijs kunnen we aannemen dat ze zich concentreren in de stad 
Antwerpen. Voor Oost-Vlaanderen kunnen we dezelfde redenering maken, 57% 
woont in het arrondissement Gent en 19,2% in het arrondissement Aalst. In 
Vlaams-Brabant  woont  74%  in het  arrondissement  Halle-Vilvoorde  en slechts 
26% in Leuven. 
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1.2. Sociologisch - antropologische kenmerken 

Een basisvoorwaarde voor het ontwikkelen van effectieve hiv-preventie 
interventies  is socioculturele  relevantie  (Kröner,  2007;  Pulle  et  al. 2004).  Om 
inzicht te krijgen in de sociologische en antropologische kenmerken van de 
doelgroep waarmee interventies rekening dienen te houden, geven we hier een 
bondig overzicht. Dit is enerzijds gebaseerd op de jarenlange expertise van het 
HIV-SAM Project, maar ook onderbouwd met internationale literatuur. 

 

 
1.2.a.  Heterogene groep,  homogeen georganiseerd 

Afrika is geen homogene regio. Subsahara Afrika bestaat uit 48 landen en 
honderden etnische groepen. Deze heterogeniteit is ook zichtbaar in de SAM- 
gemeenschappen  in  Vlaanderen  (Burns  et  al.  2007).  Officieel  zijn  45 
nationaliteiten vertegenwoordigd in Vlaanderen, daarbij komen grote onderlinge 
etnische verschillen. De meeste SAM bewegen zich in een sociaal netwerk dat 
bepaald wordt door nationaliteit en/of etniciteit. Zo verenigen, bijvoorbeeld 
Nigerianen van de Edo bevolkingsgroep zich in de EDO Community Vzw. Deze 
opdeling naar nationaliteit, is een aftekening van het vangnet waarop mensen 
rekenen in de beginfase van hun migratie (sociaal kapitaal genaamd in de 
sociologie2, zie I.1.2.b.). Ook in een latere fase, wanneer ze een stabiel 
migratiestatuut hebben, blijven ze zich in deze netwerken bewegen voor hun 
sociale contacten, het vieren van belangrijke culturele momenten, het vinden van 
huwelijkspartners en dus ook sekspartners. 
SAM   die  naar   België   komen,   zijn  meestal   legalisatiemigranten3.   Velen  zijn 
politieke- of oorlogsmoeilijkheden ontvlucht en hebben daarbij specifieke 
migratietrajecten  afgelegd  die  vaak  trauma’s  hebben  achtergelaten  (Van 
Meeteren, M. 2007). Ook deze achtergrond maakt de groep heterogeen. Zoals uit 
bovenstaande duidelijk werd, zijn sommigen ondertussen gelegaliseerd, anderen 
wachten hun asielprocedure af, anderen zijn illegaal en nog anderen zijn 
ondertussen Belg geworden (zie 1.1.). Dit gaat gepaard met verschillen in 
verblijfsduur en mate van integratie in hun etnische netwerken of de Vlaamse 
gemeenschap. Migratie en integratie zijn immers een voortdurende ervaring 
(Kröner,  2007).  Vaak  zijn  SAM  die  in afwachting  van  hun  asielprocedure  zijn 
tijdens hun eerste jaren in België, sterk afhankelijk van hun op het thuisland 
georiënteerde  sociale  netwerken.  De  steun  van  familie,  kennissen  en 
landgenoten,  is  essentieel  sociaal  kapitaal  voor  een  succesvolle  migratie.  Ze 
rekenen hierop voor onderdak, voeding, kledij en om wegwijs te geraken in hun 
nieuwe gastland. 

 

 
 
 

2  De mate waarin immigranten hun migratiedoelen kunnen realiseren hangt nauw samen met de mate 
waarin zij hulpbronnen als sociaal, cultureel en/of economisch kapitaal kunnen inzetten en mobiliseren 
(Bourdieu, 1989). Het sociaal kapitaal van een individu is de mate waarin ze middelen kunnen verkrijgen 
dankzij hun lidmaatschap van etnische netweken of bredere sociale structuren. Cultureel kapitaal zijn onder 
ander de diploma’s waarover iemand beschikt. Het economisch kapitaal spreekt voor zich, het zijn de 
financiële middelen waarover iemand beschikt. 
3  In de sociologie maakt men een onderscheid in type immigranten onder andere naar hun migratie doel. 
Legalisatie-immigranten hebben als doel een legaal verblijf te realiseren in het gastland, 
investeringsimmigranten willen financieel kapitaal verwerven om te investeren in hun thuisland en tot slot, 
verblijfimmigranten willen een bestaansbasis realiseren voor hun (illegaal) verblijf in hun gastland (Van 
Meeteren M. et al. 2007) 
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Hoewel religiositeit een gemene deler is in de SAM-gemeenschappen,  is het type 
kerk, moskee dat ze bezoeken zeer heterogeen (Chinuoya, 2003). SAM bezoeken 
vaak Vlaamse vestigingen van de kerk die ze in hun thuisland ook aanhingen. Zo 
bezoeken veel Congolezen de Kibangistische kerk. 
Vorige onderzoeken van het HIV-SAM Project en onze jarenlange aanwezigheid 
in  de  gemeenschap  hebben  geleerd  dat  vele  SAM  hoogopgeleid  zijn  in  hun 
thuisland  en  zelden  tot  de  allerarmsten  behoorden.  Hoewel  ze  dit  cultureel 
kapitaal vaak niet optimaal kunnen gebruiken - aangezien Afrikaanse diploma’s 
niet gelijkgesteld zijn met Belgische4 -  bepaalt iemands diploma nog steeds diens 
sociaal aanzien en status in de gemeenschap. Zo geniet een Afrikaanse arts of 
ingenieur het nodige aanzien. Ook de culturele status, bijvoorbeeld lid van een 
Koninklijke Familie of politieke elite, wordt door de gemeenschap met het nodige 
respect behandeld. De groep is dus, naast alle andere verschillen, ook heterogeen 
qua socioculturele status. 

 

 
1.2.b.  Sociaal en economisch kwetsbaar 

Volgens het onderzoek van Van Meeteren zijn Afrikanen veelal legalisatie- 
immigranten. Hun migratiedoel is om gelegaliseerd te worden en dit belemmerd 
hen in hun werkmogelijkheden tijdens hun eerste verblijfsjaren. Zonder legaal 
verblijfsstatuut, dus gedurende de gehele asielprocedure, mogen ze niet werken. 
Er is de optie om zwartwerk te doen, maar velen laten deze links liggen omdat 
dit  strafbaar  is  en  ze  denken  dat  dit  hun  kans  op  een  verblijfvergunning 
vermindert.   Dit  vertaalt  zich  in  sociaal  en  economisch   kwetsbare 
omstandigheden   waarin  ze  de  eerste  jaren  leven.  SAM  kennen  vaak  lange 
perioden van onzekerheid zonder inkomen of huis, met mentale 
gezondheidsproblemen  als mogelijk gevolg. Om aan hun basisnoden tegemoet te 
komen,  doen  ze beroep  op een combinatie  van netwerken.  In de eerste  jaren 
spelen de onthaalcentra een grote rol waar ze terechtkunnen voor onderdak, 
voeding, kleding maar ook voor advies. Het onthaalcentrum  is een belangrijke 
bron  van  informatie  (over  de  maatschappelijke  structuren,  onze 
gezondheidszorg, etc.) en verschaft ook toegang tot andere hulpverlenende 
instanties, waar men ook in latere jaren een beroep op blijft doen. Daarnaast zijn 
er de sociale netwerken van familie, kennissen en landgenoten, en de Kerk. Deze 
twee laatste krijgen vooral in latere jaren een belangrijkere plaats, ze verzorgen 
hun sociale contacten, worden een ontmoetingsplaats  en spelen een belangrijke 
rol bij de inbedding in de samenleving. Interessant is ook dat het uitvoeren van 
vrijwilligerswerk  bij verschillende  vzw’s  belangrijk  zijn voor  SAM,  ze bouwen 
hun sociale contacten rond deze organisaties op, het is voor hen een zekere 
zingeving  en  het  voorziet  in  bepaalde  van  hun  basisbehoeftes  (een  maaltijd, 
kleding en soms wat geld). 

 
 
 
 
 
 

4  Interessant is dat ambachtelijke vaardigheden, die sociaal lager aanzien worden in de gemeenschap, 
gemakkelijker de sociale mobiliteit van een immigrant verwezenlijken. Met universitaire diploma’s kan men 
vaak niet aan de slag omdat ze niet erkend zijn maar ambachtelijke vaardigheden zijn wel geliefd op de 
arbeidsmarkt. Zij hebben meer kans op werk en financiële zekerheid, wat hen in staat stelt om op te 
klimmen op de sociale ladder van het gastland (sociale mobiliteit). 
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1.2.c. Seksuele normen en stigma 

De grote verscheidenheid van de Afrikaanse gemeenschap in België vertaalt zich 
naar een grote diversiteit aan seksuele normen die de taboesfeer en de sterke 
sociale controle met elkaar gemeen hebben. In tegenstelling tot de Westerse 
culturen waarbij het individu centraal staat, komt in Afrikaanse culturen de 
gemeenschap, het collectieve centraal. Een persoon is in eerste plaats lid van een 
gemeenschap, dit bepaalt wie hij/zij is en hoe hij/zij gezien wordt. Als iemand de 
seksuele normen overschrijdt (vb. zwanger zonder getrouwd te zijn of 
homoseksueel gedrag), wordt niet enkel die persoon hierop sociaal afgerekend 
maar ook zijn/haar familie en bij uitbreiding de gehele gemeenschap (in dit geval 
het sociale netwerk waarmee de SAM gelinkt is, Foley, 2005). De familie en 
gemeenschap proberen dit te voorkomen, vandaar de sterke sociale controle op 
seksualiteit. Natuurlijk evolueren visies en bestaat er een groot verschil tussen 
wat mag en wat gebeurt - maar de sterke sociale controle blijft. De gronden voor 
het stigma op hiv situeren zich in deze context. Hiv heeft een sterke connotatie 
van seksuele promiscuïteit: “Hiv is iets voor prostituees, hoerenlopers, ontrouwe 
mannen en losbandige vrouwen” (Foley, 2005). Niemand wil met zulke personen 
geassocieerd worden, vandaar het stigma (Burns et al 2007). De redenering is als 
volgt: “als je niet seksueel promiscue bent, kan je geen hiv krijgen en zullen jij en 
je omgeving niet gestigmatiseerd worden”. Stigma is in die zin een soort sociaal 
controlemiddel (APPGA, 2003). Natuurlijk kan men enkel controleren wat men 
weet. Openlijk praten over seks en seksualiteit is taboe. Het wordt enkel in een 
intieme  sfeer,  vrouwen  onder  vrouwen  en mannen  onder  mannen  besproken. 
Ook kinderen bespreken seks vaak niet met hun ouders, je moet je ouders 
respecteren  en  dus  geen  taboeonderwerpen   mee  bespreken  (Buruani  Yuma, 
1997). Seksuele opvoeding gebeurt volgens de meeste Afrikaanse tradities door 
intermediairs,  bijvoorbeeld  tante  langs  moederskant,  grootvader  langs 
vaderskant.   Zelfs  tussen   partners   ligt  communicatie   over  seks  vaak  in  de 
taboesfeer  en is dan ook minimaal  (Lucas,  2002).  Het  stigma  dat op hiv rust, 
maakt  spreken  over  hiv  en  hiv-preventie   binnen  een  relatie  extra  moeilijk. 
Partners vermijden vaak het onderwerp hiv omdat het als een soort bekentenis 
wordt aanzien: als je erover praat, geef je impliciet toe dat je seksueel promiscue 
bent, dat je meerder partners hebt (gehad) of ontrouw bent (geweest). 
Nog een groter taboe is seks tussen mannen. Hoewel het voorkomt in Afrika, is 
het veel minder geaccepteerd dan in de Westerse cultuur. Bijgevolg zullen 
Afrikaanse mannen die seks hebben met mannen zichzelf vaak niet als 
homoseksueel beschouwen en/of omschrijven. 
Door de taboesfeer en de sociale controle geven mensen vaak sociaal wenselijke 
antwoorden met betrekking tot hun seksualiteit, ook tegenover een hulpverlener 
zoals een arts. Hoewel, veel afhangt van de gesprekspartner, vrouwen zullen 
bijvoorbeeld minder open zijn tegen een man of een jongere minder tegenover 
iemand die veel ouder is. Het feit dat er een cultureel verschil is, kan ook een rol 
spelen. Deze achtergrond, maakt het moeilijk voor de arts om hiv-gerelateerd 
risicogedrag vast te stellen (Foley, 2005). 
Hoewel de meeste SAM slechts één officiële partner hebben, is een tweede vaste 
partner aan de zijlijn (‘un 2ième bureau’ zoals de Congolezen het graag subtiel 
benoemen) niet ongewoon. Niet enkel mannen kunnen naast hun wettige 
echtgenoot een extra partner hebben, ook vrouwen hebben soms twee vaste 
partners. Naast een vaste relatie, hebben velen vaak verschillende losse seksuele 
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contacten.  Zorgwekkend  is  dat  in  de  meeste  gevallen  bij  dit  soort  seksuele 
relaties geen of weinig condooms gebruikt worden (Manirankunda  et al. 2001). 
Het lage condoomgebruik is deels te wijten aan de vele vooroordelen die erover 
bestaan: het voelt niet goed, het is onnatuurlijk, ze hebben gaatjes, ze bevatten 
het   hiv-virus,   enz.   Condooms   worden   ook   geassocieerd   met   ontrouw   en 
meerdere  partners.  Binnen  een  huwelijk  of  vaste  relatie  zijn  condooms  vaak 
taboe omdat ze impliceren  dat één van beide partners  vreemdgaat.  Condooms 
zijn  om  die  reden  vaak  onbespreekbaar:   condoomgebruik  voorstellen  wordt 
vaak gezien als een teken van ontrouw.  Sommige  Afrikaanse  migranten  geven 
aan dat condooms niet altijd beschikbaar zijn en dat ze problemen ervaren met 
het gebruik ervan: ze scheuren, ze zijn te klein, enz. 
In lijn met de sterke invloed van de thuiscultuur op de seksuele normen en 
praktijken van SAM, zijn volgens onze anekdotische evidenties sommige tradities 
nog gangbaar. Zo stoppen vrouwen van bepaalde gemeenschappen5  kruiden en 
andere  substanties  in  hun  vagina  om  ze  droog  en  strak  te  houden,  wat  het 
seksuele plezier zou verhogen. Bepaalde schadelijke seksuele praktijken, zoals 
seksuele genitale mutilatie, komen ook nog steeds voor (www.gams.be). 

 

 
1.2.d.  SAM en preventieve geneeskunde 

Voor vele SAM, draait het de eerste jaren om het kunnen voorzien in eigen 
basisnoden en is gezondheid enkel bijkomstig (Ibrahim et al. 2008)6. SAM zullen 
enkel een arts bezoeken wanneer ze zich ernstig onwel voelen en ze geen enkele 
andere  optie  zien  (Manirankunda  et  al.  2009).  In  elke  andere  omstandigheid 
wordt  een doktersbezoek  beschouwd  als  ‘problemen  zoeken’.  Waarom  je  nog 
meer zorgen op de hals halen, als je je gezond voelt, moet je geen medische 
problemen zoeken. Bovendien is een doktersbezoek een onnodige uitgave op het 
krappe budget van migranten. Ook kan je onnodig in de problemen komen als je 
papieren niet in orde zijn. 
Deze   attitude   van  ‘strictly   emergency   health   seeking   behaviour’   heeft   zijn 
oorsprong  in  de  ervaringen  van  SAM  in  hun  thuisland  (Manirankunda  et  al. 
2009). Het is ongebruikelijk voor Afrikanen om regelmatig een arts te bezoeken 
omdat in vele Afrikaanse landen geneeskunde duur is, een slechte reputatie heeft 
(“je gaat er enkel heen om te sterven”) en ziekenhuizen afgelegen zijn. Bij ziekte 
doen  SAM  eerst  aan  zelfdiagnose   en  zelfhulp   of  nemen   medicatie   van  de 
apotheek.  Indien  dit  niet  helpt,  consulteren  ze  een  traditionele   healer,  een 
priester en/of een medische arts afhankelijk van hun inschatting van de ziekte. 
Natuurlijk is gezondheid zeer belangrijk voor SAM, alleen houdt gezond zijn niet 
enkel in dat je medisch gezond bent maar ook sociaal en cultureel. Maar SAM 
kennen niet de traditie van preventieve  gezondheidszorg  zoals wij die kennen, 
voor hen is preventie vaak verbonden aan het respecteren van sociale, culturele 
en religieuze  normen.  Deze  attitude  is een van de redenen  waarom  SAM  zich 
vaak te laat laten testen op hiv (Manirankunda et al. 2009). 
Ondanks de afwezigheid van een medische preventiecultuur, wordt de arts wel 
hoog gewaardeerd  en als autoriteit  aanzien. Hij wordt gerespecteerd  voor zijn 

 

 
5  Komt voor bij volkeren in Kameroen, Ghana (de Akan), Nigeria, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Kenia, Zuid- 
Afrika en DRCongo (Vangroenweghe, 1997) 
6  Dit indiceert dat SAM die medisch opgevolgd voor hiv/aids geen ‘gezondheidstouristen’ zijn zoals vaak 
wordt gesuggereerd (NAT, 2008) 
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kennis en dient met het nodige ontzag behandeld te worden. Daarom is het voor 
SAM ook onnatuurlijk om zelf aan een arts te vragen bepaalde medische 
onderzoeken te laten uitvoeren. Ook zo met betrekking tot hiv-testen: “De dokter 
weet wat het beste is, hij zal je wel een hiv-test voorstellen als hij dit nodig acht. Dat 
moet je niet zelf vragen”. 
Tenslotte     is     het     voor     SAM     belangrijk     dat     boodschappen     omtrent 
gezondheidszorg van een medische autoriteit komen (Pulle et al., 2004). Enkel 
iemand  die  met  kennis  van  zaken  spreekt,  zoals  een  arts,  kan  aanbevelingen 
doen betreffende gezondheidzorg (Lucas, 2002), zeker in het geval van gevoelige 
gezondheidsonderwerpen als hiv en seksuele gezondheid. Het is in het kader 
hiervan dat het HIV-SAM Project er van in het begin voor gekozen heeft om met 
Afrikaanse artsen aan gezondheidspromotie te doen. Ook de inbedding van het 
project in het Instituut voor Tropische Geneeskunde  is in die optiek ideaal. Het 
ITG is een erkende en bekende (vaak zelfs ook in hun thuisland) autoriteit. 

 

 
 
 

2. Hiv/soa  in de SAM-gemeenschappen 
 

2.1. Aantal SAM die leven met hiv 

De problematiek van een accurate beschrijving van de doelgroep uit zich ook in 
de beschrijving van de hiv-epidemie in de SAM-gemeenschappen. Voor de 
beschrijving van SAM die leven met hiv gebruiken we de op aanvraag verkregen 
gegevens van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid, specifieke 
gegevens   over  de  SAM-groep   ontbreken   immers   in  het  jaarlijkse 
epidemiologische  rapport. Ook bij deze gegevens zijn er enkele kanttekeningen 
te  maken.  Zo  ontbreken  de  nationaliteitsgegevens   van  26%  van  de  nieuwe 
patiënten (Sasse, 2010) waardoor het onzeker is tot welke groep zij horen.  Het 
registratiesysteem is ook niet eenduidig, het is niet geweten of artsen bij hun 
registratie van nieuwe patiënten het land van herkomst van de patiënt opgeven 
of de huidige nationaliteit (met betrekking tot de Congolezen zou dit een 
onderschatting van het aantal Congolezen die leven met hiv kunnen betekenen). 

 
De  algemene   hiv-epidemie   in  Afrika   vertaalt   zich  in  een  verhoogde   hiv  - 
prevalentie bij de SAM-gemeenschappen  in België. 33,4% van alle hiv-diagnoses 
werd  sinds  het  begin  van  de  epidemie  bij  SAM  (6.684  personen)  vastgesteld. 
Belgen maken 29,6% van alle diagnoses uit (5.914 personen). Als we enkel de 
gegevens gebruiken van patiënten wier nationaliteit gekend is, loopt het aantal 
op tot 45,1% bij SAM en 40% bij de Belgen. In andere West-Europese landen is 
er  een  gelijkaardig   epidemiologisch   patroon:   gemiddeld  is  één  op  vijf  hiv- 
patiënten  (20,90%)  van  Afrikaanse  origine  (35,4%  zijn  autochtonen  en  voor 
34% van de patiënten ontbreken gegevens over de origine) (EuroHIV, 2007). Het 
is  niet  mogelijk  op  basis  van  deze  gegevens  een  prevalentie   te  berekenen 
aangezien er weinig zekerheid bestaat over de grootte van de algemene SAM- 
populatie, de nationaliteitsgegevens  ontbreken voor 26% van de hiv-positieven 
en er een sterke onderdiagnose is van het aantal hiv-infecties (zie II.2.1.d.). 
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Figuur 2: Distributie hiv patiënten in België naar afkomst (WIV) 

 
In Vlaanderen  werden  er tussen  2000  en  2009  932  nieuwe  hiv-diagnoses  bij 
SAM vastgesteld. De meerderheid onder hen werden in het ARC van het Instituut 
voor  Tropische  Geneeskunde  opgevolgd.  Zo  werden  in  2007,  67  van  de  87 
nieuwe diagnoses bij SAM in Vlaanderen opgevolgd door het ARC-ITG; in 2008 
waren dit er 51 van de 78 en in 2009, 57 van de 101. In totaal worden er 530 hiv- 
patiënten   van  SAM   afkomst   opgevolgd   op  het   ITG,   28,4%   van   de  gehele 
populatie. Voor de evolutie van het aantal SAM in de totale patiëntenpopulatie 
van het ARC-ITG zie tabel 3 ( zie I. 2.1.d). 

 

 
Hiv-prevalentie 
Het is verleidelijk om op basis van deze gegevens de hiv-prevalentie in de SAM- 
gemeenschappen  in Vlaanderen  te berekenen.  Wij weerhouden  ons echter van 
een dergelijke  schatting  omdat het wetenschappelijke  relevantie  mist. Er 
ontbreken immers verschillende gegevens die essentieel zijn om tot een goede 
prevalentie te komen: 

•       Er bestaat geen duidelijkheid over de grootte van de gemeenschap, vooral 
de gegevens over SAM zonder wettige verblijfsvergunning  en SAM met de 
Belgische nationaliteit zijn summier 

•       Voor 26% van de hiv-patiënten ontbreken nationaliteitsgegevens 

•       Er is ook een onduidelijkheid over het registratiesysteem van hiv-patiënten. 
Het  is niet  geweten  of het  land  van herkomst  of de huidige  nationaliteit 
(‘genaturaliseerde’ Belgen) geregistreerd wordt. 

•       De   SAM-populatie   is   zeer   mobiel:   hiv-positieve   SAM   kunnen   nog   in 
Vlaanderen verblijven, kunnen al teruggekeerd zijn naar hun thuisland of in 
naar een ander Europees land geëmigreerd zijn. Dit wordt nergens 
geregistreerd. 

•       Internationale studies geven aan dat er een hoge onderdiagnose is. Twee op 
drie tot vier op vijf van de positieve SAM kent zijn status niet. Indien dit 
gelijkaardig is in Vlaanderen, is de prevalentie veel hoger. 
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Het HIV-SAM Project onderstreept dan ook de nood aan een prevalentiestudie. 
Inzicht in de prevalentie en de kenmerken van de epidemie is immers essentieel 
om preventie zo effectief mogelijk te maken (UNAIDS). 

