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Inleiding voorstel jaarplan 2019  
 
Het nieuwe jaarplan geeft een gedetailleerd overzicht van de prioritaire actievelden en activiteiten die 
het HIV-SAM Project in het jaar 2019 zal uitvoeren.  De structuur van dit document volgt de 
resultaatsgebieden van het CIRRO-format van planning en rapportering (R1OD1- R5OD1). 
Inhoudelijk volgen we de krijtlijnen zoals opgesteld in het lopende meerjarenplan, waarvan 2019 het 
laatste jaar zal zijn.  
 
Het jaarplan 2019 volgt de prioritaire doelstellingen van het meerjarenplan: 
1) de overdracht van hiv en andere soa’s verminderen; 
2) hiv en andere seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) vroegtijdig opsporen; 
3) de kwaliteit van leven verbeteren bij mensen met hiv (MMH). 

  
Onze activiteiten in 2019 voor de heterogene SAM-gemeenschappen en hun zelforganisaties zijn 
ingebed in een kader van seksuele gezondheidspromotie. Ze verlopen langs een continuüm van 
primaire preventie, tijdig opsporen van hiv en positieve preventie: 
1) Op vlak van primaire preventie zullen we in eerste instantie werken met het verstrekken van 

doelgroepen specifieke informatie (primaire hiv-preventie en meer algemeen promotie van 
seksuele gezondheid en stigmareductie, om één van de grootste barrières in effectief 
preventiegedrag weg te werken). 

2) Op vlak van het tijdig opsporen van hiv zullen we hiv-testen promoten bij zowel de 
gemeenschappen zelf als bij professionele intermediairs. 

3) Op vlak van positieve preventie zullen we de klemtoon leggen op een verbetering van de 
kwaliteit van leven bij hiv-positieve SAM door het bevorderen van zelfredzaamheid en het 
aanbieden van cultureel gepaste zorg en ondersteuning. 

 
Onderstaande figuur toont aan hoe deze verschillende domeinen overlappen en welke doelgroepen we 
met onze acties aanspreken.  
Op elk domein worden acties en interventies op een wetenschappelijk onderbouwde en participatieve 
manier uitgewerkt en aangeboden, dit zowel voor de doelgroepen zelf als voor de professionele 
intermediairs (werkzaam in reguliere hiv- gespecialiseerde zorginstellingen én in de eerste lijn).  
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Het jaar 2019 zal voor het HIV-SAM Project een periode van consolidatie van de ontwikkelde 
interventies en acties zijn. We zullen blijven samenwerken met verschillende groepen van 
vertegenwoordigers van de Afrikaanse gemeenschappen om preventie van hiv en van andere soa’s in 
een kader van algemene gezondheidspromotie op een participatieve manier naar de doelgroepen te 
brengen. Verder zal 2019 in het teken van een omvattende projectevaluatie staan om de toekomstige 
richting van de terreinwerking naar de doelgroep toe te bepalen. In 2019 zullen ook voorbereidingen 
worden getroffen voor een vernieuwing van het nationale hiv-plan, met nieuwe prioriteiten en 
doelstellingen. We kijken ernaar uit onze jarenlange terreinervaring en expertise in te kunnen brengen 
bij het opstellen van een nieuw nationaal hiv-plan.  
Onze bijdrage tot hiv-preventie en promotie van seksuele gezondheid in Vlaanderen zal alleen gerealiseerd 
kunnen worden door de samenwerking met vele partners (zowel lokaal als regionaal, professionele 
organisaties maar ook de doelgroepen zelf).    
We willen hierbij onze dank uitspreken voor deze samenwerking en beklemtonen dat we hoopvol naar een 
verdere goede samenwerking in 2019 uitkijken. 
 
We wensen u veel leesplezier! 
 
Het HIV-SAM team 
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A. Overzicht van acties per 
resultaatgebied/operationele doelstelling  
		

1	Seksuele	gezondheid		
	 
R1 Aanbod van informatie, documentatie en advies   
	 
R1 OD2 Het uitbouwen en onderhouden van netwerken wat onder andere inhoudt het 
fungeren als een coördinerende en trekkende kern binnen een expertisenetwerk.  
	 
1.1.1	Informeren	van	de	Vlaamse	overheid	en	op	vraag	deelnemen	aan	werkgroepen	en	vergaderingen		

 
Samenvatting actie/project:  

	 
• 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.  
De Vlaamse Overheid heeft een evaluatie van het HIV-SAM Project gepland in de loop van 2018/2019. 
Ons team zal hier volledig aan meewerken en bijdragen aan de evaluatiestudie (data aanleveren, vragen van 
de onderzoekers beantwoorden, enz.).  

	 
Bijkomende informatie:  

	 
• Doelgroep  

     Vlaamse overheid  
	 

• Setting  
     n.v.t.  

	 
• Wanneer  

     Continu of op vraag.  
	 

• Indicatoren  
Het jaarverslag 2019 werd tijdig ingediend (30/3/2019);   
Het jaarplan 2020 werd tijdig ingediend (op 30/10/2019);     
Het HIV-SAM Projectteam beantwoordt de vragen die door de Vlaamse overheid gesteld worden.  
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1.1.2	Opzetten	en	bevorderen	van	samenwerking	met	relevante	actoren		

 
1.1.2.1	Samenwerking	met	Sensoa			
• Beschrijving 

Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, is een van de belangrijkste actoren waar we 
regelmatig mee samenwerken. Naast reguliere informatie-uitwisseling (zie beneden) over onze programma’s en 
activiteiten zullen er in 2019 enkele concrete samenwerkingsprojecten zijn:   

Ø de stuurgroep omtrent het implementeren van de website zanzu.be over seksuele gezondheid 
voor migranten;   

Ø het ondersteunen van de organisatie van de jaarlijkse zanzu netwerkdag “kwetsbare migranten en 
seksuele gezondheid”;   

Ø de promotie van workshops voor hiv-positieve mensen (zie R2 OD2 1.1.3);   
Ø samenwerken bij het organiseren van het lotgenotenweekend en het uitwisselingsmoment (zie R4 OD1 

1.1.2).  
Ø lidmaatschap van de adviesraad inzake het bepalen van de behoeften van MMH (Mensen Met Hiv) 

woonachtig in België.  
 
We zullen op regelmatige basis overleggen om onze geplande activiteiten te bespreken en informatie uit te 
wisselen 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 creëren door 
overleg en uitwisseling van expertise.   
  

	1.1.2.2	Samenwerking	met	Gh@pro		
• Beschrijving  

In 2019 zullen we zoals de vorige jaren blijven samenwerken met Gh@pro en Pas Op. Er zal informatie 
worden uitgewisseld over sekswerk in de SAM-gemeenschappen, meer concreet: over plaatsen waar 
sekswerkers van Afrikaanse origine klanten zoeken en gegevens van contactpersonen om toegang tot deze 
doelgroep te krijgen. Verder zullen we informatiemateriaal uitwisselen. Gh@pro en Pas Op blijven 
sekswerkers met hiv, doorverwijzen naar cultuursensitieve zorg, workshops voor SAM met een recente hiv-
diagnose, lotgenotengroepen zoals de vzw Muungano (zie R2 OD2 1.1). Zoals met Sensoa, zal met hen op 
regelmatige basis overlegd worden over de activiteiten, tendensen en bijscholingen.  
  
	1.1.2.3	Samenwerking	met	BREACH		

• 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 2019 
zal deze groep tweemaal per jaar samenkomen (zoals besloten in 2016, om overlapping met het monitoring 
comité voor het hiv-plan te voorkomen).  
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1.1.2.4.	Soa-overleg		

•  Beschrijving  
In 2019 zullen we blijven deelnemen aan de geplande vergaderingen van het Vlaamse soa-overleg. Het 
soa-overleg biedt een forum voor het versterken van de samenwerking met organisaties actief op vlak van 
preventie en diagnose van Seksueel Overdraagbare Aandoeningen. Onze deelname is nuttig voor het 
bijhouden van alle nieuwe ontwikkelingen op vlak van soa’s.  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 bereiken.  

• Indicatoren  
Aantal overlegmomenten   

  

1.1.2.5.	Sciensano	
• Beschrijving 

Ook de samenwerking met Sciensano (voormalig WIV, Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid) 
wordt in 2019 voortgezet. Op vraag van Sciensano zullen we advies verstrekken over doelgroepen 
specifieke indicatoren in het kader van de hiv-cohorte (BREACH), de interkabinettenwerkgroep 
“Chronische Ziektes”, hiv-teststrategieën en andere vragen die eventueel door Sciensano gesteld zullen 
worden.  
  

1.1.2.6.	Implementatie	hiv-plan		
• Beschrijving 

In 2019 willen we ons graag blijvend inzetten voor de implementatie van het hiv-plan afhankelijk van 
de politieke keuzes die gemaakt worden. Na ons engagement in de ontwikkeling van het nationaal hiv-
plan, zetelen we nu 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 inzake deelname in de 
Positieve Raad. In 2019 zullen er voorbereidingen getroffen worden om een nieuw hiv-plan (mogelijks 
omtrent hiv en seksuele gezondheid) te ontwerpen. Het is waarschijnlijk dat binnen de bekende 
structuren gewerkt zal worden (pijlers van het hiv-plan: primaire preventie, doorverwijzing en toegang 
tot behandeling, zorg en kwaliteit van leven). Dit vergt uiteraard meer vergaderingen dan in 2018 om 
een nieuw plan (actievelden en nieuwe prioriteiten, zoals Pre-exposure Prophylaxis of PrEP) op te 
stellen. Voor dit plan zal het HIV-SAM Project zich blijven inzetten voor gelijkheid in toegang tot 
preventie en zorg voor de SAM-populatie en voor het erkennen en bewustmaken van structurele 
vulnerabiliteitsfactoren. 
  

