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Inleiding jaarplan 2018  
Promotie seksuele gezondheid en preventie van hiv/aids bij SAM in 
Vlaanderen  

 
Dit jaarplan geeft een gedetailleerd overzicht van de activiteiten die het HIV-SAM Project in het 

jaar 2018 zal uitvoeren.  

 

De planning van 2018 volgt de resultaatsgebieden zoals bepaald door het format van planning en 

rapportering in CIRRO (R1OD1- R5OD1). De grote lijnen blijven dezelfde als in 2017, met name:  

1.1: Aanbieden van informatie, documentatie en advies;  

1.2: Ontwikkelen van specifieke methodieken;  

1.3: Ondersteuning van implementatie va, methodieken met inbegrip van 

deskundigheidsbevordering,  

1.4: promotie van hiv-testen en counselen;  

1.5: stigmareductie, promotie van de seksuele gezondheid en primaire preventie; 1.6: opzetten 

en bevorderen van samenwerking met relevant actoren. 

 

Onze activiteiten worden  gepland in een continuüm van primaire hiv- preventie en promotie van 

seksuele gezondheid, inclusief  promotie van hiv-testen en secondaire of positieve preventie.  

De volgende figuur toont schematisch hoe deze verschillende domeinen elkaar aanvullen. Op elk 

domein worden acties en interventies op een wetenschappelijk onderbouwde en participatieve 

manier, zowel voor de doelgroepen zelf (d.w.z. de heterogene SAM gemeenschappen en hun 

zelforganisaties) als voor professionele intermediairs, ontwikkeld.  

 

 
Figuur 1. Interventies op het preventiecontinuüm 
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Het jaar 2018 zal voor het HIV-SAM Project een periode van consolidatie zijn. We zullen vooral focussen 

op de samenwerking met de verschillende groepen van stakeholders in de Afrikaanse gemeenschappen 

om deze te bestendigen en waar nodig nieuwe accenten te leggen.   

De nadruk zal gelegd worden op implementatie en opvolging van de  resultaten van de oefening op de 

“quality improvement” die we eind 2016  - begin 2017 gemaakt hebben. De belangrijkste 

resultaatsgebieden zijn de volgende:  

- de zichtbaarheid van het HIV-SAM Project; 

- de motivatie en emancipatie van de SAM-gemeenschappen; 

- de uitbreiding van de implementatie van het project;  

- eerder het promoten van globale gezondheid dan louter aan hiv-preventie te doen;  

- uitbreiding van het monitoren van resultaten naar kwalitatieve en contextuele gegevens.  

 

Om bondig te blijven, verwijzen we voor een uitgebreidere beschrijving van de rationale van de gekozen 

activiteiten, hun objectieven en langetermijnvisie, naar het jaarplan.  
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A. Overzicht van acties per resultaatgebied/operationele 

doelstelling 

1 alle thema's 

1.1 Aanbod van informatie, documentatie en advies 

1.1.1 R1 OD2 Het uitbouwen en onderhouden van netwerken wat o.a. inhoudt het fungeren als een 

coördinerende en trekkende kern binnen een expertisenetwerk. 

   1.1.1.1 Implementatie hiv-plan 

Doelstelling  

Opzetten en bevorderen van samenwerking met relevante actoren 

 Beschrijving  

In 2018 willen we ons graag blijvend inzetten voor de implementatie van het hiv-plan al zijn we daarbij 

afhankelijk van de politieke keuzes die gemaakt worden. Na ons engagement in de ontwikkeling van het 

nationaal hiv-plan, zetelen we in de monitoringgroep voor de implementatie van dit Plan, meer bepaald 

in de werkgroep primaire preventie (als medevoorzitter of secondant). Daarnaast zullen we een 

vertegenwoordiger uit de SAM-gemeenschappen begeleiden en coachen in verband met de deelname 

in de Positieve Raad. 

Doelgroep SAM in 

Vlaanderen                                                                                                                                                        

Setting 

Vlaanderen                                                                                                                                                                     

Wanneer  

n.v.t.                                                                                                                                                                                

Evaluatiecriteria  

Zie beheersovereenkomst voor dit resultaatgebied                                                                                                       

Indicatoren  

   1.1.1.2 Informeren van de Vlaamse overheid en op vraag deelnemen aan werkgroepen en 

vergaderingen 

Doelstelling  

Jaarlijks rapporteren/ specifieke vragen over HIV-SAM Project beantwoorden. 

 Beschrijving  

Het HIV-SAM Project rapporteert op jaarbasis over zijn activiteiten en de projectvooruitgang aan het 

agentschap. Indien er specifieke vragen zijn, zoals invullen van vragenlijsten, beantwoorden van 

parlementaire vragen of deelname aan werkgroepen en vergaderingen, zal het team hierop ingaan. De 

rapportering gebeurt door middel van het CIRRO-systeem. 

Aanvullende informatie 

Zie beschrijving 

Doelgroep  
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Vlaamse overheid                                                                                                                                                          

Setting  

n.v.t.                                                                                                                                                                                

Wanneer Continu of 

op vraag.                                                                                                                                                       

Evaluatiecriteria  

Zie beheersovereenkomst voor dit resultaatgebied                                                                                                       

Indicatoren  

Het jaarverslag 2017 werd tijdig ingediend;    

Het jaarplan 2019 werd tijdig ingediend (op 30 oktober 2018);      

Het HIV-SAM Project team beantwoordt waar mogelijk de door de Vlaamse overheid gestelde vragen.                     

   1.1.1.3 Samenwerking met andere intermediairs op vlak van hiv-preventie voor SAM in 

België 

Doelstelling  

Opzetten en bevorderen van samenwerking met relevante actoren 

 Beschrijving  

Net als in voorgaande jaren, zal het HIV-SAM Project in 2018 samenwerken, ervaringen uitwisselen en, 

op vraag, verschillende Belgische actoren adviseren binnen het domein van preventie bij SAM. Deze 

actoren omvatten onder andere de Vlaamse ARC’s, Lhiving, maar ook ARC Liège, SIDA-IST 

CharleroiMons, Sida Sol en SidAids/Siréas. 

Doelgroep  

Setting  

Wanneer  

Evaluatiecriteria  

Indicatoren  

   1.1.1.4 Samenwerking met BREACH 

Doelstelling  

Opzetten en bevorderen van samenwerking met relevante actoren 

 Beschrijving  

Het HIV-SAM Project neemt deel aan de vergaderingen van de “BREACH werkgroep Volksgezondheid”.  

Deze groep bestaat uit experten van het hiv-preventieveld en clinici met een interesse voor de 

volksgezondheidsaspecten van hiv. Het biedt een forum voor uitwisseling van informatie en discussie en 

verstrekt advies, zowel aan de hiv-cohorte zelf (BREACH) als omtrent beleidsvragen rond hiv. In 2018 

zal deze groep tweemaal per jaar samenkomen (zoals besloten in 2016, om overlap met het monitoring 

comité voor het hiv-plan te voorkomen). 
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Doelgroep  

Setting  

Wanneer  

Evaluatiecriteria  

Indicatoren  

   1.1.1.5 Samenwerking met Ghapro 

Doelstelling  

Opzetten en bevorderen van samenwerking met relevante actoren 

 Beschrijving  

In 2018 zullen we zoals in de jaren voordien blijven samenwerken met Gh@pro en Pas Op. Er zal 

informatie worden uitgewisseld over sekswerk in de SAM-gemeenschappen, meer concreet: gegevens 

van plaatsen waar sekswerkers van Afrikaanse origine klanten zoeken en gegevens van 

contactpersonen om ingang in deze doelgroep te vinden. Verder zullen we informatiemateriaal 

uitwisselen. Gh@pro en Pas Op zullen, net als in voorgaande jaren, sekswerkers, die leven met hiv, 

richting cultuur sensitieve zorg, de workshops voor SAM met een recente hiv-diagnose zoals de vzw 

Muungano (zie R2 OD2 1.1) oriënteren. Verder zal met hen, net als met Sensoa, op regelmatige basis 

overlegd worden over de activiteiten, tendensen en bijscholingen. 

Aanvullende informatie 

/ 

Doelgroep  

Setting  

Wanneer  

Evaluatiecriteria  

Indicatoren  

   1.1.1.6 Samenwerking met Sensoa 

Doelstelling  

Opzetten en bevorderen van samenwerking met relevante actoren. 

 Beschrijving  

Zoals hierboven beschreven, zijn er enkele concrete projecten waarvoor we met Sensoa zullen 

samenwerken in 2018:    

1) de promotie van workshops voor hiv-positieve mensen (zie R2 OD2 1.1);    

2) de stuurgroep omtrent het implementeren van de zanzu.be website over seksuele gezondheid voor 

migranten;    

3) het organiseren van de zanzu-jaarlijkse netwerkdag “kwetsbare migranten en seksuele gezondheid”;   

4) samenwerken bij het organiseren van het patiëntenweekend en het uitwisselingsmoment (zie 

1.3.1 R4 OD1, 1.3.1.1 b).    
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Verder zullen we op regelmatige basis overleggen om onze geplande activiteiten te bespreken; 

informatie te verstrekken over tendensen, vastgesteld binnen de doelgroep, en over bijscholingen. Op 

verzoek zal kennis en expertise doorgegeven worden. Tenslotte zijn er een aantal parallellen tussen 

onze werkvelden met betrekking tot de doelgroep van mannen die seks hebben met mannen (MSM) en 

verwachten we synergiën te kunnen creëren door meer overleg en uitwisseling van expertise.    