 

 
2.1.a.  Een jong en vrouwelijk gezicht 

Ongeveer  3 op 5 hiv-patiënten  van SAM-afkomst  zijn  vrouwen  (61.4%  tussen 
2000   en   2009   in   Vlaanderen).   Daarnaast   wordt   de   meerderheid   van   de 
Afrikanen, zowel mannen als vrouwen gediagnosticeerd in hun reproductieve 
leeftijd, van 25 tot 39 jaar. Daarbij is het opvallend dat vrouwen jonger 
gediagnosticeerd worden, in de leeftijdsgroep van 15 tot 29 jaar is 3 op 4 een 
vrouw. In de oudere  leeftijdsgroep  is het aandeel  mannen groter. Deze 
bevindingen zijn in lijn met het vrouwelijke gezicht van de hiv-epidemie op het 
Afrikaanse   continent   (UNAIDS,   2009).   Wat   een   gevolg   is   van   de   grotere 
biologische en sociale kwetsbaarheid van vrouwen. 
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Figuur 3: Distributie hiv-patiënten  van SAM-afkomst naar sekse en leeftijd bij diagnose, sinds het 
begin van de epidemie in 1985 (WIV) 

 

 
2.1.b.  Heteroseksuele transmissie 

Evenals op het Afrikaanse continent (UNAIDS,2009), is de hiv-epidemie in de 
Afrikaanse  gemeenschappen  in Vlaanderen  een heteroseksuele  epidemie.  83% 
(of 774 individuen tussen 2000-2009) werd geïnfecteerd door heteroseksueel 
contact. 3,4% werd van moeder op kind besmet, 3,9% door een transfusie, 2,5% 
via homoseksueel of biseksueel contact en 5% via intraveneus druggebruik. Van 
de  overige  7,6%  ontbreken  gegevens  over  de  transmissieroute.  Daarmee  zijn 
SAM, binnen de groep van heteroseksuelen die leven met hiv, het sterkst 
vertegenwoordigd (Sasse, 2010). Internationaal is er op gebied van hiv-preventie 
steeds   meer  aandacht   voor  de  verborgen   groep   van  MSM   van  Afrikaanse 
afkomst. Hoewel het percentage iets hoger zou kunnen liggen vanwege 
onderrapportering (zie 1.2.c. het stigma op homoseksualiteit), is de groep in 
Vlaanderen momenteel een relatief kleine subgroep. De evolutie hiervan zal in de 
toekomst nauw opgevolgd worden. 
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2.1.c. Origine van hiv-positieve SAM 

Een op drie van de nieuwe diagnoses wordt gesteld bij SAM afkomstig uit de 
Democratische Republiek Congo of Kameroen. Als we de origine van de hiv- 
positieve SAM vergelijken met het aantal individuen in hun respectievelijke 
gemeenschappen, kunnen we stellen dat hiv bij de Congolezen   proportioneel 
minder voorkomt. Dit is in lijn met de hiv-prevalentie in Congo. De Kameroenese, 
Rwandese en Burundese gemeenschappen, zijn proportioneel harder getroffen. 

 
Nationaliteit SAM die leven met hiv SAM in Vlaanderen 

 Aantal   %   Aantal   %   

DRC Congo 125 16,05% 4.763 24,24% 

Kameroen 124 15,92% 1.309 6,66% 

Rwanda 67 8,60% 1.300 6,62% 

Nigeria 60 7,70% 1.607 8,18% 

Ghana 56 7,19% 1.958 9,97% 

Burundi 39 5,01% 530 2,70% 

Ivoorkust 28 3,59% 469 2,39% 

Angola 26 3,34% 1.189 6,05% 

Ethiopië 23 2,95% 427 2,17% 

Guinea 22 2,82% 650 3,31% 

Nationaliteit ongekend 49 6,29%   

Andere 160 20,54% 5.446 27,72% 

  Totaal   779   100%   19.648   100%   

Tabel  2:  Distributie  hiv-patiënten  van  SAM-afkomst  in  Vlaanderen  naar  land  voor  oorsprong, 
data 2002 tot 2009 (WIV). Rechter kolom: Distributie  Afrikaanse  migranten  in Vlaanderen  naar 
land van oorsprong (dienst Vreemdelingenzaken 2007) 

 

 
2.1.d.  Hoge onderdiagnose en late diagnose 

Net zoals in andere Europese landen (Burns et al. 2001, Chee et al. 2005, Boyd et 
al. 2005, HPA, 2008), wordt de hiv-diagnose  bij Afrikaanse  migranten  vaker in 
een gevorderd stadium van infectie gesteld7  dan bij de autochtone bevolking. 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 veel hoger was, respectievelijk 
80,4% en 81,5% van de SAM-patiënten ontving de diagnose te laat. Ongeveer de 
helft kreeg hun hiv-diagnose  zelfs in een vergevorderd  stadium van infectie. In 
2009 kreeg 47,5% en in 2010 48,1% van de SAM-patiënten zijn diagnose bij een 
CD4-telling onder de 200/ml of een AIDS definiërende infectie . 

 

 
 

7  Waar vroeger één definitie, late presentatie, werd gebruikt wordt tegenwoordig de opdeling gemaakt 
tussen late presentatie en diagnose in een vergevorderd stadium van hiv-infectie. Men spreekt over late 
presentatie wanneer een patiënt zich aanbiedt voor zorg met een CD4 telling van 350/ml of een 
opportunistische infectie die AIDS indiceert (onafhankelijk van de CD4 telling). Over presentatie in een 
geavanceerd stadium van infectie spreekt men wanneer de CD4 telling onder de 200/ml ligt of er AIDS is 
vastgesteld (Antinori A. et al. 2010). 
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Jaar Origine Aantal patiënten 
(% van totale ITG populatie) 

<200CD4cell/µl  * <350CD4cells/µl 
** 

2007 SAM 530 (29.2%) 48,5% 79.9% 

Belg 846 (55.3%) 35.5% 72.3 

2008 SAM 483 (26.3%) 49.1% 82.% 

Belg 964 (52.5%) 33.8% 69.8% 

 
2009 

SAM 530 (28.7%) 47.5% 80.4% 

Belg 1037 (56.2%) 33.2% 69.1% 

 
2010 

SAM 567 (28,3%) 48,1% 81,5% 

Belg 964 (52.5%) 32.3% 69.9% 

Tabel 3: Overzicht per origine, late presentatie voor diagnose bij hiv-patiënten   op het ARC-ITG 
( *diagnose in een vergevorderd stadium van hiv infectie; ** late hiv-diagnose) 

 
Deze tendens is zorgwekkend voor de volksgezondheid (Hamers FF et al, 2006). 
Een late diagnose hypothekeert immers een tijdige medische en psychosociale 
opvolging voor de patiënt en zijn/haar partner(s), vergroot het risico op 
voorwaartse transmissie van hiv en verhoogt de kosten aan gezondheidszorg 
(Krenz HB et al. 2004). Zo heeft onderzoek uitgewezen dat wanneer men de 
behandeling start met een lage CD4 de levensverwachting daalt (Carter, 2008) 
De  tendens  van  late  diagnose  hangt  samen  met  een  hoge  onderdiagnose.  Op 
niveau  van  Europa  wordt  algemeen  verondersteld  dat  ongeveer  een  op  drie 
mensen die leven met hiv niet op de hoogte is van hun status (Hamers FF et al, 
2006). Volgens een studie uit het Verenigd Koninkrijk, kennen twee op drie SAM 
hun positieve status niet (Sadler KE et al. 2007). Een studie uit Nederland maakt 
gewag van vier op vijf (Stolte et al. 2003). Deze bevindingen vertalen zich in een 
onderschatting van de hiv-prevalentie in de SAM-gemeenschappen (zie 2.1.). 

 

 
2.1.e.  Diagnostisch testen 

De meeste nieuwe hiv-diagnoses gebeuren in het kader van een prenatale check- 
up,  preoperatieve   check-up  of  naar  aanleiding   van  medische  indicaties.  De 
meeste SAM zijn passieve testers (71%), d.w.z. dat ze zich enkel laten testen als 
een arts het voorstelt. Vele SAM hebben zich nog nooit laten testen, slechts 27% 
van de mannen heeft ooit een test ondergaan. Bij de vrouwen is dit hoger, 47%, 
vooral  omdat  zij  systematisch  getest  worden  in  de  zwangerschap  (Stolte  et 
al.2003). Enkel 10% van de SAM die zich ooit had laten testen, vroegen ‘actief’ 
zelf naar een test. De overige 19% liet zich testen om administratieve  redenen 
(in het kader van werk, afsluiten  verzekering,  e.d.). Deze lage hiv-test opname 
heeft socioculturele redenen zowel langs de kant van de SAM patiënt als van de 
arts. In de beslissing zich al dan niet op hiv te laten testen, maken Afrikanen vaak 
andere afwegingen dan artsen. Afrikanen vragen hun arts vaak zelf niet om een 
hiv-test omdat ze bang zijn voor de resultaten; voor hen betekent een positieve 
diagnose  een  snelle  dood,  sociale  uitsluiting  (stigma)  en  deportatie 
(Manirankunda et al. 2009. Bovendien kennen ze geen cultuur van preventieve 
gezondheid en is het ook cultureel ongepast een arts zelf om een test te vragen, 
Afrikanen willen de autoriteit van de arts niet in vraag stellen (zie 1.2.d.). Artsen 
willen  dan  weer  niet  discriminerend  overkomen  en  testen  daarom  vooral  op 
vraag  van de  patiënt  of bij ernstige  medische  indicaties  (diagnostisch  testen), 
vaak in een laat stadium van infectie. Intussen worden vele diagnoses gemist. 
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2.1.f. Onduidelijke gedragsfactoren 

“Know your epidemic, know your response”. Met deze slagzin geeft UNAIDS  aan 
dat het  belangrijk  is om  een epidemie  goed  te monitoren,  om  hier  preventief 
goed op te kunnen inspelen. Naast de sociodemografische kenmerken (zie 
hierboven: leeftijd, gender, afkomst en transmissieroute) is het belangrijk om 
inzicht  te  krijgen  in  gedragsfactoren  die  een  verhoogd  risico  inhouden.  Welk 
gedrag  het risico  op hiv  bij SAM  verhoogt,  is echter  onduidelijk8.  Een 
grootschalige  studie uit het Verenigd Koninkrijk bleek hierover geen uitsluitsel 
te  geven  (Sadler,  2007)  en  ook  een  oude  studie  (uit  2001)  van  het  HIV-SAM 
Project onthulde geen significante factoren9. Een belangrijke reden waarom deze 
gedragsfactoren   ongekend  zijn,  is  de  sociale  controle  op  seksualiteit  die  in 
studies  leidt  tot  sociaal  wenselijke  antwoorden  (zie  I.1.2.c.)  (Plummer  et  al. 
2004). Momenteel hanteert men als criterium: afkomst uit een hoog endemisch 
land, verhoogt het risico op een hiv-besmetting (Sasse, 2010). Men gaat er vanuit 
dat  mensen  al  geïnfecteerd  zijn  wanneer  ze  aankomen  in  hun  gastland.  Uit 
nieuwe studies blijkt dat deze veronderstelling bijgestuurd moet worden, tussen 
één vierde en één derde van de Afrikaanse migranten heeft zijn/haar hiv-infectie 
in Europa opgelopen en niet in het thuisland (Burns et al, 2009; Saracino et al. 
2008).    Tegen    deze    achtergrond    wordt    het    belang    van    kennis    inzake 
gedragsfactoren die het risico op hiv verhogen aangescherpt. Om effectieve en 
gerichte preventieboodschappen te brengen is het essentieel te weten welk 
risicogedrag  we moeten  aanspreken.  Om gedragsgerelateerde  interventies  (zie 
deel III) te onderbouwen, kunnen we volgende werkhypotheses hanteren: het 
voorkommen  van gelijktijdige  relaties  (‘concurrency’),  attitudes  rond  - en ook 
reële problemen met - condoomgebruik, het hiv-gerelateerd stigma en een 
verhoogde  prevalentie  van  hiv  in  een  beperkte  groep  die  vooral  onderling 
seksuele contacten heeft, verhogen het risico in de SAM doelgroep.    Bijkomende 
studies hierover zijn essentieel om de hypotheses te bevestigen of te verwerpen. 

 

 
2.2. Soa in de SAM-gemeenschappen 

Over de prevalentie van soa in de SAM-gemeenschappen ontbreken eveneens 
eenduidige gegevens. Om een beeld te scheppen, combineren we hieronder 
verschillende  bronnen.  Volgens  het  laatste  rapport  van  het  Belgische 
peilnetwerk werden in 2006, 9% van alle soa-diagnoses  (605 in totaal) gesteld 
bij Afrikanen10  (Defraye & Sasse. 2007). Gegevens van Helpcenter-ITG geven een 
hoger beeld van de prevalentie van soa in de SAM-gemeenschappen. In 2010 
consulteerden 181 SAM het Helpcenter. In deze groep werden 14 chlamydia 
infecties (20% van het totaal) vastgesteld, 5 chronische Hepatitis B - infecties11 

en 1 gonorroe  infectie.  Samengevat  hadden  één op tien (of zelfs 11%) van de 
SAM die Helpcenter consulteerden een soa. Ook tijdens ons “Testen op locatie”- 
project diagnosticeerden we bij 9% van de deelnemers een actieve soa (HIV-SAM 
Project & Helpcenter-ITG, 2010). 

 
 

8 Voor de andere groep met een hoge prevalentie, mannen die seks hebben met mannen, zijn deze 
gedragsfactoren wel gekend (Vanden Berghe et al., 2011 ) 
9  Meerdere partners, geen condoomgebruik en onbeschermde seks op vakantie in het thuisland, geven een 
verhogen het risico op een hiv-besmetting maar deze factoren zijn niet significant. 
10 Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen Subsaharaans Afrikaanse migranten en Noord- Afrikanen 
11 Hepatitis B wordt echter niet enkel door seksueel contact overgedragen. 
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3. ‘Lessons learned’ en aanbevelingen 

Bovenstaande beschrijving is gebaseerd op epidemiologische gegevens, de 
literatuur en de jarenlange expertise van het HIV-SAM Project. In de voorbije 15 
jaar hebben we belangrijke resultaten geboekt, maar stonden we ook voor een 
aantal knelpunten  en uitdagingen12.  Bij het plannen van nieuwe interventies  is 
het belangrijk om deze ‘lessons learned’ niet uit het oog te verliezen. We willen 
onze ervaringen daarom hier samenvatten en op basis daarvan inhoudelijke en 
methodologische aanbevelingen  beschrijven voor toekomstige interventies. 

 
Primaire hiv-preventie 
Op vlak van de primaire preventie zijn we erin geslaagd de doelgroep - ondanks 
het  grote  stigma  op  hiv  en  het  taboe  op  seksualiteit  -  te  sensibiliseren.  We 
hebben grote delen van de SAM-gemeenschap kunnen sensibiliseren voor de 
hiv/aids problematiek en een draagvlak kunnen creëren voor verschillende 
interventies omtrent hiv preventie en seksuele gezondheidspromotie. Om dit te 
bereiken, werkten we met verschillende zelfhulporganisaties (socio-culturele 
verenigingen en kerkengemeenschappen) en verschillende vertegenwoordigers 
van deze organisaties. Samen met hen hebben we de hiv-preventienetwerken 
opgericht,  wier  leden  bij  hun  achterban  (kleinschalige)   preventieactiviteiten 
(zoals condoomdistributie, informatie en sensibilisatie) opzetten. 
Knelpunten   waren   vooral   de   heterogene   SAM-gemeenschappen    bij   elkaar 
brengen,  het blijvend  verzekeren  van het vrijwilligersbestand,  en het bereiken 
van degenen met de grootste preventienoden. De reorganisatie van de 
terreinactiviteiten (werken met sleutelorganisaties in plaats van de 
preventienetwerken) 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, is er nog steeds weinig ‘vraag naar hiv- 
preventie’13.  De  sociaaleconomische   kwetsbaarheid  van  de  doelgroep  en  het 
grote  stigma  dat  hiv  rust  maakt  dat  SAM  in  eerste  instantie  afkerig  staan 
tegenover hiv-preventie (Kröner, 2007; Lucas, 2002). Dit maakt participatief 
werken met de gemeenschappen extra belangrijk voor het creëren van een 
draagvlak voor interventies. 

 
Promotie van hiv-testen 
Sinds  2007  ligt  de  focus  van  het  HIV-SAM  Project  op  het  promoten  van  hiv- 
testen.  Dit  met  als  doel  de  hoge  onderdiagnose  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 brengen14. Op basis hiervan hebben we 
cultuursensitief   informatiemateriaalvoor   de  SAM-doelgroep15     ontwikkeld   en 

 
 

12 Voor een gedetailleerde beschrijving van onze prestaties verwijzen we naar onze jaarverslagen 
13 In analogie met UNAIDS: ‘creating a demand for prevention’ 
14  Deze werden wetenschappelijk gecommuniceerd in Manirankunda et al. 2009 en 2009.2 en gevalideerd 
door UNAIDS (HIV this week http://hivthisweek.unaids.org/posts/407) 
15 De brochure ‘Take an HIV test. Take care of your health’ is op de website van Aids Action Europe een van 
de meest gedownloade. 

http://hivthisweek.unaids.org/posts/407)
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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 waren de zeer arbeidsintensieve werkwijze16  en 
moeilijkheden om de hoogrisicogroepen te bereiken. De drempels verder blijven 
verlagen (bijvoorbeeld door het gebruik van speekseltest-kits) en bijkomende 
stigmareducerende  maatregelen moeten in de toekomst helpen deze knelpunten 
weg te werken. 

 
Cultuursensitieve zorg 
In  samenwerking  met  hiv-positieve  Afrikanen  werden  sinds  2000 
patiëntengroepen opgericht die lotgenotencontact en psychologische steun 
verlenen.  Daarnaast  werd  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 hiv-positieve  SAM centraal staat, werd door 
het HIV-SAM Project ontwikkeld en verdeeld. 
Grootste  knelpunt  hierbij  was steeds   het grote  stigma  dat op hiv rust, en de 
verinnerlijking daarvan (zelfstigma).  Dit vormt de belangrijkste barrière voor de 
toegang tot het lotgenotencontact  en de sociale steun. In de toekomst willen we 
dit  aanpakken   door  versterkt   stigmareducerend   te  werken  in  de 
gemeenschappen en de  focus op ‘positieve preventie’ te leggen. 

 

De hierboven beschreven ‘lessons learned’ , samen met de epidemiologische 
gegevens  en kenmerken  van de  doelgroep,  vertalen  zich  naar  volgende 
actiepunten voor hiv/soa preventie en seksuele gezondheidspromotie: 

 

Inhoudelijke aanbevelingen 

• Onderdiagnose  en  late  diagnose  zijn  een  groot  probleem,  het  is  daarom 
belangrijk om blijvend hiv-testen te promoten zowel in de gemeenschappen 
als in de gezondheidszorg 

• Er is een grote groep hiv-positieven  van SAM-afkomst  die gekend  zijn en 
opgevolgd worden door de ARC’s. Het is belangrijk hen en hun partners te 
begeleiden in het omgaan met hiv en reductie van transmissierisico’s om 
nieuwe infecties te voorkomen 

• Stigma is een grote barrière voor preventie op alle niveaus. Het is belangrijk 
de stigmatiserende attitude aan te pakken op gemeenschapsniveau. 
Aangezien  stigma  zijn  oorsprong  vindt  in  de  seksuele  normen,  dient  dit 
hand in hand te gaan met seksuele gezondheidspromotie 

• Er  zijn  nog  veel  lacunes  in  de  kennis  over  de  hiv-epidemie  in  de  SAM- 
gemeenschappen in Vlaanderen. Er zijn voortdurende inspanningen om 
inzicht te verwerven in de kenmerken van de epidemie essentieel om 
preventie zo effectief mogelijk te maken (zie ‘onderzoeksnoden’ beneden). 

 

 
http://www.aidsactioneurope.org/index.php?id=125&no_cache=1&tx_windpublications_pi1[search]=1&tx_ 
windpublications_pi1[search_target]=7 
16   Het pilootproject ‘hiv/soa testen in  gemeenschapssettings’ werd met bijkomende steun van  de Stad 
Antwerpen en provincie Antwerpen gefinancierd. 

http://www.aidsactioneurope.org/index.php?id=125&amp;no_cache=1&amp;tx_windpublications_pi1
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Methodologische aanbevelingen 

•       De  SAM-doelgroep  is  uiterst  heterogeen.  Participatief  en  cultuursensitief 
werken is nodig om de gehele doelgroep zo goed mogelijk te bereiken en 
een antwoord te bieden op de culturele verschillen. 

•       Hiv  is  sterk  gestigmatiseerd,   boodschappen   over  hiv-preventie   dienen 
daarom  gedragen  te  worden  door  de  gemeenschappen   (ownership)  en 
vanuit een medische autoriteit verspreid worden (Pulle et al., 2004; Lucas, 
2002). 

•       De grote meerderheid van SAM wonen in grootsteden (zo woont bijna één 
derde van de SAM in de stad Antwerpen). Concentreren op die regio’s zal de 
grootste impact hebben. 

•       De doelgroep is sociaal en economisch kwetsbaar maar vaak goed ingebed, 
probeer de doelgroep daarom langs deze verschillende ankerpunten te 
bereiken  door  te  werken  met  Afrikaanse  organisaties,      kerken, 
onthaalcentra en laagdrempelige medische diensten. 

 

 
 

Aanbevelingen voor onderzoek 
In de geest van de UNAIDS visie ‘know your epidemic, know your response’ volgen 
hier de onderzoeksvragen die op termijn dienen beantwoord te worden om hiv- 
preventie gerichter en effectiever uit te voeren: 

 

• Bepalen  van  de  hiv-prevalentie   in  de  SAM-gemeenschappen,   inclusief 

bepalen van de proportie van SAM die leven met hiv zonder hun status te 
kennen. 

�  Onderschrijft  het  belang  van  interventies  die  hiv-testen 
promoten, zowel vrijwillig hiv-testen als proactief hiv-testen 
�  Geeft aan op welke subgroepen van SAM en settings men zich 
specifiek moet richten om mensen tijdig te kunnen diagnosticeren, 
te behandelen, en om voorwaartse hiv infecties te voorkomen 

• Onderzoek   naar   gemiste   hiv-diagnose   kansen,   met   andere   woorden 
hoeveel late diagnoses (en hiv-transmissies)  kunnen worden voorkomen 
indien hiv vroeger opgespoord kan worden? 

� Dit zou de proportie van laattijdige en ongediagnosticeerde  hiv- 
infecties kunnen verlagen 

• Waar lopen SAM een hiv-infectie op (met andere woorden: gebeurde de 
hiv transmissie in hun thuisland of in België)? 

� Geeft een indicatie van de preventieboodschappen 
�  Geeft  aan  welke  testfaciliteiten/dienstverleners  die  in  eerste 
instantie  dienen gesensibiliseerd  te worden  omtrent  proactief  hiv- 
testen en counselen (met andere woorden: moeten we ons eerst 
richten tot de onthaalcentra waar recente migranten worden 
opgevangen   of  tot  huisartsen   die  SAM,  die  al  langer  in  België 
verblijven, medisch opvolgen). 

 

• Bepalen  van  gedragsfactoren  die  een  verhoogd  hiv  transmissie  risico 

inhouden: 
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� Maakt het mogelijk om doelgerichte preventieboodschappen  aan 
te bieden: ‘preventie op maat’ om mensen in het reduceren van 
seksueel risicogedrag te steunen. 
� Maakt een gerichte risico-inschatting en counseling mogelijk. 

• Stigma onderzoek 
� Verhoogd het inzicht in de barrières die overwonnen dienen te 
worden bij alle interventies omtrent hiv-preventie en promotie van 
de seksuele gezondheid (risicogedrag, hiv-testen en counselen) en 
verhoogd de levenskwaliteit van mensen die met hiv leven. 
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Deel II. Missie en werkprincipes 
Voor  we  overgaan  tot  het  beschrijven  van  de  interventies  die  wij  voor  de 
komende  vijf jaar voorstellen,  willen we ingaan op de werkprincipes  waaraan 
deze zullen voldoen  en welke  overkoepelende  doelstellingen  ze zullen dienen. 
Deze zijn opgesteld op basis van de aanbevelingen uit deel I naar voren kwamen 
(zie I.3.). 

 

 
1. Projectdoelstellingen 
Verbeteren van de seksuele gezondheid en de prevalentie van hiv en soa in de 
SAM-gemeenschappen reduceren door middel van: 

1) Positieve  preventie:  SAM,  die  leven  met  hiv,  na  hun  diagnose 
cultuursensitief opvangen, begeleiden en in hun preventiegedrag steunen 

2)   Promotie van hiv-testen en counselen: verhogen van het aantal SAM die 
hun   status   kennen   en   hen   steunen   in   de   zorg   voor   hun   seksuele 
gezondheid 

3)   Stigmareductie,   promotie   van   de   seksuele   gezondheid   en   primaire 
preventie:   de  attitude   in  de  gemeenschappen   ten  opzichte   van  hiv, 
seksuele gezondheid en hiv-testen verbeteren 

 

 
 
 

2. Werkprincipes 
Om de projectdoelstellingen te verwezenlijken hanteert het HIV-SAM Project vijf 
werkprincipes.  Deze  zijn  gebaseerd  op  de  demografische  en  socio- 
antropologische kenmerken van de doelgroep en van de hiv/soa epidemie en de 
daarop gebaseerde aanbevelingen en actiepunten (zie deel I, punt 1 & 2). Omdat 
deze werkprincipes  de vorm van onze activiteiten (zie deel III) bepalen, willen 
we ze hier graag conceptualiseren en definiëren. 