1.1.2.7.	Samenwerking	met	andere	intermediairs	op	vlak	van	hiv-preventie	voor	SAM	in	België		
• Beschrijving 

Net als in voorgaande jaren, zal het HIV-SAM Project in 2019 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, Lhiving, maar ook ARC Liège, SIDA-IST Charleroi-
Mons, Sida Sol en SidAids/Plate-Forme Prévention SIDA.   
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R1 OD3 Via de meest geschikte dragers proactief en op vraag informatie aanbieden aan het 
ruime publiek, intermediairs, de pers en specifieke doelgroepen.  
 
1.1.1	Informeren	SAM-doelgroep	over	seksuele	gezondheid,	hiv-preventie	en	bestaande	dienstverlening		

  
Samenvatting actie/project:  

	 
• Doelstelling  

SAM-groepen inlichten over hiv/soa en de respectievelijke overdrachtswijzen en het belang van continuïteit 
van preventie op basis van de meest recente wetenschappelijke kennis met inbegrip van Pre-Exposure 
Prophylaxis (PrEP), hepatitis B en C, stigma en discriminatie tegen mensen met hiv 
  
• Beschrijving  
Het informeren van de SAM-gemeenschappen zal in 2019, net als de vorige jaren, voornamelijk door de 
sleutelorganisaties, vrijwilligers van sub-Saharaans-Afrikaanse verenigingen en zelfhulporganisaties, en 
individuele vrijwilligers gebeuren.   
Hierbij zullen de doelgroepen van SAM ingelicht worden over hiv/soa en de respectievelijke  
overdrachtswijzen, het belang van hiv-testen, behandeling van hiv, leven met hiv als chronische ziekte, 
combinatiepreventie rekening houdend met recente biomedische preventiemethodes zoals  ‘Pre-exposure 
Prophylaxis’ (PrEP), PostExposure 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. De Humaan Papillomavirus (HPV)-vaccinatie zal bij meisjes en jonge vrouwen 
(leeftijdsgroep 9-26 jaar) gepromoot worden overeenkomstig het advies van de “Hoge 
Gezondheidsraad”1.  
De SAM-gemeenschappen zullen ook gefaseerd geïnformeerd worden over de verschillende bestaande hiv-
testmogelijkheden:  
Ø in eerste instantie wordt het doelpubliek geïnformeerd over de mogelijkheden van hiv-testen in de 

reguliere gezondheidszorg en dan voornamelijk de eerste lijn (bijvoorbeeld huisartsen, 
wijkgezondheidscentra). 

Ø kwetsbare doelgroepen die ten opzichte van deze diensten barrières ondervinden, of mensen die na een 
gelopen risico nood aan een snel hiv-test resultaat hebben, zullen worden gewezen op gespecialiseerde 
diensten aangepast aan de noden van bijzonder kwetsbare doelgroepen (bijvoorbeeld Helpcenter-ITG of 
COZO (Centrum voor Onthaal en Oriëntatie, een laagdrempelig, multidisciplinair centrum voor iedereen 
die problemen ondervindt bij de toegang tot (geestelijke) gezondheidszorg van Dokters van de Wereld), 
die ook sneltesten aanbieden).  

Ø tenslotte zullen specifieke doelgroepen over de bestaande outreach hiv-testmogelijkheden geïnformeerd 
worden.   

De SAM-gemeenschappen zullen gesensibiliseerd worden over reductie van stigma- en discriminatie tegen 
SAM met hiv door de concrete toepassing van de resultaten van de studie tijdens overlegvergaderingen. Een 
informatiepakket zal ontwikkeld worden (zie R2 OD2 1.1.1) en de vrijwilligers zullen hierover opgeleid 
worden zodat ze dit kunnen gebruiken tijdens hun outreach activiteiten.  
De informatie over hepatitis B en C (wijzen van overdracht, de preventie, de diagnose, de 
behandelingsmogelijkheden, de zorgverleners) zal aan de gemeenschappen meegedeeld worden. Voor 
screening zal het HIV-SAM Project adviseren om zich te laten testen bij het Helpcenter en COZO waar de 

                                         
1	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		
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testen gratis zijn. Op dit vlak zal SAM ook deelnemen aan de studie van Dokters Van de Wereld (DVW) 
inzake de aanvaardbaarheid van sneltesten voor hepatitis B en C bij SAM. 
 
Bijkomende informatie:  

• Doelgroep  
     SAM-gemeenschappen.  

• Setting  
    Vlaanderen.  

	 
• Wanneer  

    Continu.  
 
• Indicatoren  

Het aantal informatiemomenten georganiseerd door de sleutelorganisaties;   
Het aantal outreach acties van de sleutelorganisaties;   
Informatiepakket: totaal aantal verdeelde informatiematerialen;   
Aantal overlegvergaderingen met de sleutelorganisaties en andere stakeholders in Vlaanderen.  
	 

1.1.2	Informeren	van	de	algemene	bevolking		
		 

Samenvatting actie/project:  
	 

• Doelstelling  
Doeltreffend informeren van de algemene bevolking over het HIV-SAM Project, inclusief jongeren met een 
sub-Saharaanse-Afrikaanse achtergrond.  
	 

• Beschrijving  
De strategie voor het informeren van de bevolking zal in 2019 worden uitgestippeld in samenspraak met de 
vrijwilligers.  
We zetten in op volgende mediakanalen: 

Ø Website:  
Sinds 2015 hebben we een vernieuwde website ontwikkeld om vrijwilligers, professionele 
intermediairs en SAM-gemeenschappen 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 op de site vermeld. Een website vergt 
continue aanpassing. We zullen de relevante ontwikkelingen op vlak van seksuele gezondheid en 
aanverwante thema’s op wetenschappelijk onderbouwde manier blijven publiceren. We blijven ook 
de nodige aanpassingen doen om een steeds groter SAM-publiek te bereiken. Een van de strategieën 
hiervoor is onze Facebook Pagina. 

Ø Facebook:  
Op de Facebook pagina van het HIV-SAM Project zullen we steeds meer inhoud creëren die 
aantrekkelijk is voor jongeren met een sub-Saharaans-Afrikaanse achtergrond. Elke maand zal de 
focus op een nieuw onderwerp gelegd worden. Informatie over soa/hiv-preventie met inbegrip van 
PrEP, PEP, TasP en andere thema’s gerelateerd aan seksuele gezondheid zoals relaties en seksueel 
grensoverschrijdend gedrag (#metoo). Op de Facebook Pagina zullen we naar de website verwijzen 
en omgedraaid, interactie tussen beiden kan tot schaalvergroting van beide kanalen leiden.  
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Ø De pers:  
Hier zullen we vooral reactief werken: op vraag of in navolging van specifieke evenementen 
(bijvoorbeeld WAD, grote evenementen van leden van het hiv-preventienetwerk) of aanvragen, zal 
informatie verstrekt worden 
 

Bijkomende informatie:  
	 

• Doelgroep  
    Algemene bevolking  

	 
• Setting  

        Heel Vlaanderen (door middel van website, nieuwsflitsen, Facebookpagina HIV-SAM Project,  …). 
 

• Wanneer  
    Continu.  

• Indicatoren  
Aantal bezoekers website;   
Aantal en soort interventies naar de media toe.  
Aantal ‘volgers’ en ‘likes’ op Facebook en de reacties op de posts van de HIV-SAM Project pagina. 
Aantal bereikte mensen per post van onze pagina. 

 
 
1.1.3	Informeren	van	professionele	intermediairs	over	cultuursensitieve	Hiv/Soa-	preventie	en	-zorg	en	de	
bestaande	dienstverlening		

		
	Samenvatting actie/project:  
	 

• Doelstelling  
Informeren professionele intermediairs uit de hiv-sector.  

	 
• Beschrijving  

In 2019 zetten we de interventies van de vorige jaren ter ondersteuning van professionele intermediairs 
uit de hiv-sector verder.   
Deze professionele intermediairs zullen geïnformeerd en geadviseerd worden over cultuursensitieve 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 het BREACH-symposium, (avond)cursussen 
op het ITG, het soa-overleg, en wetenschappelijke conferenties of studiedagen.  
 
In 2019 zal de focus op volgende twee domeinen gelegd worden: 
Ø informeren van het personeel uit de gezondheidssector 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 ontwikkelen voor de workshopreeks voor hiv-
positieve Mannen die Seks hebben met Mannen (MSM) en onze eigen workshopreeks.  
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Ø informeren van huisartsen en huisartsen in opleiding over ProActief hiv-Testen en Counselen (PATC) 
voor SAM door het aanbieden van infosessies. Deze zullen op aanvraag gegeven worden. Door onze 
samenwerking met Domus Medica zullen we dit aanbod onder andere bij LOK-groepen promoten.  
In 2019 zal de informatie over hiv-testen voor SAM in de huisartsenpraktijk nog steeds via website 
van Domus Medica aangeboden worden. Ook zullen we erop inzetten huisartsen die niet lid van Domus 
Medica zijn door gepaste communicatie- en promotie kanalen te bereiken. In samenwerking met het 
Hermetic Project zal de informatie over de epidemiologische data vernieuwd worden zonder de PATC-
brochure te wijzigen.  

  
De cursus Maatschappelijk Oriëntatie van de “inburgeringdiensten” is een goed aanknopingspunt 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 (Integratie en 
Inburgeringsdienst van de stad Antwerpen) in Antwerpen en bieden hun cursisten regelmatig infosessies 
van drie uur aan. Tijdens deze sessie kan ook een hiv-test afgenomen worden. De huidige samenwerking 
wordt in 2019 behouden. Het verdelen van condooms in het kader van de lessen gebeurt op aanvraag. 
In 2018 hebben we door contacten met verschillende inburgeringsdiensten en het Agentschap Integratie 
en Inburgering de noden van de leerkrachten Maatschappelijke Oriëntatie in kaart gebracht. Op basis 
hiervan zullen de basislessen seksualiteit met doelgroepen specifieke informatie over hiv-transmissie, 
preventie en behandeling verfijnd worden. 
In 2019 zullen de pedagogische experten en de leerkrachten Maatschappelijke Oriëntatie (MO) van de 
vijf provincies (West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen) van het Agentschap 
Integratie en Inburgering een opleiding in basisinformatie over hiv krijgen.  