   

Op uitnodiging van Sensoa zetelen we in de adviesgroep van hun project zanzu.be. Dit is een project in 

samenwerking met de Duitse BZgA (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung). Met deze website 

willen Sensoa en BZgA de toegang tot betrouwbare en complete informatie over seksuele gezondheid 

bij migranten vergroten (beschikbaar in 12 talen). De website richt zich in eerste instantie tot migranten 

zelf, maar kan ook door professionele intermediairs en ‘peers’ gebruikt worden om informatie te geven 

aan hun cliënten. We zullen ons ook in 2018 blijvend inzetten om deze website bij de doelgroep alsook 

bij professionele intermediairs te promoten. 

Aanvullende informatie 

/ 

Doelgroep  

Setting  

Wanneer  

Evaluatiecriteria  

Indicatoren  

   1.1.1.7 Samenwerking met Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid 

Doelstelling  

Opzetten en bevorderen van samenwerking met relevante actoren 

 Beschrijving  

Ook de samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) wordt in 2018 

voortgezet. Op vraag van het WIV zullen we advies verstrekken over doelgroep specifieke indicatoren in 

het kader van de hiv-cohorte (BREACH), de interkabinettenwerkgroep Chronische ziektes, 

hivteststrategieën en andere vraagstukken, die door het WIV mogelijk gesteld zullen worden. 

Doelgroep  

Setting  

Wanneer  

Evaluatiecriteria  

Indicatoren  

   1.1.1.8 Soa-overleg 

Doelstelling  

Opzetten en bevorderen van samenwerking met relevante actoren 
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 Beschrijving  

In 2018 zullen we blijven deelnemen aan de geplande Vlaamse soa-overleg vergaderingen. Het 

soaoverleg biedt een forum voor het versterken van de samenwerking met organisaties actief op het 

soadomein, en is nuttig voor het bijhouden van alle nieuwe ontwikkelingen op vlak van soa.  In de mate 

van het mogelijke zullen we proberen onderwerpen rond hiv/soa bij SAM proactief op de agenda te 

plaatsen. Op deze manier zullen we een grotere groep professionele intermediairs kunnen bereiken. 

Aanvullende informatie 

/ 

Doelgroep  

Setting  

Wanneer  

Evaluatiecriteria  

Indicatoren  

1.1.2 R1 OD3 Via de meest geschikte dragers proactief en op vraag informatie aanbieden aan het ruime 

publiek, intermediairs, de pers en specifieke doelgroepen. 

   1.1.2.1 Informeren SAM-doelgroep over seksuele gezondheid, hiv-preventie en bestaande 

dienstverlening 

Doelstelling  

SAM-groepen inlichten over hiv/soa en zijn transmissieroutes en het belang van de preventie continuüm 

op basis van de meest recente wetenschappelijke kennis, in een algemeen kader van seksuele 

gezondheidspromotie. 

 Beschrijving  

Het informeren van de SAM-gemeenschappen zal in 2018, net als de vorige jaren, voornamelijk door de 

sleutelorganisaties, vrijwilligers van sub-Saharaans-Afrikaanse zelfhulporganisaties, en individuele 

vrijwilligers gebeuren.    

Hierbij zullen de doelgroepen van SAM ingelicht worden over hiv/soa en zijn transmissieroutes, over het 

belang van hiv-testen, behandeling van hiv, leven met hiv als chronische ziekte, combinatie preventie 

rekening houdend met recente biomedische preventiemethodes zoals  ‘Pre-exposure  

Prophylaxis’ (PrEP), Post-Exposure prophylaxis (PEP) en ‘Treatment as Prevention’ (TasP, Behandeling 

als preventie), zoals ook meer algemeen over het belang van seksuele gezondheid en de bestaande 

test- en zorgfaciliteiten. 

Aanvullende informatie 

De Humaan Papillomavirus (HPV)-vaccinatie zal bij jongeren (leeftijdsgroep 9-26 jaar) gepromoot 

worden overeenkomstig het advies van de “Hoge Gezondheidsraad”  (Vaccinatie tegen infecties 

veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HGR 9181) (Juli 2017), zie: 

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/ 

9181_hpv_nl_27092017_0.pdf).   

De SAM-gemeenschappen zullen ook geïnformeerd worden over de verschillende bestaande 

hivtestmogelijkheden: ‘Swab2know’ (zelfafnametest op basis van mondvocht) en Dokters van de Wereld 

(sneltest op bloed), en zelftesten thuis en de gezondheidsdiensten waar mensen een hiv-test kunnen 

laten doen (Huisarts, Helpcenter, COZO). Op die manier zullen hiv-testen en primaire 

preventieinterventies gepromoot worden die op basis van wetenschappelijke studie, het TOGETHER-
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Project (Loos, J., Nöstlinger, C., Vuylsteke, B., Deblonde, J., Ndungu, M., Kint, I., ... & Colebunders, R. 

(2017).  

First HIV prevalence estimates of a representative sample of adult sub-Saharan African migrants in a  

European city. Results of a community-based, cross-sectional study in Antwerp, Belgium. PloS one, 

12(4), e0174677) ontwikkeld werden. De resultaten van de studie over hiv-gerelateerd stigma en 

discriminatie bij SAM zal met de SAM-gemeenschappen gedeeld worden tijdens de  

overlegvergaderingen. Hun relevante feedback zal genoteerd en gebruikt worden voor het ontwikkelen  

en implementeren van een nieuwe interventie met het doel hiv-gerelateerd stigma en discriminatie in de 

SAM-gemeenschappen te reduceren. Een informatiepakket zal ontwikkeld worden, de vrijwilligers zullen 

hierover opgeleid worden zodat ze dit kunnen gebruiken tijdens hun outreach activiteiten. 

Doelgroep SAM-

gemeenschappen.                                                                                                                                                 

Setting 

Vlaanderen.                                                                                                                                                                    

Wanneer 

Continu.                                                                                                                                                                          

Evaluatiecriteria  

Zie beheersovereenkomst voor dit resultaatgebied                                                                                                       

Indicatoren  

• Het aantal informatiemomenten georganiseerd door de sleutelorganisaties;    

• Het aantal outreach acties door de sleutelorganisaties;    

• Informatiepakket: Totaal aantal verdeelde informatiematerialen;    

• Aantal overlegvergaderingen met de sleutelorganisaties en andere stakeholders in Vlaanderen.                              

   1.1.2.2 Informeren van de algemene bevolking 

Doelstelling  

Doeltreffend informeren van de algemene bevolking over HIV-SAM Project. 

 Beschrijving  

Sinds 2015 hebben we een vernieuwde website om vrijwilligers, professionele intermediairs en 

SAMgemeenschappen in te lichten over het HIV-SAM Project. Ook  onze activiteiten en expertise, en 

andere initiatieven die relevant zijn voor promotie van de seksuele gezondheid en hiv preventie voor 

onze doelgroep worden hier vermeld. In 2018, gaan we verder met het bijwerken van de website, om 

hem waar nodig aantrekkelijker te maken voor SAM-gemeenschappen. Bovendien zullen we een aantal 

specifieke pagina’s voor jongeren met sub-Saharaans-Afrikaanse migratieachtergrond ontwikkelen.   

Informeren via de media zal vooral reactief, dus op vraag of in navolging van specifieke evenementen of 

aanvragen, gebeuren. 

Doelgroep Algemene 

bevolking                                                                                                                                                       

Setting Website, nieuwsflitsen, 

media                                                                                                                                        

Wanneer 

Continu                                                                                                                                                                           
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Evaluatiecriteria  

Zie beheersovereenkomst voor dit resultaatgebied                                                                                                       

Indicatoren  

• Aantal bezoekers website;    

• Aantal en soort interventies naar de media toe.                                                                                                           

   1.1.2.3 Informeren van professionele intermediairs over cultuur-sensitieve Hiv/Soa- 

preventie en -zorg en de bestaande dienstverlening 

Doelstelling  

Informeren professionele intermediairs uit de hiv- sector. 

 Beschrijving  

In 2018, blijven we de interventies van de vorige jaren voortzetten.    

De professionele intermediairs, werkzaam in de hiv- sector, zullen geïnformeerd en geadviseerd worden 

over cultuur-sensitieve zorg. We zullen antwoorden op individuele vragen en  moeilijke casussen van 

ARC-medewerkers en andere professionele intermediairs uit de Vlaamse gezondheids- en 

migratiesector. Dit aanbod wordt ook via onze website bekend gemaakt. We blijven ervoor zorgen dat 

het HIV-SAM Project steeds vertegenwoordigd is op gelegenheden waar veel ARC-medewerkers en 

zorgverleners uit de hiv-sector of andere medisch-sociale dienstverleners samenkomen, zoals op het 

BREACH-symposium, (avond)cursussen op het ITG, en andere wetenschappelijke conferenties of 

studiedagen. De focus in 2018 zal gelegd worden op het informeren van gezondheidspersoneel over de 

workshopreeks ‘Omgaan met een hiv-diagnose’ die het HIV-SAM Project aanbiedt. Dit zal in nauwe 

samenwerking met Sensoa gebeuren: we zullen een gemeenschappelijke promotiestrategie van de 

workshopreeks voor hiv-positieve mannen die seks hebben met mannen (MSM) en voor onze eigen 

workshopreeks ontwikkelen.    