 

 
2.1. Seksuele gezondheid 

De algemene doelstelling van het HIV-SAM Project is het promoten van seksuele 
gezondheid   en  de   preventie   van   hiv/aids   en   andere   soa   bij   SAM   die   in 
Vlaanderen  wonen.  Deze  specificeert  nadrukkelijk  dat  hiv  en  soa  preventie 
binnen   het   ruimere   kader   van   de   seksuele   gezondheidspromotie   dient   te 
gebeuren. Over de exacte definitie van seksuele gezondheid bestaat er vandaag 
de dag geen consensus. Internationale organisaties hanteren verschillende 
definities en referentiekaders, maar één van de meest algemeen aanvaarde is de 
‘werkdefinitie’ van de Wereldgezondheidsorganisatie: 

“Sexual health is a state of physical, emotional, mental and social well-being in 
relation  to sexuality; it  is not merely the absence of disease, dysfunction or 
infirmity. Sexual health requires a positive and respectful approach to sexuality 
and sexual relationships, as well as the possibility of having pleasurable and 
safe sexual experiences, free of coercion, discrimination and violence.” (WGO, 
2002) 
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Eenvoudiger   gedefinieerd,   kunnen  we  onder  seksuele  gezondheid   verstaan: 
“Sexual health is the enjoyment of sexual activity of one’s choice, without causing 
suffering, physical or mental harm” (Greenhouse, 1995). Tijdens de ‘International 
Conference  on  Population  and  Development’  in  1994  in  Cairo  werd  voor  het 
eerst een wetenschappelijke consensus bereikt over de intrinsieke link tussen 
reproductieve   en  seksuele   gezondheid   (UNFPA,   1996).   Daarmee   werd   het 
voorheen  nauwe  accent  op  reproductieve  gezondheid  verruimd  naar 
seksualiteit. Tijdens de conferentie werd ook het belang van universele toegang 
tot SRG-diensten en het universeel recht op SRG benadrukt. Ondanks deze 
erkenning bestaat er tot op vandaag de dag internationaal geen consensus over 
een  definitie  van  seksuele  gezondheid,  enkel  werkdefinities,  volgens 
internationale  richtlijnen  (WHO/UNDP/UNFPA/  World Bank, 2010) omvat 
seksuele gezondheid volgende domeinen: 

• Hiv/aids en andere soa infecties, inclusief infecties van de reproductieve 
organen en gerelateerde kankers en infertiliteit 

• Ongeplande zwangerschappen en abortus 

• Seksuele disfuncties 

• Seksueel geweld 

• Schadelijke seksuele praktijken (zoals besnijding of genitale mutilatie). 

Het HIV-SAM  Project  begrijpt  seksuele  gezondheid  en het promoten  ervan als 
een  uitbreiding  van  het  nauwere  richtpunt  op  ziektepreventie.   Hiv  en  soa- 
preventie zal dus niet als een geïsoleerd onderwerp aan bod komen, maar in de 
context van bovenvermelde onderwerpen geplaatst worden met aandacht voor 
culturele specificiteiten (zie 2.3.). Ook seksuele rechten zijn een belangrijk 
referentiekader voor alle onze interventies en activiteiten. 

 

 
 

2.2. Genderspecifiek werken 

Vertrekkend  vanuit  het  referentiekader  van  seksuele  gezondheid,  zoals  hier 
boven  beschreven,  is  het  vanzelfsprekend  dat  er  aandacht  moet  zijn  voor  de 
gender-dimensie.  Vrouwen   en   mannen   beleven   seksualiteit   op   een   andere 
manier, hun noden en behoeften i.v.m. seksuele gezondheid en seksuele 
gezondheidspromotie verschillen dan ook van elkaar. Seksuele 
gezondheidspromotie   moet   trachten   gelijke   kansen   voor   beide   genders   te 
creëren  met interventies  die voldoen  aan hun specifieke  noden.  Langs  de ene 
kant willen we met onze interventies vrouwen motiveren en ondersteunen  om 
hun preventiebehoeftes te kunnen realiseren. Langs de andere kant willen we 
mannen  sensibiliseren  en  ondersteunen  om  hun  verantwoordelijkheid 
betreffende seksuele gezondheid op te nemen. Dit vergt een genderspecifieke 
aanpak  die  verschillende  strategieën  aan  bod  laat  komen:  zo  nemen  mannen 
vaak   grotere   risico’s   ten   opzichte   van   hun   gezondheid   dan   vrouwen,   ze 
gebruiken  meer  alcohol,  roken  meer,  hebben  minder  gezonde 
voedingsgewoontes,  hebben een hogere waarschijnlijkheid  om soa’s op te lopen 
of een ongeval te krijgen. Mannen raadplegen een huisarts ook minder vaak dan 
vrouwen en hebben minder aandacht voor preventieve gezondheidszorg  (Royal 
College of General Practitioners, 2006). Preventieve interventies moeten met al 
deze genderspecifieke verschillen rekening houden. 
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2.3. Cultuursensitieve en gemeenschapsgerichte aanpak 

“Sexual health is a state of physical, emotional, mental and social well-being in 
relation to sexuality…” De invulling  hiervan  is niet enkel  genderspecifiek  maar 
ook cultuur specifiek. De seksuele normen van een gemeenschap bepalen wat 
aanvaardbaar is en wat niet en wat dus het subjectieve ‘welzijn met betrekking 
tot  seksualiteit’  inhoud  (zie  1.2.c).  Aangezien  de  SAM-gemeenschap  in 
Vlaanderen  heterogeen  is,  bestaat  hier  geen  eenduidige  perceptie  tegenover. 
Toch is het essentieel dat interventies sociocultureel relevant zijn om effectief te 
zijn (Pulle et al. 2004;  Kröner,  2007).  Om in te spelen op deze diversiteit  aan 
noden   van   de   verschillende   SAM-gemeenschappen,    hanteert   het   HIV-SAM 
Project een gemeenschapsgerichte  aanpak. De vertegenwoordigers  van de SAM- 
gemeenschappen zullen actief betrokken worden bij de ontwikkeling van 
interventies  én de implementatie  ervan.  Deze  aanpak  verzekerd  dat de 
interventies steeds cultuursensitief zijn. Deze participatieve manier van werken 
is een van de onderliggende principes van het PRECEDE-PROCEED model dat het 
theoretische kader vormt voor de interventies van het HIV-SAM Project. 

 

 
2.4. Wetenschappelijk onderbouwd: PRECEDE-PROCEED Model 

Het   HIV-SAM   Project   verbindt   zich   ertoe   om   hun   hiv   en   soa   preventie- 
interventies te kaderen binnen het promoten van seksuele gezondheid met 
aandacht voor gender en culturele specificiteit. Dit willen we bekomen door 
wetenschappelijk  onderbouwd  te  werken,  d.w.z.  projectstrategieën  en 
interventies naar internationale maatstaven. 

De doelstellingen van het project betekenen dat we gedragsveranderingen willen 
bewerkstelligen.  We willen dat SAM hun gedrag aanpassen zodat hun risico op 
hiv-infectie verminderd wordt, we willen dat ze zich laten testen op hiv, enz. Om 
een interventie te plannen die het mogelijk maakt om dit soort 
gedragsveranderingen aan te moedigen, moeten we het antwoord op twee 
essentiële  vragen hebben:  (1) Hoe verklaren  we iemands gedragsverandering? 
(2) Hoe vertalen we deze kennis naar effectieve interventies? 

In  de  literatuur  worden  verschillende,  op  wetenschappelijke  evidentie 
gebaseerde, sociaalpsychologische  modellen gehanteerd om gedragsverandering 
en effectiviteit  van interventies  te verklaren.  Sommigen  werden specifiek voor 
hiv-preventie ontwikkeld, anderen voor algemene gezondheidsbevordering. De 
meeste van deze theoretische modellen verklaren gedragsverandering op het 
niveau van de persoon17. Andere theorieën stellen dat gedragsveranderingen 
bewerkstelligd worden door interacties tussen personen dus op het intra- 
persoonlijke niveau18. Nog andere theorieën richten zich op het 
gemeenschapsniveau19  en structurele niveau20 om veranderingen in gedrag te 
verklaren. De meeste van deze modellen houden echter geen of weinig rekening 

 
17  Voorbeelden van individuele verklaringstheoriën zijn: ‘Health Belief Model’(Becker, 1974; Rosenstock, 
1974), de ‘Theory of Reasoned Action’ (Ajzen & Fishbein, 1980), het ‘Information-Motivation-Behavioral 
Skills Model (Fisher & Fisher, 1993), en het ‘Stages of Change Model’ (Prochaska et al, 1992). 
18   Voorbeelden van inter-personele verklaringstheorieën zijn: de ‘Social Cognitive Theory (Bandura, 1986) 
en de Social Support/Social Network Theory (Chrsitakis & Fowler, 2008). 
19  Een voorbeeld van een gemeenschapsverklaringstheorie is de ‘diffusion of innovation theory’; (Rogers, 
2003) 
20  Voorbeelden van structurele verklaringstheoriën zijn: de ‘Theory of Gender and Power’ (Connell, 1987) 
en de ‘Social Ecological Model for Health Promotion’ (Bronfenbrenner, 1979). 
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met de culturele aspecten van gezondheid en gedrag (Wilson & Miller, 2003). 
Vooral de link tussen cultuur en gezondheidsgedrag wordt door de meeste 
theorieën  niet expliciet  gelegd, hoewel  cultuur de seksuele  normen  bepaalt  en 
het stigma op hiv verklaart (zie1.2.c.). Hetzelfde geldt voor de perceptie van 
gezondheidzorg  en het gebruik ervan (zie 1.2.d.). Ondanks de bewezen invloed 
van cultuur op gezondheidsgedrag,  zijn de meeste modellen vanuit een Westers 
denkpatroon  ontwikkeld  en  er  is  weinig  gekend  over  hun  toepasbaarheid  in 
andere culturen en al helemaal niet bij migranten.  Daarom kiezen we voor het 
HIV-SAM Project niet één specifiek model als theoretische basis dat 
gedragsverandering verklaart, maar opteren we voor het integreren van 
verschillende factoren. Hiv-preventie interventies voor SAM moeten niet enkel 
persoonsgebonden factoren aanspreken maar ook structurele om effectief te zijn. 
Ze moeten zich richten op factoren die de persoon zelf controleert (zoals kennis, 
attitude  en  motivatie,  ideeën  en  percepties  van  normen,  persoonlijke 
vaardigheden   en   communicatievaardigheden).    Daarnaast,   moeten   de 
interventies  ook  inwerken  op  factoren  op  structureel  niveau,  die  de 
kwetsbaarheid  van mensen  ten opzichte  van hun eigen (seksuele)  gezondheid 
sterk beïnvloeden, maar die ze zelf niet kunnen controleren. Hiertoe behoren 
economische, sociale en, organisatorische factoren (toegankelijkheid van de 
gezondheidsdiensten, kwaliteit van dienstverlening), beleidsmatige en politieke 
factoren   (wetten   i.v.m.  gezondheidszorg:   bijvoorbeeld   voor  mensen   zonder 
wettig  verblijfsstatuut,  of  personen  met  hiv  beschermen  tegen  discriminatie). 
Deze structurele randvoorwaarden  zijn bijzonder belangrijk voor een sociaal en 
economisch zo kwetsbare groep als SAM (zie 1.2.b.). 

Onder   andere   omwille   van   deze   complexe   interactie   tussen   verschillende 
niveaus, kiezen we voor het PRECEDE-PROCEED model (Green & Kreuter, 2005) 
als theoretische kader. Dit multidimensionele model gaat ervan uit dat 
gezondheidsgedrag meervoudige oorzaken heeft en dat verschillende niveaus 
moeten  worden  aangesproken  om  gedrag  te  veranderen.  Hierbij  wordt 
bijzondere aandacht besteed aan omgevingsfactoren. 

Het PRECEDE-PROCEED model zal het HIV-SAM Project een wetenschappelijke 
omkadering bieden om op systematische manier interventies te ontwikkelen en 
te evalueren. Concreet zullen daarbij de stappen, systematisch aangegeven in 
onderstaande figuur, gevolgd worden: 
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Figuur 4: Schematische overzicht PRECEDE-PROCEED Model (Green&Kreuter  2005) 

 

 

Zoals de figuur toont, beschrijft het model een interventiecyclus. Deze geeft aan 
welke kennis men over sociale (fase 1), epidemiologische (fase 2), educatieve en 
ecologische (fase 3), en organisatorische/beleidsmatige factoren (fase 4) dient te 
verzamelen om adequaat een interventie te kunnen plannen. Op basis van deze 
PRECEDE fase wordt de interventie ontwikkeld. Deze concentreert zich op het 
beïnvloeden  van  drie  types  van  factoren.  Vooreerst  de  ‘predisposing factors’, 
zoals kennis, attitude, normen en waarden. Een interventie wil ook de ‘enabling 
factors’ veranderen, ze tracht persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen, evenals 
de toegankelijkheid  van diensten  te verhogen  en een bevorderende  omgeving 
(zoals cultuursensitieve dienstverlening) mogelijk te maken. Ten derde wordt er 
aandacht besteed aan, ‘reinforcing factors’, namelijk motivatie tot 
gedragsverandering  verhogen door het onderstrepen  van het persoonlijke 
voordeel van een gedragsverandering.  Eens de interventie ontwikkeld is, wordt 
ze geïmplementeerd (fase 5) en geëvalueerd, (in de PROCEED-fase). Omdat 
preventienoden  en -behoeften  constant  veranderen  en preventiemiddelen 
efficiënt besteed dienen te worden, is evaluatie een uiterst belangrijk onderdeel 
van elke interventie. Het is belangrijk te weten of de doelstellingen van een 
interventie  bereikt  werden,  of er  bijgestuurd  en  verbeterd  moet  worden.  Het 
model geeft aan welke evaluatiestappen  er idealiter gezet dienen te worden om 
de effectiviteit te kunnen meten. Zo dienen een procesevaluatie (beschrijvend, op 
niveau van de implementatie, fase 6), een impactevaluatie (op niveau van gedrag, 
fase 7) en een outcome-evaluatie (op niveau van gezondheidswinsten, fase 8) 
uitgevoerd te worden. De bevindingen hiervan starten een nieuwe 
interventiecyclus. In het gehele PRECEDE-PROCEED  proces is participatie van de 
doelgroep   een   belangrijk   onderliggend   principe.   Leden   van   de   doelgroep 
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betrekken bij zowel de planning als de implementatie en evaluatie van de 
interventies, zou tot zelfredzaamheid van de doelgroep leiden. 

Daar de middelen  van het HIV-SAM  Project  beperkt  zijn, biedt  het model  een 
extra nuttig kader. Naargelang  de al beschikbare  gegevens  (zoals 
epidemiologische en sociale gegevens), kan het model in verschillende fasen 
opgestart worden. Zo kan men bijvoorbeeld  in fase 3 opstarten wanneer we al 
over een sociale (fase 1) en epidemiologische analyse (fase 2) beschikken. Het 
model  is  ook  flexibel  in  die  zin  dat  evaluatie  op  specifieke  gedragsaspecten 
gericht  kan  worden,  zoals  hiv-testgedrag  of  seksuele  risicoreductie.  De 
PROCEED-fase verloopt volgens een oplopende evaluatie intensiteit en dus 
oplopende evidentie voor effectiviteit.  Bij budgettaire beperkingen kunnen dus 
verschillende  niveaus van evaluatie  worden nagestreefd.  Zo zullen bij het HIV- 
SAM Project alle activiteiten procesmatig worden geëvalueerd. De specifieke 
indicatoren die we meten vermelden we telkens bij de beschrijving van de 
interventies  (zie deel III). Ze zullen in de jaarverslagen  gerapporteerd  worden. 
Op langere termijn, streven we ernaar om waar mogelijk en onder voorbehoud 
dat meer middelen kunnen worden aangetrokken,  aanvullend impactevaluaties 
en outcome-evaluaties uit te voeren. We achten dit noodzakelijk omdat begrijpen 
welke factoren bijdragen aan de effectiviteit van interventies belangrijk in de 
langetermijnvisie  op hiv-preventie  voor de doelgroep.  Deze focus op ‘evaluatie 
om de effectiviteit te verhogen’ komt overeen met een internationale trend en de 
onderzoeksthema’s  van de afdeling ‘HIV/SOA epidemiologie-  en bestrijding’ die 
het HIV-SAM Project beheert. Deze afdeling heeft een grote expertise opgebouwd 
in het toepassen van verschillende evaluatiemethodes op hiv- 
bestrijdingsprogramma’s  en dit op internationale schaal. 

 

 
 

2.5. Schaalvergroting en samenwerkingsverbanden 

Zoals hierboven beschreven, volgt het HIV-SAM Project de visie dat men op 
verschillende niveaus dient in te grijpen om seksuele gezondheid te promoten en 
gedrag  te  veranderen.  Men  dient  niet  enkel  te  werken  op  het  niveau  van  het 
individu maar ook op intrapersoonlijk, structureel en gemeenschapsniveau. Door 
verschillende doelgroepen intensief te betrekken bij interventies kan dit bereikt 
worden. Nieuw is dat we in de komende vijf jaar willen streven naar 
schaalvergroting met betrekking tot de implementatie van interventies. Door de 
doelgroepen, in het bijzonder deze van de gemeenschappen, meer 
verantwoordelijkheid  te geven voor de implementatie van de terreinactiviteiten 
willen we de gemeenschappen ‘empoweren’ en de reikwijdte van het project 
verhogen. Het is een gradueel proces, dat met de nodige training, intensieve 
opvolging en ondersteuning moet worden aangevat. 

 
1.   Hiv-patiënten van SAM-afkomst en hun partners: Een nieuw element van 

dit  vijfjarenplan   is  de  versterkte   toespitsing   op  positieve   preventie. 
Wanneer men de zelfredzaamheid van SAM die leven met hiv en hun 
partners (in de mate dat ze bereikt kunnen worden) kan versterken in het 
zorg dragen voor hun gezondheid, zijn ze een belangrijke actor in de 
preventie van hiv (zie deel III.1.). Deze doelgroep is goed bereikbaar via 
het netwerk van ARC’s. 
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2.   Afrikaanse   gemeenschappen:   Om  zowel  het  bereik  van  het  HIV-SAM 
Project te verhogen als de implementatie te versterken, zullen we in de 
toekomst kiezen voor een nauwere samenwerking met 8 
sleutelorganisaties21.  In  de  drie  provincies  waar  de  meeste  SAM 
woonachtig zijn (zie 1.1.e.) - Antwerpen, Vlaams Brabant en Oost- 
Vlaanderen   -   worden   respectievelijk   3,   2   en   3   sleutelorganisaties 
benoemd. Deze organisaties die elk hun specifieke achterban en bereik 
hebben, zullen het aanspreekpunt voor hiv-preventieactiviteiten zijn. De 
organisaties  zullen  een  engagementsverklaring  onderschrijven,  een 
training krijgen en intensief opgevolgd worden door het HIV-SAM Project. 
Door te werken met sleutelorganisaties willen we aan schaalvergroting 
doen. 

 
3.  Religieuze   leiders:   De   meeste   SAM   zijn   aangesloten   bij   een 

kerkgemeenschap (zie I.1.2.a.). Deze gemeenschappen vormen een grote 
steun voor vele SAM, niet enkel spiritueel maar ook sociaal en economisch 
(zie I.1.2.b.). De religieuze  leiders van deze kerken hebben dan ook een 
grote autoriteit. Omdat hun attitude ten opzichte van hiv, hiv-patiënten, 
seksuele  gezondheid  en hiv-testen  een grote  invloed  heeft op de 
kerkgangers   werkt  het  HIV-SAM  Project  sinds  enkele  jaren  met  hen 
samen. In de komende vijf jaar zullen deze partnerschappen versterkt en 
uitgebreid worden, vooral met het oog op het promoten van hiv-testen en 
stigmareductie. 

 
4. Zorgverstrekkers op het terrein van hiv: In het kader van zowel de 

interventies op vlak van positieve preventie als die op vlak van 
laagdrempelig hiv-testen, zullen we met zorgverstrekkers  samenwerken, 
die uitsluitend of voornamelijk rond hiv werken. In het bijzonder, zijn dit 
de Aids Referentie Centra (ARC) en het Helpcenter-ITG. 

 
5. Laagdrempelige    gezondheidszorgfaciliteiten    en   eerstelijnsgezond- 

heidszorg: Medische en niet-medische zorgverstrekkers zullen voor de 
specifieke problematiek van proactief hiv-testen en counselen en seksuele 
gezondheid van SAM gesensibiliseerd worden (Dokters van de Wereld, de 
Wijkgezondheidscentra,  Geneeskunde voor het Volk, de opvangcentra van 
Fedasil, het Rode Kruis en grootstedelijke ziekenhuizen en huisartsen). 
Waar mogelijk zullen we hiervoor een beroep doen op koepelorganisaties. 

 
6.   Sensoa: Met Sensoa als overkoepelende expertiseorganisatie op vlak van 

seksuele gezondheid en hiv in Vlaanderen, zullen we de bestaande 
samenwerkingsverbanden  verder zetten. Deze houdt volgende elementen 
in22: 
• Op elkaar afstemmen van activiteiten door jaarlijks bespreken van de 

jaarplannen. 
 

21 Deze structurering zal het samenwerken met de hiv-preventienetwerken vervangen. Alle organisaties en 
leiders betrokken bij de huidige hiv-preventienetwerken zullen in deze nieuwe structuur opgaan. 
22  De grote lijnen van de samenwerking werden met de directie van Sensoa, het afdelingshoofd van de 
HIV/SOA  bestrijding en  controle-eenheid van  het  ITG  en  de  coördinator van  het  HIV-SAM  Project  op 
20/01/2011 besproken. Een verslag van deze vergadering is beschikbaar en werd door beide organisaties 
bevestigd. Sensoa kreeg inzage in dit vijfjarenplan en heeft hierop feedback gegeven. 
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• Informeren over vastgestelde tendensen in de eigen doelgroep 

• Doorgeven van kennis en expertise op verzoek (vb. feedback geven op 
preventiemateriaal) 

• Informeren over bijscholingen en andere evenementen 

• Gezamenlijk   organiseren   van  activiteiten   (vb.   patiëntenweekends, 
jaarlijkse vormingsactiviteiten, activiteiten met beleidsrelevantie) 

• Door samenwerking rond volgende onderwerpen,   promotie proactief 
hiv-tests  en  counselen  in  asielcentra  en  interventies  rond  seksuele 
risicoreductie 

 
7.   Organisatie met terreinwerking gericht op de doelgroep van sekswerkers: 

Voor sekswerkers in de regio Antwerpen en Oost-Vlaanderen van SAM- 
afkomst (circa 12% van de huidige clientèle van Gh@pro in Antwerpen), 
is ook de afstemming van onze activiteiten op die van deze 
terreinorganisatie relevant. We wensen dan ook de 
samenwerkingsverbanden   in  de  toekomst   te  versterken.   Deze  zal  in 
eerste instantie volgende werkpunten omvatten23: 

• Op elkaar afstemmen van activiteiten door overleg 

• Informeren over vastgestelde tendensen in de eigen doelgroep 

• Doorgeven van kennis en expertise op verzoek (vb. advies geven bij de 
ontwikkeling van cultuurspecifiek preventiemateriaal) 

• Informeren over bijscholingen en andere evenementen 

• Doorgeven  van  cultuursensitief  informatiemateriaal  en 
ondersteunend preventiemateriaal, ontwikkeld door het HIV-SAM 
Project (bijvoorbeeld cultuursensitieve counseling handleiding voor 
PATC) 

• Het  oriënteren  van  sekswerkers  naar  cultuurspecifieke  zorg  (zoals 
patiëntengroep Muungano) indien aangewezen. 