		 
Bijkomende informatie:  

	 
• Doelgroep  
    Professionele intermediairs uit de gezondheidssector, zoals huisartsen/huisartsen in opleiding; 
    Agentschap Integratie en Inburgering en inburgeringsdiensten.  
	 

• Setting  
     Eerstelijnsgezondheidszorg.  

	 
• Wanneer  

Continu.  
	 

• Indicatoren  
Aantal verspreide PATC-handleidingen;   
Aantal opleidingen voor huisartsen georganiseerd;  
HAIO-opleiding werd(en) georganiseerd;   
Aantal opleiding en deelnemers per opleiding 
Webpagina van Domus Medica is bijgewerkt;  
Aantal pedagogische experten van inburgeringsdiensten/ leerkrachten Maatschappelijke Oriëntatie bereid 
om met het HIV-SAM Project samen te werken  
Aantal opgeleide leerkrachten Maatschappelijke Oriëntatie;   
Beschikbaarheid basislessenpakket seksualiteit bij het Agentschap Integratie en Inburgering.   



14	 
	 
R2 Ontwikkeling van methodieken  
  
R2 OD2 Methodieken wetenschappelijk onderbouwen en ze afstemmen met 
kadermethodieken die gelden voor bepaalde settings of doelgroepen.  
	 
1.1.1	De	strijd	tegen	het	hiv-gerelateerd	stigma	en	discriminatie	in	de	SAM-gemeenschappen		

		 
Samenvatting actie/project:  

	 
• Doelstelling  

Reduceren 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 met hiv die er een gezonde levensstijl op na houden, hebben 
tegenwoordig bijna dezelfde levensverwachting als mensen die hiv-negatief zijn 2,3. Leven met hiv wordt 
steeds meer als een chronische ziekte beschouwd, die op medisch vlak controleerbaar is 4. Op sociaal 
vlak is hiv echter nog gerelateerd aan stigma en discriminatie, vooral in de doelgroep van SAM. Hiv-
gerelateerd stigma en discriminatie bemoeilijken nog steeds hiv-preventie interventies, zoals de promotie 
van hiv-testen, toegang tot zorg, therapietrouw. SAM met hiv ondervinden nog steeds vele barrières in 
verband met het openbaren van hun hiv-status zowel in hun privéleven als in de gezondheidssector 5 .  
  
  

• Eigen beschrijving plan  
De resultaten van de kwalitatieve studie die in 2016 – 2017 uitgevoerd werd (details zie jaarplan 2018) 
tonen dat hiv-stigma reëel is in SAM-gemeenschappen. De drijvende factoren zijn de angst om besmet te 
geraken, angst voor de dood en angst uit de gemeenschap uitgesloten te worden. Het stigma manifesteert 
zich op verschillende manieren, zoals het isoleren van hiv positieve mensen, roddelen, het nawijzen en 
zich distantiëren van hen waardoor stigma zowel geanticipeerd als geïnternaliseerd wordt. SAM met hiv 
bewaren hun geheim en isoleren zichzelf vaak, door contact met Afrikaanse gemeenschappen te 
vermijden omdat ze niet willen dat hun hiv-status bekend raakt. Dit creëert een barrière voor toegang tot 
sociale steun en professionele hulp. Hiv positieve SAM worden het meest gestigmatiseerd door 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.    
Wetenschappelijke evidentie over interventies voor stigmareductie in SAM-gemeenschappen toont aan 
dat sensibilisering op regelmatige basis gedaan zou moeten worden, idealiter samen met hiv-positieve 
mensen.  Dit komt ook overeen met de aanbevelingen die onze studieparticipanten gaven.  
Om stigma effectief te reduceren zou een positieve boodschap van hoop en aandacht voor volgende 
elementen gegeven worden:   

                                         
	
2	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.		
3	Miller,	V.,	Hodder,	S.	(2014).	Beneficial	impact	of	antiretroviral	therapy	on	non-AIDS	mortality.	AIDS	28:273-274.	2014.		
4	Deeks,	 S.	 G.,	 Lewin,	 S.	 R.,	&	Havlir,	 D.	 V.	 (2013).	 The	 end	 of	 AIDS:	 HIV	 infection	 as	 a	 chronic	 disease.	 The	 Lancet,	 382(9903),	
15251533.		
5	UNAIDS	(2016).	Agenda	for	zero	discrimination	in	health	care.	
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/Agendazero-discrimination-healthcare_en.pdf		
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Ø Hiv is niet langer een dodelijke mar een chronische ziekte;    
Ø Er is een effectieve en gratis behandeling ter beschikking. Patiënten die effectief behandeld worden 

en dus een niet detecteerbare viral lading hebben kunnen hiv niet doorgeven;  
Ø Hiv is stilaan genormaliseerd: hiv-positieve mensen kunnen een normaal leven leiden, gezonde 

kinderen op de wereld brengen een een goede kaliteit van leven bereiken.    
 
Dit ligt in de lijn met de basispijlers voor een effectieve interventie die het reduceren van stigma en 
discriminatie tot doel heeft: dergelijke interventie moet zowel de verschillende drijvende factoren als de 
veelvuldige oorzaken van stigma aanpakken, waarbij zowel mensen met hiv als de gemeenschap in zijn 
geheel betrokken moeten worden? Acties moeten op verschillende niveaus ondernomen worden 
(individueel, familie, gemeenschappen, …) en verschillende strategieën moeten toegepast worden 
(participatieve en interactieve vormingen6, gedragsveranderende communicatie, kennis en attitudes).   
In 2019 zal, in overleg met de SAM-gemeenschappen, een op maat gemaakte proefinterventie op 
gemeenschapsniveau gefinaliseerd en geïmplementeerd worden. Er zal een omvattend informatiepakket 
ontwikkeld worden gericht op de drijvende factoren, de stereotypering, de attitudes en het stigmatiserend 
gedrag van de SAM-gemeenschappen zoals we die in onze kwalitatieve studie geïdentificeerd hebben. 
Aangepaste informatiekanalen zoals sociale media, WhatsApp,informatie op de website (met 
bijvoorbeeld een interactieve quiz en informatiemateriaal) zullen gebruikt worden. De doelstelling is het 
creëren van een verhoogd bewustzijn van stigmatiserende attitudes en hun gevolgen.  
Naast het samenstellen van een informatiepakket, zullen we een opleiding voor de vrijwilligers van twee 
dagen ontwikkelen die hen in staat zal stellen op hun beurt acties ter reductie van stigma in de 
gemeenschappen uit te voeren. De vorming zal hen de nodige skills aanreiken om over het onderwerp te 
communiceren en de gemeenschappen verder te betrekken bij de strijd tegen het hiv-stigma. De 
methodologie van “Understanding and Challenging the HIV stigma, Tool kit for action7” zal aan- en 
toegepast worden. De doelstellingen van deze opleiding is het verhogen van de parate kennis over hiv en 
de drijvende factoren voor stigma, het stimuleren van aanvaarding, tolerantie en empathie voor hiv 
positiev mensen door het verminderen van de stigmatiserende attitudes en gedrag.  
Volgende onderwerpen zullen op een interactieve manier behandeld worden: problemen benoemen, meer 
begrip minder angst, seksuele normen, zorgen voor MLHIV in de familie, interpersoonlijke en 
groepscommunicatie. In de mate van het mogelijke zal een SAM met hiv zijn/haar getuigenis geven over 
het leven met hiv en ervaring met stigma en discriminatie.  
De opleiding wordt afgesloten met een individueel of groepsplan voor acties die uitgevoerd zullen 
worden in de gemeenschappen. Elke deelnemer aan de opleiding zal rond een geïdentificeerd type van 
stigma werken, onderzoeken wat de noden voor de uitvoering ervan en de indicatoren voor een follow-
up zijn. Aangepaste brochures over hiv-stigma zullen verdeeld worden in de gemeenschappen. De 
kennis, de stigmatiserende attitudes van de deelnemers aan deze opleiding voor en na de opleiding én de 
acties zelf zullen geëvalueerd worden. 
 
 
 
 

                                         
6 https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2016/10/Scaling-Up-the-Response-to-HIV-Stigma-and-Discrimination.pdfScaling	
up	the	response	to	HIV	stigma	and	discrimination.	International	Center	for	Research	on	Women	and	the	Department	of	Public	
Health	and	Policy	of	the	London	School	of	Hygiene	&	Tropical	Medicine,	and	supported	by	UKaid	from	the	Department	for	
International	Development	
 
7 ICRW,	USAID,	Building	capacity	wordwide	Pact	:	https://www.k4health.org/sites/default/files/Understanding-and-Challenging-
HIV-Stigma-Toolkit-for-Action-Cambodia_1.pdf,		Understaing	and	Challenging	HIV	stigma	,	Toolkit	for	action.			
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Bijkomende informatie:  
	 

• Doelgroep  
SAM-gemeenschappen.  
	 

• Setting  
Vlaanderen.  
	 

• Wanneer  
Finaliseren van de interventie voor stigma-reductie (januari-maart 2019)  
Opleiding vrijwilligers (april - juni 2019)  
Implementatie planning vrijwilligers (juli – december 2019)  
Twee follow-up vergaderingen met de opgeleide vrijwilligers (september - december 2019) 
	 

• Evaluatiecriteria  
     Zie beheersovereenkomst voor dit resultaatgebied.  