Dankzij onze samenwerking met Domus Medica, hebben we een aantal van hun professionele 

intermediairs kunnen bereiken, onder andere een aantal LOK- groepen waarvoor we een infosessie over 

Proactief Hiv-Testen en Counselen (PATC) voor SAM georganiseerd hebben.    

De informatie over hiv-testen voor SAM in de huisartsenpraktijk die sinds 2013 op de website van 

Domus Medica gepubliceerd staat, zal in 2018 bijgewerkt worden. 

Aanvullende informatie 

De integratieklassen van de “inburgeringdiensten” zijn goede aanknopingspunten om nieuwkomers te 

sensibiliseren over seksuele gezondheid, soa/hiv en de bestaande gezondheidsdiensten op vlak van 

seksuele gezondheid. We hebben een langdurige samenwerking met ATLAS in Antwerpen en bieden 

hun cursisten regelmatig infosessies van drie uur aan. Tijdens deze sessie kan ook een hiv-test 

afgenomen worden.    

In 2018, zal het HIV-SAM Project de mogelijkheden tot samenwerking verkennen met de  

Inburgeringdiensten van Mechelen (Prisma vzw), Sint-Niklaas, Gent (ODICé, IN-Gent) en Leuven. We 

zullen deze centra individueel bezoeken waarbij we onze hiv-preventie en -testen en het beschikbare 

preventiemateriaal voor trainers en cursisten voorstellen. Aan de centra die bereid zijn om met ons 

samen te werken, zullen we een opleiding voor de leerkrachten voorstellen en vragen of deze de 

desbetreffende informatie willen geven. Dit biedt talrijke voordelen (integratie van deze informatie in de 

cursus, mogelijkheid tot het beantwoorden en counselen van de cursisten, …). Maar we staan ook open 

voor andere aangepaste, efficiënte en haalbare voorstellen om hiv-preventie en -testen bij deze groep te 

promoten. Het HIV-SAM Project zal brochures en condooms ter beschikking stellen van de centra. 

Doelgroep  

Professionele intermediairs uit de gezondheidssector, zoals huisartsen/huisartsen in opleiding en  

inburgeringdiensten.                                                                                                                                                       

Setting 

Eerstelijnsgezondheidszorg.                                                                                                                                          
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Wanneer 

Continu                                                                                                                                                                           

Evaluatiecriteria  

Zie beheersovereenkomst voor dit resultaatgebied                                                                                                       

Indicatoren  

• Aantal verspreide handleidingen;    

• Aantal opleidingen voor huisartsen georganiseerd;   

• De HAIO- opleiding werd georganiseerd;    

• Aantal deelnemers per opleiding en aantal opleidingen;   

• Webpagina van Domus Medica is bijgewerkt;   

• Aantal bezochte inburgeringsdiensten/ aantal inburgeringsdiensten die akkoord gaan om met ons 

samen te werken.                                                                                                                                                           

1.2 Ontwikkeling van methodieken 

1.2.1 R2 OD2 Methodieken wetenschappelijk onderbouwen en ze afstemmen met kadermethodieken die 

gelden voor bepaalde settings of doelgroepen. 

   1.2.1.1 Adviseren ARC over cultuur sensitieve zorg 

Doelstelling  

De capaciteit van professionele zorgverleners in het hiv- sector verhogen ten opzichte van cultuur 

sensitieve begeleiding van SAM die leven met hiv. 

 Beschrijving  

Door het faciliteren van patiëntengroepen en ondersteunen van individuele patiënten heeft het HIV-SAM 

Project een rijke ervaring opgebouwd in cultuur sensitieve zorg voor SAM die leven met hiv. Net als de 

voorbije jaren, zullen ook in 2018 sociaal verpleegkundigen en artsen van de ARC’S gebruik kunnen 

maken van onze expertise op dit vlak. Op directe vraag van de zorgverleners zullen we advies 

aanbieden voor het ondersteunen van casussen met een cultuurspecifieke problematiek. We zullen 

blijven ingaan op specifieke adviesvragen van de ARC’s.   

Waar nodig, zullen we naast de beschreven activiteiten zelf ook op individuele hulpvragen ingaan. We 

zullen dit voornamelijk in speciale crisisgevallen doen en steeds met de bedoeling de personen in 

kwestie, na een eerste opvang, naar gepaste zorg door te verwijzen. De meerderheid van deze gevallen 

verkeert in een précaire situatie en wordt geconfronteerd met meerdere, complexe problemen. Dit moet 

goed gedocumenteerd worden, met bijzondere aandacht voor de barrières in de toegang tot medische 

hiv-behandeling en gepaste zorg, om de problematiek duidelijk zichtbaar te maken. 

Doelgroep Professionele intermediairs 

van ARC’s                                                                                                                          

Setting 

Vlaanderen                                                                                                                                                                     

Wanneer Januari – 

december 2018                                                                                                                                               

Evaluatiecriteria  

Feedback van hiv-specialisten en sociaal verpleegkundigen.                                                                                        

Indicatoren  



Pagina 12 van 25 
 

Aantal gestelde adviesvragen.                                                                                                                                       

   1.2.1.2 Cultuur sensitieve workshops ‘omgaan met een hiv-diagnose’ voor SAM die leven 

met hiv 

Doelstelling  

SAM te ondersteunen in het omgaan met en verwerken van hun diagnose. 

 Beschrijving  

Binnen het luik ‘cultuursensitief begeleiden van seropositieve SAM’ voorziet het vijfjarig beleidsplan 

activiteiten voor hiv-positieve patiënten en hun hulpverleners. Om tegemoet te komen aan de specifieke 

noden van hiv-positieve SAM, die recent een hiv-diagnose hebben gekregen, hebben we een 

groepsinterventie ontwikkeld. De workshop heeft tot doel patiënten met een recente hiv-diagnose te 

ondersteunen in het verwerken van deze diagnose en bij het integreren van hiv in hun dagdagelijkse 

leven en het verbeteren van hun zelfmanagementcapaciteiten om te leven met een chronische ziekte.    

Volgende specifieke doelstellingen worden met de workshop beoogd:    

• Het verkrijgen van meer inzicht in het gezondheidssysteem, het zorgtraject en de beschikbare 

diensten; het aanreiken aan de patiënten van meer vaardigheden om deze diensten optimaal te 

gebruiken;    

• Patiënten kunnen de nodige stappen zetten om zich te verzekeren van sociale steun, enerzijds door te 

praten over hiv binnen de persoonlijke netwerken (‘disclosure’ of meedelen van de hiv-status) en 

anderzijds door deelname aan activiteiten van patiëntengroepen;   

• Een verhoogde motivatie voor gezondheidsbevorderend gedrag hebben;   

• Vaardigheden verwerven in omgaan met hiv-diagnose (“coping strategieën”);   

• Vaardigheden verwerven om de zelfredzaamheid te verhogen en hiv in het dagelijks leven te 

integreren (bijvoorbeeld leren leven met hiv als een chronische ziekte, omgaan met hiv-stigma, 

therapietrouw). 

Aanvullende informatie 

Onze ervaringen met de workshops, georganiseerd sinds 2016, hebben ons geleerd dat het, zonder een 

goede samenwerking met de ARC’s, vrij moeilijk is om deelnemers te rekruteren. Daarom plannen we in 

2018 meer systematisch met hen samen te werken door hen te betrekken bij het promoten van de 

workshop bij SAM-patiënten en eventueel het rekruteren. We plannen in samenwerking met Sensoa, die 

een gelijkaardige workshop ontwikkeld heeft voor mannen die seks hebben met mannen, om 

verschillende ARC’s in Vlaanderen te bezoeken en hun het belang en de doelstellingen van beide 

workshops uit te leggen. We zullen een promotiepakket ontwikkelen met onder andere brochures, een 

korte video en getuigenissen van deelnemers uit de piloot workshops. We zullen ook de mogelijkheid 

onderzoeken om de workshop in de streek van de ARC’s te organiseren en vrijwilligers op te leiden die 

facilitator van de workshop wensen te worden.   

We plannen twee workshops in 2018: één in mei- juni en één in september – november. Tijdens beide 

workshops zullen co-facilitators, liefst PLHIV of geïnteresseerde hiv-professionelen/ vrijwilligers, 

opgeleid worden zodat ze in de toekomst facilitators van de workshops kunnen worden in de 

verschillende regio’s. Om de effecten van de workshop te kunnen meten, zijn we van plan een 

vervolgstudie te starten die de zelfgerapporteerde psychosociale effecten en de 

zelfmanagementcapaciteiten van de workshop op korte en lange termijn evalueert bij geselecteerde 

deelnemers. 

