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Lijst	met	afkortingen		

AIDS	 :	 Acquired	Immune	Deficiency	Syndrome	
ARC	 :	 Aids	Referentie	Centrum	
CAB	 :	 Community	Advisory	Board	
CR	 :	 Community	Researchers	
HIV	 :	 Human	Immunodeficiency	Virus	
HAIO	 :	 Huisartsen	in	opleiding	
ITG	 :	 Prins	Leopold	Instituut	voor	Tropische	Geneeskunde	
PATC					:		 ProActief	hiv	Testen	en	Counselen	
PINA	 :	 Project	Integratie	Nieuwkomers	Antwerpen	
RG	 :	 Resultaatgebied	
SAM	 :	 sub-Saharaans-Afrikaanse	Migranten	
SOA	 :	 Seksueel	Overdraagbare	Aandoeningen	
VCT							:	 Voluntary	 Counseling	 and	 Testing	 (vrijwillige	 hiv-	 testen	 voorzien	 bij	 Pre-	 en	 Post-test	

Counseling)	
WP	 :	 Werkpakket	
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Inleiding	
	
Met	dit	jaarrapport	sluit	het	HIV-SAM	Project,	gecoördineerd	door	het	Instituut	voor	Tropische	Geneeskunde	
(ITG),	het	werkingsjaar	2015	af.	 In	dit	rapport	sommen	we	op	wat	we	in	2015	op	de	diverse	actieterreinen	
hebben	gerealiseerd.	Deel	1	van	dit	 rapport	geeft	de	grote	 lijnen	van	onze	verwezenlijkingen	weer.	Deel	2	
geeft	een	gedetailleerd	overzicht	van	de	uitgevoerde	activiteiten	en	hun	indicatoren.		

Het	ITG	coördineert	het	HIV-SAM	Project	sinds	1996.	Een	interdisciplinair	en	intercultureel	team	ontwikkelt	
initiatieven	 op	 vlak	 van	 seksuele	 gezondheidspromotie	 en	 hiv-preventie	 voor	 de	 doelgroep	 van	 sub-
Saharaans-	Afrikaanse	migranten	(SAM),	die	in	Vlaanderen	leven.	Dit	omvat	activiteiten	op	de	domeinen	van	
primaire	hiv-preventie,	hiv-testen	en	positieve	preventie	(preventie	voor	en	met	mensen	die	met	hiv	leven,	
dit	wil	 zeggen	 cultureel	 aangepaste	 preventie	 en	 zorg	 voor	 hiv-positieve	 SAM).	Waar	mogelijk	 en	 gepast,	
wordt	ons	werk	op	het	terrein	gestuurd	door	operationeel	en	actieonderzoek.		

Deze	 opdrachten	 kunnen	 we	 enkel	 realiseren	 mits	 samenwerking	 met	 voldoende	 partnerorganisaties	 en	
vrijwillgers.	De	 terugkoppeling	van	het	 terrein	 is	 zeer	belangrijk	omdat	preventiewerk	en	promotie	van	de	
seksuele	 gezondheid	 voor	 de	 doelgroep	 van	 SAM	 niet	 losstaat	 van	 wat	 in	 het	 preventielandschap	 van	
Vlaanderen,	maar	ook	van	wat	binnen	de	verschillende	sub-Saharaans-Afrikaanse	gemeenschappen	gebeurt.	
Het	 participatief	 betrekken	 van	 de	 gemeenschappen	 creëert	 een	 draagvlak	 dat	 de	 basis	 vormt	 voor	 een	
effectieve	 preventie.	 Dit	 jaarrapport	 is	 daarom	 een	 gelegenheid	 om	 alle	 partners	 en	 sponsors	 oprecht	 te	
bedanken	met	 wie	 we	 in	 de	 loop	 van	 het	 vorige	 jaar	 en	 de	 jaren	 voorheen	mochten	 samenwerken.	We	
hopen	de	constructieve	samenwerking	in	de	komende	jaren	te	mogen	voortzetten.		

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

2. Promotie	van	seksuele	gezondheid	en	primaire	hiv-preventie		
	
In	 2015	 vertegenwoordigden	 vrouwen	 70%	 van	 de	 diagnoses	 bij	 heteroseksuelen	 van	 sub-Saharaans-
Afrikaanse	afkomst	en	36%	bij	heteroseksuelen	met	Belgische	nationaliteit.	Het	aantal	nieuwe	diagnoses	bij	
heteroseksuele	Belgen	bleef	stabiel	gedurende	het	laatste	decennium.	
Recente	 cijfergegevens	 tonen	 aan	 dat	 SAM,	 die	 in	 Europa	 verblijven,	 tot	 de	 groep	 met	 de	 hoogste	 hiv-
prevalentie	behoren	(ECDC,	2014).	Belgische	epidemiologische	data	bevestigen	deze	toestand.	Gegevens	van	
het	 Wetenschappelijk	 Instituut	 voor	 Volksgezondheid	 geven	 aan	 dat	 in	 2015,	 29%	 van	 de	 nieuwe	 hiv-
diagnoses	 bij	 SAM	 werden	 gesteld.	 Het	 aantal	 nieuwe	 hiv-diagnoses	 bij	 personen	 afkomstig	 van	 sub-
Saharaans	Afrika	daalde	in	2014	met	11%	-	in	vergelijking	met	2013	-	en	met	30%	in	vergelijking	met	2012.	
Het	is	het	tweede	jaar	op	rij	dat	we	een	daling	van	het	aantal	nieuwe	hiv-diagnoses	bij	SAM	zien,	met	minder	
dan	33%	bij	vrouwen	en	46%	bij	mannen	voor	de	periode	2012-2014.	Het	is	nog	niet	duidelijk	of	deze	daling	
van	het	aantal	nieuwe	hiv-diagnoses	het	gevolg	is	van	een	reële	wijziging	in	het	risicogedrag,	te	maken	heeft	
met	 een	 verandering	 in	 de	 migratiestroom	 of	 met	 angst	 voor	 een	 hiv-test	 als	 gevolg	 van	 het	 nieuwe,	
drastische	migratiebeleid.	Hiervoor	moet	een	doorgedreven	onderzoek	gevoerd	worden	(WIV	2015).	
In	 2015,	werd	 46%	 van	 de	 nieuwe	 diagnoses	 bij	 SAM	 te	 laat	 gesteld,	met	 andere	woorden	met	 een	 CD4	
minder	dan	350,	of	aids-definiërende	ziekte	binnen	3	maand	na	diagnose	ofwel	ongeveer	4	jaar	na	infectie1.		

																																																													
1	Health	Protection	Agency	Centre	for	Infections.	Longitudinal	analysis	of	the	trajectories	of	CD4	cell	counts.		
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De	 karakteristieken	 van	 SAM	die	 gediagnosticeerd	 zijn	met	 hiv	 zijn	 in	 lijn	met	 hiv-epidemie	 in	 sub-Sahara	
Afrika:	 hiv	 treft	 meer	 vrouwen(	 64%),	 heteroseksuele	 transmissie	 is	 de	 belangrijkste	 route	 (89%)	 en	 de	
meerderheid	 (78%)	 werd	 tussen	 de	 20	 en	 45	 jaar	 gediagnosticeerd.	 Net	 als	 de	 gemeenschappen	 is	 de	
patiëntenpopulatie	divers	in	afkomst.	In	2014	werden	mensen	uit	31	verschillende	sub-Saharaans-Afrikaanse	
landen	gediagnosticeerd,	de	grootste	groepen	kwamen	uit	DR	Kongo	(15%)	Kameroen	(12%),	Guinee	(8%),	
Rwanda	(5%),	Nigeria	(4%),	Ghana	(3%)	en	Togo	(3%).		
Het	TOGETHER	onderzoek	(ITG,	2014)	toonde	aan	dat	de	sociaaleconomische	kwetsbare	situatie,	waarin	een	
derde	 (34%)	 van	de	 SAM	 leven,	 invloed	heeft	 op	 de	 seksuele	 keuzes	 die	 SAM	kunnen	maken	 en	dus	 hun	
risico	 op	 een	hiv-infectie	 verhoogt.	 Een	 kwetsbare	 levenssituatie	 vermindert	 de	 autonomie	 van	 SAM	over	
hun	seksuele	keuzes	en	seksuele	gezondheid.	Wanneer	men	afhankelijk	is	van	een	partner	is	het	moeilijker	
om	consistent	condoomgebruik	af	te	dwingen	en	dit	beïnvloedt	het	risico	op	hiv.		
	