	 
• Indicatoren  

Interventie voor stigma-reductie is ontwikkeld. 
Implementatie van de stigma-reductie is uitgevoerd. 
Interventies uitgevoerd door vrijwilligers  
Feedback van de SAM-gemeenschappen over aanvaardbaarheid en gepercipieerde effecten van de tool    
verkregen via vrijwilligers en infosessies. 
 
	1.1.2.	Een	mixed	methods	evaluatiestudie	van	de	workshop	“‘Omgaan	met	een	hiv-diagnose’		
 

• Doelstelling 
Evalueren van de impact van de workshop “Omgaan met een hiv-diagnose” op vlak van zelf-
gerapporteerde resultaten door de deelnemers en klinische data. 
 

• Beschrijving  
Leven met hiv als chronische ziekte houdt in dat MLHIV levenslang moeten omgaan met de hiv-specifieke 
uitdagingen zoals sociale en gezondheidsproblemen, die in verloop van tijd wijzigen. Alhoewel de 
geleidelijke overgang van hiv van een dodelijke ziekte naar een chronische aandoening de impact ervan 
aanzienlijk veranderd heeft, worstelen MLHIV vandaag de dag nog steeds met grote psychosociale 
problemen zoals het openbaren van hun hiv-status aan andere mensen, hiv-gerelateerd stigma en 
discriminatie en geestelijke gezondheidsproblemen zoals depressie en drugsmisbruik8 9 10 11. Met een 
achtergrond van armoede en migratie worden deze probleem meestal nog versterkt. 

                                         
8 P.  Feuillet,  F. Lert. et al. Prevalence of and factors associated with depression among people living with HIV in France. HIV 
Medicine, 18, 2016: 383-394. DOI: 10.1111/hiv.12438.	
9 Rodkjaer	L,	Seeberg	K,	Laursen	T,	Dalum	A,	Tolstrup	M,	et	al.	(2014)	The	Impact	of	a	Holistic	Intervention	on	Self-Efficacy	and	
Risk	of	Depression	in	HIV-Infected	Individuals	in	Denmark.	J	HIV	Clin	Scientific	Res	1(1),	2014:		011-018.	
10 Pannetier,	J.	et	al.	(2017).	Mental	health	of	sub-saharan	african	migrants:	The	gendered	role	of	migration	paths	and	
transnational	ties.	SSM-Population	Health,	3:	549-557.		
11 K.H.	Basavaraj,	et	al.	Quality	of	life	in	HIV/AIDS.	Indian	Journal	of	Sexually	Transmitted	Diseases	&	AIDS,	31(2),	2010).	75–80.	
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Het verwerven van “coping” strategieën om het hoofd te kunnen bieden aan levensingrijpende 
gebeurtenissen zoals een chronische ziekte kunnen grote gevolgen hebben voor het mentale welzijn en de 
geestelijke gezondheid 12. Studies tonen een hogere prevalentie aan van depressies en angsten bij MLHIV 
dan bij de bevolking in het algemeen,13 en bij sociale en economisch kwetsbare mensen in het bijzonder 
zoals MLHIV van sub-Saharaans-Afrikaanse origine.14 15Op basis van deze wetenschappelijke evidenties, 
heeft het HIV-SAM Project een gedragstheoretische interventie ontwikkeld om de coping skills en het self-
management van hiv-patiënten van sub-Saharaans-Afrikaanse origine te verbeteren.  De interventie heeft 
uiteindelijk tot doel de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven te verbeteren. De interventie werd 
geïmplementeerd bij drie verschillende groepen deelnemers in verschillende settings. Om deze interventie 
op grotere schaal te kunnen implementeren, plannen we in 2019 een longitudinale ‘mixed methods’ 
evaluatiestudie.  
 

• Eigen beschrijving  
Een procesevaluatie in 2017-18 heeft aangetoond dat de interventie “Omgaan met een hiv-diagnose” 
duidelijk gewaardeerd en geapprecieerd werd door de deelnemers. Om de interventie op grotere schaal te 
kunnen verspreiden gaan we een evaluatieonderzoek opzetten over de effecten van de interventie.  Dit zal 
bijdragen aan het verder verbeteren van de interventie. Door in het kader van de evaluatiestudie samen te 
werken met de ARC kunnen meer hiv-patiënten van sub-Saharaans-Afrikaanse origine in België baat 
hebben van de interventie. Een systematische evaluatie van de interventie kan er ook toe bijdragen dat de 
inhoud en uitvoeringsstrategieën verbeterd worden, afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie.  
 
Overeenkomstig met de doelstelling van de interventie zal de geplande evaluatiestudie het volgende 
onderzoeken: 
Ø Wijzigingen in de coping skills van de deelnemers voor en na de workshop;  
Ø Wijzigingen in het niveau van self-management voor en na de workshop;  
Ø Wijzigingen in de zelf-gerapporteerde gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van de 

deelnemers, voor en na de workshop;  
Ø Verifiëren of wijzigingen in de zelf-gerapporteerde gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van 

de deelnemers overeenstemmen met metingen van de virale lading van de deelnemers. 
 
De data worden verzameld via ‘mixed methods’ waarbij we een proces- en een uitkomstevaluatie 
combineren. Daarbij zullen we op verschillende momenten (voor, onmiddellijk na de interventie, en na 
verloop van 6 en 12 maanden na de interventie) een reeks kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren meten. 
De details van de studie zijn beschreven in een studieprotocol; dit werd in 2018 aan het IRB (‘Institutional 
Review Board’) van het ITG en het Ethisch Comité van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen ter 
goedkeuring voorgelegd. 
Om de interventie aan een grotere groep patiënten in Vlaanderen te kunnen aanbieden en het vereiste aantal 
deelnemers aan de studie te verkrijgen, plannen we een samenwerking met de ARC om de interventie te 
promoten. Hiervoor zullen we samenwerken met Sensoa die een gelijkaardige interventie voor de 
doelgroep seropositieve mannen die seks hebben met mannen (MSM) ontwikkeld heeft, “Go Positief!” 
genaamd; deze interventie heeft tot doel hiv-positieve MSM in hun ‘hiv-disclosure’ te ondersteunen en 
seksueel risicogedrag te verminderen. We hebben een gezamenlijk promotiepakket gemaakt waarbij we 
systematisch beide interventies zullen voorstellen aan verschillende ARC en hen vragen de workshops te 

                                         
12	J.W.	Pennebaker,	ed.	Emotion,	Disclosure,	and	Health.	Washington	DC:	American	Psychological	Association,	2005,		271-291.	
13	Rodkajaer.et	al.	2014.	
14	Feuillet	et	al.	2016.		
15 Pannetier	et	al.	2017. 
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promoten bij hun twee grootste lotgenotengroepen, i.e. hiv-patiënten van sub-Saharaans-Afrikaanse origine 
en seropositieve MSM. 
Deze evaluatiestudie zal gesponsord worden door een gift van het Antwerp Diner van februari 2018. Dit 
maakt het mogelijk een evaluator aan te trekken die onafhankelijk staat van de implementatie van de 
interventie. 
 
Bijkomende informatie:  
	 

• Doelgroep  
Hiv-patiënten van sub-Saharaans-Afrikaanse origine.  
	 

• Setting  
Vlaanderen.  
	 

• Wanneer  
Promotie van de interventie bij de ARC (december 2018- februari 2019);  
Rekruteren van deelnemers aan de studie (quota van de workshops georganiseerd vanaf maart 2019);   
Data verzameling (vanaf maart 2019);   
Data-analyse (vanaf september 2019);  
Voorstelling studieresultaten op een relevant wetenschappelijke conferentie/symposium;  
Publicatie studieresultaten.   
	 

• Indicatoren  
De interventie wordt gepromoot bij de verschillende ARC; 
De deelnemers aan de studie worden gerekruteerd.  
 
 
1.1.4	Adviseren	ARC	over	cultuursensitieve	zorg		
  
Samenvatting actie/project:  
	 

• Doelstelling  
Het verhogen van de capaciteit van professionele zorgverleners in de hiv-sector op vlak van 
cultuursensitieve begeleiding van SAM met hiv.  
  

• Beschrijving  
Door het faciliteren van patiëntengroepen en ondersteunen van individuele patiënten heeft het HIV-SAM 
Project een rijke ervaring opgebouwd in cultuursensitieve zorg voor SAM met hiv. Net als de voorbije 
jaren, zullen ook in 2019 sociaal verpleegkundigen en artsen van de ARC gebruik kunnen maken van deze 
expertise. Op vraag van de zorgverleners zullen we advies verstrekken voor het ondersteunen van moeilijke 
casussen met een cultuurspecifieke problematiek. We blijven ook ingaan op specifieke adviesvragen van 
de ARC.  
Waar nodig, zullen we naast de beschreven activiteiten zelf, ook op individuele hulpvragen ingaan. We 
zullen dit voornamelijk in crisisgevallen doen en steeds met de bedoeling om de personen in kwestie, na 
een eerste opvang, naar gepaste reguliere zorg door te verwijzen. De meerderheid van deze gevallen 
verkeert in een précaire situatie en wordt geconfronteerd met uiteenlopende, complexe problemen. Dit 
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moet goed gedocumenteerd worden - met bijzondere aandacht voor barrières voor toegang tot medische 
hiv-behandeling en gepaste zorg - om de problematiek duidelijk zichtbaar te maken.   
  

 
Bijkomende informatie:  
	 

• Doelgroep    
      Professionele intermediairs van ARC.  
  

• Setting  
      Vlaanderen.  
  

• Wanneer  
      Januari – december 2019.  

• Evaluatiemethodes   
      Feedback van hiv-specialisten en sociaal verpleegkundigen.  
 
 •    Indicatoren  
      Aantal gestelde adviesvragen.  

 
   
R4 Ondersteuning van de implementatie van methodieken met inbegrip van 
deskundigheidsbevordering  
	 
R4 OD1 Ondersteunen van de uitvoering van methodieken door het opleiden van 
intermediairs en/of Logo's.  
	 