Doelgroep  

Sleutelorganisaties, preventienetwerken, individuele vrijwilligers, SAM-gemeenschappen                                           

Setting 

Vlaanderen                                                                                                                                                                     
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Wanneer Januari-

december 2018                                                                                                                                                 

Evaluatiecriteria  

Zie beheersovereenkomst voor dit resultaatgebied   

   

Evaluatiecriteria   

Monitoring activiteiten   

Constante feedback van de vrijwilligers en SAM-gemeenschapen                                                                                

Indicatoren  

• Aantal nieuw gerekruteerde mannelijke en vrouwelijke SAM-organisaties     

• Een nieuw gevormd preventienetwerk van jongeren    

• Aantal nieuw gerekruteerde vrijwilligers/ organisaties    

• Vier opleidingen voor vrijwilligers georganiseerd (twee voor Franstalige, twee voor Engelstalige 

vrijwilligers).   

• Twee opleidingen voor de trainers georganiseerd (een Frans-/een Engelstalig)   

• Aantal deelnemers per opleiding   

• Drie vergaderingen georganiseerd voor alle vrijwilligers    

• Aanpassing website                                                                                                                                                     

   1.2.1.3 Onderzoek naar hiv-gerelateerd stigma en discriminatie in de SAM- 

gemeenschappen 

Doelstelling  

Exploreren van het hiv-gerelateerd stigma en discriminatie bij SAM in Vlaanderen. 

 Beschrijving  

Effectieve hiv-behandeling draagt ertoe bij dat op individueel vlak de evolutie van hiv naar aids 

voorkomen kan worden. Mensen die met hiv leven en er een gezonde levensstijl op na houden, hebben 

tegenwoordig dezelfde levensverwachting als mensen die hiv-negatief zijn (Samji, H. et al. (2014). 

Closing the gap: increases in life expectancy among treated HIV-positive individuals in the United States 

and Canada. PLOS ONE 8(12): e81355. Doi:10.1371/journal.pone.0081355 -  Miller, V., Hodder, S. 

(2014). Beneficial impact of antiretroviral therapy on non-AIDS mortality. AIDS 28:273-274. 2014).    

Leven met hiv wordt steeds meer als een chronische ziekte beschouwd, die op medisch vlak 

controleerbaar is (Deeks, S. G., Lewin, S. R., & Havlir, D. V. (2013). The end of AIDS: HIV infection as a 

chronic disease. The Lancet, 382(9903), 1525-1533).    

Toch bemoeilijkt hiv- gerelateerd stigma en discriminatie nog steeds hiv-preventie interventies, zoals de 

promotie van hiv-testen, toegang tot zorg, therapietrouw en openbaren van hun hiv-status door 

patiënten in hun privéleven alsook in de gezondheidssector (UNAIDS (2016). Agenda for zero 

discrimination in health care. http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/Agenda-

zerodiscrimination-healthcare_en.pdf). 

Aanvullende informatie 

Zo voelden we bij HIV-SAM Project de nood aan gerichte interventies om hiv-gerelateerd stigma en 

discriminatie te verminderen, ook ter ondersteuning van onze andere preventieactiviteiten. Om deze 

systematisch en wetenschappelijk onderbouwd te kunnen ontwikkelen, ging in 2016/2017 een 

kwalitatieve studie van start om inzicht te verwerven in het hiv-gerelateerd stigma in de 

SAMgemeenschappen in Vlaanderen. De studie gebruikte het kader van Earnshaw en Chaudoir (het 

“stigmaframework”,Earnshaw, V. A., & Chaudoir, S. R. (2009). From conceptualizing to measuring HIV 

stigma: a review of HIV stigma mechanism measures. AIDS and Behavior, 13(6), 1160-1177) als 
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leidraad.  De studie werd uitgevoerd in Vlaanderen (Antwerpen, Gent, Leuven en Denderleeuw) en 

Brussel om volgende specifieke onderzoeksvragen te beantwoorden:   

1. Hoe manifesteert zich hiv-gerelateerd stigma (stigmamechanismen) en discriminatie zowel in de 

SAM-gemeenschappen als bij SAM die leven met hiv?   

2. Welke onderliggende determinanten (op individueel-, gemeenschaps- en structureel niveau) 

beïnvloeden stigma en discriminatie?    

3. Welke ‘coping’ strategieën gebruiken hiv-positieve patiënten met betrekking tot hiv-gerelateerd 

stigma en discriminatie?    

4. Welke gevolgen hebben hiv-gerelateerd stigma en discriminatie zowel voor patiënten als 

SAMgemeenschappen?    

De studieresultaten zullen gebruikt worden om stigmareductie interventies te ontwikkelen in SAM- 

gemeenschappen en bij SAM die leven met hiv (met inbegrip van het identificeren van instrumenten om 

hiv-gerelateerd stigma te meten).    

Oorspronkelijk was gepland om deze studie eind 2016 af te ronden, maar het rekruteren van  

deelnemers over heel Vlaanderen en het verkrijgen van de ethische goedkeuring van het Universitair 

Ziekenhuis Gent heeft meer tijd in beslaggenomen dan verwacht. De laatste data-collectie is op 10 juni 

2017 gebeurd en de data moesten nog geanalyseerd worden. Aangezien de kwantitatieve studie, 

gepland voor 2017, gebaseerd zou zijn op de resultaten van de kwalitatieve studie, heeft voormelde 

vertraging gevolgen gehad voor de ontwikkeling van het protocol van een kwantitatieve studie evenals 

voor de geplande implementatie. De voorlopige resultaten van de kwalitatieve studie tonen dat het 

stigma reëel is in SAM-gemeenschappen. De drijvende factor is de angst om besmet te raken en angst 

voor de dood. Het stigma manifesteert zich op verschillende manieren, zoals het isoleren van personen 

die leven met hiv (PLHIV), roddelen, het nawijzen en zich distantiëren van PLHIV waardoor de getroffen 

mensen stigma zowel anticiperen en internaliseren.  Ze bewaren hun geheim en isoleren zichzelf, door 

contact met Afrikaanse gemeenschappen te vermijden omdat ze niet willen dat hun hiv-status bekend 

geraakt. De mensen die seropositieve SAM het meest stigmatiseren zijn oudere mannen en vrouwen, 

mensen die minder geïnformeerd zijn over hiv (al dan niet opgeleid), en nieuwkomers die nog weinig 

kennis over hiv en seksuele gezondheid hebben.    

Sommige interventies voor stigma reductie op basis van onze studie stellen voor om op regelmatige 

basis aan sensibilisatie te doen, idealiter samen met PLHIV. De positieve boodschap die verspreid moet 

worden, is er een van hoop en met aandacht voor volgende elementen:    

• Hiv is niet langer meer een dodelijke ziekte, het is eerder een chronische ziekte geworden;     

• Er is een effectieve en gratis behandeling ter beschikking;    

• Hiv is stilaan genormaliseerd: PLHIV kunnen een normaal leven leiden en gezonde kinderen op de 

wereld brengen.     

Gezien een aantal prioriteiten vooropgesteld door de toepassing van het kwaliteitsverbeterend tool 

SUCCEED (zie punt1.5.1.1) en de dekking van de kwalitatieve studie, zullen we de kwantitatieve studie 

niet meer uitvoeren. We zullen de resultaten van de kwalitatieve studie met de SAM-gemeenschappen 

delen en hun feedback verzamelen op de studieresultaten. Op basis daarvan zullen we in 

samenwerking met de gemeenschappen een interventie voor stigma- en discriminatiereductie 

ontwikkelen. Bijkomend zal een literatuurstudie uitgevoerd worden om de interventie wetenschappelijk te 

onderbouwen. Dit zal tot een interventie leiden, die zowel ‘evidence-based’ is alsook op maat van de 

Vlaamse SAM-context gemaakt is. 

Doelgroep SAM-

gemeenschappen                                                                                                                                                  

Setting 

Vlaanderen.                                                                                                                                                                    

Wanneer  

• Presentatie studieresultaten van de kwalitatieve studie bij SAM -gemeenschappen in drie provincies  

(2018)   



Pagina 15 van 25 
 

• Literatuurstudie (februari-april 2018)   

• Ontwikkelen van de interventie voor stigma-reductie (juni-oktober 2018))   

• Pilootinterventie (november 2018)   

• Start implementatie (januari 2019)                                                                                                                               

Evaluatiecriteria  

Zie beheersovereenkomst voor dit resultaatgebied                                                                                                       

Indicatoren  

• Een feedbackmoment met de SAM- gemeenschappen is georganiseerd over de kwalitatieve 

studieresultaten;    

• Literatuurstudie is gemaakt;   

• Interventie voor stigma-reductie is ontwikkeld;   

• Pilootinterventie voor stigma-reductie is uitgevoerd.                                                                                                    

1.3 Ondersteuning van de implementatie van methodieken met inbegrip van 

deskundigheidsbevordering 

1.3.1 R4 OD1 Ondersteunen van de uitvoering van methodieken door het opleiden van intermediairs en/of 

Logo's. 