 
8.   SIDAIDS  Migrant  (Siréas):  Met  Sidaids,  de  Waalse  organisatie  die  zich 

richt op hiv-preventie in de doelgroep van allochtonen zullen we onze 
samenwerking voorzetten. Net als bij de andere partners zal deze 
voornamelijk volgende punten omvatten: 
• Op elkaar afstemmen van activiteiten door overleg 

• Informeren over vastgestelde tendensen in eigen doelgroep 

• Doorgeven van kennis en expertise op verzoek 

• Informeren over bijscholingen en andere evenementen 

• Doorgeven van cultuursensitief informatiemateriaal en 
ondersteunend preventiemateriaal 

 
9. WIV:    De    samenwerking    met    het    Wetenschappelijk   Instituut 

Volksgezondheid (WIV)  zullen  we  de  komende  jaren  verder  zetten.  We 
zullen deel uitmaken van de werkgroepen die beogen meetbare 
gedragsindicatoren (migranten, mensen die leven met hiv) op te stellen. 

 
 
 

23  De grote lijnen van de samenwerking werden met de directie van de huidige convenanthouder 
(Gh@apro), en de coördinator van het HIVSAM project op 15/03/2011 besproken. Een verslag van deze 
vergadering is beschikbaar en werd door beide organisaties bevestigd. 
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Deel III: Projectactiviteiten in de komende 5 jaar 
 

 
In overeenstemming met de drie projectdoelstellingen zijn de activiteiten die we 
voor de komende 5 jaar voorstellen, opgedeeld in drie werkvelden. Binnen deze 
drie   werkvelden   (1)   positieve   preventie;   (2)   promotie   van   hiv-testen   en 
counselen en (3) primaire preventie en promotie van de seksuele gezondheid; 
worden telkens verschillende interventies voorgesteld. De keuze voor deze 
interventies  is gebaseerd  op de toepassing  van het PRECEDE-PROCEED  model 
(zie 2.4.). 

 

 
1. Positieve preventie 
Bij elke hiv-transmissie - die door seksuele overdracht gebeurt - zijn er twee 
personen  betrokken:  een  persoon  die  hiv-geïnfecteerd  is  (al  dan  niet  op  de 
hoogte van zijn of haar hiv-status) en een seksuele partner die nog niet besmet is 
met  hiv.  De  hiv-transmissie  gebeurt  dan  door  serodiscordante  seksuele 
contacten. Mensen, die waarschijnlijk  serodiscordante  seks zullen hebben, 
bereiken met preventieboodschappen is essentieel in een doelgerichte hiv- 
preventie  aanpak (Sigma Research/African  Policy Network/NAHIP,  2008). 
Vandaar  dat  we  ons  in  de  komende  vijf  jaar  willen  toeleggen  op  positieve 
preventie. 
Positieve  preventie  of effectieve  preventie,  op maat gemaakt van de doelgroep 
van hiv-positieve personen (die hun status al kennen) en hun seksuele partners 
heeft potentieel een grote impact op het aantal nieuwe hiv-infecties  bij SAM en 
de  algemene   populatie   (bijvoorbeeld   in  serodiscordante   koppels,  waar  een 
partner autochtoon is of een andere, niet Subsaharaanse Afrikaanse nationaliteit 
heeft). Aangezien de preventiemiddelen beperkt zijn en zo efficiënt mogelijk 
gebruikt dienen te worden, is concentreren op de doelgroep van SAM die leven 
met hiv een verstandige keuze, dit om verschillende redenen: 

• De hoogrisicogroep is gekend en goed bereikbaar. SAM die leven met hiv 
worden  in  Vlaanderen  opgevolgd  in  gespecialiseerde   AIDS  Referentie 
Centra (ARC) en zijn bereikbaar langs die weg. 

• Men   kan   zeer   gericht   seksueel   risicogedrag   en   zijn   achterliggende 
determinanten beïnvloeden via cultuursensitieve interventies op maat 
waardoor de kans op hiv-transmissie verminderd wordt. 

• Ook  de  seksuele   partners   van  seropositieve   SAM   worden   direct   en 
indirect met preventieboodschappen bereikt. 

• Door  de  samenwerking  met  hulpverleners  (intermediairs  werkzaam  in 
ARC’s en andere gezondheidsvoorzieningen)  kan, dankzij een 
multiplicatoreffect, een schaalvergroting op vlak van preventie bereikt 
worden. 

 
Internationaal bestaan er verschillende richtlijnen om positieve preventie te 
omkaderen. Deze werden onder andere opgesteld door UNAIDS en 
belangenverenigingen  van mensen met hiv (GNP+ /UNAIDS, 2009; International 
HIV/AIDS Alliance, 2006). Op basis hiervan, aangevuld met onze eigen expertise, 
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definiëren we onze basisprincipes voor positieve preventie. Positieve preventie 
werd immers vaak verkeerdelijk geïnterpreteerd als het ‘afschuiven’ van de 
verantwoordelijkheid op hiv-positieven. Dit is contraproductief in die zin dat het 
hiv-gerelateerde stigma enkel verhoogt, wat volledig tegengesteld is aan wat we 
met positieve preventie wensen te bereiken. We willen het 
gezondheidsbevorderende en preventieve gedrag van SAM die leven met hiv 
verbeteren om zo hun levenskwaliteit te verhogen en het aantal nieuwe hiv- 
infecties  terug  te  dringen.  Het  HIV-SAM  Project  zal  in  de  komende  vijf  jaar 
positieve preventie-interventies  ontwikkelen en implementeren die voldoen aan 
de volgende basisprincipes: 

• Participatief  en  cultuursensitief: De  persoonlijke  beleving  van  SAM  die 
leven   met  hiv  met  betrekking   tot  hun  gezondheid   en  welzijn   staat 
centraal. Dit wordt bekeken vanuit hun specifieke psychosociale, 
socioculturele  en  legale  context.  Bijgevolg  is  positieve  preventie 
participatief en cultuursensitief. 

• ‘Empowerment’:  Positieve   preventie   wil   de   vaardigheden   van   SAM 
verhogen om hun seksuele gezondheid te verbeteren. 

• Peer programma’s:  Voor  SAM  met  hiv  is een  belangrijke  rol  binnen  de 
preventie weggelegd. We zien ze als actieve deelnemers in de hiv-respons 
in plaats van passieve recipiënten van hiv-preventie. Het ontwikkelen en 
verbeteren van peer programma’s is dan ook een logisch gevolg. 

• Holistisch kader  van  seksuele en  reproductieve gezondheid:  Net  als  bij 
andere preventie, richten we ons bij positieve preventie niet enkel op hiv 
en soa maar kiezen we voor een holistische benadering waarin 
preventiebehoeftes in een breder kader van algemene gezondheid- en 
psychosociale noden geplaatst worden. Het begrijpen en respecteren van 
de culturele normen en waarden van de doelgroep is hierbij uitermate 
belangrijk,  vandaar de genderspecifieke en cultuursensitieve begeleiding. 

• Gedeelde verantwoordelijkheid: Positieve  preventie  betekent  niet dat we 
afwijken van het principe van gedeelte verantwoordelijkheid voor de 
transmissie van hiv. Mensen met hiv hebben niet per se een grotere 
verantwoordelijkheid  in de preventie van hiv, maar ze hebben wel meer 
gelegenheden om hiv door te geven24. Het principe van gedeelde 
verantwoordelijkheid wordt gehanteerd vanuit een perspectief dat de 
mensenrechten (én seksuele en reproductieve gezondheidsrechten) 
waarborgt. 

• Treatment as prevention: Indien patiënten tijdig25  en volgens de ‘state of 
the art’ behandeld  worden, hebben ze bijna dezelfde levensverwachting 
als  niet  hiv-geïnfecteerde  mensen  (Johnston  et  al.  2010).  Behandeling 
heeft    niet    enkel    positieve     gevolgen    voor    hun    gezondheid     en 

 
 

24  Voor het preventiebeleid betekent dit dat het kennen van de hiv-status dan ook een belangrijke 
voorwaarde is om aan effectieve preventie te doen. Vandaar dat het promoten van hiv-testen en counselen 
een tweede prioritaire doelstelling van het HIV- SAM Project is (zie 3.2.) 
25  Voor SAM is dit vaker problematisch; sociale, culturele en migratiegerelateerde factoren maken immers 
dat ze vaker te laat hun hiv-diagnose krijgen waardoor ze niet tijdig hun medicatie opstarten (zie 2.1.d.). Dit 
ondanks de verzekerde hiv-medicatie en behandeling die voor iedereen in Vlaanderen voorhanden is. In 
tegenstelling tot wereld niveau, waar het verzekeren tot toegang tot hiv-behandeling een prioritair 
onderdeel van positieve preventie is. Deze problematiek sluit aan bij de doelstelling van het HIV- SAM 
Project om laattijdige hiv diagnoses terug te dringen (zie 3.2) en alzo de late opstart van behandeling te 
voorkomen. 
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levenskwaliteit, maar ook voor hun preventief gedrag (UNAIDS 2009), 
omdat  ze  onder  effectieve  behandeling  minder  besmettelijk  zijn 
(Vernazza et al., 2008). 

 
De interventies,  die we binnen het werkveld ‘positieve preventie’ in dit 
vijfjarenplan voorstellen, zijn gebaseerd op bovenstaande basisprincipes. We 
bouwen op de bestaande structuren en expertise van het HIV-SAM Project maar 
willen   in   de   komende   vijf   jaar   duidelijk   verder   gaan.   We   zullen   nieuwe 
klemtonen  leggen,  zoals  programma’s  om  SAM  na  een  hiv-diagnose 
cultuursensitief   op  te  vangen,   te  begeleiden   en  in  hun  preventiegedrag   te 
steunen (zie III.3.1.1.).  Counseling om SAM in de reductie van mogelijk seksueel 
risicogedrag te ondersteunen zal geïmplementeerd worden (zie III.3.1.3.) en peer 
support modellen (zie III.3.1.2. en 3.1.1.) worden verder uitgebouwd. 

 

 
1.1. PRECEDE: achtergrondanalyses 

Als we het PRECEDE-PROCEED model op het werkveld ‘positieve preventie’ 
toepassen, kunnen we de vier PRECEDE fases bouwen op wetenschappelijk 
onderzoek en anekdotische evidenties. Aangezien er weinig wetenschappelijk 
onderzoek over de specifieke Vlaamse situatie bestaat, zullen we ons grotendeels 
baseren op evidenties uit de ons omringende landen en dan vooral het Verenigd 
Koninkrijk  waar veel onderzoek  naar hiv in de SAM-gemeenschappen  gebeurt 
(wat zich vertaald in een hiv-beleid gericht op deze doelgroep). Door onze 
jarenlange ervaring in de begeleiding van SAM en samenwerking  met het ARC- 
ITG kunnen we aanvullen met ons eigen onderzoek en anekdotische evidenties. 

 

 
1.1.a.  Fase 1: Sociale analyse 

Het stigma op hiv is in het bijzonder sterk in Afrikaanse culturen (Anderson & 
Doyal,  2004).  Zoals  hierboven  beschreven  (zie  I.1.2.c.)  ligt  de  herkomst  van 
stigma in de associatie van hiv met seksuele promiscuïteit en wordt het versterkt 
door  de  bijkomende  associatie  met  ernstige  ziekte  en  een  vroegtijdige  dood 
(Foley, 2005). Door hun  ervaring met de ziekte in het thuisland, staat voor de 
meeste SAM hiv gelijk aan de dood (Burns et al. 2007, Kröner,  2007, Green & 
Smith,  2004,  Erwin  et  al.  2002).  Ondanks  verzekerde  hiv-medicatie  en 
behandeling voor iedereen in Vlaanderen en de afdoende kennis hierover in de 
SAM-gemeenschap (Manirankunda et al., 2009), versterkt de migratiecontext 
stigma en de discriminerende houding ten opzichte van hiv. De gemeenschappen 
zijn klein en nationaal gestructureerd (zie I.1.2.a.), dit maakt de sociale controle 
bijzonder sterk. Roddels over hiv verspreiden zich dan ook snel, met sociale 
uitsluiting van zij die hiv-positief zijn tot gevolg (Stadler, 2003). Daar tegenover 
staat de grote afhankelijkheid van SAM van hun socioculturele netwerken, ze zijn 
hun belangrijkste bron van hoognodige steun (zie I.1.2.b.). Binnen de Vlaamse 
samenleving voelen SAM zich vaak tweederangsburgers, alles wat verdere 
achteruitstelling kan bewerkstelligen wordt dan ook vermeden. Ze worden al 
geconfronteerd   met  discriminatie   tegenover   migranten   en  wensen  niet  het 
dubbele stigma van hiv erbij. Gezondheid is ook het grootste kapitaal voor 
immigranten, ze dienen werkbekwaam te zijn om hun families in het thuisland te 
kunnen ondersteunen (Manirankunda et al. 2009). 
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Kinderen zijn voor Afrikaanse migranten zeer belangrijk. Kinderen bepalen mee 
je identiteit en positie in de samenleving (Anderson & Doyal, 2003). Niet enkel 
bij leven maar ook na de dood: de afstamming moet verzekerd worden. 
Onvruchtbaarheid  wordt als een straf beschouwd,  niet enkel voor het individu 
maar  ook  voor  de  familie.  Dit  gaat  gepaard  met  sterke  familiale  druk  om 
kinderen te krijgen. Als een koppel na enkele jaren nog geen kinderen heeft, is de 
druk overweldigend. De vrees geen kinderen meer te kunnen krijgen indien men 
seropositief is moet tegen deze achtergrond gezien worden. 

 

 
1.1.b.  Fase 2: Epidemiologische analyse 

In deel I (punt 2.1.) wordt duidelijk aangetoond dat SAM disproportioneel  door 
hiv getroffen zijn. Ongeveer één derde van alle hiv-patiënten in Vlaanderen zijn 
SAM, waarvan  drie vijfden  vrouwen  zijn, besmet  in hun reproductieve  leeftijd 
door  heteroseksuele  transmissie.  Vaak  wordt  de diagnose  in een laat stadium 
van infectie gesteld. 

 

 
1.1.c. Fase 3: Gedragsgerelateerde analyse en analyse van 
omgevingsfactoren 

Deze analyse sluit nauw aan bij fase 1. Gedrag is immers niet los te koppelen van 
socioculturele determinanten, zeker niet bij SAM, voor wie cultuurgebonden 
normen en waarden vaak een grote rol spelen (zie I.1.2.a. en I.1.2.c.). Als reactie 
op het sterke stigma dat op hiv rust, zal een meerderheid van de SAM die leven 
met hiv hun status strikt geheim houden26. Ze hebben de perceptie dat indien het 
in de gemeenschap bekend wordt dat ze hiv-positief zijn, ze gediscrimineerd en 
uitgesloten zullen worden. Uit voorzorg houden ze hun status geheim (Burns et 
al.2007, Foley, 2005, Anderson & Doyal, 2004, Green & Smith, 2004). Dit 
mechanisme noemt men zelfstigma. Ook hun onzekere migratiestatus beïnvloedt 
hun besluit om hun status niet te onthullen (Calin et al. 2007, Anderson & Doyal, 
2004),    vooral    vrouwen    zouden    vanwege    hun    sociale    en    economische 
kwetsbaarheid anoniem blijven (Green & Smith, 2004, Foley, 2005)27. Ze vrezen 
soms fysiek en/of seksueel geweld van hun partner, wat disclosure en het 
voorstellen van condoomgebruik (zie 1.2.c.) aan hun partner onmogelijk maakt. 
Door  de  nauwe  banden  met  het  thuisland,  hebben  velen  ook  schrik  dat  het 
nieuws   over   hun   hiv   de   familie   in   Afrika   zou   bereiken   en   onnodig   zou 
verontrusten (Burns et al, 2007, Calin et al. 2007, Anderson & Doyal, 2004). 
Geheimhouding  is voor SAM soms belangrijker  dan hun gezondheid. Het 
beïnvloedt  soms  medische  beslissingen,  bijvoorbeeld  medicatie  verstoppen  en 
pas innemen als ze alleen zijn (Foley, 2005, Anderson & Doyal, 2004). In termen 
van therapietrouw is dit problematisch: hiv-medicatie moet immers op vaste 
tijdstippen  genomen  worden.  Sommigen  zullen,  onder  de  druk  van 
geheimhouding, zelfs stoppen met hun medicatie. Seropositieven krijgen niet de 
voldoende sociale steun in het omgaan met hun hiv-diagnose. Vaak ontwijken ze 
zelfs  intieme  relaties  uit  vrees  dat  hun  status  ontdekt  wordt,  velen  hebben 

 
26  Onderzoek wees uit dat SAM hun status minder mededelen (disclosure) aan hun omgeving dan blanken 
(Calin et al. 2007, Green & Smith, 2004, Anderson & Doyal, 2004, Erwin et al. 2002) 
27  Als er echter op de barricade wordt gestaan, zijn het vooral hiv-positieve vrouwen die hun verhaal gaan 
openbaren om anderen bewust te maken van het probleem en de nood aan hiv-testen (Loos, 2005) 
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problemen met partner- en vriendschapsrelaties (Anderson & Doyal, 2004, 
Weatherburn et al. 2003). Het is niet ongewoon dat enkel professionele 
hulpverleners op de hoogte zijn van de hiv-status van een patiënt. Vele SAM die 
leven met hiv hebben angsten, depressies, slaapstoornissen en een laag zelfbeeld 
(Anderson & Doyal, 2004, Weatherburn et al. 2003). In extreme gevallen worden 
zelfs psychologische  defensiemechanismen  actief waardoor sommige  patiënten 
hun hiv-diagnose of ziekte niet kunnen aanvaarden of verdringen. Volgens het 
onderzoek van Foley (2005) zou dit vaker voorkomen bij mannen. Ze kunnen de 
nodige hulp en steun niet of moeilijk verkrijgen. In ieder geval staan SAM vaak 
afkerig tegenover psychologische hulpverlening (Malanda & Catalan 2001). Ook 
andere barrières bemoeilijken soms het gebruik van hiv-specifieke hulverlening, 
deze zullen hieronder (punt 1.1.d.) uitgebreid toegelicht worden. 
In  het  ARC-ITG  zijn  de  meerderheid  van  de  vrouwen  die  leven  met  hiv  en 
zwanger zijn SAM. Door familiale druk en grote persoonlijke  kinderwens, heeft 
de hiv-status vaak weinig invloed op de reproductieve keuzes die hiv-positieve 
vrouwen maken (Green & Smith, 2004). Hun mannen zijn vaak slechts zijdelings 
of soms geheel niet betrokken bij de zwangerschap, de geboorte en de zorg voor 
het kind (Foley, 2005). Ervaringen van het HIV-SAM Project leren dat een 
onvervulde kinderwens en de mogelijkheden om een gezond kind te baren een 
grote bezorgdheid is van zowel nieuw gediagnosticeerden als zij die al een tijdje 
met hiv leven. 

 

 
1.1.d.  Fase 4: Beleidsanalyse en organisatorische 
randvoorwaarden voor interventies 

Uit de literatuur blijkt dat sommige SAM vinden dat de hiv-zorg kan 
geoptimaliseerd   worden  (Foley,  2005,  Erwin  &  Peters,  1999).  Anderen  zijn 
tevreden met de medische zorg en ondersteuning die ze van hun hulpverleners 
krijgen  (Anderson  &  Doyal,  2004,  Weatherburn  et  al.  2003,  Green  &  Smith, 
2004). Ook in Vlaanderen bestaan beide visies onder patiënten. 
Naast  culturele  barrières,  zoals  afkeer  van psychologische  hulpverlening, 
bestaan er ook andere barrières die toegang tot hulp bemoeilijken. Vakliteratuur 
vermeldt  taalproblemen,  vrees  om  gezien  te  worden  in de  wachtzaal28,  vrees 
voor stigma omdat ze Afrikaan zijn en toegankelijkheidsproblemen  (Anderson & 
Doyal, 2004, Foley, 2005, Burns, 2007). Deze laatsten zijn niet enkel praktisch, 
zoals de beperkte kennis van het systeem, maar ook sociaal. Vrouwen worden in 
hun  doen  en  laten  vaak  gecontroleerd  door  hun  partner  (Anderson  &  Doyal, 
2004).  De  literatuur   vermeldt  ook  bepaalde  moeilijkheden   in  de  interactie 
patiënt  -  hulpverlener.  SAM  hebben  soms  wantrouwen  tegenover  hun 
hulpverlener zelf omdat ze onzeker zijn over de vertrouwelijkheidnormen, ze 
vrezen dat hun status niet geheimgehouden zal worden of dat hulpverleners 
banden hebben met de Dienst Vreemdelingenzaken  (Burns et al. 2007, Green & 
Smith, 2004, Chime). Anderen hebben het gevoel dat hulpverleners hun culturele 
achtergrond  en  sociale  omstandigheden  niet  goed  begrijpen  (Green  &  Smith, 
2004, Chime, Burns et al. 2007). 

 

 
 

28 Het Tropisch Instituut is bij SAM gekend voor zijn hiv-hulpverlening. Sommige patiënten vrezen dat als je 
daar gezien wordt dat mensen dan meteen die link maken. Als je daar gezien wordt, ben je hiv-positief 
(Manirankunda et al. 2009). 
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Door de ARC’s beschikt Vlaanderen over een goed uitgebouwde en hoog 
gespecialiseerde  hiv-behandeling  en  -opvolging.  De  doelgroep  is  goed 
bereikbaar. Vooral het ARC-ITG, waar een groot deel van de nieuwe patiënten 
medisch opgevolgd worden (zie I.2.1.), heeft een goede expertise opgebouwd in 
de cultuursensitieve  begeleiding  van SAM, zowel op medisch als psychosociaal 
vlak, dit mede dankzij de samenwerking tussen het ARC en het HIV-SAM Project 
team. Maar bovenvermelde problemen doen zich ook hier voor, daarom is het 
belangrijk om naast de doelgroep zelf ook te werken met professionele 
intermediairs. Wat begint met het versterken van de samenwerking met de 
verschillende ARC’s. Ondersteunend eenvormig beleid inzake positieve preventie 
en cultuursensitief werken, ontbreekt momenteel maar vormt een belangrijke 
randvoorwaarde voor de effectiviteit van aidspreventie. Ook op de andere 
werkvelden, promoten van hiv-testen en primaire preventie, moet geïnvesteerd 
worden in het oriënteren van SAM naar de bestaande gezondheidsdiensten  om 
optimale effecten te bereiken op vlak van positieve preventie. 

 

 
 
 

1.2. Positieve preventie-interventies 

De algemene doelstelling van de activiteiten in het werkveld positieve preventie 
is enerzijds de realisatie van een optimale cultuursensitieve zorg voor SAM die 
leven   met   hiv   en   anderzijds   de   ondersteuning   van   het   ontwikkelen   van 
specifieke  vaardigheden  die  preventief  gedag  mogelijk  maken.  Om  deze 
doelstelling te realiseren, stellen we specifieke activiteiten voor, die we in drie 
interventies samenvatten. Deze richten zich op: 

1)  Het verhogen van cultuursensitieve begeleiding 
2)  Het verhogen van zelfzorgcapaciteiten van hiv-positieve SAM 
3)  Het bevorderen van gedragsverandering en het vergroten van kennis en 

vaardigheden  bij  hiv-positieve  SAM  door  voorlichting  en 
gespreksinterventies. 

Door de activiteiten te bundelen in afzonderlijke interventies, hopen we zowel de 
organisatie,  de implementatie  als de evaluatie  te verfijnen.  Omdat  deze 
interventies  opgebouwd  zijn conform het PRECEDE-PROCEED  model, zullen ze 
op drie soorten van factoren ingrijpen. Ze zullen de ‘predisposing factors’ in de 
doelgroep helpen verbeteren, namelijk de kennis betreffende leven met hiv als 
chronische ziekte en minder stigmatiserende persoonlijke en sociale normen 
aanmoedigen. Ook aan de ‘enabling factors’ wordt aandacht besteed, zoals het 
verhogen van de capaciteiten om zorg te dragen voor de eigen gezondheid, de 
toegang tot verschillende zorgfaciliteiten verhogen en de follow-up van hiv- 
positieve SAM verzekeren. Voor deelnemers moet het nut van zulke activiteiten 
duidelijk zijn. Ook ‘reinforcing factors’, zoals het opbouwen van motivatie tot 
gedragsveranderingen met het oog op een persoonlijk betere gezondheid en 
verantwoordelijk   seksuele   houding   tegenover   de  partner,   moeten   aan  bod 
komen. 
In wat volgt zullen we het overzicht van een voorstel tot interventies geven, de 
specifieke objectieven, werkwijze, samenwerking met eventuele partners en 
indicatoren om de activiteiten voortdurend te evalueren. 
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1.2.a.  Cultuursensitieve begeleiding van SAM die leven met hiv 
 

Objectieven 

De interventies die onder cultuursensitieve begeleiding vallen, zullen volgende 
specifieke objectieven nastreven: 

• De hiv-gerelateerde zelfzorgcapaciteiten verhogen van SAM die leven met 
hiv 

• De  seksuele  en reproductieve  gezondheid  verhogen  van SAM  die leven 
met hiv 

• De  cultuursensitieve  expertise  verhogen  van  zorgverleners  uit  de  hiv- 
sector  of andere  medisch-sociale  dienstverleners,  die  met  hiv-positieve 
SAM werken. 