Om	 het	 aantal	 nieuwe	 hiv-infecties	 te	 verminderen	 (primaire	 preventie)	 moeten	 we	 ons	 richten	 op	
verschillende	 factoren,	 die	 in	 de	 vakliteratuur	 opgedeeld	 worden	 in	 “personal	 modifying	 factors”	 en	
“structural	modifying	factors”.	Tot	de	eerste	groep	behoren	de	factoren,	die	het	risico	van	mensen	op	een	
hiv-infectie	beïnvloeden	en	waarover	ze	zelf	controle	kunnen	uitoefenen,	namelijk:	(1)	kennis	en	bewustzijn	
van	hiv/aids,	(2)	attitude,	motivatie	en	intenties	om	het	persoonlijke	risico	op	hiv	te	verminderen,	(3)	ideeën	
en	percepties	over	de	sociale	en	culturele	normen	op	het	gebied	van	seksualiteit	en	hiv	en	(4)	vaardigheden	
om	te	zorgen	voor	de	eigen	seksuele	gezondheid.		
Daarnaast	zijn	er	context	gebonden	factoren	(structural	modifying	factors),	die	het	risico	van	mensen	op	een	
hiv-infectie	 beïnvloeden	 maar	 waarover	 ze	 zelf	 geen	 of	 minder	 controle	 hebben,	 meer	 concreet:	
economische,	sociale,	organisatorische	en	politieke	factoren.	Deze	laatste	set	factoren	kunnen	we	als	actor	
binnen	 een	 gezondheidspecifieke	 setting	 niet	 direct	 veranderen,	 maar	 wel	 beïnvloeden.	 De	 primaire	
preventieactiviteiten	van	het	HIV-SAM	Project	zijn	daarom	vooral	toegespitst	op	persoonsgebonden	factoren	
en	op	het	beïnvloeden	van	de	sociale	normen	binnen	de	gemeenschappen.	We	proberen	SAM	te	bereiken	in	
hun	 contacten	met	medische	en	 sociale	 zorgverstrekkers,	maar	ook	 in	hun	eigen	 leefwereld,	 bijvoorbeeld	
door	 het	 koppelen	 van	 preventieacties	 aan	 sociaal-culturele	 evenementen	 en	 organisaties.	 Onze	 primaire	
preventie	wordt	dus	geïmplementeerd	in	samenwerking	met	een	netwerk	van	specifieke	sleutelorganisaties	
(zie	 beneden),	 en	 hiv-preventienetwerk	 van	 Afrikaanse	 gemeenschapsorganisaties	 en	 de	 professionele	
intermediairs	van	de	integratieklassen	voor	nieuwe	migranten.	

Hiv-preventie	door	sleutelorganisaties		
Om	het	bereik	van	het	project	te	verhogen	en	de	terreinwerking	te	versterken,	hebben	we	in	het	kader	van	
het	 huidige	 5	 jarenbeleidsplan	 de	 focus	 op	 de	 samenwerking	 met	 “sleutelorganisaties”	 gelegd,	 naast	 de	
bestaande	 hiv-preventienetwerken	 van	 gemeenschapsleiders.	 Sleutelorganisaties	 zijn	 socioculturele	
organisaties	die	in	het	verleden	deel	uitmaakten	van	de	hiv-preventienetwerken.		Ze	werden	geselecteerd	op	
basis	 van	hun	engagement	 inzake	hiv-preventie,	 de	 stabiliteit	 van	de	organisatiestructuren	en	hun	bereik.	
Qua	nationaliteit	en	actieterrein	zijn	ze	een	afspiegeling	van	de	doelgroep	en	bereiken	ze	elk	een	specifieke	
achterban.	 Ze	 sturen	 gelijkaardige	 Afrikaanse	 organisaties	 aan	 en	 zijn	 een	 aanspreekpunt	 voor	 hiv-
preventieactiviteiten.	 Eén	 sleutelorganisatie	 vertegenwoordigt	 verschillende	 organisaties	 en	 geëngageerde	
leiders,	wat	het	bereik	van	het	project	moest	verhogen	en	aansturing	vereenvoudigen.	Met	dit	systeem	van	
versterkte	 samenwerking	 wilden	 we	 ook	 de	 SAM-organisaties	 zelf	 versterken	 en	 professionaliseren.	 De	
responsabilisering	 zou	 een	 win-winsituatie	 voor	 de	 sleutelorganisatie	 én	 het	 HIV-SAM	 Project	 kunnen	
betekenen.	
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In	2015	zetten	we	onze	samenwerkingsverbanden	met	de	sleutelorganisaties	verder.	In	Antwerpen	werd	de	
samenwerking	met	ACASIA,	Ghana	Welfare	Association	en	Bilenge	verdergezet.	 In	Oost-	Vlaanderen	zetten	
Basibomoko,	 Edo	 Association,	 Nawe-Samen	 en	 de	 Soedanese	 Gemeenschap	 hun	 activiteiten	 met	 succes	
verder.	Hetzelfde	gold	voor	Misgana	in	Vlaams-Brabant.		
In	2015	hebben	Ghana	Welfare	Association,	Acasia		-	in	Antwerpen	-	en	Basibomoko	-	in	Oost-Vlaanderen	om	
verschillende	–	interne	-	redenen	minder	activiteiten	uitgevoerd.	Dit	hing	vooral	samen	met	een	verandering	
van	 de	 leden	 van	 de	 Raad	 van	 Bestuur.	 In	 2015	 hebben	 we	 de	 samenwerking	 met	 WHY	 ME	 (de	
belangenvereniging	voor	sub-Saharaans-Afrikaanse	holebi’s	en	transgenders)	gereactiveerd	door	samen	met	
Sensoa	een	vorming	te	organiseren	voor	de	nieuwe	leiders	én	geïnteresseerde	leden	voor	het	promoten	van	
hiv-preventie	en	hiv-testen.	We	hadden	drie	vormingssessies	gepland	(verspreid	over	drie	weekends).	Op	de	
eerste	bijeenkomst,	waar	vijf	mensen	aan	deelnamen,	kwam	de	basisinformatie	van	hiv	en	de	behandeling	
ervan	 aan	 bod.	 De	 tweede	 bijeenkomst,	met	 vier	 deelnemers,	 behandelde	 het	 hiv	 gerelateerd	 stigma	 en	
discriminatie	 van	 homoseksuele	 personen	 in	 Afrikaanse	 gemeenschappen.	 De	 derde	 bijeenkomst	 werd	
geannuleerd	omwille	van	de	lage	opkomst	van	de	vorige	sessies.	Op	het	programma	stond	een	vorming	over	
communicatieve	 en	 andere	 vaardigheden,	 nodig	 voor	 het	 organiseren	 van	 hiv-preventieactiviteiten	 in	
Afrikaanse	gemeenschappen.	De	lage	opkomst	toont	aan	hoe	moeilijk	het	 is	om	continuïteit	te	bereiken	in	
dit	soort	samenwerking.	We	blijven	het	echter	belangrijk	vinden	om	deze	kwetsbare	subgroep	te	bereiken,	
en	voor	het	komende	 jaar	zal	Sensoa	afgesproken	de	outreach	activiteiten	 in	Brussel	samen	met	WHY	ME	
organiseren,	 waar	 ze	 meer	 regelmatig	 samenkomen	 in	 een	 vertrouwd	 café.	 We	 hopen	 dat	 dit	 ertoe	 zal	
bijdragen	terug	continuïteit	in	Vlaanderen	op	te	bouwen.		
Over	 het	 algemeen	 zijn	 we	 tevreden	 dat	 in	 2015	 de	 schaalvergroting	 van	 de	 laatste	 jaren	 bestendigd	 en	
vermeerderd	kon	worden.	Het	aantal	preventieactiviteiten	steeg	 in	2015	verder	met	29,90	%	ten	opzichte	
van	 2014.	 In	 vergelijking	 met	 de	 periode	 vóór	 de	 herstructurering	 van	 de	 hiv-preventienetwerken	 naar	
sleutelorganisaties	(2011),	komen	we	tot	een	schaalvergroting	van	323%.	Daarnaast	zet	ook	de	verbeterde	
geografische	spreiding	van	onze	preventieactiviteiten	zich	voort.	De	sleutelorganisaties	uit	Oost-Vlaanderen	
waren	tevens	actief	buiten	de	grootstad	Gent	met	activiteiten	 in	Geraardsbergen,	Eeklo,	Dendermonde	en	
Aalst.	 De	 Oost-Vlaamse	 organisaties	 waren	 ook	 was	 ook	 actief	 in	 Vlaams-Brabant	 en	 West-Vlaanderen,	
onder	andere	 in	Ternat	en	Brugge.	De	sleutelorganisaties	uit	Antwerpen	waren	niet	enkel	actief	 in	de	stad	
Antwerpen	maar	ook	in	Willebroek.	
		
	
Figuur	1:	Evolutie	preventie	interventies,	naar	type,	van	2009	tot	2015
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Uitdagingen	in	werken	met	de	sleutelorganisaties	
De	 Afrikaanse	 verenigingen	 hebben	 te	 kampen	 met	 uitdagingen	 wat	 betreft	 vrijwilligerswerk	 en	
beschikbaarheid	van	de	leden,	vooral	de	leiders.	Meestal	komt	het	werk	van	de	vereniging	op	de	schouders	
van	één	of	twee	personen	terecht.	Een	leider	 is	meestal	meer	beschikbaar	 indien	hij/zij	geen	betaald	werk	
heeft	 maar	 zodra	 hij/	 zij	 werk	 krijgt,	 wordt	 het	 moeilijker	 om	 de	 nodige	 tijd	 aan	 zijn/haar	 vereniging	 te	
besteden.	 Het	 delegeren	 van	 taken	 is	 nog	 geen	 ingeburgerde	 praktijk	 in	 de	 cultuur	 van	 sommige	
verenigingen.	 De	 continuïteit	 van	 de	 preventieactiviteiten	 komt	 in	 het	 gedrang	 wanneer	 het	 team	 dat	
opgeleid	werd	en	de	nodige	vaardigheden	in	het	hiv-preventiewerk	verworven	heeft,	vervangen	wordt	door	
een	nieuw	 team	dat	niet	 in	 staat	 is	om	de	 socio-culturele	doelstellingen	van	de	vereniging	 te	 combineren	
met	hiv-preventie.	In	dit	geval	boeten	de	hiv-activiteiten	aan	prioriteit	en	kwaliteit	in.	
De	termijn	van	6	maanden	voor	het	plannen	en	rapporteren	van	de	activiteiten	zoals	gestipuleerd	 in	onze	
subcontracten	blijkt	 ook	een	 constante	uitdaging	 te	 zijn	 en	 vergt	 heel	weel	 administratief	 opvolgingswerk	
van	onze	kant.	
	