   1.3.1.1 Laagdrempelig hiv-testen en counselen in SAM gemeenschapssettings 

Doelstelling  

Mensen met een  sub-Saharaans Afrikaans migratieachtergrond ertoe aanzetten om hun hiv-status te 

kennen. Verder willen we ook professionele intermediairs sensibiliseren over het belang van hiv-testen 

in deze doelgroep. 

 Beschrijving  

In 2018 zal het promoten van hiv-testen in een vroeg stadium in de SAM-gemeenschappen een prioriteit 

blijven. Dit zal in de eerste plaats gebeuren door outreach activiteiten, georganiseerd door de 

vrijwilligers in cafés, kapsalons of tijdens sociale evenementen. De sessies worden op een interactieve 

manier aangeboden,  dit wil zeggen vrijwilligers vertellen over de voordelen van het kennen van de 

hivstatus en het aanbod van hiv-gerelateerde gezondheidszorgdiensten (Huisartsen, Helpcenter, COZO, 

ARC). Vaak komen hier ook getuigenissen door hiv-positieve mensen aan bod.    

Ook het initiatief “Swab2know”, gefinancierd door de stad Antwerpen, zal in 2018 verder gezet worden 

op voorwaarde dat de commissie Bevolkingsonderzoek hier toelating voor geeft.   

Hiv-outreach testsessies zullen georganiseerd worden waarbij gratis hiv-testen (Oracol®,  die je zelf kan 

afnemen door een staal van je mondvocht af te nemen) aangeboden worden. Deelnemers kiezen of ze 

hun hiv-testresultaten ophalen via een beschermde website of in het Helpcenter-ITG, op persoonlijke 

afspraak.    

De outreach testsessies worden gestart met een informatiesessie in groep (pre-test counseling). De 

juiste manier om zelf een speekselstaaltje af te nemen wordt getoond en er wordt uitleg verstrekt over 

de testresultaten, met extra aandacht voor wat “indicatieve” resultaten betekenen en wat de eventuele 

procedures hiervoor zijn (een vereiste confirmatietest). Indien mogelijk, getuigt een hiv-positieve SAM 

ook over leven met hiv. Daarna wordt de mogelijkheid geboden om vrijwillig in alle confidentialiteit een 

hiv-test te doen. 

Aanvullende informatie 

Indicatieve testresultaten worden enkel telefonisch, niet via de website meegedeeld. Dit heeft het 

voordeel dat de persoon in kwestie persoonlijk uitgenodigd kan worden voor een confirmatietest, waarbij 

ook post-test counseling op maat gegeven wordt. Dit vergroot de kans om niet-gediagnosticeerde 

personen effectief te bereiken en, in het geval van een bevestigde hiv-diagnose, direct door te verwijzen 

naar de gepaste zorg. Door deze procedure willen we de grootst mogelijke kans op snelle 

doorverwijzing naar de juiste zorg en het opstarten van medicatie (“linkage to care”) verzekeren.   De 
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bijdrage van het Ministerie van Volksgezondheid hiervoor bestaat enkel uit een erg klein aandeel aan 

personeelskosten (zie budget) voor de coördinatie van de hiv-testsessies die zich specifiek op SAM 

richten. Resultaten van epidemiologische studies zoals TOGETHER (zie 1.1.2.1)   en HERMETIC  

(Marty, L, Van Beckhoven, D, Ost, C, Deblionde J, Costagliola D, Sasse A, Supervie, V & the  

HERMETIC study group: Unraveling the geographic and population heterogeneity of the HIV epidemic in 

Belgium. 9th IAS Conference on HIV Science, Paris. Poster TUPEC0740) tonen aan dat er een hoog 

aandeel van niet-en laat gediagnosticeerde SAM, woonachtig in de provincie Antwerpen is. De 

resultaten van de mathematische modellering van de HERMETIC-studie hebben aangetoond dat in de 

provincie Antwerpen de proportie van SAM niet-gediagnosticeerd met hiv 28 % bedraagt, dit is na 

Brussel (32%) het hoogst. In de provincie Antwerpen is het aandeel niet-gediagnosticeerde hiv-infecties 

bij SAM-vrouwen hoger (75% van alle niet-gediagnosticeerde infecties bij niet-Belgische heteroseksuele 

vrouwen) dan bij SAM-mannen (57% van alle niet-gediagnosticeerde infecties bij niet-Belgische 

heteroseksuele mannen). Deze data bieden een wetenschappelijke basis voor het HIV-SAM Project om 

gericht in te zetten op het mobiliseren en testen van vrouwen met SAM-migratieachtergrond woonachtig 

in Antwerpen. Outreach testsessies zullen zich in de eerste plaats op hen richten.   

Sinds 2016 werken we samen met COZO van Dokters van de Wereld Antwerpen. COZO Antwerpen is  

een laagdrempelig, multidisciplinair Centrum voor Onthaal, Zorg en Oriëntatie voor iedereen die 

problemen ondervindt bij de toegang tot (geestelijke) gezondheidszorg. Hun prioritaire doelgroep zijn 

asielzoekers of mensen zonder papieren. Deze samenwerking werd opgestart omdat de relocatie van 

Helpcenter-ITG in de ITG-kliniek (ARC) een hogere drempel blijkt te zijn voor de SAM-doelgroep (zie 

ook jaarverslag 2015) dan verwacht. Daarom worden SAM geïnformeerd over het aanbod van COZO en 

worden ze aangemoedigd om gebruik te maken van hun diensten, vooral SAM zonder 

verblijfsvergunning.   

Het aanbod van de Dokters van de Wereld van sneltesten op bloed tijdens onze outreach sessies wordt 

zeer geapprecieerd door SAM. Het pre-counselen, testen en meedelen van het testresultaat vinden 

plaats in een aparte autobus die volledige privacy garandeert.   

Het indicatieve testresultaat wordt na 30 minuten gegeven. De bevestiging van indicatieve testresultaten 

vergt een klassieke bloedtest. Deze wordt bij ITG-ARC aangeboden en kan zo “linkage to care” 

garanderen. We zullen, tijdens al onze geplande hiv-testsessies in 2018,  Dokters van de Wereld blijven 

uitnodigen om hun sneltest op bloed aan te bieden. 

Doelgroep SAM in hun 

gemeenschapssettings                                                                                                                               

Setting 

Vlaanderen                                                                                                                                                                     

Wanneer  

Januari- december 2018: promotie van outreach testen en aanbieden van testen in  

gemeenschapssettings.                                                                                                                                                  

Evaluatiecriteria  

Monitoring activiteiten   

Constante feedback van de preventiewerkers over outreach activiteiten                                                                      

Indicatoren  

Outreach testsessies:   

• Minstens vier plaatsen werden bezocht om hiv-testen aan te bieden;   

• Aantal deelnemers;    

• Aantal SAM die zijn hiv-status kent (opgehaalde resultaten);   

• SAM die positief testten, werden cultuur sensitief begeleid en naar de gepaste diensten doorverwezen.                  
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   1.3.1.2 Ondersteuning van de individuele patiënt 

Doelstelling  

Hiv-positieve  SAM op een cultuur-sensitieve manier ondersteunen. 

 Beschrijving  

In aanvulling op de multidisciplinaire gezondheidszorg verstrekt door de Aids Referentie Centra (ARC) 

en de sociale steun die sommige patiënten krijgen als lid van een patiëntengroep, biedt het HIV-SAM 

Project, op vraag, ondersteuning aan om hiv-positieve patiënten van sub-Saharaans-Afrikaanse origine 

psychosociaal te ondersteunen in verschillende aspecten van leven met hiv.   

ARC’s raden in individuele gevallen Afrikaanse hiv-patiënten aan om te praten met een consulent van 

Afrikaanse afkomst voor cultuur sensitieve counseling en psychosociale steun. Tijdens deze gesprekken 

worden talrijke problemen behandeld. De meest voorkomende onderwerpen zijn: moeilijkheden met het 

mededelen van de hiv-diagnose (‘hiv-disclosure’) aan familie en vrienden, isolatie, confrontatie met 

hivgerelateerd stigma en discriminatie, hiv en persoonlijke religieuze overtuiging, familieproblemen 

verbonden aan de seropositieve status, het zoeken naar een partner, seksuele relaties, kinderwens, 

financiële problemen, het zoeken naar werk en migratie gerelateerde problemen.   

Deze counseling en ondersteuning van individuele patiënten op maat zal ook in 2018 verder gezet  

worden. Feedback van de patiënten leert ons dat dit aanbod zeer gewaardeerd wordt en als zinvol en 

nuttig ervaren wordt. We zullen blijven samenwerken met verschillende ARC’s en Sensoa die patiënten 

doorverwijzen. 

Doelgroep Hiv-positieve sub-Saharaans-Afrikaanse 

migranten.                                                                                                     

Setting 

Vlaanderen.                                                                                                                                                                    

Wanneer Januari – 

december 2018                                                                                                                                               

Evaluatiecriteria  

Opvolgen en documenteren van de zelf-gerapporteerde effecten op korte en op lange termijn van  

individuele ondersteuning op het psychosociaal welzijn van de patiënten                                                                     

Indicatoren  

Het aantal patiëntconsultaties.                                                                                                                                       

   1.3.1.3 Positieve preventie: Faciliteren patiëntengroepen voor SAM die leven met hiv 

Doelstelling  

Muungano vzw ondersteunen. 