 

 
Beschrijving interventie 

Om bovenstaande objectieven te verwezenlijken inzake de cultuursensitieve 
begeleiding van SAM die leven met hiv, zullen we op twee niveaus werken. 
Enerzijds met de patiënten zelf door middel van workshops, anderzijds met hun 
hulpverleners. 

 
1.   Workshops voor SAM die leven met hiv 

Om de hiv-gerelateerde  zelfzorgcapaciteiten  te verhogen  van SAM die met hiv 
leven en hun zelfstigma te verlagen, willen we workshopmodules  ontwikkelen. 
Deze  zullen  hun  kennis  en  vaardigheden  verhogen,  en  hun  ‘zelfredzaamheid 
verhogen’ om bewuste keuzes te maken betreffende hun (seksuele) gezondheid. 
De onderwerpen,  die we in deze workshopmodules  willen aanbieden,  worden 
bepaald  door  de  hierboven  beschreven  noden  en  behoeftes  van seropositieve 
SAM (zie III.1.1.). Omdat late hiv-diagnoses  tot gevolg hebben dat mensen zich 
(te) laat aanbieden voor medische behandeling, is het prioritair, dat één module 
zich  toespitst  op  het  ‘omgaan  met  een  hiv-diagnose’  voor  nieuwe  patiënten. 
Onderwerpen zoals het integreren van de hiv-diagnose in je leven, omgaan met 
hiv   als   een   chronische   ziekte   (therapietrouw),    oriëntatie   naar   adequate 
medische  en  psychosociale   zorg  (overzicht  bestaande   hulpverlening   in  hun 
omgeving),  omgaan  met  hiv-gerelateerd  stigma,  het  ontwikkelen  van 
vaardigheden voor het meedelen van de hiv-diagnose (‘disclosure’) en het actief 
toegankelijk maken van sociale steun zullen aan bod komen. 
Een  tweede  onderwerp  waarvoor  we  een specifieke  workshop  module  zullen 
ontwikkelen,  zal Seksuele en Reproductieve Gezondheid (SRG) zijn. Hier richten 
we ons op vragen over seksualiteit, kinderwens, contraceptie en 
partnercommunicatie (serodiscordante koppels, seroconcordante koppels). 
Naargelang de vraag, is het mogelijk om hiervoor genderspecifieke modules aan 
te bieden. In beide modules wordt rekening gehouden worden met 
cultuurspecifieke aspecten en noden. 
Deze modules zullen in workshopformaat gegeven worden. Afhankelijk van de 
voorkeur  van  de  patiënten  en  praktische  randvoorwaarden  zullen  ze  in  één 
reeks in een weekend of in verschillende sessies tijdens namiddagen of avonden 
gegeven worden. 
Voor elk module  wordt  een beknopt  draaiboek  ontwikkeld.  Het draaiboek  zal 
zowel inhoudelijk  als didactisch  beschrijven  hoe de modules  geïmplementeerd 
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moeten worden en de bijhorende didactische materialen voorzien. Zo wordt het 
mogelijk om op termijn peer facilitators de workshops te laten begeleiden. Om 
de zelfredzaamheid van SAM te verhogen die leven met hiv qua zelfzorg en tegen 
het stigma willen we hen actieve deelnemers maken in onze interventie en hen 
opleiden tot peer facilitator. In de beginfase vraagt dit een goede opvolging en 
supervisie,  daarom  is het  realistisch  om  de workshops  in het  begin  door  een 
tandem van een professionele counselor en peer facilitator te laten leiden. 
De workshops zullen openstaan voor alle nieuwe patiënten van SAM-afkomst, 
telkens voor een groep van een 8 à 10 deelnemers. 

 
2.   Cultuursensitieve expertise van zorgverleners 

Om  de  cultuursensitieve  expertise  te  verhogen  van  zorgverleners  uit  de  hiv- 
sector  of  andere  medisch-sociale   dienstverleners   die  met  hiv  in  aanraking 
komen,  zullen  we  blijvend  op  individuele vragen  van  ARC-medewerkers   en 
andere ingaan, bijvoorbeeld over moeilijke casussen. 
We zullen in de komende  vijf jaar ook het opstarten  van patiëntengroepen op 
ARC’s bevorderen en ondersteunen, indien hier vanuit het ARC vraag naar is. Het 
HIV-SAM   Project   heeft   in  het   verleden   een  draaiboek   opgesteld   voor   het 
oprichten en mogelijk maken van zelfhulpgroepen voor seropositieve SAM29. We 
zullen het draaiboek verfijnen en aanpassen, zodat het als zelfstandig document 
kan worden gebruikt. Indien er een vraag naar vorming over patiëntengroepen 
voor  SAM  komt,  zullen  we  vorming  op  maat  aanbieden  om  het  proces  op  te 
starten en te begeleiden. 
Op vlak van vorming  en verhogen  van expertise  van professionelen  zullen we 
blijvend seminaries organiseren over cultuursensitieve  begeleiding van SAM die 
leven  met  hiv.  We  zullen  ook  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. 

 

 
Doelgroep en/of partners 

De primaire doelgroep voor deze projectactiviteiten zijn hiv-positieve SAM. Voor 
de  rekrutering  van  deelnemers  aan  workshops  zullen  we  samenwerken  met 
ARC- medewerkers (psychosociale teams). De peer facilitators zullen in eerste 
instantie geëngageerden vanuit de bestaande patiëntengroepen, Muungano en 
Munno Mukabi zijn. 
Daarnaast zijn medewerkers van de ARC’s en andere medisch-sociale 
dienstverleners een tweede doelgroep voor activiteiten inzake vorming, ter 
verhoging van de cultuursensitieve expertise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29 Dit wordt momenteel in de counselingmap,’handleiding seksuele counseling voor heteroseksuelen met 
hiv’, van Sensoa geïntegreerd. 
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Tijdslijnen 

1.   Workshops voor SAM die leven met hiv 

• 2013: Ontwikkeling en lanceren van de module ‘Omgaan met een 
hiv- infecties’ 

• 2013-16:   Implementatie   module  ‘omgaan  met  een  hiv-infectie’ 
(inclusief opleiding peer facilitators, evaluatie en aanpassing) 

• 2014:   Ontwikkeling   en  lanceren   van  de  module   ‘seksuele   en 
reproductieve gezondheid’ 

• 2014-2016:  Implementatie  module ‘SRG’ (inclusief opleiding peer 
facilitators, evaluatie en aanpassing) 

 
2.   Cultuursensitieve expertise van zorgverleners 

• 2012:   Aanpassen   van   het   draaiboek   voor   het   oprichten   van 
zelfhulpgroepen 

• 2013-2016: Aanbieden van vorming op maat 

• 2012-2016:   Beantwoorden   van   individuele   vragen   van   ARC- 
medewerkers    en    medewerkers    van  andere    medisch-sociale 
instellingen, die met hiv-positieve patiënten in aanraking komen 

• 2012-2016:  Verzorgen  van  presentaties  bij  gelegenheden  waar 
deze medische en psychosociale hulpverleners samenkomen 

 

 
Indicatoren en evaluatiecriteria 

Via verschillende evaluatiemethodieken (zie 1.3.) zullen volgende indicatoren 
geëvalueerd  worden.  Deze  zullen  in  de  overeenkomstige  jaarverslagen 
beschreven worden. 

1. Workshops voor SAM die leven met hiv 

• Het draaiboek  voor de module  ‘omgaan  met een hiv-diagnose’  is 
ontwikkeld 

• Het   draaiboek    voor   de   module    ‘seksuele    en   reproductieve 
gezondheid’ is ontwikkeld 

• De  modules  zijn  afgestemd  op  de  noden  en  behoeften  van  de 
doelgroep 

• De  modules  zijn  gebaseerd  op  wetenschappelijke  evidenties  en 
‘huidige stand van zaken’ van hiv-behandeling en preventie 

• De modules zijn genderspecifiek 

• De modules zijn cultuursensitief 

• De modules dragen bij tot stigmareductie 

• Het aantal peer facilitators die opgeleid worden 

• Het aantal SAM-patiënten die aan de workshops deelnemen 

• Het aantal geïmplementeerde modules 

• Tevredenheid van deelnemers over de interventie 

 
2. Cultuursensitieve expertise van zorgverleners 

• Het draaiboek is verfijnd 

• Indien er vraag is, is de vorming op maat ontwikkeld 

• Het aantal antwoorden op individuele vragen van zorgverleners 
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• Het aantal vormingsmomenten 

• Het aantal presentaties 
 

 
 
 

1.2.b.  Patiëntengroepen 
 

Objectieven 

De   activiteiten   die   bij   het   realiseren   van   patiëntengroepen   horen,   zullen 
volgende objectieven nastreven: 

• De sociale steun verhogen voor SAM die leven met hiv 

• De hiv-gerelateerde zelfzorgcapaciteiten verhogen van SAM die leven met 
hiv 

• Het zelfstigma verlagen van SAM die leven met hiv 
 

 
Beschrijving interventie 

In  de  voorbije  jaren  begeleidde  het  HIV-SAM  Project  drie  lotgenotengroepen: 
‘Muungano’  verenigde  Franstalige  patiënten  van  SAM-afkomst  in  Antwerpen, 
‘Muungano bis’ Franstalige SAM-patiënten in Oost-Vlaanderen  en een recentere 
groep  ‘Munno  Mukabi’,  gericht  op  Engelstalige  SAM  in  Antwerpen.  In  totaal 
maakten ongeveer 60 patiënten van SAM-afkomst in verschillende bezettingen30 

deel uit van deze groepen. Omdat deze groepen tot doel hebben zowel de sociale 
steun  als  hun  levenskwaliteit  te  verhogen,  alterneren  we  maandelijks 
thematische sessies met sociale activiteiten. Sinds 2011 ligt voor de sociale 
activiteiten  de klemtoon  op autonome  organisatie  (wat impliciet  bijdraagt  aan 
het verhogen van de zelfzorgcapaciteit). De thematische sessies die op 
gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit gericht zijn (o.a. over kinder-, 
partnerwens, therapietrouw, sport, levensstijl, enz.) blijven echter professioneel 
georganiseerd. Deze evolutie willen we voortzetten en versterken. 
Zoals de voorbije jaren zullen patiënten door hun behandelende arts of sociaal 
verpleegkundige  geïnformeerd worden over het bestaan van de patiëntengroep. 
Indien   ze   geïnteresseerd   zijn,   worden   ze  doorverwezen   naar   een   van   de 
begeleiders van het HIV-SAM Project team voor een intakegesprek. Tijdens het 
gesprek wordt niet enkel het doel en het functioneren van de groepen toegelicht 
maar ook gepeild naar de specifieke noden en behoeften van de patiënt. Als de 
patiënt wil deelnemen wordt hij of zij op één van de vergaderingen voorgesteld 
aan de patiëntengroep. Op deze manier putten patiënten, die juist hun diagnose 
hebben gekregen, steun uit de ervaringen van hen die hun diagnose al een plaats 
hebben gegeven en voelen de patiënten die al langer met hiv leven zich gesterkt 
in hun rol van ondersteuner. Door een veilige ontmoetingsruimte mogelijk te 
maken, willen we SAM die leven met hiv helpen  hun isolement te doorbreken. 
We zullen in samenwerking  met Sensoa een jaarlijks patiëntenweekend  blijven 
organiseren. Tijdens het weekend ontmoeten de SAM-patiënten, verbonden aan 
ons project, de Vlaamse patiënten, verbonden aan Sensoa, elkaar voor 
therapeutische       praatsessies       en       recreatieve       groepsactiviteiten.       Het 

 

 
30   De patiënten komen naar de groep naargelang hun nood aan  peer contact. Dit maakt dat sommige 
patiënten altijd komen, terwijl anderen enkel komen wanneer het wat moeilijker gaat. 



47  

patiëntenweekend is voor SAM die leven met hiv vaak een dankbare verademing 
uit hun vaak precaire dagelijkse realiteit van migratieproblemen en hiv- 
gerelateerde eenzaamheid (zie 3.1.1.c.). Vele patiënten lijden onder de grote 
geheimhouding van hun ziekte en zijn blij hun verhaal met lotgenoten te kunnen 
delen.   Tijdens   het   weekend   ontstaan   vaak   vriendschappen   die   ook   naast 
Muungano voor het nodige sociale en psychologische vangnet zorgen. Hiervoor 
wordt externe sponsoring gezocht om patiënten, die zelf geen financiële bijdrage 
kunnen leveren, toch te laten deelnemen. 
Op   vraag   van   ARC’s   zullen   we   blijvend   advies   en   steun   aanbieden   om 
patiëntengroepen   op  te  starten.  Het  draaiboek,  dat  we  hiervoor  ontwikkeld 
hebben,  kan  hiervoor  een  ondersteuning  bieden.  We  verwijzen  hiervoor  naar 
punt 3.1.2.a. voor meer details. 

 

 
Doelgroep en/of partners 

De  primaire  doelgroep  voor  deze  interventie  zijn  hiv-positieve  patiënten  van 
SAM-afkomst. Om nieuwe patiënten voor de groepen te rekruteren is een goede 
samenwerking  met  professionele  hulpverleners  (ARC’s,  Helpcenter-ITG, 
huisartsen,  …) noodzakelijk.  Sensoa is ook een partner. We werken niet alleen 
met hen samen voor de organisatie van het patiëntenweekend maar net als in de 
vorige jaren zullen we onze lotgenotenactiviteiten op elkaar afstemmen (zoals 
doorverwijzen naar hiv-café) om uitwisseling tussen Vlaamse patiënten en 
patiënten van SAM-afkomst mogelijk te maken. 

 

 
Tijdslijnen 

• 2012-2016:   Permanent   organiseren   van   patiëntengroepen,   jaarlijkse 

organisatie van het lotgenotenweekend (in samenwerking met Sensoa). 
 

 
Indicatoren 

Via verschillende evaluatiemethodieken (zie 1.3.) zullen volgende indicatoren 
geëvalueerd  worden.  Deze  zullen  in  de  overeenkomstige  jaarverslagen 
beschreven worden. 

• Het aantal vergaderingen van de patiëntengroepen 

• Het aantal informatiesessies (geleid door professionele medewerkers); 
ongeveer 6 per jaar 

• Het aantal deelnemers per sessie 

• Het aantal georganiseerde lotgenotenweekends (1 per jaar) 

• 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 
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1.2.c. Seksuelle risicoreductie counseling (CISS) 
 

Objectieven 

Het  objectief  van  deze  interventie  is  seksuele  risicoreductie  bij  seropositieve 
SAM. In de context van positieve preventie verstaan we hieronder: 

• Het reduceren van de kans dat hiv via onbeschermde seksuele contacten 
door gegeven wordt 

• Het reduceren van de kans dat een seropositieve SAM een soa oploopt 

• Het  verhogen  van  de  zelfredzaamheid  in  termen  van  seksuele 
risicoreductie van seropositieve SAM. 

 

 
 

Beschrijving interventie 
Hoewel er onduidelijkheid bestaat over het gedrag dat het risico op hiv infectie 
en dus transmissie verhoogt (zie I. 2.1.f.), kunnen we ervan uitgaan dat sommige 
SAM die leven met hiv risicogedrag vertonen. Verschillende  gegevens wijzen in 
die richting, de meerderheid van de hiv-patiënten die zwanger geraken zijn SAM 
(zie III.1.1.c.).  Vele  seropositieve  SAM  onthullen  hun hiv-status  niet tegenover 
hun  partner  en  zijn  daardoor  minder  in  staat  om  consistent  condooms  te 
gebruiken (zie III.1.1.c). Een derde tot een vierde van de hiv-infecties  wordt in 
het gastland opgelopen (zie I.2.1.f.). Wetende dat SAM hun seksuele partners 
meestal in eigen netwerken vinden (I.1.2.a.) maakt een interventie, gericht op het 
risicogedrag van SAM die leven met hiv, een essentiële aanvulling op permanent 
zelfzorg verhogende interventies. 
Om het seksuele risico van migranten die leven met hiv te verminderen werd de 
CISS-interventie  ontwikkeld31.  Deze  interventie  bouwt  op  verschillende 
theorieën voor gedragsverandering32   en is een computergestuurde,  individuele 
en  genderspecifieke  counseling  interventie.  Aan  de  hand  van  een  DVD 
(beschikbaar  in  het  Nederlands,  Engels  en  Frans)  begeleidt  een  counselor  de 
patiënt door drie sessies. De inhoud hiervan kan als volgt worden samengevat: 

• Sessie  1:  ‘WHO  AM  I?’  Identificatie   van  het  zelf  en  de  persoonlijke 
positionering ten opzichte van problemen over veilig vrijen en 
condoomgebruik; 

• Sessie 2: ‘WORKING THROUGH’. Het vinden van oplossingen op maat voor 
de patiënt en zijn belangrijkste problemen (in sessie 1), barrières met 
consistent condoomgebruik; 

• Sessie 3: ‘MAKING YOUR PLAN’. Het ontwikkelen van een realistisch plan 
op maat om de individuele oplossingen (opgesteld in sessie 2) te kunnen 
implementeren in het dagelijkse leven en zich eraan te houden. Wat helpt 
de patiënt om deze doelstellingen daadwerkelijk te bereiken? 

 
 
 
 
 

31  ‘CISS’ staat voor ‘condom is safe and simple’ of ‘computerised intervention for safer sex’. Momenteel 
wordt de interventie in het kader van een Europees project op effectiviteit getest. Het ITG is de 
coördinerende hoofdpartner en werkt nauw samen met Sensoa onder andere. De interventie werd voor 
migranten evenals voor MSM ontwikkeld. Voor meer info zie: http://www.sensoa.be/eurosupport 
32 Meer bepaald is CISS gebaseerd op de ‘Information-Motivation-Behavioral skills theory’ (Fisher & Fisher, 
1993; Fisher et al., 2006), de ‘Stages of change theory’ (Prochazka et al., 1992) en de ‘Dual-process theory of 
information processing in affective decision making’; een concept van risico perceptie (Slovic et al., 2005) 

http://www.sensoa.be/eurosupport
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De counseling tools die bij CISS gebruikt worden, bevatten elementen van 
motivationele  gespreksvoering  (Millner  & Rollnick,  2002)  en een ‘client- 
centered’ counseling stijl. 

 

 
 

Doelgroep en/of partners 
De doelgroep voor deze individuele counseling interventie zijn hiv-positieve 
mannen en vrouwen, die op het ARC-ITG in follow-up gezien worden. Om hen te 
bereiken zullen we samenwerken met het ARC-ITG. 
Indien  er  andere  ARC  geïnteresseerd  zijn  om  met  CISS  te  werken,  kan  er  in 
samenwerking met Sensoa een vorming op maat voorzien worden. Sensoa is in 
het  Europees  project  dat  CISS  ontwikkelde,  de  hoofdpartner  voor  het 
werkpakket ‘ontwikkelen van het vormingspakket’ was. 

 

 
 

Tijdslijnen 
De studie om de effectiviteit  van deze counseling  interventie  aan te tonen, zal 
tegen  juni  2012  afgerond  zijn.  Indien  de  effectiviteit  is  aangetoond,  kan  de 
interventie  in  het  reguliere  psychosociale  aanbod  van  de  kliniek  opgenomen 
worden en kunnen SAM, die wensen, aan het counselingprogramma deelnemen. 
Vanaf de tweede helft 2012 kan deze interventie regelmatig aangeboden worden. 
De vorming op maat kan vanaf 2013 op individuele  vraag aangeboden worden 
(afhankelijk van overleg met Sensoa). 

 

 
 

Indicatoren 
Via verschillende evaluatiemethodieken (zie 1.3.) zullen volgende indicatoren 
geëvalueerd  worden.  Deze  zullen  in  de  overeenkomstige  jaarverslagen 
beschreven worden. 

• Het aantal hiv-positieve SAM die aan de interventie deelnemen 

• De tevredenheid  met de interventie  en de subjectieve  perceptie  van de 
patiënten  over  de  relevantie  van  de  interventie  (vb.  intentie  om  hun 
gedrag te veranderen en vaker condooms te gebruiken) 

• Het aantal patiënten die na het afronden van de volledige interventie een 
positievere    houding    innemen    t.o.v.   condoomgebruik    dan   voor    de 
interventie (attitudeverandering) 

• Het aantal patiënten die na afronden van de volledige interventie, vaker 
condooms gebruiken 

• Het  aantal  organisaties   die  vorming  op  maat  aanvragen  om  CISS  te 
kunnen gebruiken 

 

 
1.3. PROCEED:  evaluatiemethoden 

Het PRECEDE - PROCEED model voorziet in een sterke evaluatiecomponent  (zie 
II.2.1.). Afhankelijk  van de beschikbare  middelen kunnen 
gezondheidsprogramma’s enkel een procesevaluatie (fase 6) uitvoeren of deze 
aanvullen met een impactevaluatie (fase 7) en een outcome evaluatie (fase 8). 
Hieronder beschrijven we per interventie welke evaluatiemethoden we in het 
werkveld positieve preventie zullen toepassen. 
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Cultuursensitieve begeleiding van SAM die leven met hiv (3.1.2.a.) 
De ‘workshops voor SAM die leven met hiv’ zullen geëvalueerd worden via een 
procesevaluatie  (fase 6). Hierbij worden frequentie-indicatoren  met betrekking 
tot de implementatie opgevolgd (zie boven). Zo zullen de deelnemers na het 
afronden van een module steeds hun individuele feedback kunnen geven door 
middel  van  een  vragenlijst  of  een  feedbackgesprek  afhankelijk  van  de 
geletterdheid van de deelnemers. Er wordt gepeild naar de tevredenheid van de 
deelnemers, de toegankelijkheid van modules en hun intenties tot mogelijke 
gedragsveranderingen.  Deze feedback zal ons een beeld geven van de relevantie 
van de ontwikkelde modules en aanzetten tot verfijning. Afhankelijk van de 
informatienood zal naast de individuele feedback ook een feedback moment met 
de gehele groep voorzien worden. Deze evaluatieopzet past in fase 6 van het 
PRECEDE-PROCEED model. Gezien de beperkte middelen stellen we in dit 
beleidsplan vooral procesevaluatie, waar enigszins mogelijk ook impactevaluatie 
(CISS interventie), maar geen outcome evaluatie voor. Mocht zulke evaluatie ooit 
gewenst zijn of mochten middelen hiervoor beschikbaar komen, biedt het 
PRECEDE-PROCEED model een theoretisch kader voor een wetenschappelijk 
gefundeerde evaluatie. 
De     appreciatie     van     de     vormingsmomenten     ter     versterking     van     de 
‘cultuursensitieve expertise van zorgverleners’ zal geëvalueerd worden via 
vragenlijsten die de inhoud en - afhankelijk van het onderwerp - de impact zullen 
bevragen. 

 
Patiëntengroepen 

De patiëntengroepen zullen voornamelijk qua deelnamefrequentie opgevolgd 
worden. Het geven van feedback met betrekking tot de impact van de 
patiëntengroep  op  de  gezondheidsgerelateerde   levenskwaliteit  van  de 
deelnemers behoort tot een vast onderdeel van de sessies. Het maakt deel uit van 
onze  methodiek  om  de  activiteiten  steeds  aan  te  passen  aan  de  noden  en 
behoeftes   van   de   groep.   Deze   methodiek   maakt   een   specifieke   evaluatie, 
toegespitst op tevredenheid en relevantie van de interventie, overbodig. 
De lotgenotenweekends worden tijdens een gezamenlijk evaluatiemoment 
geëvalueerd. 