	1.1.1	Ondersteuning	van	de	individuele	patiënt			
  
Samenvatting actie/project:  
	 

• Doelstelling  
Hiv-positieve SAM op een cultuursensitieve 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 lotgenotengroep, biedt het HIV-SAM 
Project, op vraag, hulp aan om hiv-positieve patiënten van sub-Saharaans-Afrikaanse origine 
psychosociaal te ondersteunen bij verschillende aspecten van leven met hiv.  
ARC raden in individuele gevallen Afrikaanse hiv-patiënten aan om te praten met een professioneel van 
het HIV-SAM Project voor cultuursensitieve counseling en psychosociale steun. Tijdens deze gesprekken 
worden talrijke problemen behandeld. De meest voorkomende onderwerpen zijn: moeilijkheden met het 
openbaren van de hiv-diagnose (‘hiv-disclosure’) aan familie en vrienden, isolatie, confrontatie met hiv-
gerelateerd stigma en discriminatie, hiv en persoonlijke religieuze overtuiging, familieproblemen 



20	 
	 

verbonden aan de seropositieve status, het zoeken naar een partner, seksuele relaties, financiële problemen, 
het zoeken naar werk en migratie gerelateerde problemen. Deze counseling en ondersteuning van 
individuele patiënten op maat zal ook in 2019 verdergezet worden. Feedback van de patiënten leert ons dat 
dit aanbod zeer gewaardeerd wordt. We zullen blijven samenwerken met verschillende ARC, individuele 
huisartsen, Sensoa en andere instanties die patiënten doorverwijzen.    
  
Bijkomende informatie:  
	 
• Doelgroep  

Hiv-positieve sub-Saharaans-Afrikaanse migranten.   
	 
• Setting  
   Vlaanderen.  
	 
• Wanneer  
    Januari – december 2019.  
	 
• 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 patiëntenconsultaties.    
  

  
1.1.2	Positieve	preventie:	Faciliteren	patiëntengroepen	voor	SAM	met	hiv		
	 
	 
Samenvatting actie/project:  
	 
• Doelstelling  

   De autonomie van Muungano vzw faciliteren en de groep bij specifieke activiteiten 
   ondersteunen.   
	 
• Beschrijving   
Muungano vzw heeft nog steeds volgende prioritaire doeleinden:   
Ø Hiv-positieve patiënten met een recente hiv-diagnose en hun families ondersteunen;  
Ø Bijdragen aan de reductie van het hiv-gerelateerd stigma;  
Ø Samenwerken met ARC (met inbegrip van het ARC van Antwerpen en het HIV-SAM  
        Project).  
In 2019 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 erg kwetsbaar blijven en behoefte 
hebben aan professionele steun voor een aantal zaken. Ze hebben nog niet de nodige vaardigheden 
ontwikkeld om projecten te schrijven of fondsenwervende activiteiten te organiseren. Tenslotte heeft 
Muungano ook ondersteuning nodig om zich te engageren voor de publieke belangenbehartiging van de 
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rechten van migranten die met hiv leven. Ook in het aangaan van een dialoog met verstrekkers van 
gezondheidszorgen en met hiv-specialisten over klinische aangelegenheden; met politieke leiders over 
migrantenwetgeving en dergelijke hebben ze ondersteuning nodig. Zoals in 2018 zullen we de nadruk 
leggen op het emanciperen van de groep zodat deze meer en meer autonoom kan werken.  
Onze prioriteit ligt in het opleiden en coachen van de leiders van Muungano op vlak van het ontwikkelen 
van hun leiderschaps-, organisatorische en beheerdersvaardigheden, 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 HIV-SAM 
Project zal hiervoor experten en multiplicatoren engageren die deze opleidingen kunnen geven. Ondanks 
zijn nood aan ondersteuning is deze groep onmisbaar voor hiv-preventie, daar sommige leden bereid zijn 
om in het openbaar als rolmodel over hiv te getuigen.  
	 
• Eigen beschrijving plan  
Het HIV-SAM Project zal in 2019 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 2019 vallen onder 
het algemene thema van omgaan met hiv als een chronische ziekte, zoals “hiv en oud worden” met aandacht 
voor comorbiditeiten en “de effecten van hiv op het seksueel leven van MLHIV”.  In 2019, zal onze 
aandacht gaan naar de revolutionaire behandeling “Undetectable = Uninfectious” (U=U, N=N, niet 
meetbaar is niet overdraagbaar). De sociaal-culturele en administratieve-juridische barrières waarmee 
sommige SAM, die zonder verblijfsvergunning met hiv in België leven, geconfronteerd worden, blijven 
een punt waarin het HIV-SAM Project de kwetsbare leden van de patiëntengroep zal blijven steunen.  
  
Muungano streeft ernaar het bewustzijn van het belang van het bestaan van lotgenotengroepen te verhogen, 
met het doel hiv-patiënten te emanciperen en hun welzijn te bevorderen.   
Gefaciliteerd door het HIV-SAM Project kwamen leden van de Muungano-groep in juni 2018 samen om 
een klein project te ontwikkelen: “Doorbreek het taboe: Maak Muungano meer zichtbaar”. Het doel van 
dit project is om de meerwaarde van de vereniging voor de hiv-zorg bij de ARC te promoten door haar 
aanbod van peer support aan MLHIV en de vereniging zichtbaar te maken voor zoveel mogelijk hiv-
patiënten van sub-Saharaans-Afrikaanse origine. 
 
De specifieke doelstellingen zijn de volgende: 
Ø Muungano en haar diensten beter bekend te maken bij hiv-professionelen, ARC, geselecteerde 

asielcentra en andere; 
Ø Het bereik van de groep bij hiv-patiënten van Afrikaanse origine te verhogen; 
Ø De kennis van en de toegang tot hiv-behandeling en sociale ondersteunende diensten te verhogen 

voor mensen van Afrikaanse origine met hiv in Vlaanderen. 
 

De groep beoogt onder andere volgende projectactiviteiten: 
Ø Het ontwikkelen en updaten van de informatie-instrumenten over de groep en haar activiteiten;  
Ø Verschillende ARC en asielcentra in Vlaanderen bezoeken om informatie over de groep te geven;  
Ø Op aanvraag zal een opgeleid lid van de groep ARC en asielcentra bezoeken om er te spreken met hiv-

patiënten die behoefte zouden kunnen hebben aan het ontmoeten van een MLHIV van Afrikaanse 
origine. 

Tenslotte zal Muungano ook in 2019 haar sociale en culturele activiteiten verder ontwikkelen, zoals 
uitstappen, het jaarlijkse diner voor fondswerving (beide in juni). Ook de samenwerking met Sensoa 
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positief (http://www.levenmethiv.be/) zal in 2019 verdergezet worden door deel te nemen aan twee van de 
jaarlijkse activiteiten: de “Uitwisselingsdag voor MLHIV en hun omgeving” en het “Lotgenotenweekend”.  
 
Bijkomende informatie:  
	 

• Doelgroep  
Patiëntengroep Muungano.  
 

• Setting  
Vlaanderen.  
	 

• Wanneer   
Januari – december 2019: Doorlopend organiseren van lotgenotenbijeenkomsten;  
Januari – december 2019: “Zichtbaarheidsproject” 
Oktober – november 2019: Jaarlijks lotgenotenweekend, in samenwerking met Sensoa. 
 

• Evaluatiemethodes   
Monitoren activiteiten;   
Feedback groepsleden op thematische vergaderingen;   
Procesevaluatie: aantal autonoom georganiseerde activiteiten van de groep;    
Feedback deelnemers lotgenotenweekend en andere activiteiten.  
	 

• Indicatoren  
Het aantal vergaderingen (sociale en thema-) van de patiëntengroepen;   
Het aantal deelnemers per vergadering;  
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.  
 
1.1.3.	Cultuursensitieve	workshops	‘Omgaan	met	een	hiv-diagnose’	voor	SAM	die	leven	met	hiv		
 
(Zie R2 OD2  1.1.2. ) 
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1.1.4.	Promotie	van	hiv-testen	en	counselen		
	 
1.1.4.1.	Laagdrempelig	hiv-testen	en	counselen	in	SAM	gemeenschapssettings			
 
Samenvatting actie/project:  
  

• Doelstelling  
Mensen met een sub-Saharaans-Afrikaanse migratieachtergrond ertoe aanzetten hun hiv-status te kennen. 
Verder willen we ook professionele intermediairs sensibiliseren over het belang van hiv-testen in deze 
doelgroep.  
 
  

• Beschrijving  
In 2019 zal het promoten van hiv-testen in de SAM-gemeenschappen een prioriteit blijven met de klemtoon 
op het opsporen van niet-gediagnosticeerde hiv-infecties in een vroeg stadium. Dit zal in de eerste plaats 
gebeuren door outreach activiteiten, georganiseerd door vrijwilligers/ sleutelorganisaties in cafés of tijdens 
sociale evenementen. De sessies worden op een interactieve manier aangeboden, met medewerking van 
vrijwilligers: zij informeren over de voordelen van het kennen van de hiv-status en het aanbod van hiv-
gerelateerde gezondheidszorgdiensten (Huisartsen, Helpcenter, COZO, ARC).  
Vaak wordt ook gebruik gemaakt van getuigenissen door hiv-positieve mensen.   
Er worden ook testsessies georganiseerd volgens een vast patroon:  
1) een informatiesessie in groep (pre-test counseling);  
2) hoe zelf een speekselstaaltje af te nemen;  
3) uitleg over de testresultaten, met extra aandacht voor “indicatieve” resultaten: de procedures hiervoor; 

de vereiste confirmatietest; 
4) indien mogelijk: getuigenis van een hiv-positieve SAM over leven met hiv; 
5) mogelijkheid om vrijwillig en in volledige confidentialiteit een hiv-test te doen.  
 