 Beschrijving  

De voorbije jaren hebben we veel geïnvesteerd om de patiëntengroep Muungano een grotere autonomie 

te helpen bereiken.  In 2016 werd Muungano officieel geregistreerd in het Staatsblad als vzw. De vzw 

heeft volgende prioritaire doeleinden:    

- Hiv-positieve patiënten met een recente hiv-diagnose en hun families ondersteunen;   

- Bijdragen aan de reductie van het hiv-gerelateerd stigma;   

- Samenwerken met ARC’s (met inbegrip van het ARC van Antwerpen en het HIV-SAM Project).   

Muungano heeft in 2017 al vrij autonoom gefunctioneerd als vzw van personen die met hiv leven. Onder 

onze supervisie heeft de groep al haar geplande activiteiten gerealiseerd. Het HIV-SAM Project heeft de 
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groep ondersteund met coaching, opleidingen en supervisie van de verschillende activiteiten. We 

hebben bijvoorbeeld experten en professionelen uitgenodigd om informatie over onderwerpen die 

verband houden met gezond leven met hiv, telkens als de groep ons daar om vroeg. 

Aanvullende informatie 

In 2018 zal het HIV-SAM Project Muungano blijven ondersteunen. We hebben geleerd dat omwille van 

bepaalde structurele en sociale factoren zoals onvervulde socio-economische behoeften in combinatie 

met hiv-gerelateerd stigma en discriminatie, leden van deze patiëntengroep nog steeds erg kwetsbaar 

blijven en behoefte hebben aan professionele steun voor een aantal zaken. De groep kan bijvoorbeeld 

nog niet zelfstandig activiteiten organiseren die zijn leden emancipeert. Ze hebben nog niet de nodige 

vaardigheden ontwikkeld om projecten te schrijven of fondsenwervende activiteiten te organiseren. 

Tenslotte heeft Muungano nog steeds ondersteuning nodig om zich te engageren voor het publiek 

verdedigen van de rechten van migranten die met hiv leven en het aangaan van een dialoog met 

verstrekkers van gezondheidszorgen. Maar ook in en het aangaan van een dialoog met verstrekkers van 

gezondheidszorgen, met hiv-specialisten voor klinische aangelegenheden en met politieke leiders voor 

wat betreft migrantenwetgeving en dergelijke hebben ze ondersteuning nodig. Zoals in 2017 zullen we 

de nadruk leggen op het emanciperen van de groep zodat deze toch meer en meer autonoom kan 

werken.   

Onze prioriteit ligt in het opleiden en coachen van de leiders van Muungano zodat ze hun leiderschaps-, 

organisatorische en beheerdersvaardigheden kunnen ontwikkelen, zoals planning, schrijven van 

projectvoorstellen, activiteiten voor fondsenwerving, het zoeken naar subsidies, rapporteren, financieel 

beheer, netwerking met andere organisaties/ verenigingen en het professioneel dagelijks beheer van 

een organisatie. De thematische sessies over gezond leven met hiv worden verdergezet en het HIVSAM 

Project zal hiervoor experten en trainers zoeken die deze opleidingen kunnen helpen organiseren. De 

groep is ook heel belangrijk in het kader van hiv-preventie, daar sommige leden bereid zijn om in het 

openbaar als rolmodel over hiv te getuigen.Het HIV-SAM Project zal in 2018 Muungano begeleiden bij 

het organiseren van haar maandelijkse sociale en thematische bijeenkomsten. Zoals gewoonlijk zullen 

we experten uitnodigen die meer informatie geven over onderwerpen die door de groep voorgesteld 

worden. De meeste onderwerpen voor 2018 vallen onder het algemene thema van omgaan met hiv als 

een chronische ziekte, zoals “hiv en oud worden”, “de effecten van hiv op het seksueel leven van 

PLHIV”, “de uitdagingen van het aangaan van nieuwe relaties voor PLHIV” en “het engageren van 

PLHIV in de strijd tegen hiv-gerelateerd stigma en discriminatie”. Maar ook zeker voor volgend zeer 

belangrijk thema: de sociaal-culturele en administratieve-juridische barrières waarmee sommige SAM 

die zonder verblijfsvergunning met hiv in België leven, geconfronteerd worden, blijft een punt waar de 

leden van de groep hulp van experten nodig hebben. 

Doelgroep Patiëntengroep 

Muungano.                                                                                                                                            

Setting 

Vlaanderen.                                                                                                                                                                    

Wanneer  

• Januari - december 2018: Doorlopend organiseren van patiëntenbijeenkomsten;   

• Oktober - november 2018: Jaarlijks lotgenotenweekend, in samenwerking met Sensoa.                                           

Evaluatiecriteria  

Zie beheersovereenkomst voor dit resultaatgebied   

   

Evaluatiemethoden:    

• Monitoren activiteiten;    

• Feedback groepsleden op thematische vergaderingen;    

• Procesevaluatie: aantal autonoom georganiseerde activiteiten van de groep;     

• Feedback deelnemers lotgenotenweekend en andere activiteiten.                                                                             
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Indicatoren  

• Het aantal vergaderingen van de patiëntengroepen;    

• Het aantal informatiesessies (geleid door professionele medewerkers);    

• Het aantal deelnemers per sessie;   

• Het lotgenotenweekend werd georganiseerd;    

• 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.                                                                                                           

   1.3.1.4 Sensibiliseren huisartsen rond proactief hiv-testen en counselen 

Doelstelling  

Proactief Hiv-testen en - counselen voor SAM verbeteren. 

 Beschrijving  

In 2018 zullen we zoals de vorige jaren proactief hiv-testen en counseling (PATC) bij de 

eerstelijnsgezondheidszorg promoten en vormingen aanbieden. Dit gebeurt in eerste plaats via 

LOKgroepen. Om deze in heel Vlaanderen bekend te maken, maken we gebruik van verschillende 

kanalen, zoals:   

- de website van Domus Medica (waarop ons PATC-aanbod gepubliceerd staat)   

- het seminarie over “Hiv-zorg en preventie: De multidisciplinaire aanpak” die elk jaar door het ITG 

georganiseerd wordt   - onze website.    

Het PATC-aanbod bevat: de handleiding gebaseerd op de WHO/UNAIDS-richtlijnen “Proactief hiv-testen 

en counselen voor sub-Saharaans-Afrikaanse migranten in Vlaanderen. Een handleiding voor de arts”, 

evenals de samenvatting ervan en de desbetreffende counselingvideo’s, worden hierbij ter 

ondersteuning gebruikt. 

Aanvullende informatie 

In 2017 was er de implementatie van een hiv-test interventie, ontwikkeld door de HERMETIC-studie in 

het kader van een Europees HIV-ERA Project (georganiseerd door het ITG met Europese fondsen, 

volledig onafhankelijk van het HIV-SAM Project). Deze studie had tot doel om PATC bij de 

huisartsenkringen in Vlaanderen te promoten en het aantal hiv-tests uitgevoerd door huisartsen te 

verhogen. Daarbij werden drie groepen met elkaar vergeleken: (1) geen interventie (2) verstrekken van 

online informatie (steekkaart: schriftelijk advies over hiv screenen in de huisartsenpraktijk, (3) groep 

gebaseerde opleiding over het belang van hiv-screening in de huisartsenpraktijk. Huisartsen die een 

opleiding gevolgd hadden, werden daarbij specifiek ingelicht over PATC voor SAM. Ook de steekkaart, 

beschikbaar op de Domus Medica website, omvat doelgroep specifieke informatie. We hopen om in 

2018 meer betrokkenheid van huisartsenkringen te zien bij het proactief testen van SAM-patiënten 

waardoor de vraag naar vormingen bij LOK-groepen zou stijgen.   

Sinds 2013, werken we samen met de Vakgroep Huisartsengeneeskunde van de UA inzake het 

promoten van PATC bij HAIO (HuisArtsen In Opleiding).   Een opleidingsmodule “hiv/soa-consult” is 

gepland voor de interuniversitaire huisartsenopleiding (studenten van de UA, KUL en VUB).  De HAIO 

werden tijdens een workshop van drie uur geïnformeerd over de verschillende stappen van het 

hiv/soaconsult en de cultuurspecifieke toepassing bij SAM-patiënten. Op deze manier krijgen de HAIO 

zowel een algemene achtergrond van hiv/soa-testen en -counseling als interculturele competenties en 

cultuur sensitieve communicatievaardigheden mee. In deze workshop hanteren we een interactieve 

aanpak: er werden korte video’s gemaakt die goede en slechte voorbeelden van proactief hiv-testen en 

counseling tonen en we oefenen ook via rollenspellen. De scenario’s zijn gebaseerd op ervaringen van 

de huisartsen die deelnamen aan de haalbaarheidsstudie over hiv-testen in de huisartsenpraktijk 
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(Manirankunda, L., Loos, J., Debackaere, P., & Nöstlinger, C. (2012). “It is not easy”: challenges for 

provider-initiated HIv-testing and counseling in Flanders, Belgium. AIDS Education and Prevention, 

24(5), 456-468). Op deze manier willen we zo goed mogelijk de praktische noden van HAIO 

beantwoorden. In 2018 zullen we, net als in de voorgaande jaren, op vraag PATC deze HAIO-opleiding 

verzorgen. 