We	hebben	deze	uitdagingen	het	hoofd	geboden	door	hun	(half)jaarlijkse	resultaten	en	activiteiten	in	groep	
te	delen	op	vergaderingen.	Dit	geeft	iedereen	de	gelegenheid	om	zijn/haar	resultaten	te	vergelijken	met	die	
van	andere	sleutelorganisaties.	Tijdens	deze	vergaderingen	met	de	drie	provincies	samen	(Antwerpen,	Oost-
Vlaanderen,	Vlaams-Brabant)	bespreken	we	de	kwaliteit	van	de	rapporten,	de	redenen	van	de	vertragingen	
(bijvoorbeeld	 gebrek	 aan	 het	 regelmatig	 optekenen	 van	 de	 uitgevoerde	 activiteiten,	 gebrek	 aan	 PC	 of	
computervaardigheden),	 “best	 practices”	 en	 de	 zwakheden	 en	 zoeken	 we	 samen	 naar	 oplossingen.	 Deze	
problemen	 werden	 op	 twee	 manieren	 aangepakt:	 de	 rapporteringfrequentie	 werd	 een	 termijn	 van	 drie	
maanden	 ingekort,	 sommige	 organisaties	 kregen	 schriftjes	waar	 ze	 nota	 in	 konden	 nemen	 telkens	 ze	 aan	
outreach	 activiteiten	 deden.	 Er	werd	 ook	 een	 opleiding	 over	 computerprogramma’s	 en	 het	 opstellen	 van	
rapporteren	georganiseerd.	 Indien	een	bepaalde	sleutelorganisatie	een	specifiek	probleem	had,	bezochten	
we	de	leider	in	kwestie	en	boden	advies	op	maat	aan.		
	

Hiv-Preventienetwerken	
Naast	 de	 sleutelorganisaties,	 bleven	 de	 hiv-preventienetwerken,	 die	 de	 voorbij	 jaren	werden	 opgebouwd,	
bestaan	 in	 2015.	Deelnemers	 aan	deze	netwerken	 zijn	 individuele	 vrijwilligers,	 leiders	 van	organisaties	uit	
het	 culturele	 en	 sociale	 verenigingsleven	 van	 SAM	 en	 voorgangers	 van	 Afrikaanse	 kerken.	 Het	 project	
onderhield	in	2015	nog	twee	netwerken	in	het	Antwerpse	en	één	netwerk	in	Oost-Vlaanderen	(Gent).		
Deze	 netwerken	 vormen	 samen	 met	 de	 sleutelorganisaties	 en	 individuele	 vrijwilligers	 voor	 het	 HIV-SAM	
Project	 een	 belangrijke	 toegang	 tot	 de	 primaire	 doelgroep	 zowel	 voor	 het	 verspreiden	 van	 seksuele	
sensibilisatie-	en	preventieboodschappen	over	gezondheid	in	het	algemeen	en	hiv	in	het	bijzonder	als	voor	
een	 continu	 peilen	 naar	 behoeftes	 en	 problemen	 in	 de	 doelgroep	 voor	 het	 ontwikkelen	 van	 nieuwe	
methodieken.		
De	 hiv-preventienetwerken	 kwamen	 in	 2015	 één	 keer	 samen	 in	 Antwerpen	 en	 in	 Gent.	 Dit	 was	 een	
planningsvergadering	 om	 de	 activiteiten	 voor	 het	 komende	 jaar	 te	 plannen,	 voorbije	 activiteiten	 te	
evalueren	en	gerelateerde	thema’s	te	bespreken.		
In	 vergelijking	met	 vroegere	 jaren	 zijn	 de	 hiv-preventienetwerken	 tegenwoordig	minder	 actief.	 Omdat	 de	
focus	de	laatste	jaren	vooral	op	de	sleutelorganisaties	lag,	schijnt	de	motivatie	van	de	organisaties	die	zich	in	
de	hiv	preventienetwerken	engageren,	verlaagd	te	zijn.		
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Het	HIV-SAM	Project	(én	de	sleutelorganisaties)	moeten	de	netwerken	opnieuw	beter	kunnen	motiveren	en	
mobiliseren.	 We	 moeten	 betere	 inzicht	 krijgen	 in	 de	 manier	 hoe	 we	 onze	 samenwerking	 met	 deze	
belangrijke	groep	van	‘stakeholders’	kunnen	verbeteren.	Om	deze	uitdagingen	aan	te	pakken,	plannen	we	in	
2016	met	een	“quality	 improvement”	 tool	aan	de	slag	 te	gaan	dat	specifiek	voor	hiv-preventie	ontwikkeld	
werd	in	het	kader	van	een	EU-project	(zie	Quality	Action	Project:	http://www.qualityaction.eu/succeed.php).	
Dat	 zal	 leiden	 tot	 concrete	 acties	 voor	 een	 verbeterde	 samenwerking	 en	 zal	 ook	 een	 bijdrage	 aan	 een	
zelfevaluatie	voor	het	HIV-SAM	Project	leveren	in	2016,	het	laatste	jaar	van	ons	vijfjaren	beleidsplan.		
	

Hiv-preventie	met	individuele	vrijwilligers		
In	 2015	 kregen	 we	 inzake	 de	 hiv-preventie	 de	 actieve	 steun	 van	 individuele	 vrijwilligers,	 met	 name	 de	
“community	 researchers”,	die	 in	2013-2014	voor	het	TOGETHER	Project	 in	Antwerpen	werkten.	Dit	 is	 een	
groep	 van	 vijf	 personen	 (mannen	 en	 vrouwen,	 zowel	 van	 Engels-	 als	 Franstalig	 achtergrond,	 sommigen	
openlijk	hiv	positief)	die	 in	de	loop	van	het	TOGETHER	Project	vaardigheden	hebben	ontwikkeld	 in	het	van	
sensibiliseren	inzake	hiv-preventie	en	hiv-testen,	het	opzetten	en	in	kaart	brengen	van	preventieactiviteiten	
en	het	nemen	van	speekselstalen	voor	de	hiv-test.		
	
Afbeelding:	Poster	(TOGETHER	Project)	
	
	

Na	afloop	van	het	TOGETHER	Project	(eind	2014)	bleven	ze	
verder	werken	als	vrijwilliger	voor	het	HIV-SAM	Project.	Ze	
bleven	 de	 locaties	waar	 ze	 geweest	waren	 voor	 de	 studie	
regelmatig	 bezoeken	 en	 voorzien	 van	 preventiemateriaal	
(condooms,	 posters	 en	 brochures	 die	 door	 het	 TOGETHER	
Project	 in	 samenwerking	 met	 de	 gemeenschappen	
ontwikkeld	 werden),	 en	 verzorgden	 de	 bijhorende	
rapportage.	In	totaal	vond	116	interventies	plaats	(zie	tabel	
8	 in	 deel	 2).	 Deze	 gemotiveerde	 groep	 levert	 ook	 een	
bijdrage	om	andere	vrijwilligers	in	grote	steden	op	te	leiden	
door	hun	kennis	en	ervaring	te	delen.	Dit	draagt	er	toe	bij	
dat	we	de	locaties	die	door	SAM	bezocht	worden,	continue	
in	 kaart	 en	 up-to-date	 kunnen	 brengen	 en	 de	
beschikbaarheid	 van	 condooms	 op	 dergelijke	 plaatsen	
kunnen	opvolgen	en	verhogen.		

	
	
	
	
Sensibilisatieactiviteiten	van	de	sleutelorganisaties,	de	hiv-preventienetwerken	
en	de	vrijwilligers	
De	 hiv-preventienetwerken	 en	 de	 sleutelorganisaties	 doen	 op	 vier	 manieren	 aan	 promotie	 van	 seksuele	
gezondheid	en	hiv-sensibilisatie.		
Tijdens	 promotieactiviteiten	 op	 grote	 sociale	 en	 culturele	 evenementen,	 bezocht	 door	 de	mensen	 van	 de	
SAM-gemeenschappen,	 doen	 vrijwilligers	 aan	 actieve	 distributie	 van	 folders	 en	 gratis	 condooms.	 In	 2015	
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waren	er	55	dergelijke	mobilisaties	op	grote	evenementen.	De	vrijwilligers	mengen	zich	onder	het	publiek	
om	persoonlijk	mensen	aan	te	spreken.		
Hiernaast	 worden	 er	 ook	 kleinschalige	 preventieactiviteiten	 op	 festiviteiten	 van	 de	 SAM-verenigingen	
uitgevoerd.	 Tijdens	 activiteiten	 van	 hun	 organisatie	 zetten	 vrijwilligers	 een	 informatiestand	 op	 met	
preventiemateriaal.	In	2015	werden	er	zo	71	informatiestanden	op	kleine	festiviteiten	geplaatst.	
Sensibilisatie	rond	seksuele	gezondheid	en	hiv-problematiek	gebeurt	ook	door	middel	van	informatiesessies.	
De	vrijwilligers	van	de	hiv-preventienetwerken	organiseren	vergaderingen	rond	een	zelfgekozen	onderwerp	
en	nodigen	een	spreker	of	een	vrijwilliger	van	het	HIV-SAM	Project	uit	om	hierover	te	praten	of	een	debat	op	
een	interactieve	manier	te	modereren.	In	2015	werd	7	infosessies	georganiseerd.		
De	sleutelorganisaties	en	hiv-preventienetwerken	organiseren	tenslotte	ook	outreach	activiteiten.	Outreach	
houdt	 in	 dat	 sensibilisatieacties	 doorgaan	 op	 plaatsen	 waar	 veel	 SAM	 samenkomen,	 bijvoorbeeld	 in	
bepaalde	cafés.	Zo	gaan	onder	andere	gemeenschapsleiders,	die	de	training	omtrent	VCT	hebben	gevolgd,	
rond	 in	 cafés	 en	 spreken	 ze	 mensen	 aan	 over	 het	 belang	 van	 vroegtijdig	 hiv-testen	 en	 het	 gebruik	 van	
condooms.	 In	 2015	 bezochten	 leden	 van	 Afrikaanse	 organisaties	 in	 totaal	 376	 keer	 Afrikaanse	 cafés,	
restaurants,	kappers	en	winkels	via	deze	outreach	activiteiten.	Vele	SAM	werden	zo	geïnformeerd	over	de	
voordelen	 van	 hiv-testen	 en	 counselen.	 Gedurende	 deze	 outreach	 activiteiten	 in	 Antwerpen	 wordt	
bijzondere	 aandacht	 besteed	 aan	 de	 oriëntatie	 van	 het	 publiek	 naar	 ‘Helpcenter-ITG’:	 een	 aan	 het	 ITG	
verbonden	 centrum	 waar	 gratis	 en	 anoniem	 hiv	 en	 soa-testen	 uitgevoerd	 worden	 en	 seksuologische	
hulpverlening	verstrekt	wordt.	Tijdens	de	promotieactiviteiten	werden	in	totaal	meer	dan	90.000	condooms,	
meer	dan	1.300	femidoms,	40	Helpcenter-visitekaartjes,	en	hiv-brochures	en	meer	dan	2.200	‘Laat	je	testen’	
brochures	(zie	tabel	9	in	deel	2).	