Deelnemers met een reactief testresultaat worden doorverwezen naar het Helpcenter ITG-ARC voor een 
bevestiging van het resultaat. Het HIV-SAM Project team leidt de deelnemers met een reactief resultaat 
actief naar zorg toe: een bezoek aan een arts en een bevestigingstest worden geregeld. 
Het initiatief “Swab2know”, gefinancierd door de stad Antwerpen, zal in 2019 verdergezet worden op 
voorwaarde dat de commissie Bevolkingsonderzoek hier toelating voor geeft en de stad Antwerpen het 
project verlengt. We zullen de gratis sneltest Oraquick 1/2® op basis van speekselstalen gebruiken die in 
2018 al gebruikt werd en die na 20 minuten de hiv-testresultaten geeft. 
 

• Eigen beschrijving   
In 2019 zetten we de samenwerking met COZO van Dokters van de Wereld Antwerpen op twee 
domeinen voort:  

Ø hiv-testen  
Ø hepatitis B en C sneltesten. 

 

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 confidentialiteit garandeert.  Het indicatieve testresultaat wordt na 30 minuten 
gegeven. De bevestiging van indicatieve testresultaten gebeurt via een klassieke bloedtest. Deze wordt bij 
het Helpcenter ITG-ARC aangeboden en kan zo “linkage to care” garanderen.  
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Eind 2018 werd een samenwerking tussen COZO, het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Dienst Gastro-
enterologie en Hepatologie, en het HIV-SAM Project opgestart voor een studie naar de aanvaardbaarheid 
van sneltesten op hepatitis B en C op bloed in de SAM-gemeenschappen. In het kader van dit project zullen 
het HIV-SAM Project en COZO in 2019 samen een hepatitis B en C-testsessie organiseren.  
 

Bijkomende informatie:  

• Doelgroepen  
SAM in hun gemeenschapssettings.  

• Setting  
Vlaanderen.  

• Wanneer  
Januari - december 2019: 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 in 
samenwerking met het Swab2know Project (indien verlengd); bijkomende testsessies zullen afhangen 
van de beschikbaarheid van COZO;  
Aantal deelnemers;   
Aantal personen met reactieve resultaten werden begeleid en proactief doorverwezen om een  
bevestigingstest te doen;  
Een sessie voor hepatitis B en C werd georganiseerd.    
 

1.1.4.2.	Sensibiliseren	huisartsen	rond	proactief	hiv-testen	en	counselen	

		
Samenvatting actie/project:  
 

• Doelstelling  
Proactief hiv-testen en - counselen voor SAM bij huisarten promoten  
  

• Beschrijving  
In 2019 zullen we net zoals de vorige jaren proactief hiv-testen en counseling (PATC) bij de 
eerstelijnsgezondheidszorg promoten en vormingen aanbieden. Dit gebeurt in eerste plaats via LOK-
groepen. Om deze in heel Vlaanderen bekend te maken, maken we gebruik van verschillende kanalen, 
zoals:  
Ø de website van Domus Medica (waarop ons PATC-aanbod gepubliceerd staat)  
Ø het seminarie over “Hiv-zorg en preventie: De multidisciplinaire aanpak” die elk jaar door het 

ITG georganiseerd wordt  
Ø onze website.   
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Het PATC-aanbod bevat: een 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 relevante counselingvideo’s ter ondersteuning. 
  
In 2019 zullen we de tools die door het HERMETIC Project ontwikkeld werden (het “advies hiv-screening 
voor huisartsen: stel proactief een hiv test voor” en het opleidingspakket) gebruiken om vormingen aan 
huisartsen te geven omtrent hiv-testen bij groepen met een verhoogd risico op hiv en patiënten met 
aandoeningen indicatief voor hiv. Daarme zullen w ein staat zijn ons vormingsaanbod voor huisartsen te 
verbreden: we zullen op vraag zowel vormingen voor HAIO’s als voor LOK-groepen aanbieden. 

HAIO-vormingen: 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 worden tijdens een workshop van drie uur geïnformeerd over de verschillende stappen van het 
hiv/soa-consult 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 
cultuursensitieve communicatievaardigheden mee.  
Tijens deze opleiding hanteren we een interactieve aanpak:  
Er worden korte video’s getoond met goede en slechte voorbeelden van proactief hiv-testen en counseling 
en er wordt met rollenspelen gewerkt. De scenario’s zijn gebaseerd op ervaringen van de huisartsen die 
deelnamen aan de haalbaarheidsstudie over hiv-testen in de huisartsenpraktijk 16. Op deze manier willen 
we zo goed mogelijk de praktische noden van HAIO beantwoorden. In 2019 zullen we, net als in de 
voorgaande jaren, op vraag PATC-vormingen voor deze HAIO-opleiding verzorgen.   
 

Bijkomende informatie:  

• Doelgroepen  
Professionelen uit de eerstelijnsgezondheidszorg.  
  

• Setting  
Vlaanderen.  
  

• Wanneer   
Januari-december 2019: promotie van outreach testen en aanbieden van opleiding voor professionelen uit 
de eerstelijnsgezondheidszorg, afhankelijk van de interesse van de huisartsengroepen.  

  
• Evaluatiecriteria  

Monitoring activiteiten;  
Constante feedback van de professionelen uit de eerstelijnsgezondheidszorg;   
  

• Indicatoren   
Aantal verspreide handleidingen;  
Aantal opleidingen voor huisartsen georganiseerd;  

                                         
16	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.		
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PATC voor de HAIO-opleiding werden georganiseerd;  
Aantal deelnemers per opleiding. 

 
R5 OD1 Uitvoeren van methodieken of onderdelen ervan door het opleiden van  
intermediairs en/of Logo’s.  
		
1.1 Stigmareductie, promotie van de seksuele gezondheid en primaire preventie 
	
1.1.1	Samenwerking	met	en	participatie	van	stakeholders	

		
Samenvatting actie/project:  
  

• Doelstelling  
Aanwezigheid op het terrein verhogen door samenwerking met uiteenlopende stakeholders uit de 
gemeenschappen, die hun medewerking vrijwillig verlenen: de “sleutelorganisaties”, de hiv-
preventienetwerken 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 responsabiliseren 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”. In Aalst hebben wij een vrijwilligerswerking opgestart. 
Sinds drie jaar merken we dat het moeilijk is de motivatie van de sleutelorganisaties en de individuele 
vrijwilligers op peil te houden, waardoor planning van activiteiten niet altijd volledig gegarandeerd is.  
 

• Eigen beschrijving  
In 2018 zijn we begonnen met het uitvoeren van de aanbevelingen van het kwaliteitsverbeteringsinstrument 
SUCCEED (voor details over deze aanpak, zie “http://www.qualityaction.eu/”) om de motivatie van de 
vrijwilligers tee verhogen.  
Om dit verder aan te houden, zijn op basis van de SUCCEED-resultaten de volgende acties voor 2019 
gepland:  
Ø Verderzetting van de vormingen voor 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).  

Ø Een opleiding voor de multiplicatoren (zoals bijvoorbeeld de leerkrachten van de inburgeringsklassen) 
die informatie over soa/hiv en hiv-testen in groepen zullen geven (bijvoorbeeld tijdens infosessies).  

Ø Samenstellen van een informatiepakket over hiv met inbegrip van de Pre-exposure Prophylaxis (PrEP), 
hepatitis B & C, zelf-testen (Swab2know online).  

Ø We zullen op regelmatige basis (drie sessies per jaar) vergaderen met alle vrijwilligers, waarbij de 
vrijwilligers ideeën over hun successen en uitdagingen kunnen uitwisselen en hun samenwerking 
verhogen.    
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Ø We zullen de implementatie van seksuele gezondheid en hiv-preventie uitbreiden naar nieuwe settings 
zoals jeugdhuizen, kerken, enz. in kleinere Vlaamse steden. 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 achterban te promoten.  De nieuw 
gerekruteerde vrijwilligers zullen een opleiding krijgen over de aanpak van het HIV-SAM Project, de 
rol die ze kunnen spelen en basisinformatie over hiv/soa en hiv-testen.  

Ø We zullen een holistische aanpak omtrent seksuele gezondheid promoten: meer op algemene preventie 
en gezondheidspromotie werken dan louter aan hiv-preventie doen:    

• Verdere samenwerking met het malariaproject (zie details 1.1.2 Preventie van malaria);  
• We zullen een nieuw aanbod over volgende onderwerpen ontwikkelen:  

- Promotie testen op hepatitis B en C,  
- Promotie van de vaccinatie tegen het Humaan Papilloma Virus bij jongeren 

overeenkomstig het besluit van de Hoge Gezondheidsraad gepubliceerd op 25 
september 2017 17.  

 
Voor beide gezondheidsproblemen zullen we brochures ontwikkelen die we tijdens outreach 
activiteiten en festivals verdelen.  
  

• Doelgroepen  
Sleutelorganisaties, preventienetwerken, individuele vrijwilligers, SAM-gemeenschappen.  

• Setting  
Vlaanderen.  
  

• Wanneer   
Januari - december 2019.  
  

• Evaluatiecriteria  
Monitoring activiteiten  

     Constante feedback van de vrijwilligers en SAM-gemeenschapen  
  

• Indicatoren   
Aantal nieuw gerekruteerde SAM-organisaties (voor mannen/ vrouwen);    
Een nieuwgevormd preventienetwerk van jongeren;   
Aantal nieuw gerekruteerde vrijwilligers/ organisaties;   
Vier opleidingen voor vrijwilligers georganiseerd (twee voor Franstalige, twee voor Engelstalige 
vrijwilligers); 
Twee opleidingen voor de multiplicatoren georganiseerd (een Frans-/een Engelstalig);  
Aantal deelnemers per opleiding;  
Drie vergaderingen georganiseerd voor alle vrijwilligers;   
Informatiepakket beschikbaar;  
Kwalitatieve documentatievorm wordt gebruikt voor de evaluatie van de vormingen/vrijwilligers.  