Doelgroep  

Setting  

Wanneer  

Evaluatiecriteria  

Indicatoren  

1.4 Uitvoering van methodieken 

1.4.1 R5 OD1 Uitvoeren van methodieken of onderdelen ervan, die niet door de intermediairs worden 

uitgevoerd. 

   1.4.1.1 Implementatie en disseminatie van preventiemateriaal en preventietools 

Doelstelling  

Verhogen van de kennis over hiv, seksuele gezondheid en de bestaande zorgverleningsdiensten, maar 

ook het verminderen van het hiv-gerelateerd stigma. 

 Beschrijving  

De vrijwilligers hebben verschillende brochures over hiv-gerelateerde onderwerpen ter beschikking. In 

2018 zullen de vrijwilligers bijvoorbeeld de posters en brochures “HIV is real. Let us break the barriers” 

bijwerken en gebruiken. Deze werden ontwikkeld werden in het kader van het TOGETHER Project om 

het debat in de gemeenschappen te openen.    

Een belangrijk actiedomein voor de sleutelorganisaties is het sensibiliseren van SAM om zich te laten 

testen op hiv. Ze worden ingeschakeld in de voorbereiding van outreach hiv-testen, het verdelen van de  

brochures en posters “Je laten testen op hiv, is zorgen voor je gezondheid” en de folders van 

Helpcenter-ITG, het laagdrempelig hiv/soa testcentrum.    

Intermediairs uit de SAM-gemeenschappen zullen in 2018 ook materiaal verspreiden en het debat 

aangaan over het hiv-gerelateerd stigma in de Afrikaanse gemeenschappen, met het doel stigma en 

discriminatie te verminderen. 

Aanvullende informatie 

In 2018 zullen we tijdens de sensibiliseringmomenten en infosessies tevens aandacht besteden aan de 

gezondheidsgevolgen en -risico’s van reizen (zowel in Europa als in Afrika) bij migranten die o.a. naar 

hun land van herkomst reizen. SAM zijn een mobiele populatie, die vaak terugkeren naar hun thuisland 

voor vakantie, familiebezoek of werk. Uit het TOGETHER-onderzoek bleek dat 44% van de 

studieparticipanten minstens één keer teruggereisd is na hun vestiging in het gastland. 20% waren ooit 

seksueel actief tijdens een van hun reizen naar Afrika, en 13% binnen Europa. Onveilig vrijen tijdens 

reizen binnen Europa werd geïdentificeerd als een van de risicofactoren voor een hiv-positieve status in 

dit onderzoek. Deze gegevens kunnen de aanzet zijn voor het bespreekbaar maken van hiv-preventie 

en veilig vrijgedrag.    

Alle informatie, die door vrijwilligers en sleutelorganisaties verspreid zal worden, zal aangepast zijn aan 

de meest recente wetenschappelijke kennis, ook op vlak van biomedische preventiemethoden (zoals bv.  

PEP en PrEP).   
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In 2018 willen we hiv-preventie aan een bredere (seksuele) gezondheidsproblematiek linken, meer 

bepaald: de Pre-exposure Prophylaxis (PrEP); het zelf-testen; de Humaan Papilloma Virus (HPV) 

vaccinatie bij jongeren (13-26 jaar) en de verderzetting van de malariapreventie.    

   

Pre-prophylaxis prevention (PrEP)   

PrEP is een nieuw biomedisch hiv-preventiemiddel. Door het preventief nemen van antiretrovirale 

middelen kan een hiv-infectie voorkomen worden. Toegepast als één van de preventiemethodes in een 

kader van combinatie-preventie is het individueel zeer doeltreffend indien het met grote therapietrouw 

wordt ingenomen. PrEP kan worden beschouwd als één van de verschillende preventiemiddelen die de 

individuele keuze voor personen met een hoog risico op hiv vergroot, aangepast aan de menselijke 

behoeften tijdens verschillende fases van risico.  In België is TRUVADA® sinds 1 juni 2017 

goedgekeurd voor terugbetaling op voorschrift als preventieve medicatie voor mensen met een hoog 

risicoprofiel op hiv-infectie, zijnde: intraveneuze druggebruikers die naalden delen, mensen in de 

prostitutie die worden blootgesteld aan onbeschermde seks,  mensen in het algemeen die worden 

blootgesteld aan onbeschermde seks met een hoog risico op hiv-infectie en partners van seropositieve 

patiënten zonder virale suppressie (nieuw, onder behandeling of geen virale suppressie bij een 

adequate behandeling). Alhoewel we nog weinig weten over de aanvaardbaarheid van deze pil bij SAM, 

veronderstellen we dat de omstandigheden vermeld in een Franse studie (Laure Hadj (2016).  

Assessing the role of PrEP for people from HIV endemic countries (PECs) living in France. Rapport 

d’activités (Le 01/11/2016)) het gebruik van Truvada zouden kunnen rechtvaardigen bij SAM die in 

Vlaanderen wonen: occasionele seks, nieuwe relaties, stabiele relaties waar de vrouw geen 

condoomgebruik kan verkrijgen of waarbij partners op verschillende plaatsen wonen, PreP tijdens 

periodes van verhoogde risico’s. Bovendien dienen ook SAM-gemeenschappen vanuit het perspectief 

van de seksuele gezondheidsrechten op een wetenschappelijk correcte manier over PrEP geïnformeerd 

te worden, om ze in staat te stellen een geïnformeerde keuze over preventiemethodes te maken.    

Daarom zullen in 2018 SAM geïnformeerd worden over PreP, de voordelen ervan, de procedure om het 

te verkrijgen en het belang van therapietrouw voor een doeltreffende werking. 

Doelgroep SAM in het algemeen, ouders en 

kinderen.                                                                                                                   

Setting 

Vlaanderen                                                                                                                                                                     

Wanneer  

Januari - december 2018: informeren en sensibiliseren van de SAM- gemeenschappen in Vlaanderen.                     

Evaluatiecriteria  

Zie beheersovereenkomst voor dit resultaatgebied   

   

Evaluatiemethoden:   

 Monitoring sensibiliseringsactiviteiten in de SAM-gemeenschappen.                                                                           

Indicatoren  

Totaal aantal verdeelde informatiematerialen;   

   

Aantal overlegvergaderingen met de sleutelorganisaties en andere stakeholders in Vlaanderen                                 

   1.4.1.2 Samenwerking met en participatie van stakeholders 

Doelstelling  
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Aanwezigheid op het terrein verhogen door samenwerking met uiteenlopende stakeholders uit de 

gemeenschappen, die hun medewerking vrijwillig verlenen: de “sleutelorganisaties”, de 

hivpreventienetwerken in Antwerpen en Oost-Vlaanderen, en een groep individuele vrijwilligers, die zich 

willen en kunnen engageren voor hiv-preventie. 

 Beschrijving  

Om het bereik van het project te verhogen en de terreinwerking te versterken, werken we aan het 

emanciperen en de responsabilisering van de SAM-intermediairs, bestaande uit de preventienetwerken, 

de individuele vrijwilligers en de sleutelorganisaties. De bestaande hiv-preventienetwerken in Antwerpen 

en Oost-Vlaanderen werden in het kader van het vijfjarenbeleidsplan aangevuld met zogenaamde 

sleutelorganisaties.    

In Antwerpen zijn er ook individuele vrijwilligers actief naast de preventienetwerken en de 

sleutelorganisaties.   

De laatste drie jaar merken we echter dat de motivatie van de sleutelorganisaties en de individuele 

vrijwilligers daalt, dat de activiteiten soms erg afhankelijk zijn van individuele sleutelfiguren binnen deze 

organisaties en dat de samenwerking met andere organisaties op het terrein en de bestaande 

hivpreventienetwerken minder goed lukt.    

Vandaag zijn nog slechts vijf van de acht sleutelorganisaties die in 2012 begonnen actief onder deze 

vorm: Bilenge vzw in Antwerpen; Basibomoko, Edo Association, de Soedanese Gemeenschap in 

OostVlaanderen en Misgana in Vlaams-Brabant. Het grootste probleem om als sleutelorganisatie te 

functioneren is gerelateerd aan het wisselen van de leidersteams van de verenigingen. Vaak zijn nieuwe 

leiders niet even enthousiast om zich actief te engageren in hiv-preventie.    

Sommige individuele vrijwilligers zijn door verschillende persoonlijke en sociale omstandigheden gestopt 

of nemen onregelmatig deel aan hiv-preventieactiviteiten. Ondanks het feit dat het rekruteren van 

nieuwe vrijwilligers veel inzet en resources vergt, waren we in staat een groot aantal activiteiten te 

behouden (zie jaarverslag 2016). 

Aanvullende informatie 

Met het oog op bovenvermelde problemen hebben we een kwaliteitsverbeteringsoefening toegepast, om  

samen met de betrokkene stakeholders tot oplossingen voor deze de situatie te komen (zei details 

beneden).  Op basis van de acties voor verbetering, geïdentificeerd door de stakeholders, hebben we 

voor 2018 een reeks prioritaire acties gekozen, die zullen bijdragen aan de verbetering van de motivatie 

van vrijwilligers en sleutelorganisaties.    