Promotie	van	de	seksuele	gezondheid	door	professionele	intermediairs	(PINA)		
Al	 sinds	 2000	 werkt	 het	 project	 samen	 met	 ‘PINA’	 (Project	 Integratie	 Nieuwkomers	 Antwerpen	 van	 de	
Stedelijke	 Integratiedienst	Stad	Antwerpen)	voor	de	 lessen	seksuele	gezondheid	 in	de	onthaalklassen	voor	
nieuwkomers.	 Sinds	 2009	 wordt	 in	 het	 kader	 van	 deze	 lessen	 een	 groepsbezoek	 aan	 Helpcenter-ITG	
georganiseerd.	Hierbij	krijgen	de	studenten	groepscounseling	over	hiv	en	het	belang	van	hiv	testen	waarna	
ze,	indien	gewenst,	zich	ter	plaatse	gratis	kunnen	laten	testen.		
Op	1	juli	2015	verhuisde	het	Helpcenter-ITG	van	zijn	vertrouwde	locatie	buiten	het	Instituut	naar	een	locatie	
terug	 binnen	 de	 muren	 van	 het	 ITG	 (Kronenburgstraat	 43,	 2000	 Antwerpen).	 De	 voorbereiding	 van	 de	
transfer	 naar	 het	 ITG	heeft	 een	 invloed	op	de	 bezoeken	 van	 PINA	 gehad.	Drie	 keer	 hebben	 cursisten	 van	
PINA	het	Helpcenter	 bezocht,	maar	 telkens	was	het	 personeel	 niet	 beschikbaar	 om	een	hiv/soa-test	 af	 te	
nemen	(zie	punt	3.2.).	We	zullen	blijven	sensibiliseren	over	de	voordelen	van	testen	in	een	vroeg	stadium	en	
mensen	naar	het	Helpcenter	en	de	huisarts	verwijzen.		
		

3. Promotie	van	hiv-testen	én	counselen		
	
Verschillende	barrières	weerhouden	SAM	ervan	zich	te	 laten	testen.	Dit	heeft	tot	gevolg	dat	vele	SAM	pas	
een	hiv-diagnose	krijgen	als	ze	al	in	een	vergevorderd	stadium	van	de	hiv	infectie	zijn,	wat	ernstige	medische	
gevolgen	met	zich	meebrengt.	In	2015	werd	de	hiv-diagnose	bij	46%	van	SAM	laat	gesteld	(<	350	CD4/ml	of	
aids-definiërende	 infectie).	Uit	het	TOGETHER	Project	 is	gebleken	dat	53%	van	de	Afrikanen	 in	Antwerpen	
die	hiv-geïnfecteerd	zijn	dit	niet	op	hun	vragenlijst	aangaf	en	mogelijk	niet	op	de	hoogte	was	van	hun	hiv-
status.	Dit	bevestigt	dat	het	promoten	van	hiv	testen	een	prioriteit	is	voor	de	volksgezondheid.	Het	HIV-SAM	
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Project	heeft	ervoor	gekozen	zich	specifiek	te	concentreren	op	de	promotie	van	hiv	testen	én	counselen,	dit	
vanwege	zijn	groten	gezondheidswinst.	Door	vroegtijdige	hiv-diagnose,	hebben	patiënten	tijdig	toegang	tot	
medische,	psychologische	en	sociale	hulp,	wat	hun	levenskwaliteit	aanzienlijk	verbetert.	Naast	dit	resultaat	
op	 het	 niveau	 van	 tertiaire	 preventie,	 levert	 hiv	 testen	 en	 counselen	 ook	 een	 bijdrage	 aan	 secundaire	 en	
primaire	 preventie.	 Enerzijds	 zorgt	 kennis	 van	 de	 hiv-status	 ervoor	 dat	 voorwaartse	 transmissies	 en	 re-
infecties	voorkomen	kunnen	worden,	anderzijds	kan	counseling	ertoe	bijdragen	dat	hiv	negatieve	personen	
in	 de	 toekomst	 hun	 risico	 zullen	 beperken.	 Daarenboven	 kan	 de	 open	 communicatie	 over	 hiv	 tijdens	
counseling	stigma	reducerend	werken.		
De	 voorbije	 jaren	 heeft	 het	 HIV-SAM	 Project	 interventies	 ontwikkeld	 ter	 promotie	 van	 hiv-testen.	 We	
ontwikkelden	en	testten	interventies	op	twee	niveaus.	Enerzijds	op	niveau	van	de	gezondheidszorg:	artsen	
werden	 gesensibiliseerd	 om	 actief	 een	 hiv	 test	 voor	 te	 stellen	 en	 daar	 goede	 counseling	 bij	 te	 voorzien.	
Anderzijds	 werden	 acties	 ondernomen	 op	 het	 niveau	 van	 SAM-gemeenschappen	 om	 SAM	 aan	 te	 zetten	
zichzelf	te	laten	testen	op	hiv.	Deze	interventies	zullen	ook	in	de	komende	jaren	door	het	HIV-SAM	Project	
blijvend	geïmplementeerd	worden.	

	

3.1. Promotie	van	hiv	testen	op	niveau	van	de	gezondheidszorg		

HAIO	Pakket:	hiv/soa	consult	
In	samenspraak	met	de	vakgroep	Huisartsengeneeskunde	van	de	UA	ontwikkelde	het	HIV-SAM	Project	reeds	
in	2013	een	HAIO-pakket	“hiv/soa	consult”.	De	huisartsen	 in	opleiding	 (HAIO)	werden	gedurende	een	drie	
uur	durende	workshop	geïnformeerd	over	de	verschillende	stappen	van	het	hiv/soa	consult	en	de	toepassing	
ervan	 op	 de	 casus	 van	 een	 SAM-patiënt.	 Op	 deze	 manier	 willen	 we	 de	 HAIO’s	 zowel	 een	 algemene	
achtergrond	 hiv/soa	 testen	 en	 counselen	 meegeven	 als	 cultuursensitieve	 communicatiemethodes	 met	
patiënten	van	sub-Saharaans-Afrikaanse	origine.	De	workshop	heeft	een	 interactieve	aanpak,	korte	video’s	
tonen	goede	en	slechte	voorbeelden	van	proactief	hiv	testen	en	counselen.	De	scenario’s	zijn	gebaseerd	op	
de	 meest	 voorkomende	 communicatieproblemen	 en	 vormden	 de	 insteek	 voor	 debat	 en	
vaardigheidstraining.	In	2015	implementeerden	we	het	pakket	een	derde	keer.	Naar	de	toekomst	toe	zullen	
we	ons	ervoor	inzetten	dat	dit	ook	in	de	huisartsenopleiding	kan	worden	aangeboden.		

	

Promotie	van	proactief	hiv	testen	en	counselen	(PATC)	voor	SAM	bij	artsen		

We	zijn	al	geruime	tijd	bezig	met	de	promotie	van	proactief	hiv	testen	en	counselen	voor	patiënten	van	sub-
Saharaans-Afrikaanse	afkomst	bij	artsen,	voornamelijk	huisartsen.	Hiertoe	werd	een	handleiding	ontwikkeld	
en	 in	 samenwerking	met	 de	Universiteit	 Antwerpen	 geëvalueerd.	 Deze	 handleiding	 en	 haar	 samenvatting	
zijn	samen	met	voorbeeldvideo’s	van	hoe	een	counseling	aan	te	pakken	zijn	beschikbaar	op	de	website	van	
Domus	 Medica.	 De	 pagina	 “Meer	 hiv	 testen	 voor	 Afrikaanse	 patiënten”	 werd	 11	 keer	 bekeken	 en/of	
gedownload,	de	handleiding	“Proactief	hiv	testen	en	counselen	en/of	de	samenvatting	op	een	pagina”	werd	
11	keer	bekeken	en/of	gedownload	in	2014.		
Verder	 kwam	 PATC	 ook	 aan	 bod	 in	 de	 workshop	 ‘Hiv/soa	 counselen’	 van	 de	 interuniversitaire	
Huisartsenopleiding	 (zie	 ook	 boven	 ‘HAIO	 pakket’),	 tijdens	 de	 cursus	 “De	 multidisciplinaire	 aanpak	 van	
hiv/aids”	(zie	tabel	5	in	deel	2).		
De	resultaten	van	het	TOGETHER	Project	(zie	ook		jaarverslag	2014)	bevestigen	het	belang	van	PATC:	meer	
dan	de	helft	van	de	SAM	die	leven	met	hiv	is	mogelijk	niet	op	de	hoogte	van	zijn	status.	Dit	ondanks	het	feit	
dat	 71%	 van	 de	 SAM	 zich	 ooit	 lieten	 testen	 -	 40%	 zelfs	 in	 het	 laatste	 jaar	 -	 en	 frequent	 een	 huisarts	
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consulteren.	 Daarom	 onderlijnden	 we	 in	 onze	 mediacommunicatie	 steeds	 het	 belang	 van	 PATC	 door	 de	
huisarts	 en	 verwezen	 hierbij	 naar	 het	 Nationaal	 HIV-Plan,	 meer	 specifiek	 actie	 38:	 “screening	 bij	 de	
huisartsen	en	specialisten	verbeteren”.		
	