                                         
17	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)		



28	 
	 

  

1.1.2	Implementatie	en	disseminatie	van	preventiemateriaal	en	preventietools	 

  
Samenvatting actie/project:  
  

• Doelstelling  
Verhogen van de kennis over hiv, seksuele gezondheid en de bestaande zorgverleningsdiensten, en het 
verminderen van het hiv-gerelateerd stigma.    
  

• Beschrijving  
Verschillende brochures over hiv-gerelateerde onderwerpen staan ter beschikking van de vrijwilligers. Ook 
in 2019 zullen de vrijwilligers en de sleutelorganisaties brochures verspreiden en posters aanbrengen op 
plaatsen gefrequenteerd door SAM.  
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 2019 de interventie over de reductie van hiv-
gerelateerd stigma en discriminatie uitvoeren (zie beschrijving R2 OD2 1.1.1. boven). 
In 2019 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 onder andere 
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% was ooit 
seksueel actief tijdens een van hun reizen naar Afrika, en 13% binnen Europa. Onveilig vrijen tijdens reizen 
binnen Europa werd in dit onderzoek geïdentificeerd als een van de risicofactoren voor een hiv-positieve 
status. 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 preventiemethodes (zoals bv. 
PEP en PrEP).  
  
• Eigen beschrijving  
In 2019 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 (9-26 jaar); communicatie over seksualiteit tussen ouders en jongeren en de verderzetting van de 
malariapreventie.   
  
Pre-prophylaxis prevention (PrEP)  
PrEP is een nieuw biomedisch hiv-preventiemiddel (TRUVADA®) dat sinds 1 juni 2017 door de 
Belgische regering onder bepaalde voorwaarden wordt terugbetaald. 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 preventiebehoeften tijdens verschillende fases van risico.  Beoogde 
doelgroepen voor PrEP zijn in België: 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 
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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 PrEP bij SAM, veronderstellen we dat 
volgende factoren vermeld in een Franse studie18  het gebruik van Truvada zouden kunnen rechtvaardigen 
bij SAM die in Vlaanderen wonen: occasionele seks, nieuwe relaties, stabiele relaties waarin 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 geïnformeerd19 
te worden, om ze in staat te stellen een geïnformeerde keuze over preventiemethodes te maken.  Het 
belang van condoomgebruik om infecties met andere SOAs te vorkomen zal benadrukt worden. 
In 2019 zullen we daarom inzetten op het systematisch informeren van de SAM-gemeenschappen over 
PrEP, de voordelen ervan, de procedure om het te verkrijgen en het belang van therapietrouw voor een 
doeltreffende werking.  
  
Het Humaan Papilloma Virus (HPV)  
Het Humaan Papilloma Virus (HPV) is de meest voorkomende virale infectie van de reproductieve 
aandoeningen.  De gevaarlijkste periode om besmet te worden is zowel voor mannen als vrouwen net nadat 
ze seksueel actief worden: penetratieve seks is niet vereist voor transmissie, genitaal huid-op-huid contact 
is voldoende voor transmissie. HPV wordt geassocieerd met genitale kanker en wratten. De meest 
voorkomende kanker bij HPV is baarmoederhalskanker bij vrouwen. Maar er is ook wetenschappelijk 
bewijs dat HPV verantwoordelijk is voor kanker van de anus, de vulva, vagina en penis20 21.  
Het cervicale screeningsprogramma is niet 100 % effectief om kanker vroegtijdig op te sporen. 
Regelmatige cervicale screenings zijn nodig. Er zijn pas symptomen zodra de kanker een vergevorderd 
stadium heeft bereikt. Een vroege behandeling voorkomt tot 80 % van de cervicale kankers.  
Er zijn doeltreffende vaccins beschikbaar die de HPV-infectie en - op lange termijn - kankers voorkomen. 
In België heeft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) op 25 september 2017 zijn advies gepubliceerd22 over 
vaccinatie tegen infecties veroorzaakt door het Humaan papillomavirus (HPV). De HGR raadt aan om met 
HPV-vaccinatie niet alleen de preventie van baarmoederhalskanker te beogen, maar ook alle vormen van 
kanker waarin HPV een rol speelt en om eveneens, gezien de morbiditeit, de preventie van anogenitale 
wratten na te streven.  De HGR beveelt aan om over te gaan tot een algemene vaccinatie van adolescente 
meisjes en jongens tussen de leeftijd van 9 tot 14 jaar. Bovendien wordt aanbevolen om tevens in een 
inhaalvaccinatie te voorzien tot de leeftijd van 26 jaar.   
In 2019 wil het HIV-SAM Project de ouders sensibiliseren over het belang van de HPV-vaccinatie voor 
hun adolescente kinderen en hen aanmoedigen om hun huisarts te raadplegen in verband met deze 
vaccinatie. Anderzijds willen we de vaccinatie bij jongeren tot de leeftijd van 26 jaar promoten om zich te 
laten vaccineren.  
We plannen om de ouders te sensibiliseren door middel van infosessies, georganiseerd door de 
sleutelorganisaties en leden van het preventienetwerk (bijvoorbeeld kerken). Er zullen ook brochures 
gemaakt worden die op de informatiesessies en outreach activiteiten verdeeld worden.  

                                         
18	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)		
19	Loos,	J.,	Nöstlinger,	C.,	Reyniers,	T.,	Colebunders,	R.,	Jespers,	V.,	Manirankunda,	L.,	...	&	Laga,	M.	(2016).	PrEP	for	African	
migrants	in	Europe?	A	research	agenda.	The	Lancet	HIV,	3(11),	e505-e507.	
20	Human	papillomavirus	and	HPV	vaccines:	a	review	FT	Cutts,a	S	Franceschi,b	S	Goldie,c	X	Castellsague,d	S	de	Sanjose,d	G	
Garnett,e	WJ	Edmunds,f	P	Claeys,g	KL	Goldenthal,h	DM	Harperi	&	L	Markowitz	
21	D'Souza	G,	Kreimer	AR,	Viscidi	R,	Pawlita	M,	Fakhry	C,	Koch	WM,	Westra	WH,	Gillison	ML.	Case-control	study	of	human	
papillomavirus	and	oropharyngeal	cancer.	N	Engl	J	Med.	2007;356(19):1944-56.	
22	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)		
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Preventie van malaria  
Artsen van de ITG-reiskliniek hebben vastgesteld dat malaria het meest voorkomt bij migranten afkomstig 
uit Afrika die naar hun land van herkomst reizen om daar vrienden of familie te bezoeken (ook “visiting 
friends and relatives” genoemd). Vaak ervaren zij malaria niet echt als een gezondheidsbedreiging en 
zelden consulteren zij een arts in het kader van malariapreventie vóór de reis. Artsen van de ITG-reiskliniek 
zijn in 2016 begonnen de “visiting friends and relatives” te sensibiliseren via een postercampagne onder 
andere in Afrikaanse kerken, cafés, feestzalen, kapsalons en winkels. Het HIV-SAM Project heeft hieraan 
mee gewerkt. Zo wordt tijdens bijeenkomsten van de Afrikaanse gemeenschappen in de periode 
voorafgaand aan de zomervakantie over malariapreventie gesproken. Indien deze campagne, die gesteund 
werd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, in 2019 herhaald of uitgebouwd wordt, zullen we 
ons blijven engageren. Op die manier kunnen we hiv-preventieboodschappen aan een algemene 
preventieve aanpak koppelen. Dit kan tevens bijdragen tot het reduceren van het hiv-gerelateerde stigma.   
 

Bijkomende informatie:  
  
• Doelgroep  

SAM in het algemeen, ouders en kinderen.  
   

• Wanneer  
Januari - december 2019: informeren en sensibiliseren van de SAM- gemeenschappen in Vlaanderen.   
  

• Evaluatiemethodes  
Monitoring sensibiliseringsactiviteiten in de SAM-gemeenschappen.  
 

• Indicatoren  
Totaal aantal verdeelde informatiematerialen;  
Aantal overlegvergaderingen met de sleutelorganisaties en andere stakeholders in Vlaanderen.  

 
Communicatie over seksualiteit tussen ouders en jongeren  
Onze ervaring bij het bevorderen van seksuele gezondheid heeft aangetoond dat voor SAM-ouders en hun 
kinderen seksualiteit binnen het gezin vaak moeilijk bespreekbaar is. Seksualiteit wordt ervaren als een 
cultureel gegrond taboe. Dit bemoeilijkt het bespreken van vragen die kinderen en adolescenten omtrent 
relaties en seksualiteit hebben. De tieners verwachten seksuele voorlichting van hun ouders maar deze 
voelen zich onvoldoende voorbereid om erover te spreken met hun kinderen en missen vaak zelf de nodige 
kennis.  
In 2019 zullen we samen met een groep SAM-ouders bruikbare communicatietips verzamelen (via ouders 
die succesrijk seksuele voorlichting hebben gegeven) om deze informatie verder te verspreiden.  

We zullen workshops organiseren in Antwerpen en Gent, vier in elke stad. Twee groepen van ouders 
(vaders en moeders apart) en twee groepen van kinderen (jongens en meisjes apart, 14-18 jaar oud). In 
deze workshops zullen we de ouders bevragen over hun ervaringen met het geven van seksuele opvoeding. 
Bij de jongeren zullen we nagaan wat hun vragen en noden zijn. We zullen hieruit bruikbare 
communicatietips distilleren door een analyse te doen van volgende factoren: inhoud, 



31	 
	 

omvang/uitgebreidheid, stijl, timing en context (Jaccard, Dittus & Litardo, 1998)23 24. Ook zullen we 
beroep doen op bestaande methodieken ontwikkeld voor seksuele en relationele vorming door o.a. Sensoa, 
de centra voor leerlingenbegeleiding (CLBs) en andere gespecialseerde organisaties (vb. Pimento). Op 
deze manier zullen we het bestaande know-how kunnen gebruiken en communicatietips vinden die 
aansluiten bij hun leeftijd en wat jongeren verwachten van hun ouders op vlak van seksuele voorlichting. 
Deze communicatietips worden verzameld in een brochures. Deze brochures zullen we in workshops 
toelichten aan ouders en zo de tips met hen delen.  
 