 
Seksuele risicoreductie counseling 

Omdat deze interventie in het kader van een wetenschappelijke studie 
(Eurosupport 6) ontwikkeld en getest werd, bestaat er een volledig pakket 
vragenlijsten die de effectiviteit van de interventie evalueren (impact evaluatie, 
fase 7). In het  kader  van het HIV-SAM  Project  zullen  we het volledige  pakket 
echter moeilijk kunnen toepassen. Er zal wel een beperkt set van vragen voor 
baseline assessment, feedback en impactevaluatie (gedragsmatig: verandering in 
condoomgebruik) ontwikkeld worden, om de implementatie van de CISS 
procesmatig en qua impact te evalueren (fase 6 en 7). 
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2. Promotie van hiv-testen en counselen 
Internationale  richtlijnen  van  onder  andere  WHO,  UNAIDS  en  ECDC 
benadrukken het belang van het promoten van hiv-testen naast preventie- 
initiatieven op andere niveaus. Om de hiv-epidemie in de SAM-gemeenschappen 
nog  beter  het  hoofd  te  bieden,  dienen  naast  activiteiten  op  het  niveau  de 
positieve preventie, ook blijvende inspanningen geleverd te worden om de hoge 
onderdiagnose terug te dringen (zie deel I., 2.1.d.). Door hiv-testen met 
cultuursensitieve   counseling   te  promoten,   dragen  we  niet  enkel  bij  tot  de 
reductie van de onderdiagnose maar ook op het gebied van preventie. Het is 
aangetoond  dat  de  meerderheid  van  personen  die  hun  positieve  serostatus 
kennen,  hun  seksueel  gedraag  aanpassen  (Marks  et  al.,  2005;  Remien  et  al., 
2007).  Hiv-testen  en  counselen  heeft  dan  ook  multiple  resultaten.  Vooreerst, 
krijgen patiënten tijdig toegang tot medische, psychologische en sociale 
hulpverlening wat de levenskwaliteit aanzienlijk verbetert. Hiv-testen en vooral 
de  counseling   leveren   een  bijdrage   aan  secundaire   en  primaire   preventie. 
Enerzijds zorgt kennis van de hiv-status ervoor dat voorwaartse transmissies en 
re-infecties  voorkomen  kunnen  worden,  anderzijds  kan  counseling  ertoe 
bijdragen dat hiv-negatieve personen in de toekomst hun risico zullen beperken 
(VVOB, 2003). De open communicatie over hiv tijdens de counseling kan 
stigmareducerend werken. 
Het promoten van hiv-testen en counselen kan op twee niveaus gebeuren. In de 
gemeenschappen kan men individuen aanmoedigen zelf een arts op te zoeken en 
zich vrijwillig te laten hiv-testen en counselen. Dit wordt afgekort tot VCT of‘opt- 
in’ genoemd.  Bij moeilijk  bereikbare  of kwetsbare  groepen  met een verhoogd 
risico raadt de WHO en UNAIDS (2007) aan om aanvullend een ‘opt-out’strategie 
te gebruiken. Dit houdt in dat de arts proactief hiv-testen en counseling (PATC33) 
zullen voorstellen aan personen die tot de risicogroep behoren. Ook in Frankrijk 
en  Engeland  en  andere  ons  omringende   landen,  wordt  met  deze  strategie 
gewerkt (Delpierre et al., 2007; Dodds & Weatherburn, 2007). 
Beide  strategieën  bestaan  uit  een  minimum  van  3  stappen,  namelijk  pretest 
counseling, het hiv-testen zelf en de posttest counseling maar leggen andere 
accenten. 

 
Bij  vrijwillig hiv-testen en counselen (VCT), vraagt de patiënt de arts zelf om een 
hiv-test dus zal de arts in de pretest counseling vragen waarom de patiënt deze 
vraag stelt en het risico bespreken.  Hij zal zijn patiënt ook basisinformatie geven 
over hiv en de test zelf en diens vragen beantwoorden en zorgen bespreken. De 
arts zal de patiënt ook vragen hoe hij/zij zal reageren op de mogelijke 
testresultaten,  negatief  of  positief.  Na  deze  counseling  kan  de  patiënt 
onafhankelijk beslissen of hij/zij zich al dan niet wil laten testen. ‘Geïnformeerde 
toestemming’ (informed consent) is een essentieel onderdeel van VCT. Wanneer 
de patiënt instemt met een hiv-test wordt er een bloedstaal afgenomen. 
Tijdens  de  posttest counseling  worden  de  resultaten  van  de  hiv-test  aan  de 
patiënt  meegedeeld.  Zijn  deze  hiv-negatief,   dan  zal  de  arts  met  de  patiënt 
bespreken  hoe  hij/zij  negatief  kan  blijven  en  in  de  toekomst  voor  zijn/haar 
seksuele   gezondheid   kan   blijven   zorgen.   Op   deze   manier   levert   VCT   een 
belangrijke bijdrage aan hiv-preventie. Indien de resultaten hiv-positief zijn, zal 

 

 
33 Proactief hiv-testen en counseling is een vertaling van ‘Provider Initiated HIV-Testing en Counseling’. 
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de arts de patiënt opvangen en bespreken hoe voortgaande infectie en re-infectie 
vermeden kunnen worden. 
Bij de follow-up counseling en ondersteuning wordt medische, psycho-emotionele 
en sociale opvolging voorzien meestal alleen voor patiënten met een positieve 
diagnose.   Bij  een  negatieve   diagnose   kunnen  arts  en  patiënt  in 
gemeenschappelijk   overleg  besluiten  of  er  nood  is  aan  follow-up  counseling 
en/of extra preventieondersteuning. 
Het is van groot belang dat gedurende de gehele procedure de vertrouwelijkheid 
gegarandeerd wordt. 
De richtlijnen voor Proactiefhiv-TestenenCounselen (PATC) die het HIV-SAM 
Project opstelde zijn sterk gelijklopend met deze voor VCT maar legt andere 
accenten. Doordat de arts de hiv-test aan zijn patiënt voorstelt begint hij met een 
introductie van de test. Hij verklaart  daarbij waarom  hij een hiv-test  aanraadt 
aan deze specifieke patiënt en wat de klinische en preventievoordelen  van een 
hiv-test zijn. 
In de pretest counseling worden dezelfde stappen doorlopen als bij VCT maar is 
de  inschatting  van  het  seksueel  risico  optioneel.  Dit  is  het  gevolg  van  het 
ontbreken  van duidelijke  seksuele  risicofactoren  voor een hiv-infectie  bij SAM 
(zie deel I, 2.1.f.). Hun verhoogd risico wordt bepaald door hun afkomst uit een 
hoog  endemisch   land  daarom  wordt  bij  PATC,  hiv-testen  gekaderd  in  een 
algemene gezondheidscontrole en de hoge onderdiagnose. 
Voor de hiv-test, de posttest counseling en eventuele follow-up counseling worden 
dezelfde stappen als bij VCT gevolgd. In onderstaand stappenplan worden de 
richtlijnen die specifiek zijn voor PATC in het blauw aangeduid. Voor een 
uitgebreide  handleiding,  kan u de door het HIV-SAM  Project, Helpcenter,  WIV, 
UA en het ARC-ITG ontwikkelde handleiding cultuursensitief proactief hiv-testen 
en counselen consulteren·. 

 

 
Figuur 5: Flow-Chart PATC model (Proactief HIV-testen en –counselen voor Subsaharaanse 
Afrikaanse Migranten in Vlaanderen. Een handleiding voor de arts. ITG, 2010) 
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2.1. PRECEDE: achtergrondanalyses 
 

2.1.a.  Fase 1: Sociale analyse 

Bij  een  sociale  analyse  met  betrekking   tot  hiv-testen  en  counselen  komen 
dezelfde  sociale  componenten  naar boven als bij positieve  preventie,  namelijk 
het grote stigma dat op hiv rust, de directe link tussen hiv en dood en de 
sociaaleconomische kwetsbaarheid van SAM. Om herhaling te voorkomen, 
verwijzen we naar de uitgebreidere toelichting van punt 1.1.a. , deel III. 
Bijzonder in het kader van hiv-testen en counselen bestaat de afwezigheid  van 
een medische preventiecultuur. Deze heeft deels zijn oorsprong in de 
migratiecontext  waarin SAM leven: voldoen aan hun basisnoden heeft voorrang 
op  hun  gezondheid,   maar  ook  in  hun  thuisland  hadden  SAM  vaak  niet  de 
gewoonte  om  regelmatig  een  arts  te  bezoeken.  Mensen  rekenen  dan  ook  op 
ander methoden dan de medische om ziekte te voorkomen. Hiernaast wordt een 
medische arts wel als een autoriteit aanzien die met het nodige respect en ontzag 
dient benaderd te worden. Enkel deze autoriteit kan volgens SAM aanbevelingen 
doen over medische  zaken, in het bijzonder over gevoelige  onderwerpen  zoals 
hiv en seksualiteit. De medische cultuur van SAM wordt meer gedetailleerd 
beschreven   in  deel  I,  1.2.d.  ‘SAM  en  preventieve   geneeskunde’,   voor  meer 
uitdieping verwijzen we u naar daar door. 

 

 
2.1.b.  Fase 2: Epidemiologische analyse 

Epidemiologische gegevens in deel I tonen aan dat een grote meerderheid 
(ongeveer  4  op  5)  van  hiv-patiënten  van  SAM-afkomst  hun  diagnose  te  laat 
kregen en dat bijna de helft zelfs pas gediagnosticeerd wordt in een gevorderd 
stadium van infectie. SAM lopen vaak vele jaren rond met een hiv-infectie zonder 
dat ze het weten waardoor deze ongewild wordt doorgegeven. Onderzoeken uit 
andere West-Europese landen bevestigen deze trend: 3 op 4, tot 4 op 5 SAM die 
leven  met  hiv  zouden  hun  status  niet  kennen  (zie  I.2.1.d).  Daarnaast  zijn  de 
meeste SAM passieve testers, ze krijgen hun diagnose wanneer ze getest worden 
in  het  kader  van  een  prenatale  check-up,  een  preoperatieve   check-up,  een 
algemene controle, wanneer de test om administratieve  redenen verplicht is of 
bij ernstige medische indicaties (zie deel I, 2.1.e.). Laattijdig testen, de hoge 
onderdiagnose en het passief testen maakt dat vele kansen voor een tijdige 
diagnose en behandeling gemist worden. 

 

 
2.1.c. Fase 3: Gedragsgerelateerde analyse en analyse van 
omgevingsfactoren 

De meeste SAM vragen zelf niet actief om een hiv-test, ze zijn passieve testers die 
zich laten testen wanneer de arts hen dit voorstelt (zie 2.1.e.). Verschillende 
socioculturele barrières weerhouden SAM ervan zelf een hiv-test te vragen 
(Manirankunda et al. 2009). De meeste verkiezen de onwetendheid boven de 
gevolgen van een mogelijk positief resultaat. Voor vele SAM betekent een hiv- 
diagnose  immers  een  snelle  dood,  stigma  en  sociale  uitsluiting  en  deportatie. 
Deze misconcepties worden gevoed door gebrek aan informatie. Er bestaan nog 
vele twijfels over het recht op zorg bij SAM en vaak ontbreekt de informatie over 
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de praktische aspecten van hiv-testen (terugbetalingssysteem,  testfaciliteiten, en 
dergelijke). Vele SAM vinden een test ook overbodig omdat ze vinden dat ze geen 
risico’s  hebben  gelopen  en zich perfect  gezond  voelen.  Het is voor  SAM, zoals 
eerder aangetoond, niet gebruikelijk om preventief zorginstellingen op te zoeken 
(zie 1.2.d.). Als ze een arts bezoeken omdat ze ziek zijn, vinden ze niet dat je de 
autoriteit van de arts in vraag mag stellen door hem/haar zelf om een hiv-test te 
vragen. “De doktor weet wat het beste is, hij zal je wel een hiv-test voorstellen als 
hij dit nodig acht”. SAM willen dus dat er meer proactief getest wordt door de 
artsen. 
Hoewel  SAM  graag  proactief  een  hiv-test  voorgesteld  krijgen,  bleek  uit  een 
onderzoek dat het HIV-SAM Project in 2008 uitvoerde dat artsen van hun kant 
hier terughoudend tegenoverstaan. Vele artsen zijn niet op de hoogte van de hiv- 
problematiek bij SAM en de medische relevantie van proactief hiv-testen en 
counselen  ontgaat hen. Artsen wensen ook niet discriminerend  over te komen 
door   enkel   aan  SAM  proactief   een  hiv-test   voor   te  stellen   en  hebben   ze 
verschillende praktische vragen, zoals over de terugbetaling en verzekerde zorg 
(je wilt een patiënt geen hiv-diagnose geven als je weet dat hij geen zorg kan 
krijgen). Ook hebben het artsen het vaak moeilijk om in een counseling over 
seksualiteit te spreken met iemand van een andere cultuur en in een andere taal. 

 

 
2.1.d.  Fase 4: Beleidsanalyse en organisatorische rand- 
voorwaarden voor interventies 

SAM willen bij voorkeur dat hun arts hen proactief een hiv-test met de nodige 
counseling aanbiedt (Manirankunda et al., 2009), maar hierover bestaat geen 
consensusbeleid. Enkel bij een preoperatief onderzoek en een prenatale controle 
worden   systematisch   hiv-testen   uitgevoerd   (zie  I.2.1.e.).   Hiv-testen   gebeurt 
echter zelden volgens de richtlijnen (zie II.2.), met de nodige counseling en met 
een informed consent34  (Van Casteren et al. 2004). Patiënten worden niet altijd 
op de hoogte gebracht van hun resultaten of via de telefoon waardoor een 
belangrijke preventiekans gemist wordt35  (Devroey et al. 2002). Het gebrek van 
concrete richtlijnen, maakt het voorstellen van een hiv-test en de manier waarop 
dit gebeurt  afhankelijk  van arts tot arts (Manirankunda  et al., 2009.2).  Artsen 
uiten dan ook de nood aan een duidelijk beleid dat PATC voorschrijft. 
Om medische zorgverlening  toegankelijk  te maken voor immigranten  zijn er in 
Vlaanderen  verschillende  laagdrempelige   hulpcentra;  zo  doen  SAM  met  een 
legaal verblijfstatuut vaak beroep op de groepspraktijken van Geneeskunde voor 
het Volk, de wijkgezondheidscentra  of huisartsen in grootsteden. Omdat deze in 
verschillende  koepels  verenigd  zijn, zijn deze zorgverleners  goed toegankelijk. 
SAM zonder een vast verblijfsstatuut worden medisch opgevolgd in de 
opvangcentra  van  Fedasil  en  het  Rode  Kruis  of  doen  in kritieke  gevallen  een 
beroep op dringende medische hulp projecten zoals Dokters van de Wereld in 
Antwerpen.   Organisatorisch   zijn  de  randvoorwaarden   voor  interventies   dus 
vervuld maar artsen engageren blijft een moeilijke taak. Tijdsgebrek is vaak een 

 
 

34  35,6% van de Belgische huisartsen heeft minstens één HIV test zonder informed consent uitgevoerd. 
18,1% van alle HIV-testen uitgevoerd zonder informed consent waren bij patiënten afkomstig uit landen 
met een HIVepidemie (Van Casteren et al., 2004) 
35 Bij 45,3% van alle HIV-tests uitgevoerd door huisartsen in België worden de resultaten via de telefoon of 
via e-mail meegedeeld. (Devroey et al., 2002). 
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grote barrière. Het is ook belangrijk om samenwerkingsverbanden  aan te gaan 
met ‘medische specialisten’, zoals het ARC, om artsen van het medisch belang van 
hiv-testen en counselen voor SAM te overtuigen. Het HIV-SAM Project is in dit 
opzicht uiteraard goed geplaatst vanwege zijn inbedding in het ITG en jarenlange 
uitwisseling en samenwerking met het hier gevestigde ARC. 
Wat  de  organisatorische  aspecten  bij  het  implementeren  van  een  interventie 
betreft dat VCT promoot in gemeenschapssettings,  leerde het pilootproject, dat 
het  HIV-SAM  Project  in  2009  en  2010  uitvoerde,  ons  twee  lessen  (HIV-SAM 
Project, 2010). In de eerste plaats is het belangrijk dat de opzet participatief is 
om de aanvaardbaarheid te verzekeren en de beste resultaten te genereren op 
gebied van preventie en stigmareductie. Ten tweede is het uiterst belangrijk om 
zo laagdrempelig mogelijk te werken, bijvoorbeeld door met testkits te werken 
die door de gemeenschapsleden zelf kunnen worden uitgevoerd. 

 

 
2.2. Interventies ter promotie van hiv-testen en counselen 

De algemene doelstelling van de interventies in het werkveld promotie van hiv- 
testen en counselen is enerzijds diagnostisch, d.w.z. de hoge onderdiagnose  van 
hiv bij SAM terugdringen  en anderzijds preventief, d.w.z. SAM informeren over 
de hiv-problematiek en hen aanzetten zich te laten testen en zorg te dragen voor 
hun seksuele gezondheid. Om deze duale doelstelling te realiseren, dienen 
interventies op twee niveaus ondernomen te worden. De barrières ten overstaan 
van  hiv-testen  zijn  ingebed  in  de  socio-economische  en  culturele  context  van 
SAM en worden versterkt door de houding van de artsen. Daarom is het 
aangewezen op het niveau van de gemeenschappen (2.2.a.) én op niveau van de 
gezondheidszorg (2.2.b.), hiv-testen en counseling versterkt te promoten. 
Aangezien de interventies binnen dit werkveld conform het PRECEDE-PROCEED 
model zijn opgebouwd, zullen ze ingrijpen op drie soorten van factoren. Ze zullen 
de ‘predisposing factors’ in de doelgroep helpen verbeteren,  namelijk de kennis 
over hiv, seksuele gezondheid, hiv-testen en cultuursensitief counselen en het 
belang ervan verbeteren. Minder stigmatiserende normen zullen aangemoedigd 
worden  (zie ook III.3.).  Ook aan de ‘enabling factors’ wordt  aandacht  besteed, 
zoals de capaciteiten van artsen in termen van cultuursensitief counselen en de 
sensibilisatiecapaciteiten  van preventiewerkers. Voor doelgroepen moet het nut 
van hiv-testen en counselen ook duidelijk zijn. ‘Reinforcing factors’, zoals het 
opbouwen van motivatie tot proactief hiv-testen en counselen en vrijwillig hiv- 
testen zullen systematisch aan bod komen in de geplande interventies. 

 

 
2.2.a.   Laagdrempelig  HIV  testen   en  counselen  in  Afrikaanse 
gemeenschapssettings 

 

 
Specifieke objectieven 
De specifieke  objectieven  van de interventie  laagdrempelig  hiv-testen  en 
counselen in Afrikaanse gemeenschapssettings zijn: 

• Het aantal SAM verhogen die zijn hiv-status kent 

• Gemeenschapsleiders en hun achterban sensibiliseren rond hiv, hiv- 
testen en seksuele gezondheid 
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• De hiv-problematiek zichtbaar en bespreekbaar maken (en zo het hiv- 

gerelateerde stigma verlagen) 
 

Beschrijving interventie 
In navolging van het pilootproject ‘VCT in Afrikaanse gemeenschapssettings’  dat 
in 2010 werd afgerond, plant het HIV-SAM Project in de komende vijf jaar 
gelijkaardige interventies. Om hiv-testen in de gemeenschappen nog meer 
laagdrempelig te maken en een zo groot mogelijke impact op gebied van 
diagnostiek  en preventie (inclusief stigmareductie)  te bekomen, zullen we met 
‘peer-led’ testkits werken36. Meer bepaald plannen we in 2012 speekseltest kits 
voor detectie van hiv,  te verdelen via de sleutelorganisaties (zie deel II, 2.5.). 
Preventiewerkers geselecteerd via deze organisaties zullen een opleiding krijgen 
over groepsmobilisatie  rond hiv-testen en het gebruik van de speekseltest  kits. 
In navolging hiervan zullen ze tijdens vergaderingen van socioculturele 
verenigingen, in hun kerken, in Afrikaanse cafés, in telefoon/internetwinkels  en 
tijdens integratieklassen de testkits uitdelen. De nadruk zal sterk gelegd worden 
op informatieverschaffing over hiv, hiv-testen, seksuele gezondheid en de 
bijhorende  hulpverleningsdiensten.  Geïnteresseerden  kunnen  dan  naar  keuze 
ter plaatse of thuis zelf de test uitvoeren (door het staafje enkele seconden tegen 
de  binnenzijde   van  de  wang  te  wrijven).   Naargelang   de  voorkeur   van  de 
deelnemer kan hij/zij de test teruggeven aan de preventiewerker of per post 
terugsturen  naar  het  labo  ter  analyse.  Kwalitatief  onderzoek  in  een 
voorbereidende fase zal uitwijzen wat de meest gepaste manier is om de 
testresultaten mee te delen, het is immers essentieel dat hiv-positieve 
testresultaten met de nodige professionele omkadering worden meegedeeld. Om 
een beter inzicht te krijgen in het aantal niet gediagnosticeerde hiv-infecties in 
Vlaanderen  en de socio-economische  en relationele  indicatoren  hiervan zal bij 
het  testpakket  een  korte  vragenlijst  met  sociodemografische  en 
gedragsindicatoren horen. 
Meerdere  studies  hebben  aangetoond  dat  speekseltests  zoals  OraSure   and 

Oracol  een grote sensitiviteit en specificiteit van 99% (Mirandola et al., 2009) 

hebben en eenvoudig in gebruik zijn (Debattista et al., 2007; Vyse et al;, 2001). 
Momenteel voert het ITG een voorbereidende  studie, om de validiteit van deze 
tests voor de geplande settings en methodes te bepalen. 
Deze interventie maakt deel uit van een projectvoorstel dat samen met 
verschillende West-Europese partners zal worden ingediend bij het door de 
Europese   Unie   gesubsidieerde   ‘Interreg   2seas   program’   (werktitel   van  het 
project: ‘The Impact of Population Mobility on the Spread of Infectious Diseases 
in EU Port Cities – Assessing the Challenges, Finding Solutions’,  www.interreg4a- 
2mers.eu).  De duur en intensiteit  van de voorgestelde  activiteit zal afhankelijk 
zijn van de goedkeuring. Indien deze verkregen wordt, kan een schaalvergroting 
van de outreach activiteiten plaats vinden, hiervoor zal het HIV-SAM Project een 
eigen  bijdrage   van  50%  (voornamelijk   d.m.v.   werktijd)   leveren.   Indien   de 
Europese financiering niet verkregen wordt, zal een gereduceerde variante 
uitgevoerd  worden,  die met middelen  van reguliere  projectfinanciering  gedekt 
kan worden. 

 

 
36 Dit vergt minder aanwezigheid van medisch personeel omdat het door de gemeenschapsleden zelf kan 
worden gebruikt. 
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Doelgroepen en/of partners 

De  doelgroepen  van  deze  interventie  zijn  de  SAM-gemeenschappen  in 
Vlaanderen. Zij zullen bereikt worden via preventiewerkers die in samenwerking 
met de sleutelorganisaties en de religieuze leiders geselecteerd, opgeleid en 
begeleid zullen worden. Voor de medische aspecten zal nauw worden 
samengewerkt   met  de  ARC’s,  in  een  eerste  fase  het  ARC  van  Antwerpen. 
Inhoudelijk werken we samen met de andere West-Europese partners (oa. GGD 
Rotterdam, University of Plymouth en de Stad Antwerpen) in het 2seas project. 

 
Tijdslijnen 

• 2012: laagdrempelig testen in de provincie Antwerpen 

• 2013: laagdrempelig testen in de provincie Vlaams Brabant 

• 2014: laagdrempelig testen in de provincie Oost-Vlaanderen (en West- 
Vlaanderen) 

 
Indicatoren 
Via verschillende evaluatiemethodieken (zie 2.3.) zullen volgende indicatoren 
geëvalueerd  worden.  Deze  zullen  in  de  overeenkomstige  jaarverslagen 
beschreven worden. 