	

3.2.	Promotie	van	hiv	testen	op	niveau	van	de	SAM-gemeenschappen		

Swab2know:	Laagdrempelig	hiv	testen	in	Afrikaanse	gemeenschapsettings		
De	 interventie	 “Swab2know”	 loopt	 al	 een	 aantal	 jaar.	 Met	 de	 steun	 van	 de	 stad	 Antwerpen	 en	 in	
samenwerking	met	Helpcenter-ITG	werden	gratis	hiv	testen	aangeboden	tijdens	gemeenschapsactiviteiten.	
Deze	activiteiten	werden	samen	met	de	sleutelorganisaties	geconcipieerd	en	ook	in	2015	geïmplementeerd	
volgens	het	eerder	ontwikkelde	draaiboek:	tijdens	de	sessies	geeft	een	(Afrikaanse)	arts	eerst	uitleg	over	hiv,	
hiv-testen	 en	 zijn	 voordelen.	 Deze	 informatie	 wordt	 gevolgd	 door	 getuigen	 die	 leven	 met	 hiv	 en	 hun	
ervaringen	willen	delen.	Pas	dan	wordt	het	publiek	uitgenodigd	om	een	“speekseltest”	te	doen,	dus	d.m.v.	
een	zelfsampling	een	staaltje	speeksel	af	te	nemen.	Naargelang	de	voorkeur	van	de	deelnemer	kan	hij/zij	de	
resultaten	 opvragen	 via	 een	 beveiligde	 website	 of	 tijdens	 een	 persoonlijk	 counselinggesprek	 op	 het	
Helpcenter-ITG.	 Om	 een	 beter	 inzicht	 te	 krijgen	 in	 socio-demografische	 achtergrond	 van	 de	 deelnemers,	
werd	tevens	verzocht	een	korte	vragenlijst	in	te	vullen.		
Dit	 liep	verder	 in	2015:	er	werden	 in	 totaal	vijf	 sessies	georganiseerd	waaraan	66	mensen	deelnamen	 (zie	
tabel	4	in	deel	2),	1	deelnemer	had	een	licht	reactieve	test,	1	een	sterk	reactieve.	
Het	Hiv-test	drop-in	punt	dat	de	VZW	Bilenge	sinds	2014	organiseerde,	moest	in	2015	stilgelegd	worden.	Dit	
kwam	door	een	 combinatie	 van	problemen:	het	 centrum	waarin	Bilenge	gevestigd	 is,	 had	 te	 kampen	met	
financiële	instabiliteit	en	was	niet	regelmatig	open.	Dit	had	invloed	op	het	aantal	bezoekers	van	het	drop-in	
punt	 en	 de	 leider	 was	 minder	 beschikbaar	 voor	 vorming	 en	 opvolging	 van	 de	 activiteiten.	 In	 deze	
omstandigheden	was	het	duidelijk	dat	de	kwaliteit	van	het	testen	niet	verzekerd	kon	worden.		
	

Groepscounseling	en	hiv	testen	(samenwerking	met	PINA)	
Sinds	een	aantal	 jaren	promoten	we	ook	hiv-testen	bij	 nieuwkomers	 in	het	 kader	 van	de	 lessen	 ‘seksuele	
gezondheid’	 in	 de	 PINA	 onthaalklassen.	 Zo	 organiseren	 we	 dat	 de	 klassen	 van	 PINA	 een	 bezoek	 aan	 het	
Helpcenter-ITG	 kunnen	 brengen.	 Ter	 plaatse	 krijgen	 ze	 van	 een	 projectmedewerker,	 die	 ook	 arts	 is,	 een	
groepscounseling	over	de	voordelen	van	vroegtijdig	hiv-testen.	Aansluitend	kunnen	zij	die	wensen	een	arts	
van	 Helpcenter-ITG	 raadplegen	 en	 zich	 laten	 testen	 op	 hiv	 en	 andere	 soa.	 Deze	werkwijze	 heeft	 als	 doel	
zoveel	 mogelijk	 SAM	 op	 de	 hoogte	 te	 brengen	 van	 hun	 status,	 hen	 te	 sensibiliseren	 omtrent	 seksuele	
gezondheid,	de	hiv-problematiek	en	Helpcenter-ITG	 te	promoten	bij	de	doelgroep.	 In	2015	werden	echter	
slechts	drie	sessies	georganiseerd,	waaraan	27	personen	deelnamen	en	1	persoon	zich	liet	testen	(zie	tabel	
10	in	deel	2).	Het	personeel	van	Helpcenter	was	niet	beschikbaar	voor	het	aanbieden	van	de	soa/hiv	testen	
omdat	ze	hun	verhuis	voorbereidden.		

Promotie	van	een	laagdrempelig	hiv	test	centrum	(Helpcenter-ITG)	
Net	als	de	vorige	jaren	werd	in	2015	nauw	samengewerkt	met	‘Helpcenter-ITG’	(zie	boven).	‘Helpcenter-ITG’	
is	 een	 laagdrempelig	 centrum	 voor	 seksuele	 gezondheid	 dat	 hiv	 en	 soa-testen	 aanbiedt	 (gratis	 en	 indien	
gewenst	ook	anoniem)	voornamelijk	gericht	op	twee	doelgroepen	met	een	bijzonder	hoog	risico	voor	hiv	en	
soa’s:	 mannen	 die	 seks	 hebben	 met	 mannen	 en	 andere	 personen	 uit	 risicogroepen	 die	 om	 specifieke	
redenen	(vb.	precair	verblijfsstatuut,	financiële	beperkingen,	wens	om	anonimiteit,	enz.)	niet	voor	reguliere	
gezondheidszorg	 kunnen	 of	 willen	 kiezen.	 Met	 het	 oog	 op	 deze	 tweede	 doelgroep	 zijn	 bijzondere	
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inspanningen	nodig	om	mensen	van	sub-Saharaans-Afrikaanse	origine	te	bereiken.	We	leveren	daarom	ook	
een	specifieke	 inspanning	om	‘Helpcenter-ITG’	beter	bekend	te	maken	bij	SAM.	Dit	gebeurde	in	2015	door	
de	‘Helpcenter-ITG’	folders	te	verdelen	tijdens	regulaire	hiv-preventieactiviteiten	en	door	extra	aandacht	te	
besteden	 aan	 de	 promotie	 van	 ‘Helpcenter-ITG’	 tijdens	 de	 terreinactiviteiten	 van	 de	 hiv-
preventienetwerken.	Ook	bij	andere	activiteiten	zoals	Swab2know	(zie	boven)	willen	we	SAM	specifiek	naar	
Helpcenter-ITG	 toe	 leiden.	Deze	 toegenomen	 inspanningen	hebben	de	voorbije	 jaren	het	aantal	patiënten	
van	 SAM-afkomst	 die	Helpcenter-ITG	 consulteren	 gestaag	doen	 stijgen	 en	we	 slagen	er	 beter	 in	 de	 groep	
met	een	verhoogd	risico	op	hiv	of	soa	te	bereiken.	In	2015	consulteerden	165	SAM	het	Helpcenter	voor	een	
hiv-test,	slechts	1	persoon	(0,6	%)	kreeg	een	hiv-diagnose.		
De	nieuwe	locatie	bracht	ook	een	wijziging	van	de	openingsuren	met	zich	mee.	Dit	kan	een	effect	hebben	op	
de	toekomstige	opbrengst	qua	testcijfers,	omdat	de	gewijzigde	situatie	binnen	de	gemeenschappen	opnieuw	
bekend	moet	worden.	We	 concluderen	dat	 de	 samenwerking	 tussen	HIV-SAM	Project	 en	Helpcenter	 zeer	
belangrijk	blijft	daar	het	gratis	medische	diensten	aanbiedt	aan	kwetsbare	groepen	en	dat	SAM	hier	gebruik	
van	 maken.	 Maar	 het	 feit	 dat	 het	 Helpcenter	 terug	 binnen	 het	 ITG	 gevestigd	 is,	 zou	 als	 gevolg	 kunnen	
hebben	dat	 het	 een	 tijd	 zal	 duren	eer	 veel	mensen	 terug	de	weg	naar	het	Helpcenter	 vinden.	De	nieuwe	
locatie	bracht	ook	een	wijziging	van	de	openingsuren	met	zich	mee.	Ook	dit	kan	een	effect	hebben	op	de	
toekomstige	opbrengst	qua	 testcijfers,	 omdat	de	 gewijzigde	 situatie	binnen	de	 gemeenschappen	opnieuw	
bekend	moet	worden.	
	