Eind 2016 en begin 2017 pasten we de systematische methode van kwaliteitsverbetering toe aan de 

hand van het kwaliteitsverbeteringsinstrument SUCCEED (voor details over deze benadering, zie 

“http://www.qualityaction.eu/”). De reeks workshops in het kader van deze kwaliteitsverbetering werd 

gefaciliteerd door Sensoa. Deelnemers hieraan waren de vrijwilligers en experten op vlak van hiv. Er 

werden vijf domeinen vatbaar voor verbetering geïdentificeerd:   

- de zichtbaarheid van het HIV-SAM Project;   

- de motivatie en emancipatie van de SAM-gemeenschappen;   

- de uitbreiding van de implementatie van het project;    

- het eerder promoten van globale gezondheid dan louter aan hiv-preventie te doen;   - uitbreiding van 

de monitoring resultaten naar kwalitatieve en contextuele gegevens.    

   

Volgende activiteiten werden gepland voor 2018:   

1. Opleiding van de vrijwilligers over verschillende onderwerpen (opfrissen kennis van hiv en de laatste 

nieuwe ontwikkelingen op hiv-vlak; hoe communiceren over hiv- preventie en seksuele gezondheid; hoe 

preventieboodschappen naar de gemeenschappen brengen; gebruik van sociale media; plannen en 

rapporteren).   

2. Een opleiding voor de trainers die informatie over soa/hiv en hiv-testen in groepen zullen geven 

(bijvoorbeeld tijdens infosessies).   
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3. Ontwikkelen van een informatiepakket over hiv met inbegrip van de Pre-exposure Prophylaxis 

(PrEP); zelf-testen.   

4. We zullen op regelmatige basis vergaderen met alle vrijwilligers, elke vier maanden waarbij de 

vrijwilligers ideeën over hun successen en uitdagingen kunnen uitwisselen en hun samenwerking 

verhogen.     

5. We zullen de implementatie van seksuele gezondheid en hiv-preventie uitbreiden naar nieuwe 

settings. Dit vereist het identificeren van SAM-organisaties met extra aandacht voor vrouwen en 

jongeren en de mobilisatie van de leiders van deze organisatie om seksuele gezondheid bij hun 

respectieve gemeenschappen te promoten.  De nieuw gerekruteerde vrijwilligers zullen een opleiding 

over de aanpak van het HIV-SAM Project krijgen, de rol die ze kunnen spelen en basisinformatie over 

soa/hiv en  hiv-testen krijgen.   

6. We zullen eerder globale gezondheid promoten dan louter aan hiv-preventie te doen:    (a) verdere 

samenwerking met het malariaproject (zie details 1.5.1.3. Preventie van malaria);  (b) We zullen een 

nieuw aanbod over volgende onderwerpen ontwikkelen:   

(1)  promotie testen op hepatitis, (2) promotie van de vaccinatie tegen het Humaan Papilloma Virus bij 

jongeren overeenkomstig het besluit van de Hoge Gezondheidsraad gepubliceerd op 25 september 

2017 (Hoge Gezondheidsraad. Vaccinatie tegen infecties veroorzaakt door het Humaan Papillomavirus.  

Juli 2017, HGR Nr 9181, 

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/ 

9181_hpv_nl_27092017_0.pdf).    

Voor beide gezondheidsproblemen zullen we brochures ontwikkelen die we tijdens outreach activiteiten 

en festivals verdelen. Deze onderwerpen zullen ook besproken worden tijdens infosessies. In het 

bijzonder de promotie van de vaccinaties voor het Humaan Papilloma Virus (zie details 1.5.1.3.    

(3) screenen op hoge bloeddruk/ diabetes,   

7.  We zullen een formulier ontwikkelen om kwalitatieve data van de terreinmedewerkers te verzamelen. 
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Conclusies jaarplan 2018  
 

Zoals beschreven in dit jaarplan zullen we ons in 2018 nog steeds engageren op de volgende 

drie domeinen:  

• primaire preventie, 

• promotie van hiv-testen  

• positieve preventie.  
 

In alle domeinen werken we zo veel als mogelijk met een wetenschappelijk onderbouwde 

en tegelijkertijd gemeenschapsgerichte, participatieve en cultuur sensitieve aanpak om de 

volgende prioriteiten te realiseren: 

• Op het vlak van primaire preventie zal de prioriteit komen te liggen in een versterkte 
samenwerking met de verschillende stakeholders uit de gemeenschappen, die zich 
zullen inzetten voor seksuele gezondheidspromotie en stigmareductie.  

• Promotie van hiv-testen zal een prioriteit blijven, waarbij we de barrières voor onze 
doelgroep verder willen verlagen door het promoten van hiv-testen in de 
eerstelijnsgezondheidszorg en het verder uittesten van gemedicaliseerd en 
gedecentraliseerd hiv-testen in de gemeenschappen zelf.  

• In samenwerking met SAM die met hiv leven (positieve preventie) zullen we inzetten 
op het uitbouwen van autonome patiëntengroepen, en het aanbieden van interventies 
op maat om individuele SAM die als hiv-positief gediagnosticeerd worden, te 
ondersteunen in hun zelfredzaamheid en positieve coping strategieën. 

• De resultaten van de “ quality improvement” oefening zal zich weerspiegelen in alle 
hiervoor vermelde activiteiten. 

De impact van de maatschappelijke en politieke context, met inbegrip van de wettelijke 

regelgeving op onze werking mag echter niet genegeerd worden. Om verder te kunnen 

inzetten op laagdrempelig hiv-testen en counselen binnen SAM gemeenschapssettings, is 

een aanbod van gedemedicaliseerd en gedecentraliseerd hiv-testen, zoals beschreven in 

het advies van de Hoge Raad van Gezondheid 1 noodzakelijk. We hopen dan ook op de 

nodige aanpassingen van het wettelijke kader om het effectief uitrollen van een dergelijk 

hiv-screeningsaanbod in 2018 mogelijk te maken. Tegenwoordig zijn initiatieven zoals 

Swab2know immers enkel in het kader van een onderzoeksproject mogelijk. Swab2know 

zal aangevuld worden met de sneltest, omdat we geleerd hebben dat veel mensen uit de 

SAM-gemeenschappen hun testresultaten ter plekke nodig hebben. Dit is mogelijk door 

de samenwerking met Dokters Van de Wereld. Er bestaat echter voldoende 

internationale en nationale evidentie over de aanvaardbaarheid, effectiviteit en de hoge 

preventieve impact van gedemedicaliseerd en gedecentraliseerd hiv-testen. Het draagt 

ook bij aan de sensibilisering over hiv in de gemeenschappen, zoals stigmareductie.  

 

                                                
1 Hoge Gezondheidsraad Advies nr. 9224 (2015). Gedecentraliseerde en gedemedicaliseerde screening op HIV 
in België: antwoord op een adviesaanvraag van de volksgezondheidsoverheden. 
http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/hgr_9224_advies_hiv.p
dfHRG advies 
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We pleiten ook voor een versnelde actie omtrent het opstellen van de “hiv testing task 

force” voor het uitwerken van een Belgische hiv-teststrategie door samenwerking van 

alle betrokken stakeholders. Het complexe samenspel tussen de verschillende 

beleidsniveaus mag er niet toe leiden dat een omvattend hiv-testbeleid door de mazen 

van het net glipt. Gezien de grote proportie van SAM die hun hiv-status niet kennen (zie 

het resultaat van de Hermetic-studie 2 ), is dit van cruciaal belang vanuit een 

volksgezondheidsperspectief. We hopen dan ook dat dit belangrijk onderwerp op niveau 

van de interkabinettenwerkgroep door de Vlaamse vertegenwoordigers zal worden 

aangekaart.  

 

Tenslotte zal pleitzorg helaas ook in 2018 een belangrijk onderwerp voor het HIV-SAM 

Project blijven. We pleiten ervoor dat actie 40 van het Belgische nationale hiv-plan 

geïmplementeerd zal worden: “De toegang tot de behandeling van hiv, zorgverlening en 

preventiediensten moet gegarandeerd zijn ongeacht het juridisch statuut of het al dan 

niet gedekt zijn door een ziekteverzekering”. We zullen ons blijvend inzetten voor hiv-

positieve SAM die op basis van hun verblijfsstatuut geen toegang tot adequate 

gezondheidszorg en medische hiv-behandeling kunnen krijgen, vooral door hen zelf 

sterker te maken om voor hun rechten op te komen. Dit zal bijdragen tot de emancipatie 

van mensen met hiv, een verwezenlijking waar we als het HIV-SAM Project graag aan 

willen meewerken. 

 

                                                
2 Marty, L, Van Beckhoven, D, Ost, C, Deblionde J, Costagliola D, Sasse A, Supervie, V & the HERMETIC study 
group: Unraveling the geographic and population heterogeneity of the HIV epidemic in Belgium. 9th IAS 
Conference on HIV Science, Paris. Poster TUPEC0740 