• Doelgroep  
SAM in het algemeen, ouders en jongeren.  
  

• Wanneer  
     Januari – juni 2019: Workshops organiseren 
     Juni-december 2019: ouders informeren over communicatietips voor seksuele voorlichting  

 
• Evaluatiemethodes  

Monitoring sensibiliseringsactiviteiten in de SAM-gemeenschappen. 
 

• Indicatoren  
Aantal overlegvergaderingen met ouders over seksuele voorlichting. 
Totaal aantal deelnemers. 
Aantal overlegvergaderingen met jongeren (14-18 jaar). 
Totaal aantal deelnemers. 
 Brochure met communicatietips. 
 
 
 
 
 
 

  

                                         
23 Cox	M.	F	,	Scharer	K,Baliko	B	&	Clark	A	(2010).	Using	focus	groups	to	understand	mother-child	communication	about	sex.		
Journal	of	pediatric	nursing,	25,	187-193	
	
24	Parent-adolescent	communication	about	sex	and	birthcontrol:	Implications	for	parent	based	interventions	to	reduce	
unintended	adolescent	pragnency.	In	W.	Miller	&	L.Severy(Eds.),	Advances	in	population	research.	Pychological	persectives.	
Kingsley,	London,	9-42		
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B Conclusies voorstel jaarplan 2019 	
 
Zoals beschreven in dit jaarplan, zal 2019 een jaar van consolidatie, evaluatie en - daarop voortbouwend - 
plannen van toekomstige prioriteiten zijn. Desondanks zullen de dagdagelijkse activiteiten naar de 
doelgroepen toe verder geïmplementeerd worden op de domeinen primaire preventie, promotie van hiv-testen 
en positieve preventie.  
 
Op vlak van primaire preventie zal de prioriteit de implementatie van een stigmareductie interventie zijn, te 
realiseren door een versterkte samenwerking met verschillende vertegenwoordigers van de SAM-
gemeenschappen. Hiv-gerelateerde stigmareductie vormt de ruggengraat van hiv-preventie, omdat stigma en 
discriminatie een van de grootste barrières zijn in het creëren van een draagvlak voor hiv-preventie binnen de 
SAM- gemeenschappen. Stigmareductie is daarom aan de ene kant een transversaal onderwerp dat in alle onze 
activiteiten zal worden meegenomen; langs de andere kant, als specifieke interventie ter reductie van hiv-
gerelateerd stigma, wordt het voor de eerste keer in 2019 ook een doelstelling op zich.  
Het hiv-preventielandschap heeft het voorbije jaar door het invoeren van de terugbetaling van PrEP op 1 juni 
2017 een grote verandering ondergaan. Daarom willen we in 2019 alles in werking stellen om de SAM-
doelgroep over dit nieuw preventiemiddel te informeren, niet om PrEP voor iedereen te promoten, maar om 
mensen in staat te stellen een geïnformeerde keuze te maken.  
 
Promotie van hiv-testen zal ook in 2019 een prioriteit blijven. In 2018 werd het wettelijk kader voor 
gedemedicaliseerd en gedecentraliseerd hiv-testen op punt gesteld. Deze vernieuwing legt de basis om het 
screenen op hiv nog laagdrempeliger te maken. Het HIV-SAM Project kan als enige in Vlaanderen met leken 
en vrijwilligers effectief een laagdrempelig testaanbod voor de SAM-doelgroep verzorgen. We moeten echter 
aan volgende punten blijven werken:  
- het verder verlagen van de toegang tot tijdig hiv-testen door het aanbieden van gemedicaliseerd en 

gedecentraliseerd hiv-testen in de gemeenschappen zelf door een voldoende breed anbod te kunnen 
verzekeren;  

- het verder promoten van proactief hiv-testen in de eerstelijnsgezondheidszorg, onder meer door het 
aanbiden van vorming van professionele intermediairs zodat deze op hun beurt mensen afkomstig van sub-
Saharaans-Afrika proactief zullen uitnodigen zich op hiv te laten testen.  

 
Het ontbreken van een gecoordineerd hiv- en soa testbeleid vormt echter een contextuele barriere voor vele 
huisartsen. We hopen daarom dat de huidige initiatieven op verschillende niveaus in 2019 in een coherent 
testbeleid zullen uitmonden.    
 
Op vlak van positieve preventie zullen we inzetten op het versterken van autonome patiëntengroepen én de 
evaluatie van de door ons ontwikkelde gedragsinterventies voor hiv-positieve SAM. Dit zal de basis vormen 
om deze interventies uit te rollen naar de gespecialiseerde hiv-zorgverlening. Door deze twee klemtonen 
willen we een sterkere band opbouwen tussen de de formele zorg voor hv en soa’s en de informele zorg.  Dit 
zou helpen de dienstverlening voor hiv positieve SAM op een cultureel gepaste manier te laten verlopen, en 
tegelijkertijd de zelfredzaamheid van hiv-positieve mensen van sub-Saharaanse origine te verbeteren.  
 
In het jaarplan 2019 staat ook de samenwerking met tal van actoren op het terrein centraal, vooral op 
gemeenschapsniveau: op dit niveau heeft het HIV-SAM Project de voorbije jaren een grote expertise 
ontwikkeld, bijvoorbeeld door het geven van vorming, coaching en supervisie en het gemeenschappelijk 
uittekenen en implementeren van eigen interventies. Ondanks onze unieke aanpak erkennen we dat er hiaten 
blijven bestaan in het managen en inzetten van vrijwilligers en Afrikaanse zelforganisaties. Dit heeft met 
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contextuele factoren te maken, zoals bijvoorbeeld de vulnerabiliteit van mensen uit de SAM-doelgroep, het 
hiv-gerelateerd stigma en hun lage preventiebehoeftes. Wij moeten daarom onze samenwerking met en de 
coördinatie tussen deze organisaties verder verbeteren en ervoor zorgen dat de opgebouwde deskundigheid 
onderling ook aan nieuwe actoren en organisaties kan worden doorgegeven. Het organisatieveld verandert 
constant, zoals het hiv-preventielandschap. Het HIV-SAM Project zal hier door versterkte preventienetwerken 
op inspelen met tal van aangepaste acties, zoals beschreven in dit jaarplan. 
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D Begroting 
 
		 UITGAVEN		 		 		
I	 PERSONEELSKOSTEN	 Eenheden	 Bedrag	
	Functie	 Projectcoördinator	 10%	 		

		 Preventiecoördinator	 100%	 					
102.685,73		

		 Preventiemedewerker	 100%	 68.126,72	
		 Administratief	medewerker	 50%	 33.019,93	
		 Subtotaal		 		 203.832,38	
		 		 		 		
II	 ALGEMENE	WERKINGSKOSTEN	 		 5.000,00	
		 		 		 		
RG1	 Informatie,	documentatie	en	adviseren	 		 		
1.4	 Aanpassen	website	 		 1.500,00	

	 Update	-	creëren	(nieuwe)	brochures	 		 6.000,00	
RG2	 Ontwikkelen	van	methodiek	en	materialen	 		 7.500,00	
		 Tools	voor	stigma	reductie			 		 2.500,00	
		 Implementatie	prioritaire	interventie		 		 3.000,00	
		 Subtotaal	RG2	 		 5.500,00	
		 		 		 		
RG3	 Implementatie	van	de	methodieken	en	materialen	 		 		
1.	 Positieve	preventie	 		 		
1.1	 Patiëntengroepen		 		 6.000,00	
1.3.	 Adviseren	van	ARC	omtrent	cultuursensitieve	zorg	 		 		
		 Module	'omgaan	met	hiv-diagnose'	(4	workshops)	 2.950	 11.800,00	
2.	 Promotie	van	hiv-testen	en	counseling	 		 		

2.1.	 Promotie	van	hiv-testen	en	counseling	in	de	SAM-
gemeenschappen	 		 		

2.2		 Promotie	van	proactief	hiv/soa	testen	en	counselen		 Financiering	door	
Stad	Antwerpen				 		

2.2.1.	 HAIO-opleiding:	proactief	hiv-testen	en	counselen	voor	
huisartsen	in	opleiding	 		 		

2.2.2.	 Sensibiliseren	huisartsen	rond	proactief	hiv-testen	en	counselen	 		 300,00	

3.	 Stigmareductie,	promotie	van	seksuele	gezondheid	en	primaire	
preventie		 		 		

3.1.	 Terreinactiviteiten		 		 		
		 Vrijwilligers	-	Sleutelorganisaties			 		 15.000,00	
		 Preventiemateriaal	 		 7.500,00	
		 Subtotaal	RG3	 		 40.600,00	
		 		 		 		
RG4	 Samenwerking	met	relevante	actoren	 		 		
		 		 		 		
SUBTOTAAL	 Loon+Alg.Kosten+Kosten	RG	 		 262.432,38	
		 Overhead	(10%	van	278.091	€)	 		 27.809,10	
		 Overhead	saldo	2018	(10%	van	13.542,39	€)		 		 1.354,24	
TOTAAL	 		 		 291.595,72	
		 Jaarlijkse	inkomsten	MVG	 		 278.091,00	
		 Saldo	2018	 		 13.542,39	
TOTAAL	 Totaal	inkomsten	 		 291.633,39	
	SALDO	 RESERVE	OVER	TE	DRAGEN	NAAR	2019	 		 37,67	

	    
    
    
    

 