4. Cultuursensitieve	zorg	voor	SAM	die	leven	met	hiv/aids		
	
Aandacht	besteden	aan	cultuursensitieve	factoren	is	belangrijk	op	alle	vlakken	van	preventie,	 	van	primaire	
(zie	 boven),	 tot	 secundaire	 én	 tertiaire	 hiv-preventie.	 De	 culturele	 achtergrond	 is,	 naast	 andere	 socio-
economische	 factoren,	 een	 belangrijke	 factor	 die	 mee	 kan	 bepalen	 hoe	 mensen,	 die	 met	 hiv	 leven,	 hun	
infectie	 verwerken	 en	 in	 hun	 dagelijks	 leven	 met	 hiv	 omgaan.	 De	 medische,	 psychologische	 en	 sociale	
begeleiding	moet	 zo	goed	als	mogelijk	daarop	kunnen	 inspelen.	Dit	 zorgt	ervoor	dat	de	patiënt	 zich	beter	
ondersteund	voelt	en	bijgevolg	beter	met	zijn	infectie	kan	omgaan	(tertiaire	preventie).	Dit	kan	ertoe	leiden	
dat	 mensen	 met	 hiv	 beter	 secundaire	 preventiestrategieën	 zullen	 toepassen	 (met	 condoomgebruik	 en	
therapietrouw	 als	 de	 belangrijksten	 voorbeelden),	 wat	 de	 kans	 op	 voorwaartse	 transmissie	 en	 eigen	
gezondheidsrisico’s	 (zoals	 infectie	 met	 andere	 soa’s,	 het	 doorgeven	 van	 resistenties)	 vermindert.	
Cultuursensitieve	 begeleiding	 kan	 ook	 bijdragen	 aan	 de	 reductie	 van	 het	 hiv-stigma.	 Goed	 begeleide	
seropositieve	SAM	zullen	vaker	hun	status	openbaren,	wat	een	positieve	invloed	zal	hebben	op	het	stigma	
dat	binnen	de	Afrikaanse	gemeenschap	op	hiv	 rust	en	zorgt	voor	een	vorm	van	sensibilisatie	die	bijdraagt	
aan	de	primaire	preventie.	
Om	al	deze	redenen	hebben	we	in	de	vijfjaren	beleidsplan	2012-2016	de	focus	op	positieve	preventie	gelegd.	
In	2015	werkten	we	verder	aan	cultuurspecifieke	workshopmodules	om	nieuwe	patiënten	te	ondersteunen	
in	 het	 omgaan	 met	 hun	 diagnose.	 Daarnaast	 bleven	 we	 investeren	 in	 het	 faciliteren	 van	 de	 bestaande	
zelfhulpgroepen,	 ‘Muungano’	 en	 ‘Munno	Mukabi’,	 voorzagen	 we	 in	 individuele	 patiënten	 begeleiding	 en	
beantwoordden	we	vragen	van	ARC-	medewerkers	omtrent	cultuursensitieve	zorg	voor	SAM.		

Cultuursensitieve	workshop	‘omgaan	met	een	hiv-diagnose’	voor	seropositieve	
SAM		
Binnen	 het	 luik	 ‘cultuursensitief	 begeleiden	 van	 seropositieve	 SAM’	 voorziet	 ons	 vijfjarig	 beleidsplan	
activiteiten	 voor	 hiv-positieve	 patiënten	 evenals	 voor	 hun	 hulpverleners.	 In	 2013	 zijn	we	 gestart	met	 het	
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ontwikkelen	 van	 workshopmodules	 om	 patiënten,	 die	 recent	 een	 hiv-diagnose	 gekregen	 hebben,	 te	
ondersteunen	in	het	omgaan	met	en	verwerken	van	hun	diagnose.	De	geplande	workshop	heeft	tot	doel	de	
zelfmanagementcapaciteiten	van	hiv	positieve	personen	te	verhogen	en	richt	zich	op	SAM,	die	 recent	hun	
diagnose	kregen.	Deze	activiteiten	kaderen	ook	in	specifieke	acties,	vermeld	in	het	HIV	plan	(respectievelijk	
acties	 8	 en	 11),	 ten	 einde	 de	 zelfzorgcapaciteiten	 van	mensen	met	 hiv	 te	 verhogen	 (zie	 hieronder).	Meer	
specifiek	worden	volgende	doelstellingen	beoogd:		

• Het	 verkrijgen	 van	 meer	 inzicht	 in	 het	 gezondheidssysteem,	 het	 zorgtraject	 en	 de	 beschikbare	
diensten	en	het	aanreiken	van	meer	vaardigheden	om	deze	diensten	optimaal	te	gebruiken;		

• De	stappen	kunnen	zetten	naar	het	zich	verzekeren	van	sociale	steun,	enerzijds	door	het	praten	over	
hiv	 binnen	 hun	 persoonlijke	 netwerken	 (‘disclosure’	 of	meedelen	 van	 de	 hiv-status)	 en	 anderzijds	
door	deelname	aan	activiteiten	van	patiëntengroepen;	

• Een	verhoogde	motivatie	tot	gezondheidsbevorderend	gedrag	hebben;	
• Vaardigheden	verwerven	teneinde	om	te	gaan	met	hun	hiv-diagnose	(“coping	strategieën”)	
• Vaardigheden	verwerven	om	de	zelfredzaamheid	te	verhogen	en	hiv	in	het	dagelijks	leven	te	kunnen	

integreren	(bijv.	leven	met	hiv	als	een	chronische	ziekte,	omgaan	met	hiv-stigma,	therapietrouw).		
	
Zoals	eerder	beschreven	(zie	jaarrapport	2014)	kende	dit	project	een	moeilijke	start	door	onder	andere	een	
reeks	 personeelswisselingen	 van	 de	 preventiemedewerker	 voor	 positieve	 preventie	 en	 de	 moeilijke	
rekrutering	 van	 patiënten,	 wat	 ook	 aangegeven	was	 door	 de	 adviesgroep,	 opgericht	 in	 het	 kader	 van	 dit	
project.	In	2015	hebben	we	de	werking	omtrent	positieve	preventie	geconsolideerd	en	de	uitwisseling	met	
Sensoa	hieromtrent	geïntensiveerd.	Dit	heeft	ertoe	geleid	dat	in	2015	volgende	belangrijke	stappen	konden	
gezet	worden.		
In	 2015	 voerden	 we	 een	 onderzoek	 uit	 naar	 de	 behoeften	 van	 recent	 gediagnosticeerde	 patiënten	 door	
informatie	 te	verzamelen	bij	de	medische	zorgverleners	 (dokters	en	sociaal	verpleegkundigen)	en	SAM	die	
met	hiv	 leven.	De	belangrijkste	bevindingen	van	dit	onderzoek	werden	besproken	door	een	team	van	drie	
experts	 van	 Sensoa	 en	 hun	 input	werd	 verwerkt	 in	 het	 resultaat.	 Een	 adviesraad	 heeft	 de	 inhoud	 van	 de	
workshop	aangevuld	en	advies	verstrekt	met	betrekking	tot	de	inhoud,	het	rekruteren	van	deelnemers	(circa	
12	 personen),	 de	 praktische	 aspecten	 van	 de	 workshop	 enz.	 Deze	 informatie	 werd	 gebruikt	 voor	 de	
ontwikkeling	 van	 4	 modules	 (orientatie;	 omgaan	 met	 de	 hiv	 diagnose;	 goed	 leven	 met	 hiv;	 het	
gezondheidssysteem:	 hoe	 werkt	 het?,	 patiëntenrechten,	 omgaan	 met	 discriminatie,	 enz.).	 De	 piloot	
workshop,	gespreid	over	4	dagen,	is	gepland	voor	mei	2016,	hierna	zullen	de	modules	gefinaliseerd	worden.	
Een	piloot	handleiding	voor	de	groepsleider	en	een	piloot	handleiding	voor	deelnemers	werden	ontwikkeld.	
	

Zelfhulpgroepen	voor	SAM	die	leven	met	hiv/aids		
Het	HIV-SAM	Project	begeleidt	sinds	 jaren	twee	zelfhulpgroepen	voor	sub-Saharaans-Afrikaanse	Migranten	
die	leven	met	hiv/aids,	meer	specifiek	één	Franstalige	groep,	Muungano,	en	één	Engelstalige	groep,	Munno	
Mukabi.		Vanwege	de	kleine	aantallen	Engelstalige	leden	is	Munno	Mukabi	in	feite	geïntegreerd	in	Muugano.		
De	groep	kan	worden	beschouwd	als	een	modelinterventie	voor	het	verbeteren	van	de	levenskwaliteit	van	
hiv-positieve	 SAM-patiënten.	 De	 doelstellingen	 Muungani/	 Munno	 Mukabi	 kunnen	 als	 volgt	 worden	
samengevat:	
	
1. Hiv-patiënten	uit	hun	 isolement	helpen	door	een	ontmoetingsruimte	 te	scheppen	waar	ervaringen	

kunnen	uitgewisseld	worden.		
2. Hiv-patiënten	helpen	bij	het	oplossen	van	hun	dagelijkse	problemen	door	psychologische	en	sociale	

ondersteuning	te	bieden.		
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3. Informatie	aanbieden	over	hiv/aids	en	andere	 soa’s	om	secundaire	 infecties	 te	voorkomen	en	hiv-
patiënten	te	helpen	bij	therapietrouw	wanneer	ze	in	behandeling	zijn.		