• Opleidingspakket voor preventiewerkers ontwikkeld 

• Het opleidingspakket is wetenschappelijk onderbouwd 

• Het opleidingspakket voldoet aan de noden van de preventiewerkers 

• De preventiewerkers zijn tevreden over de opleiding 

• Aantal opgeleide preventiewerkers 

• Aantal bezochte evenementen en personen 

• Aantal aangesproken SAM 

• Aantal verdeelde testen 

• De    preventiewerkers    voelen    zich    voldoende    ondersteund    in    het 
sensibiliseren rond hiv-testen 

• Aantal SAM die zijn status kent (opgehaalde resultaten) 

• Aantal vragenlijsten binnengebracht 

• Vragenlijsten zijn geanalyseerd 

• Aantal verdeelde informatiematerialen 

• Aantal positieve hiv-testen 

• SAM die een positieve test hadden, werden cultuursensitieve opgevangen 
en naar de gepaste diensten doorverwezen 

 

 
 
 

2.2.b.  Promotie van proactief hiv-testen en counselen (PATC) 
 

 

Objectieven 
De specifieke  objectieven  van de interventie  proactief  hiv-testen  en counselen 
zijn: 

• Het aantal artsen verhogen die proactief een hiv-test voorstellen aan hun 
SAM patiënten 

• De kennis verhogen van artsen rond cultuursensitief hiv-counselen 
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• De wetenschappelijke  kennis  verhogen  over de gemiste kansen tot hiv- 

diagnose en de door patiënten voorgestelde risicofactoren 
 

Beschrijving interventie 
Ter voorbereiding  van het promoten  PATC deed het HIV-SAM  Project  in 2008 
een kwalitatieve studie naar de praktijken van artsen omtrent hiv-testen, hun 
perceptie van PATC en hun noden bij de implementatie ervan. De resultaten van 
de studie toonden aan dat de meeste Vlaamse huisartsen en internisten de WHO 
richtlijnen niet toepassen en dat ze terughoudend stonden tegenover PATC 
vanwege  de onduidelijke  relevantie  en de  praktische  aspecten  (zie  III.2.1.c.  & 
2.1.d.).  Om  deze  twee  laatste  problemen  het  hoofd  te  bieden  hebben  we  een 
epidemiologisch fact sheet en een handleiding cultuursensitief hiv-testen en 
counselen ontwikkeld (zie III.2). Deze zullen in een haalbaarheidsstudie  met de 
bijdrage van sleutelfiguren uit zorgdiensten, gefrequenteerd door SAM, verfijnd 
worden.   Wanneer   in  de  loop  van  2012  deze  ondersteunende   documenten 
afgewerkt zijn, zal het HIV-SAM Project PATC actief bij zorgverleners promoten. 
We richten ons eerst op de laagdrempelige  zorgdiensten,  gefrequenteerd  door 
SAM en de opvangcentra. Vervolgens richten we ons tot grootstedelijke 
ziekenhuizen, huisartsen en gynaecologen. Om de draagkracht van het PATC te 
verhogen zullen we bij het promoten hiervan, samenwerken met het ARC en ons 
richten  tot  de  koepelorganisaties.  Vervolgens  zullen  we,  met  hun  steun,  hun 
leden informeren en sensibiliseren tijdens bestaande overlegmomenten van de 
artsen. Door ons te richten tot de koepelorganisaties willen we de PATC ook 
algemeen aanvaard krijgen als richtlijn37. Hiermee trachten we de structurele 
randvoorwaarden voor hiv-preventie te beïnvloeden (zie II.2.4.) 

 
Doelgroepen en/ of partners 
De  belangrijkste  doelgroep  van  onze  activiteiten  ter  promotie  van  PATC  zijn 
artsen,  opgedeeld  in verschillende  groepen.  Vooreerst  zijn er de artsen 
werkzaam in laagdrempelige eerstelijnszorgdiensten zoals onder andere Dokters 
van de Wereld, de Wijkgezondheidscentra  en Geneeskunde voor het Volk. Verder 
zijn er de zorgverstrekkers  in de opvangcentra  van Fedasil  en het Rode Kruis. 
Om  hen  te  bereiken  zullen  we  samenwerken   met  Sensoa  die,  vanwege  de 
opdeling van de mandaten, in het verleden met de opvangcentra  samenwerkte. 
Als  derde  groep  zijn  er  de  grootstedelijk  ziekenhuizen  zoals  de  voormalige 
OCMW-ziekenhuizen,   in  Antwerpen  samengevoegd  in  het  ZNA-netwerk.  Ten 
vierde zijn er de huisartsen in de grootsteden die veel SAM-patiënten hebben en 
ten vijfde de gynaecologen. Bij het sensibiliseren van deze vijf groepen zullen we 
telkens de beleidsmakers en sleutelfiguren identificeren (die zich vaak binnen de 
koepelorganisaties bevinden) en met hen samenwerken. 

 
Tijdslijnen 
Omdat we rekening dienen te houden met de beschikbaarheid van de 
koepelorganisaties  en de geboekte vooruitgang is de voorgestelde tijdslijn enkel 
tentatief: 

• Januari – Juni 2012: Afwerking haalbaarheidsstudie 
 

 
 

37 Dit naar analogie van andere diagnostische screenings voor andere (chronische) ziekten, zoals 
bijvoorbeeld het uitstrijkje of mammografie. 
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• Juli 2012– juni 2013: Sensibiliseren in de provincie Antwerpen 

• 2013:   Sensibiliseren    in   de   provincie    Oost-   Vlaanderen    (en   West 
Vlaanderen) 

• 2014: Sensibiliseren in de provincie Vlaams Brabant 
 

Indicatoren 
Via verschillende evaluatiemethodieken (zie 2.3.) zullen volgende indicatoren 
geëvalueerd  worden.  Deze  zullen  in  de  overeenkomstige  jaarverslagen 
beschreven worden. 

• Ondersteunende handleiding is geoptimaliseerd 

• De ondersteunende handleiding is wetenschappelijk onderbouwd en 
voldoet aan de praktische noden van artsen 

• Aantal overlegmomenten met sleutelfiguren 

• Het aantal nieuw gecreëerde samenwerkingsverbanden met 
zorgverstrekkers 

• Aantal sensibilisatiemomenten en personen aanwezig 

• De sensibilisatiemomenten voldoen aan de noden van de doelgroep 

• Aantal verdeelde PATC-handleidingen 

• Artsen zijn tevreden van de PATC-handleidingen 

• Gegevens verzameld omtrent de gestelde risico’s 

• Gegevens verzameld omtrent gemiste diagnosekansen 

• Artsen doen beroep op het HIV-SAM Project bij vragen over PATC 
 
 
 
 

2.3. PROCEED:  evaluatiemethoden 

Afhankelijk van de noden zullen de interventies binnen het werkveld promotie 
van hiv-testen en counselen binnen volgende fasen van het PRECEDE-PROCEED 
model geëvalueerd worden. 

 
Laagdrempelig vrijwillig hiv-testen en counselen (VCT) in gemeenschapssettings 
Door systematische opvolging zal de effectiviteit van de activiteiten voor 
laagdrempelig  testen  en  counselen  in  gemeenschapssettings  geëvalueerd 
worden (fase 6). Door de preventiewerkers,  na hun opleiding en op regelmatige 
tijdstippen, te raadplegen, zullen we de impact van de activiteiten evalueren en 
waar nodig bijsturen (fase 7). Een outcome evaluatie (fase 8) zal enkel mogelijk 
zijn in termen van het aantal nieuwe diagnoses en niet zozeer met betrekking tot 
de vooropgestelde preventiedoelen. 

 
Promotie van proactief hiv-testen en counselen (PATC) 
Via systematische opvolging van de sensibilisatieactiviteiten (aantal 
overlegmomenten, aantal sensibilisatieactiviteiten, aantal deelnemende artsen, 
enz.) zal het promoten van PATC proces geëvalueerd worden (fase 6). Door een 
geselecteerde groep van artsen extra te consulteren over hun implementatie van 
PATC en hun opmerkingen in termen van aanvaardbaarheid, risicofactoren en 
gemiste  kansen  is het mogelijk  om de impact  van de activiteiten  te evalueren 
(fase 7). 
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3. Stigmareductie, promotie van de seksuele gezondheid en 
primaire preventie 
Zowel in het werkveld positieve preventie als in het werkveld hiv-testen en 
counselen, vormt stigma een belangrijke barrière (zie III.1.1.a. en 2.1.a.). Stigma 
beïnvloedt de levenskwaliteit van SAM die leven met hiv, doordat het de toegang 
tot medische hulp belemmert, therapietrouw beïnvloedt, zelfstigma het 
psychologisch welzijn vermindert, mogelijkheden tot sociale steun reduceert, de 
kans op partnergeweld  verhoogt en daarbij seksuele risico gedrag vermeerdert 
(zie III.1.1.c.). Bij het promoten van hiv-testen en counseling vormt de angst voor 
stigma en zijn sociale gevolgen een belangrijke barrière waarom SAM zich niet 
laten   testen   (zie   III.2.1.c.).   Ondersteunend   werken   aan  de   stigmatiserende 
attitudes tegenover hiv is daarom essentieel voor het welslagen van interventies 
in deze werkvelden. 
Het hiv-gerelateerde  stigma vindt zijn oorsprong  in de connotatie  van hiv met 
dood en ziekte en, vooral, met seksuele promiscuïteit  (Foley, 2005; zie I.1.2.c.). 
De perceptie van vele SAM is, “hiv is iets voor prostituees, hoerenlopers, ontrouwe 
mannen en losbandige vrouwen”.  Zij overschrijden  de seksuele normen van de 
gemeenschappen   en   zijn   daarom   onderhevig   aan   stigma   en   discriminatie. 
Werken aan de reductie van stigma kan niet zonder het terrein van de seksuele 
normen en seksuele gezondheid te betreden. Stigmareductie en promotie van de 
seksuele gezondheid gaan hand in hand. 
Interventies die zich richten op de attitude ten overstaan van hiv en seksualiteit, 
hebben  ook een “primaire  preventie”-impact.  Ze geven praktische  kennis  over 
hiv en informeren de algemene populatie over de transmissieroutes van hiv, hoe 
men weet of iemand hiv heeft, of men kan leven met hiv, hoe men zichzelf en zijn 
geliefden kan beschermen enz. Deze informatie zal deels het seksuele gedrag van 
de populatie beïnvloeden en dus bijdragen aan de primaire preventie van hiv, 
verhinderen dat mensen geïnfecteerd geraken. 

 

 
 
 

3.1. PRECEDE: achtergrond analyses 
 

3.1.a.  Fase 1: Sociale analyse 

Net als in vorige werkvelden  is ook in deze sociale analyse stigma en zijn link 
met seksuele promiscuïteit de belangrijkste component. Om herhaling te 
vervoorkomen verwijzen we voor een uitgebreidere toelichting naar punt 1.1.a. 
van deel III en naar deel I, punt 1.2.c. met betrekking tot de seksuele normen en 
stigma. 
De meeste SAM baseren zich voor hun kennis omtrent hiv op populaire  media 
(zoals  televisie)  en  wat  hun  omgeving  erover  zegt  (mondelinge  traditie).  Ze 
hebben  enige  kennis  van  hiv  en  zijn  transmissieroutes  maar  dit  blijft 
oppervlakkig (Manirankunda et al. 2001). Hierdoor blijven misvattingen, 
aangestuurd door stigma, bestaan. Zo wordt vaak gedacht dat je alleen hiv kan 
krijgen als je seks hebt met een prostituee, homo of promiscue bent. Ook denken 
sommigen dat hiv overgedragen kan worden door een muggenbeet of door het 
zoenen van iemand die hiv-positief is. De kennis over de praktische en legale 
aspecten  van  hiv-testen  en  een  hiv-opvolging  is  vaak  beperkt.  Het  is  slecht 
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geweten waar je je kan laten testen, wat het kost en het feit dat hiv-medicatie 
gratis beschikbaar is. Vele SAM zijn bang om gedeporteerd te worden als ze hiv- 
positief zijn (Manirankunda et al. 2009). 
Een laatste belangrijk aspect in deze sociale analyse is de naar nationaliteit 
georiënteerde  groepering  van de gemeenschap.  In het begin van hun migratie 
zijn landgenoten vaak het belangrijkste sociale kapitaal van SAM, wat uit zich in 
een  sterke  wederzijdse   beïnvloeding   qua  normen  en  een  controle  op  deze 
normen (zie I. 1.2a.). 

 

 
3.1.b.  Fase 2: Epidemiologische analyse 

Hoewel we schatten dat SAM een redelijk kleine groep is (zie I.1.1.a.), dragen ze 
ongeveer  één  op  drie  van  alle  hiv-diagnoses  (zie  I.2.1).  Deze  epidemie  treft 
vooral jonge vrouwen (zie I.2.1.a.) en wordt meestal door heteroseksueel contact 
overgedragen  (zie 2.1.b.).  Het is onduidelijk  welke  gedragsfactoren  deze 
epidemie drijven (2.1.f.). De belangrijkste factor is de algemene epidemie in hun 
thuisland, maar een deel van de besmettingen gebeurt in België. 

 

 
3.1.c. Fase 3: Gedragsgerelateerde analyse en analyse van 
omgevingsfactoren 

De sociale normen ten opzichte van seksualiteit beïnvloeden sterk het gedrag en 
de attitude van individuen. In de attitude ten opzichte van hiv, hiv-testen en 
preventief   gedrag  wordt  vaak  de  visie  van  populaire   opinieleiders   in  hun 
netwerk gevolgd. Vaak bestaat deze attitude uit het stigmatiseren van 
seropositieven (en hun familie) en afkeer tegenover condooms. Dit vertaalt zich 
in een laag condoomgebruik hoewel vele SAM meerdere partners tegelijkertijd 
hebben (zie I1.2.c.) 
Ook  wanneer  ze  informatie   nodig  hebben,  doen  SAM  vaak  een  beroep  op 
kennisfiguren binnen hun netwerk die hen dan zelf informeren of gericht 
doorverwijzen. Zo leert de ervaring van het HIV-SAM Project dat mensen die iets 
meer willen weten over hiv-testen, spontaan de gemeenschapsleiders, die deel 
uitmaken van het HIV-preventienetwerk, contacteren. 

 

 
3.1.d.  Fase  4:  Beleidsanalyse  en  organisatorische 
randvoorwaarden voor interventies 

Om het ‘ownership’ van een interventie te verzekeren is het essentieel 
gemeenschapsgericht   te  werken.  Zowel  bij  de  ontwikkeling  als  de 
implementering van een interventie wordt samengewerkt met geëngageerde 
gemeenschapsleiders. Zij doen dit vrijwillig. Hun motivatie in stand houden is 
essentieel en een voortdurende uitdaging. Werken met vrijwilligers uit een 
grotendeels sociaaleconomisch achtergestelde groep, vraagt voldoende middelen 
om hun motivatie in stand te houden en hun inspanningen en gedane kosten te 
vergoeden. 
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3.2. Interventies in het kader van stigmareductie, promotie van 
de seksuele gezondheid en primaire preventie 

De algemene doelstelling van de interventies in het werkveld is om de attitude 
tegenover hiv en seksuele gezondheid te verbeteren en aanvullend een bijdrage 
te leveren aan de primaire preventie. Om deze duale doelstelling te realiseren, 
zullen er twee interventies die elke een verschillende methodologie toepassen, 
uitgevoerd worden. Enerzijds trachten de attitudes te verbeteren door het 
responsabiliseren  van populaire opinieleiders (POL) in de gemeenschap (3.2.a.). 
Anderzijds zullen we nieuwe technologieën aanwenden om SAM te informeren 
(3.2.b.). Aangezien ook de interventies binnen dit werkveld zijn opgebouwd 
conform het PRECEDE-PROCEED  model, zullen ze ingrijpen op drie soorten van 
factoren. Ze zullen de ‘predisposing factors’ in de doelgroep  helpen verbeteren, 
namelijk de kennis over hiv, seksuele gezondheid, hiv-testen verbeteren. Minder 
stigmatiserende normen zullen aangemoedigd worden. Ook aan de ‘enabling 
factors’ wordt  aandacht  besteedt,  zoals  de communicatiecapaciteiten  van POL. 
Als ‘reinforcing factors’ zullen we het verantwoordelijkheidsgevoel  van de POL 
aanspreken. 

 

 
3.2.a.  Populaire opinieleiders 

 

 
Objectieven 
De specifieke objectieven van de interventie populaire opinieleiders zijn: 

• Het stigma op hiv in de gemeenschap verlagen 

• Seksuele gezondheid in de gemeenschap promoten 
 

Beschrijving interventie 
Mensen laten zich in hun attitude ten opzichte van hiv leiden door de normen 
van hun gemeenschap. Het zijn, volgens de theorie van Diffusion of Innovations 
(Rogers,  1983)  en  de  Social  Influence  Principles,  de  natuurlijke  leiders  of  de 
popular opinion leaders (POL) die nieuwe normen aannemen waarna deze zich 
snel verspreiden in de gemeenschap. Een POL- interventie identificeert deze 
natuurlijke  leiders, spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid  en engageert 
hen inzake de reductie van hiv risicogedrag (Kelly et al. 1991). Voor onze 
interventie willen we deze beproefde methodologie (Kelly et al. 1991; Rhodes et 
al. 2006, Amirkhanian et al, 2005) licht aanpassen met betrekking tot het doel, 
namelijk stigmareductie en het promoten van seksuele gezondheid. Te beginnen 
met de gemeenschappen  rond de sleutelorganisaties,  zullen we met behulp van 
de nominatietechniek de aanwezige POL selecteren en hen uitnodigen om deel te 
nemen  aan  de  interventie.  Deze  training  is  erop  gericht  de  POL  te 
responsabiliseren in hun rol van opiniemakers met betrekking tot de normen op 
gebied van stigma en seksuele gezondheid. Ze zullen een algemene introductie 
krijgen over hiv, seksualiteit  en seksuele  gezondheid,  stigma en hiv-testen.  Op 
basis hiervan zullen ze voor hun gemeenschap de problematiek analyseren en 
effectieve antwoorden in de vorm van gezondheidspromotie boodschappen 
bepalen. Deze zullen ze tijdens rollenspellen oefenen waarna ze in hun 
gemeenschap  conversaties  hierover zullen voeren. Na enige oefening zullen de 
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POL opnieuw samenkomen om hun ervaringen te delen en eventueel hun 
boodschappen bij te sturen. 

 
Doelgroepen en/of  partners 
De interventie zal, in aansluiting op de POL-methodologie, zich telkens richten op 
kleine subpopulaties binnen de SAM-gemeenschappen. Als toegangspoort en 
partners worden hiervoor de sleutelorganisaties gebruikt. 

 
Tijdslijnen 
De interventie zal in 2014 en 2015 geïmplementeerd worden. 

 
Indicatoren 
Via verschillende evaluatiemethodieken (zie 3.3.) zullen volgende indicatoren 
geëvalueerd  worden.  Deze  zullen  in  de  overeenkomstige  jaarverslagen 
beschreven worden. 

• Het aantal georganiseerde trainingen 

• Aantal uitgenodigde POL die deelnemen aan de training 

• De   POL   zijn   tevreden   over   de   training   en   voelen   zich   voldoende 
ondersteund 

• De gezondheidsboodschappen  voldoen aan de noden van de subpopulatie 

• De gezondheidsboodschappen  zijn stigmareducerend 

• De gezondheidsboodschappen  promoten seksuele gezondheid 

• Het aantal conversaties dat de POL hebben gevoerd 
 
 
 
 

3.2.b.  Informeren via nieuwe communicatietechnologieën 
 

 
Objectieven 
Deze interventie heeft als objectief om dankzij nieuwe technologie de doelgroep 
toe te leiden naar informatie over hiv, seksuele gezondheid en hiv-testen. 

 
Beschrijving interventie 
De meeste SAM hebben enige kennis over hiv maar deze blijft vaak oppervlakkig. 
Informatie  op maat is voorhanden  maar wordt zelden spontaan geconsulteerd. 
Om de kennis over hiv en seksuele gezondheid te bevorderen en aantrekkelijker 
te maken, zullen we samen met de sleutelorganisaties en de religieuze leiders 
bekijken hoe we op een interactieve manier hun doelgroepen naar informatie 
kunnen leiden. Hieraan zal steeds een stigmareducerende en seksuele 
gezondheidspromotie  boodschap aan gekoppeld worden. We willen hiervoor  de 
nieuwe  media  aanwenden.  Afhankelijk  van  wat  volgens  de  sleutelorganisaties 
het beste medium is voor hun doelgroep, zullen we boodschappen uitsturen per 
sms, facebook, youtube of locale radiostations. Zo kan bijvoorbeeld een ketting- 
sms opgestart worden met een attractieve boodschap over condoomgebruik, die 
vervolgens doorverwijst naar een website met meer informatie over condooms. 

 
Doelgroepen en/of  partners 
Met de sleutelorganisaties en religieuze leiders als partners willen we de 
gemeenschappen die zij vertegenwoordigen bereiken. 
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Tijdslijnen 
De interventie zal in 2014-2015 geïmplementeerd worden. 

 
Indicatoren 
Via verschillende evaluatiemethodieken (zie 3.3.) zullen volgende indicatoren 
geëvalueerd  worden.  Deze  zullen  in  de  overeenkomstige  jaarverslagen 
beschreven worden. 

• Het aantal samenkomsten van de sleutelorganisaties 

• Het aantal via nieuwe technologie uitgezonden boodschappen 

• Het aantal SAM die naar informatie zijn toe geleid: SAM zijn op de hoogte 
van de beschikbare informatie en doen er beroep op 

• De boodschappen  voldoen aan de noden van de doelgroep (zijn cultuur- 
en genderspecifiek) 

• De boodschappen promoten seksuele gezondheid 

• De boodschappen dragen bij tot stigmareductie 
 

 
3.2.c. Sensibiliseren van de gemeenschappen 

 

 
Objectieven 
Deze interventie wil SAM bewust maken van de hiv-problematiek, het belang van 
hiv-testen, seksuele gezondheid en hen toeleiden naar de bestaande diensten. 

 
Beschrijving interventie 
Hiv is een probleem in de SAM-gemeenschappen  en het bewustzijn hiervan moet 
nog meer verhoogd worden. Het is belangrijk dat de problematiek zichtbaar blijft 
en dat het debat aangezwengeld wordt. Door condooms te verdelen, posters op 
te hangen en informatiebrochures beschikbaar te stellen, wordt de gemeenschap 
blijvend geïnformeerd en gesensibiliseerd.  De sleutelorganisaties  zullen via hun 
achterban sensibiliseren tijdens socioculturele evenementen en activiteiten en in 
winkels en cafés, gefrequenteerd door SAM.  Preventiemateriaal zoals brochures, 
leaflets en ander materiaal  door het HIV-SAM  Project ontwikkeld  zullen 
gedurende de projectperiode steeds geactualiseerd worden. 
Deze activiteiten  ondersteunen  andere interventies.  De boodschappen  zijn dan 
ook in lijn met de doelstellingen van de interventies. Zo zal in de eerste jaren, in 
analogie met de tijdslijnen, de nadruk liggen op de promotie van hiv-testen. De 
door het HIV-SAM Project ontwikkelde brochure en poster ‘Je laten testen op hiv. 
Is  zorgen  voor  je  gezondheid’  zal  intensief  verspreid  worden.  In  2014-2015 
zullen  de  materialen  over  seksuele  gezondheid  en  stigma,  ontwikkeld  in  het 
kader  van  de  interventies  ‘populaire  opinie  leiders’  (3.2.a)  en  ‘nieuwe 
technologieën (3.2.b), hieraan toegevoegd worden. 

 
Doelgroepen en/of  partners 
Door samen te werken met sleutelorganisaties willen we het bereik van de 
sensibilisatie zo groot mogelijk maken, met als ultieme doel de volledige SAM- 
gemeenschap woonachtig in Vlaanderen te bereiken. 

 
Tijdslijnen 
Doorlopend van 2012 t.e.m. 2016 
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Indicatoren 
Via verschillende evaluatiemethodieken (zie 3.3.) zullen volgende indicatoren 
geëvalueerd  worden.  Deze  zullen  in  de  overeenkomstige  jaarverslagen 
beschreven worden. 

• Het aantal bezochte socioculturele evenementen 

• Het aantal bezochte socioculurele activiteiten 

• Het aantal bezochte cafés 

• Het aantal bezochte winkels 

• Het aantal verspreide condooms (mannen en vrouwen condooms) 

• Het aantal verspreide posters 

• Het aantal verspreide informatiebrochures 
 

 
3.3. PROCEED:  evaluatiemethoden 

Afhankelijk van de noden zullen de interventies binnen het werkveld 
stigmareductie, promotie van seksuele gezondheid en primaire preventie in 
volgende fasen van het PRECEDE-PROCEED model geëvalueerd worden. 