4. Ondersteunen	van	de	patiëntengroepen	voor	het	bereiken	van	een	grotere	autonomie		
	

Toetreding	tot	de	groepen	gebeurt	op	eigen	initiatief,	na	een	intakegesprek	en	het	verkrijgen	van	uitleg	over	
het	 doel	 en	 het	 functioneren	 van	 de	 groep.	 De	 belangrijkste	waarde	 die	 tijdens	 dit	 gesprek	meegegeven	
wordt,	 is	 deze	 van	 de	 vertrouwelijkheid.	 Leden	 moeten	 zich	 ervan	 vergewissen	 dat	 alles	 wat	 besproken	
wordt	tijdens	de	bijeenkomsten	binnen	de	groep	blijft	en	niet	naar	buiten	mag	worden	gebracht.	Binnen	de	
werking	van	de	groepen	staan	volgende	elementen	centraal:	
	
1. Ervaringsuitwisseling	met	lotgenoten	binnen	een	beschermde,	professioneel	begeleide	sfeer.		
2. Professionele	psychologische-	en	emotionele	steun	in	een	groepssetting.		
3. Doorgeven	 en	 verbeteren	 van	 kennis	 van	 hiv/aids	met	 als	 doel	 de	 zelfzorg	 van	 de	 deelnemers	 te	

verhogen.		
4. Hiv-positieve	patiënten	opleiden	tot	getuigen	die	 in	het	openbaar	voor	hun	hiv-status	opkomen	en	

daardoor	 een	 preventiebijdrage	 kunnen	 leveren	 (‘positieve	 preventie’	 )	 bijvoorbeeld	 op	 festivals,	
culturele,	sociale	en	politieke	evenementen.		

5. Aanbieden	 en	 organiseren	 van	 recreatieve	 groepsactiviteiten	 om	 de	 sociale	 cohesie	 van	 de	
supportgroep	 te	verbeteren,	maar	ook	om	de	groepsleden	uit	hun	 isolement,	 ten	gevolge	van	het	
hiv-stigma,	te	halen	en	het	stigma	op	groepsniveau	te	reduceren.		

	
De	 patiëntengroepen	 komen	 elke	 maand	 samen.	 Soms	 zijn	 dit	 recreatieve	 bijeenkomsten	 maar	 ook	
thematische	 (zie	 tabel	 2	 in	 deel	 2).	 Voor	 de	 thematische	 bijeenkomsten	 beslissen	 de	 leden	 zelf	 welke	
thema’s	er	besproken	zullen	worden.	Zo	wordt	 ingespeeld	op	de	cognitieve,	psychologische	en	emotionele	
noden	 van	 de	 leden.	 Net	 als	 vorige	 jaren	 werd	 op	 2-4	 oktober	 2015	 in	 samenwerking	 met	 Sensoa	 een	
patiënten	weekend	georganiseerd	waar	17	patiënten	aan	deel	namen.		
	
Zelfhulpgroep	Muungano	wordt	een	vzw	
Een	 belangrijke	mijlpaal	 in	 de	 samenwerking	met	 de	 patiëntengroep	 in	 2015	 	was	 het	 verhogen	 van	 hun	
autonomie.	 De	 patiëntengroep	 was	 al	 enkele	 tijd	 bezig	 om	 meer	 zelfstandigheid	 als	 patiëntengroep	 te	
bereiken.	 Dit	 werd	 door	 het	 HIV-SAM	 project	 aangestuurd	 en	 de	 groep	 werd	 in	 deze	 pogingen	 erg	
ondersteunt.	Een	van	de	uitdagingen	die	de	effectieve	autonomie	in	de	weg	stond,	was	het	ontbreken	van	
een	leidersteam	dat	bereid	was	om	de	groep	te	sturen.	Dit	was	gelinkt	aan	een	mogelijk	risico	om	bekend	te	
worden	als	mensen	die	met	hiv	leven.	In	2015	werd	de	discussie	terug	opgenomen	en	deze	keer	met	succes.	
Het	HIV-SAM	Project	heeft	meer	tijd	in	coaching	geïnvesteerd	en	heeft	de	groep	verzekerd	dat	het	HIV-SAM	
Project	hun	belangrijkste	partner	 zou	blijven	en	hen	dezelfde	 steun	 zal	bieden	als	daarvoor.	Maar	de	 vzw	
Muungano	 zal	 haar	 activiteiten	 vrij	 kunnen	 organiseren	 en	 zal	 ook	 op	 eigen	 initiatief	 fondsen	 kunnen	
aanwerven	 voor	 de	 werking.	 De	 oprichting	 van	 de	 vzw	 werd	 ingediend	 en	 in	 februari	 2016	 werd	 dit	
goedgekeurd.	

	

Vertegenwoordiging	in	de	Positieve	Raad	van	SAM	die	met	hiv	leven		
In	 2015	 werd	 een	 lid	 van	 Muungano	 verkozen	 om	 SAM	 die	 in	 Vlaanderen	 met	 hiv	 leven	 te	
vertegenwoordigen	in	de	nationale	Positieve	Raad.	Dit	ligt	in	de	lijn	van	de	aanbeveling	van	het	nationale	hiv	
plan	 (actie	 55).	 Het	mandaat	moet	 ervoor	 zorgen	 dat	mensen	 die	met	 hiv	 leven	 een	 beslissende	 invloed	
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hebben	in	de	uitvoering	van	het	hiv	plan	met	betrekking	tot	preventie,	screening,	zorg	en	het	verbeteren	van	
de	levenskwaliteit	van	mensen	die	met	hiv	leven.	
	

Mark	de	Punt	Award	
Op	1	 februari	2015	vond	de	15e	editie	van	het	Antwerps	Diner	plaats	met	het	doel	 fondsen	 in	 te	zamelen	
voor	 hiv-preventie	 en	 onderzoek.	 Het	 ingezamelde	 geld	 gaat	 naar	 Sensoa,	 het	 Instituut	 voor	 Tropische	
Geneeskunde	en	Tomorrow4isibani	van	Zuid-	Afrika.		
Tijdens	het	diner	werd	ook	de	 “Marc	De	Punt	Award	 “gegeven	aan	een	 zelfhulp	project	dat	 rond	hiv/aids	
werkt.	In	2015	had	Muungano,	de	patiëntengroep	van	sub-Saharaans-Afrikaanse	mensen	die	met	hiv	leven,	
geleid	door	het	HIV-SAM	Project,	de	eer	om	de	Marc	De	Punt	Award	ter	waarde	van	5.000	euro	te	mogen	
ontvangen.		
Het	geld	zal	aan	volgende	doeleinden	besteed	worden:		

• capaciteitsontwikkeling	 van	 de	 leiders	 van	Muungano,	 onder	 andere:	 Opleidingen	 voor	 de	 leiders	
van	 Muungano	 in	 verscheidene	 organisatorische	 vaardigheden;	 opleiden	 van	 vrijwilligers	 in	 het	
verzorgen	lotgenotencontact;		

• de	 duurzaamheid	 van	 de	 groep	 bestendigen,	 in	 het	 bijzonder:	 het	 lanceren	 van	 activiteiten	 van	
fondswerving	zoals	diners	om	de	fondsen	van	de	groep	op	peil	te	houden;	

• ondersteunen	van	vrijwilligersactiviteiten	voor	de	 leden:	 tussenkomst	 in	de	kosten	voor	 leden	van	
Muungano	die	vrijwillig	meewerken	aan	outreach	activiteiten	zoals	het	verzorgen	van	getuigenissen;	
vergoeding	van	transportkosten.	Aangezien	de	meeste	patiënten	economisch	kwetsbaar	zijn,	zal	een	
deel	van	het	geld	gebruikt	worden	om	tussen	te	komen	in	de	transportkosten	van	de	vrijwilligers	die	
andere	patiënten	bezoeken	en	ondersteunen.	

	