 
Populaire opinieleiders 
De  interventie  zal  geëvalueerd  worden  door  het  proces  van interventie  op te 
volgen (fase 6). Wat onder andere inhoudt dat de rekrutering van de POL, hun 
deelname  aan  de training  en  het  conversaties  achteraf  worden  gevolgd.  Door 
POL op regelmatige  tijdstippen te consulteren over hun tevredenheid  en 
ervaringen zal de impact van de activiteiten geëvalueerd (fase 7) en bijgestuurd 
worden waar nodig. 

 
Informeren via nieuwe technologie 
Via de systematische opvolging van de bijeenkomsten, de uitgestuurde 
boodschappen en de verkregen informatieaanvragen zullen deze interventies 
geëvalueerd  worden (fase 6). Een constante informele impactevaluatie  (fase 7) 
zal inherent deel uitmaken van de methodologie. De sleutelorganisaties zullen 
binnen hun netwerken immers constant feedback krijgen op de uitgestuurde 
boodschappen (vb. via sms) en waar nodig op basis hiervan bijsturen. 

 
Sensibiliseren van de gemeenschappen 
De sensibilisatieactiviteiten zullen voortdurend opgevolgd worden (fase 6) en 
bijgestuurd waar nodig. 
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Projectactiviteiten volgens de resultaatsgebieden                      
 

 

RG 1: Het aanbieden van informatie, documentatie en advies 
 

1.   Het ontwikkelen, onderhouden en uitdragen van deskundigheid  op vlak van 
seksuele gezondheid bij Subsaharaanse Afrikaanse Migranten 
Alle interventies beschreven in het beleidsplan dragen bij tot het bevorderen 
van deskundigheid op vlak van seksuele gezondheid bij SAM. De interventies 
volgen  het  PRECEDE-PROCEED  model.  Het  model  beschrijft  o.a.  de 
continuïteit van een interventie cyclus, m.a.w. het implementeren van een 
interventie, draagt bij tot deskundigheid en het optimaliseren van de 
methodieken en materialen. 

 
2.  Het op vraag van de Vlaamse overheid deelnemen aan werkgroepen en 

vergaderingen 
Het  HIV-SAM  Project  zal  steeds  op  deze  vragen  ingaan;  er  worden  in  dit 
voorstel  echter  enkel  deelname  aan  werkgroepen   beschreven,  die  nu  al 
gepland  zijn  (bijvoorbeeld  werkgroep  van  het  WIV  omtrent 
gedragsindicatoren; zie voorstel jaarplan 2012). 

 
3.   Het op eigen initiatief of op vraag informeren en adviseren over de seksuele 

gezondheid bij Subsaharaanse Afrikaanse Migranten, cultureel sensitieve 
hiv/soa preventie en zorg en de bestaande dienstverlening  van de overheid, 
relevante organisaties, de media en de bevolking 
De   overheid  zal   door   middel   van   de   jaarverslagen    geïnformeerd    en 
geadviseerd worden over seksuele gezondheid bij SAM. Verder zal de media 
geïnformeerd worden, indien dit noodzakelijk is voor het welslagen van een 
interventie.   Dit   betekend   dat   vooral   media   gericht   op   een   specifieke 
doelgroep   gecontacteerd   zal  worden.   In  het  licht  van  de  promotie   van 
proactief hiv-testen en counselen (III. 2.2.b.), zal o.a. ‘de huisarts’ en ‘de 
artsenkrant’ actief aangeschreven worden. Ook media die veel SAM bereiken 
zullen gecontacteerd worden (zie III. 3.2.b.). Net als onze doelgroepen, kan de 
algemene  bevolking,  ook  altijd  onze  website  raadplegen.  Relevante 
organisaties,   zoals   Sensoa,   WIV   en  een  organisatie   met   terreinwerking 
gericht op de doelgroep van sekswerkers, worden tijdens periodieke 
overlegmomenten geïnformeerd over seksuele gezondheid bij SAM, de 
projectactiviteiten en nieuwe tendensen. 

 
RG  2:  Ontwikkelen van  methodieken en  materialen met  betrekking 
tot gezondheidsbevordering en ziektepreventies specifiek gericht op 
Subsaharaanse Afrikaanse Migranten 

 
1.  Het wetenschappelijk onderbouwd ontwikkelen, valideren, optimaliseren en 

actualiseren van concepten, methodieken en werkinstrumenten voor 
gezondheidsbevordering  en  ziektepreventie  specifiek  gericht  op 
Subsaharaanse Afrikaanse Migranten 
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Alle interventies  beschreven  in het beleidsplan  volgen  het PRECEDE- 
PROCEED model en worden bijgevolg wetenschappelijk ontwikkeld, 
gevalideerd, geoptimaliseerd en geactualiseerd. 
Een  aantal  interventies  bouwt  voort  op  bestaande  methodieken  en 
materialen, welke gevalideerd, geoptimaliseerd  en geactualiseerd zullen 
worden indien wenselijk en nodig. Hiertoe behoren volgende: 

• III. 1.2.a. Cultuursensitieve  begeleiding van SAM die leven met hiv 
�   meer    specifiek,    het    draaiboek    voor    het   opstarten    van 
patiëntengroepen 

• III. 1.2.b. Patiëntengroepen 

• III. 1.2.c. Seksuele risicoreductie counseling (CISS) 

• III.  2.2.a.  Laagdrempelig   hiv-testen  en  counselen  in  Afrikaanse 
gemeenschappen  � meer specifiek, de ondersteunende  brochure 
en poster ‘Laat je testen op hiv. Zorg voor je gezondheid’ 

• III. 2.2.b. Promotie van proactief hiv-testen en counselen (PATC) 

• III. 3.2.c. Sensibiliseren van de gemeenschappen 

 
Voor de overige interventies worden nieuwe methodieken en materialen 
ontwikkeld, die vervolgens gevalideerd, geoptimaliseerd en geactualiseerd 
zullen worden. Hiertoe behoren volgende: 

• III. 1.2.a. Cultuursensitieve begeleiding van SAM die leven met hiv 
� meer  specifiek,  module  ‘omgaan  met  een  hiv-diagnose  en  de 
module ‘seksuele en reproductieve gezondheid’ 

• III.  2.2.a.  Laagdrempelig   hiv-testen  en  counselen  in  Afrikaanse 
gemeenschappen � meer specifiek, de methodiek van de speeksel 
test kits, die door de doelgroep zelf toegepast kunnen worden 

• III. 3.2.a. Populaire opinie leiders 

• III. 3.2.b. Informeren via nieuwe communicatie technologieën 
 

RG    3:   Implementeren   van    de    methodieken   en    materialen   bij 
Subsharaanse Afrikaanse Migranten 

 
1.   Implementatie   van   interventies   bij   intermediairs   om   de   doelgroep   te 

sensibiliseren om een vrijwillige aids- en/of soa test te laten uitvoeren 
Dit objectief wordt geadresseerd  door volgende  interventies,  beschreven  in 
het beleidsplan: 

• III.  2.2.a.  Laagdrempelig   hiv-testen  en  counselen  in  Afrikaanse 
gemeenschappen 

• III. 2.2.b. Promotie van proactief hiv-testen en counselen (PATC) 
 

2.   Implementatie    en   verbetering   van   cultuur   sensitieve   begeleiding    van 
seropositieve SAM 
Dit objectief wordt geadresseerd  door volgende  interventies,  beschreven  in 
het beleidsplan: 

• III. 1.2.a. Cultuursensitieve begeleiding van SAM die leven met hiv 

• III. 1.2.b. Patiëntengroepen 

• III. 1.2.c. Seksuele risicoreductie counseling (CISS) 
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3.  ‘Outreach’    activiteiten:    het   preventieaanbod    aanbieden    zowel    via 
intermediairs die met de doelgroep werken als op bijeenkomsten van de 
doelgroep 
Volgende interventies, beschreven in het beleidsplan, hanteren deze 
methodologie: 

• III.  2.2.a.  Laagdrempelig   hiv-testen  en  counselen  in  Afrikaanse 
gemeenschappen 

• III. 3.2.a. Populaire opinie leiders 

• III. 3.2.c. Sensibiliseren van de gemeenschap 
 

4.   Verstrekken van informatie en preventief advies aan de doelgroep 
Dit  objectief  wordt  gerealiseerd  door  volgende  interventies,  beschreven  in 
het beleidsplan: 

• III. 1.2.a. Cultuursensitieve begeleiding van SAM die leven met hiv 

• III. 1.2.b. Patiëntengroepen 

• III. 1.2.c. Seksuele risicoreductie counseling (CISS) 

• III.  2.2.a.  Laagdrempelig   hiv-testen  en  counselen  in  Afrikaanse 
gemeenschappen 

• III. 2.2.b. Promotie van proactief hiv-testen en counselen (PATC) 

• III. 3.2.a. Populaire opinie leiders 

• III. 3.2.b. Informeren via nieuwe communicatie technologieën 

• III. 3.2.c. Sensibiliseren van de gemeenschappen 

 
5.   Informatie  aanreiken  aan de doelgroep  over de bestaande  hulpverlening  in 

de regio van de werkplaats en hen toeleiden naar gepaste zorg 
Dit  objectief  wordt  gerealiseerd  door  volgende  interventies,  beschreven  in 
het beleidsplan: 

• III. 1.2.a. Cultuursensitieve begeleiding van SAM die leven met hiv 

• III. 1.2.b. Patiëntengroepen 

• III. 1.2.c. Seksuele risicoreductie counseling (CISS) 

• III.  2.2.a.  Laagdrempelig   hiv-testen  en  counselen  in  Afrikaanse 
gemeenschappen 

• III. 2.2.b. Promotie van proactief hiv-testen en counselen (PATC) 

• III. 3.2.a. Populaire opinie leiders 

• III. 3.2.b. Informeren via nieuwe communicatie technologieën 

• III. 3.2.c. Sensibiliseren van de gemeenschappen 

 
6.   Het  opzetten  en  bevorderen  van  de  samenwerking  met  andere  relevante 

actoren op het terrein 
Per  interventie  worden  in  het  beleidsplan  de  partners  beschreven. 
Samengevat  gaat het HIV-SAM  samenwerkingsverbanden  aan met volgende 
(zie ook II. 2.5.): 

• Sleutelorganisaties binnen de Afrikaanse gemeenschappen 

• Religieuze leiders 

• Zorgverstrekkers op het terrein van hiv: ARC’s en Helpcenter-ITG 

• Sleutelfiguren  uit  de  laagdrempelige  zorgverlening  en 
eerstelijnsgezondheidszorg 

• Sensoa 
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•  Organisatie met   terreinwerking  gericht   op   de  doelgroep  van 

sekswerkers 

• SIDAIDS Migrant (Sireas) 

• Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid 
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Fasering en tijdslijnen 2012-2016 
     

1. Positieve preventie 2012 2013 2014 2015 2016 
1.2.a Cultuursensitieve begeleiding van SAM die leven  met hiv      

 Cultuursensitieve expertise van zorgverleners      
 • Opzetten patiëntengroepen      

 o  Aanpassen draaiboek      
 o  Op vraag, vorming op maat      
 • Beantwoorden vragen van ARC medewerkers m.b.t. specifieke casussen      

 • Presentaties omtrent cultuursensitieve zorg      

 Workshops voor SAM die leven met hiv      
 • Module ‘omgaan met een hiv-infectie’      

 o  Ontwikkeling       
 o  Implementatie (inclusief training peer facilitators, evaluatie en 

verbetering) 
      

 • Module ‘seksuele en reproductieve gezondheid’      

 o  Ontwikkeling       
 o  Implementatie (inclusief training peer facilitators, evaluatie en 

verbetering) 
      

1.2.b. Patiëntengroepen      
1.2.c. Seksuele risicoreductie counseling      

 • CISS aangeboden in ARC’s       

 • Vorming op maat      

2. Promotie van hiv-testen en counselen      
2.2.a. Laagdrempelig hiv-testen en counselen in Afrikaanse gemeenschapssettings      
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 • Implementatie in de provincie Antwerpen      

 • Implementatie in de provincie Oost-Vlaanderen      

 • Implementatie in de provincie Vlaams Brabant      

2.2.b. Promotie van proactief hiv-testen en counselen      
 • Afwerken haalbaarheidsstudie       

 • Sensibilisatie in de provincie Antwerpen        

 • Sensibilisatie in de provincie Oost-Vlaanderen (& West-Vlaanderen)      

 • Sensibilisatie in de provincie Vlaams Brabant      

3. Stigmareductie, promotie van seksuele gezondheid en primaire preventie      

3.2.a. Populaire opinie leiders (POL)      

3.2.b. Nieuwe  technologieën      
3.2.c. Sensibiliseren van de gemeenschap      
II.2.5. Sleutelorganisaties      

 • Herstructurering, inclusief ondersteunende opleiding in Antwerpen en Oost- 
Vlaanderen 

     

 • Herstructurering, inclusief ondersteunende opleiding in Vlaams Brabant      

 • Coördinatie, begeleiding en ondersteuning      
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Deel IV: Begroting 
Hierna vindt u het overzicht van de begrotingen voor 2012, 2013, 2014, 2015 en 
2016.  U  vindt  voor  de  vijf  jaren  een  algemeen  overzicht  van  de 
hoofduitgavenposten voor de kosten. We proberen dit overzicht zo nauwkeurig 
mogelijk te maken maar uiteraard zullen de jaarplannen op basis van evaluatie 
jaar na jaar aan de (veranderde) realiteit aangepast worden. 
Alle kosten werden berekend op basis van de uitgaven zoals voorzien door de 
desbetreffende jaarplanningen (zie tijdslijnen). 

 
We hanteren volgende principes voor de begrotingen: 

-  We  gaan  uit  van  een  jaarlijks  bedrag  van  255.000  €  aangezien  een 
jaarlijkse aanpassing aan de index niet gegarandeerd werd in de oproep. 

-  We delen de uitgaven op in Personeelskosten,  Algemene  Kosten, Kosten 

per Resultaatsgebied, Overhead. 

-  We nemen als basis de prijzen van 2011 waarop een jaarlijkse gemiddelde 

index van 3% berekend wordt. 

-  Voor de lonen maken we gebruik van de loonbarema’s  die door het ITG 

gehanteerd worden en die rekening houden met de te verwachten stijging 

van de levensduurte en groeiende anciënniteit. 

-  In het eerste jaar voorzien we dat we iets meer personeel zullen moeten 

inzetten om de werking van de sleutelorganisaties op te starten. 
 

-  Dit leidt tot volgende evolutie van het budget 
 

2012: +0 
 

2013: + 7.329,94 € 
 

2014: + 7.159,42 € 
 

2015: + 3.493,59€ 
 

2016: +0 
 

We  bouwen  in  2013  en  2014  een  reserve  op  die  we  nodig  hebben  om  de 
verhoogde kosten (door indexering, stijging personeelskosten)  in 2015 en 2016 
op te vangen. 
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BEGROTING 2012 

I PERSONEELSKOSTEN FTE  
 Projectcoördinator 20% € 22.510,00 

 Preventiecoördinator 100% € 84.070,00 

 Wetenschappelijk  medewerker/-ster 50% € 32.100,00 

 Preventiewerker/hiv counselor 50% € 23.000,00 

 Administratief medewerker/-ster 50% € 31.400,00 

Subtotaal € 193.080,00 

II ALGEMENE WERKINGSKOSTEN € 7.450,00 

III ACTIVITEITEN 

RG 1 Informatie, documentatie  en counselen  
RG 2 Ontwikkelen methodieken en materialen € 880,00 

2.1.a. Cultuursensitieve  begeleiding van seropositieve SAM € 450,00 

2.1.b. Haalbaarheidsstudie PATC € 430,00 

RG 3 Implementatie  methodieken en materialen € 28.090,00 

3.1. Positieve preventie 

3.1.a. Patiëntengroepen € 1.830,00 

3.1.b. Seksuele risicoreductie counseling (CISS) € 160,00 

3.2. Promotie van hiv-testen en counselen 

3.2.a. Outreach activiteiten: Laagdrempelig hiv-testen en counselen € 2.700,00 

3.2.b. Promotie van proactief HIV/SOA testen en counselen (PATC)  
3.3. Stigmareductie,  promotie van de seksuele gezondheid en primaire preventie 

 
3.3.a. 

Sleutelorganisaties: preventief adviseren doelgroep & deze 

informeren over/toe leiden naar bestaande hulpverlening 

 
€ 8.260,00 

3.3.b. Sensibiliseren van de gemeenschap € 15.140,00 

Subtotaal I-III € 229.500,00 

 Overhead (10% van 255.000 €) € 25.500,00 

ALGEMEEN TOTAAL € 255.000,00 

 Inkomsten MVG € 255.000,00 

Saldo € 0,00 
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BEGROTING 2013 

I PERSONEELSKOSTEN FTE  
 Preventiecoördinator 100% 87.001,29 

 Wetenschappelijk  medewerker/-ster 50% 33.212,40 

 Preventiewerker/hiv counselor 50% 23.117,02 

 Administratief medewerker/-ster 50% 32.489,35 

Subtotaal 175.820,06 

II ALGEMENE WERKINGSKOSTEN 8.100,00 

III ACTIVITEITEN 

RG 1 Informatie, documentatie  en adviseren 

RG 2 Ontwikkelen methodiek en materialen 

2.1.a. Module 'omgaan met een hiv-infectie' 500,00 

RG 3 Implementatie  methodieken en materialen 

3.1. Positieve preventie 

3.1.a. Implementatie 'omgaan met een hiv-infectie' 500,00 

3.1.b. Patiëntengroepen 2.500,00 

3.1.c. Seksuele risicoreductie counseling 300,00 

3.2. Promotie van hiv-testen en counseling 

3.2.a. Outreach activiteit: laagdrempelig hiv-testen en counselen 4.500,00 

3.2.b. Promotie van proactief hiv/soa testen en counselen 450,00 

3.3. Stigmareductie,  promotie van seksuele gezondheid en primaire preventie 

3.3.a Sleutelorganisaties: herstructurering  en begeleiding 10.000,00 

3.3.b. Sensibiliseren van de gemeenschap 20.000,00 

Subtotaal I-III 222.670,06 

 Overhead (10% van 255.000 €) 25.500,00 

ALGEMEEN TOTAAL 248.170,06 

 Inkomsten MVG 255.500,00 

Saldo (reserve voor 2014) 7.329,94 
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BEGROTING 2014 

I PERSONEELSKOSTEN FTE  
 Preventiecoördinator 100% 90.046,34 

 Wetenschappelijk  medewerker/-ster 50% 34.374,83 

 Preventiewerker/hiv counselor 50% 24.272,87 

 Administratief medewerker/-ster 50% 33.626,48 

Subtotaal 182.320,52 

II ALGEMENE WERKINGSKOSTEN 8.100,00 

III ACTIVITEITEN 

RG1 Informatie, documentatie  en adviseren 

RG2 Ontwikkelen van methodiek en materialen 

2.1.a. Module 'seksuele en reproductieve gezondheid' 500,00 

RG3 Implementatie  methodieken en materialen 

3.1. Positieve preventie 

3.1.a. Implementatie 'omgaan met een hiv-infectie' 650,00 

3.1.b. Implementatie 'seksuele en reproductieve gezondheid' 1.000,00 

3.1.c. Patiëntengroepen 2.700,00 

3.1.d. Seksuele risicoreductie counseling 400,00 

3.2. Promotie van hiv-testen en counseling 

3.2.a. Outreach activiteit: laagdrempelig hiv-testen en counselen 4.000,00 

3.2.b. Promotie van proactief hiv/soa testen en counselen 500,00 

3.3. Stigmareductie,  promotie van seksuele gezondheid en primaire preventie 

3.3.a Sleutelorganisaties: begeleiding 10.000,00 

3.3.b. Sensibiliseren van de gemeenschap 19.000,00 

Subtotaal I-III 229.170,52 

 Overhead (10% van 255.000 €) 25.500,00 

ALGEMEEN TOTAAL 254.670,52 

 Inkomsten MVG 255.000,00 

 Reserve van 2013 6.829,94 

Saldo (reserve voor 2015) 7.159,42 
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BEGROTING 2015 

I PERSONEELSKOSTEN FTE  
 Preventiecoördinator 100% 93.197,96 

 Wetenschappelijk  medewerker/-ster 50% 35.577,95 

 Preventiewerker/hiv counselor 50% 25.486,51 

 Administratief medewerker/-ster 50% 34.803,40 

Subtotaal 189.065,83 

II ALGEMENE WERKINGSKOSTEN 7.000,00 

III ACTIVITEITEN 

RG1 Informatie, documentatie  en adviseren 

 Update van website 2.000,00 

RG2 Ontwikkelen van methodiek en materialen 

2.1. Ontwikkelen POL interventie 800,00 

2.2. Ontwikkelen nieuwe technologieën 1.000,00 

RG3 Implementatie  methodieken en materialen 

3.1. Positieve preventie 

3.1.a. Implementatie 'omgaan met een hiv-infectie' 250,00 

3.1.b. Implementatie 'seksuele en reproductieve gezondheid' 250,00 

3.1.c. Patiëntengroepen 2.800,00 

3.1.d. Seksuele risicoreductie counseling 400,00 

3.3. Stigmareductie,  promotie van seksuele gezondheid en primaire preventie 

3.3.a. Sleutelorganisaties: begeleiding 9.600,00 

3.3.b. Sensibiliseren van de gemeenschap 16.000,00 

3.3.c. Implementatie POL 3.000,00 

3.3.d. Implementatie nieuwe technologieën 1.000,00 

Subtotaal I-III 233.165,83 

 Overhead (10% van 255.000 €) 25.500,00 

ALGEMEEN TOTAAL 258.665,83 

 Inkomsten MGV 255.000,00 

 Reserve van 2014 7.159,42 

Saldo (reserve voor 2016) 3.493,59 
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BEGROTING 2016 

I PERSONEELSKOSTEN   
 Preventiecoördinator 100% 97.857,86 

 Wetenschappelijk  medewerker/-ster 50% 37.356,85 

 Preventiewerker/hiv counselor 50% 26.760,84 

 Administratief medewerker/-ster 50% 36.543,57 

Subtotaal 198.519,12 

II ALGEMEEN WERKINGSKOSTEN  7.000,00 

III ACTIVITEITEN 

RG1 Informatie, documentatie  en advies 

RG2 Ontwikkelen methodiek en materialen 

RG3 Implementatie  methodieken en materialen 

3.1. Positieve preventie 

3.1.a. Implementatie 'omgaan met een hiv-infectie' 200,00 

3.1.b. Implementatie 'seksuele en reproductieve gezondheid' 500,00 

3.1.c. Patiëntengroepen 2.500,00 

3.1.d. Seksuele risicoreductie counseling 400,00 

3.3. Stigmareductie,  promotie van seksuele gezondheid en primaire preventie 

3.3.a. Sleutelorganisaties: begeleiding 6.374,47 

3.3.b. Sensibiliseren van de gemeenschap 10.000,00 

3.3.c. Implementatie POL 4.500,00 

3.3.d. Implementatie nieuwe technologieën 3.000,00 

Subtotaal I-III 232.993,59 

 Overhead (10% van 255.000 €) 25.500,00 

ALGEMEEN TOTAAL 258.493,59 

 Inkomsten MVG 255.000,00 

 Reserve van 2015 3.493,59 

Saldo 0,00 



 

 
 
 
 

 
OVERZICHT BEGROTING 2012-2016 2012 2013 2014 2015 2016 

I PERSONEELSKOSTEN 193.080,00 175.820,06 182.320,52 189.065,83 198.519,12 

II ALGEMENE WERKINGSKOSTEN 7.450,00 8.100,00 8.100,00 7.000,00 7.000,00 

III ACTIVITEITEN      
RG 1 Informatie, documentatie en advies    2.000,00  
RG 2 Ontwikkelen van de methodieken en materialen 880,00 500,00 500,00 1.800,00  
RG 3 Implementatie van methodieken en materialen 28.090,00 38.250,00 38.250,00 33.300,00 27.474,47 

Subtotaal 229.500,00 222670,06 229.170,52 233.165,83 232.993,59 

 Overhead (10% van 255.000 €) 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 

ALGEMEEN TOTAAL 255.000,00 248.170,06 254.670,52 258.665,83 258.493,59 

 Inkomsten MVG 255.000,00 255.000,00 261.829,94 262.159,42 258.493,59 

 Reserve voorafgaand jaar   7.329,94 7.159,42 3.493,59 

Saldo 0,00 7.329,94 7.159,42 3.493,59 0,00 
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