Samenwerking	met	I-Propeller	omtrent	het	project	“Together	we	understand	2.0”	
I-propeller/Oksigen	 Lab,	 een	 start-	 en	 onderzoekcentrum	 voor	 sociaal	 ondernemerschap	 in	 Brussel	
gevestigd,	 heeft	 ons	 in	 het	 najaar	 van	 2015	 gecontacteerd	 om	 deel	 te	 nemen	 aan	 een	 vervolgproject	 op	
“Together	 We	 Understand“	 (TWU).	 Dit	 initiatief	 werd	 gesponsord	 wordt	 door	 ViiV	 Health	 care	 en	 wil	
seropositieve	 Afrikaanse	 vrouwen	 ondersteunen,	 omdat	 zij	 beschouwd	 worden	 als	 de	 meest	 kwetsbare	
groep	van	hiv	patiënten	in	België.	In	2014	heeft	i-propeller	visuele	communicatietools	voor	hiv	bewustzijn	en	
-preventie	 ontwikkeld	 voor	 deze	 doelgroep	 in	 samenwerking	 drie	 Brusselse	 hiv-hulporganisaties	 uit	 de	
Afrikaanse	 gemeenschappen.	Met	 behulp	 van	 co-creatie	 technieken,	werden	 een	 brochure	 en	 een	 poster	
ontwikkeld	die	uitleggen	wat	hiv	is,	wat	de	gevolgen	ervan	voor	het	lichaam	zijn,	hoe	hiv-medicatie	werkt	en	
wat	 het	 belang	 is	 van	 therapietrouw.	Deze	 sterk	 visuele	 tools	werden	naar	 tien	 talen	 vertaald	 en	 kunnen	
gratis	gedownload	worden	op:	http://together-we-understand.oksigenlab.eu/	
I-propeller	wil	zijn	project	uitbreiden	naar	Vlaanderen	(TWU	2.0).	In	een	reeks	vergaderingen	(zie	Tabel	12:	
Netwerking)	bespraken	we	mogelijke	manieren	om	samen	te	werken	voor	de	verdere	uitbreiding	van	het	co-
creatie	 project	 in	 Vlaanderen,	 in	 samenwerking	 met	 de	 patiëntengroepen	 Muungano/Munno	 Mukabi	
mogelijk	te	maken.	Dit	ligt	ook	in	de	lijn	van	een	“empowerment”	van	SAM	die	met	hiv	leven,	een	van	onze	
kerndoelen.	 TWU	 2.0	 in	 Vlaanderen	 zal	 waarschijnlijk	 de	 nadruk	 leggen	 op	 therapietrouw,	 maar	 dat	 zal	
afhangen	 van	de	 input	 van	 de	 patiënten	 zelf	 gezien	 de	 gehanteerde	 participatieve	 aanpak.	 Een	 dergelijke	
activiteit	 zou	de	patiëntengroep	kunnen	ondersteunen	 in	hun	verworven	autonomie.	Het	Hiv-SAM	project	
zal	 echter	 enkel	 meewerken	 aan	 dit	 project,	 indien	 extra	 fondsen	 verzekerd	 kunnen	 worden	 die	 ons	
ondersteunen	in	de	bijkomende	werklast.	Het	project	is	voorzien	om	in	het	begin	van	de	zomer	van	2016	van	
start	te	gaan.	
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Individuele	patiëntencontacten		
Cultuursensitieve	 counseling	 (CSC)	 voor	 SAM	 door	 een	 counselor	 van	 Afrikaanse	 achtergrond	 (d.w.z.	 de	
medewerker	 positieve	 preventie)	 gebeurt	 met	 betrekking	 tot	 nieuwe	 begeleidingen,	 het	 opvolgen	 van	
bestaande	 begeleidingen	 of	 het	 stellen	 van	 een	 indicatie	 en	 doorverwijzing	 naar	 de	 patiëntengroepen.	 In	
2015	 verzorgde	 het	 HIV-SAM	 Project	 136	 zulke	 consulten.	 Meestal	 worden	 gevallen	 voor	 nieuwe	
begeleidingen	 door	 het	 ARC	 doorverwezen.	 De	 meeste	 patiënten	 worden	 gezien	 voor	 een	 meervoudige	
problematiek,	dit	wil	zeggen	psychologische	of	psychiatrische	problemen	verbonden	aan	hiv/aids	tegen	een	
achtergrond	van	sociale	problematiek,	 financiële	problemen,	problematische	 regularisatie	en	 traumatische	
migratie-ervaringen	 (zie	 tabel	 3	 in	 deel	 2).	 Net	 als	 in	 2014	 is	 het	 hoge	 aantal	 patiënten	 met	 migratie	
gerelateerde	 problemen	 opvallend	 in	 2015.	 Velen	 hadden	 angst	 voor	 een	 negatief	 antwoord	 op	 hun	
asielaanvraag	en	voor	 repatriëring.	Meer	dan	andere	 jaren	zagen	we	patiënten	hun	papieren,	en	daarmee	
verbonden	sociale	en	financiële	hulp	verliezen,	met	als	gevolg	ook	een	moeilijkere	toegang	tot	medicijnen.	
Deze	problematiek	vroeg	om	extra	psychologische	begeleiding	en	nauwe	samenwerking	met	het	ARC,	vooral	
om	toegang	tot	medicatie	doorheen	het	proces	te	verzekeren.		
	

Adviseren	van	ARC-medewerkers	omtrent	cultuursensitieve	zorg	voor	SAM	die	
leven	met	hiv		
De	 cultuursensitieve	 psychosociale	 begeleiding	 van	 SAM-patiënten	 (consultaties/counseling)	 verschilt	
naargelang	de	psychosociale	en	gezondheidsproblemen	die	zich	voordoen	en	de	mate	waarin	de	patiënten	
slagen	om	hun	serostatus	te	aanvaarden.	Vooral	 in	het	aanvaarden	van	de	seropositiviteit	kan	het	aanbod	
van	cultuursensitieve	zorg	een	waardevolle	bijdrage	leveren	aan	de	patiënt,	ook	al	kan	de	meervoudige,	vaak	
socio-economische	 en	 juridische	 problematiek	 niet	 altijd	 direct	 opgelost	 worden.	 Samenwerken	 met	 de	
sociaal	verpleegkundigen	van	de	ARC’s	is	dan	ook	bijzonder	belangrijk	om	oplossingen	te	kunnen	aanbieden.	
In	 2015	 werkte	 een	 projectmedewerker	 met	 een	 medische	 achtergrond	 op	 vraag	 van	 het	 ARC	 van	
Antwerpen	rond	verschillende	casussen	samen	met	de	sociaal	verpleegkundigen	om	een	antwoord	te	bieden	
op	cultureel	specifieke	hulpvragen/problematieken	(hoe	een	patiënt	in	ontkenning	benaderen	inzake	slechte	
therapietrouw	voor	de	ARV).	Ook	vanuit	het	ARC	Gent	kregen	we	vragen	omtrent	 informatie	over	toegang	
van	patiënten	van	sub-Saharaans-Afrikaanse	achtergrond	tot	patiëntengroepen.		

5.	Informatie,	documentatie	en	advies		
Kennis	 is	 een	 van	 de	 randvoorwaarden	 om	 een	 gedragsverandering	 of	 een	 verbetering	 op	 gebied	 van	
begeleiding	van	SAM	(die	leven	met	hiv)	te	bereiken.	Het	is	voor	het	HIV-SAM	Project	een	prioriteit	dat	de	
verschillende	doelgroepen	informatie	op	een	cultuursensitieve	manier	aangeboden	wordt.	Zo	investeerden	
we	 de	 voorbije	 jaren	 in	 materialen	 ter	 promotie	 van	 hiv-testen	 en	 -counselen	 en	 materialen	 ter	
ondersteuning	van	positieve	preventie.		
	

Tentoonstelling	Body	Mapping	van	Muungano		in	de	Verbeke	Foundation	
In	2015	bood	de	Verbeke	Foundation	de	kans	om	de	body	maps,	die	tijdens	een	therapeutische	workshop	
gemaakt	werden	door	een	aantal	patiënten	tentoon	te	stellen.	Dit	kreeg	voldoende	aandacht	in	de	pers.	De	
tentoonstelling	liep	tot	eind	maart	2016.		
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“Our	bodies”:	levensgrote	schilderijen	van	mensen	met	hiv	

Levensgrote	 schilderijen	 van	 hun	
eigen	 lichaam,	 gemaakt	 door	 sub-
Saharaans-Afrikaanse	 migranten	 met	
hiv.	 Het	 resultaat	 van	 deze	
kunsttherapie	 is	 de	 komende	 zes	
maanden	 te	 bewonderen	 in	 Kemzeke	
als	 deel	 van	 de	 wintertentoonstelling	
van	de	Verbeke	Foundation	die	op	15	
november	 2015	 wordt	 geopend.	 De	
body	 maps	 zijn	 een	 initiatief	 van	
Arts2be	 en	 het	 Instituut	 voor	
Tropische	Geneeskunde	 in	Antwerpen	
(ITG).		

Facilitator	 en	 kunstenaar	 Xavier	
Verhoest	 van	 Art2be	 begeleidde	 in	
samenwerking	 met	 het	 HIV-SAM	
Project	 van	 het	 ITG	 ten	 tijde	 van	
Wereldaidsdag	 2012	 11	 hiv-positieve	
mensen	met	 een	Afrikaanse	migratie-
achtergrond	 om	 levensgrote	
schilderijen	 van	 hun	 eigen	 lichaam	 te	
maken.	 De	 Verbeke	 foundation	 stelt	
ook	enkele	body	maps	 tentoon	die	 in	
Kenia	 zijn	 gemaakt,	 waar	 Xavier	
Verhoest	gebaseerd	is.		

De	 Keniaanse	 schilderijen	 tonen	 op	
een	 indrukwekkende	 manier	 de	
kwetsbaarheid	 gepaard	 met	 hiv.	 Het	
stigma	 op	 hiv,	 seksuele	 minderheden	
en	 prostitutie,	 maar	 ook	 de	
onzekerheden	en	belastingen	van	een	
leven	met	hiv,	komen	ten	uiting.		

De	 body	 maps	 die	 in	 België	 zijn	
gemaakt	 weerspiegelen	 ook	 de	

dubbele	last	waar	de	makers	mee	kampen;	migrant	zijn	en	leven	met	hiv,	wat	vaak	een	geïsoleerd	leven	betekent.		De	betrokken	
ITG-onderzoekers	die	werken	met	de	Afrikaanse	gemeenschappen	in	Vlaanderen	merkten	hoe	creatieve	kunsttherapie	 inzichten	
kan	bieden	die	belangrijk	zijn	voor	de	hiv-preventie.	Mensen	hervinden	het	vertrouwen	in	zichzelf,	beginnen	zich	open	te	stellen,	
en	durven	openlijk	over	hiv	praten.	Dit	trekt	in	hun	eigen	gemeenschap	aandacht	voor	het	belang	van	hiv-preventie	én	solidariteit	
met	hiv-positieve	mensen.		

“Het	 body	mapping	 nam	me	mee	 naar	 donkere	 plekken	waar	 ik	 normaal	 gesproken	 niet	 zou	 gaan,	maar	 het	 heeft	 ook	 weer	
duidelijk	gemaakt	wie	ik	ben	en	me	sterker	gemaakt,”	aldus	één	van	de	deelnemers.	

Arts2be	 en	 het	 ITG	 waren,	 net	 als	 enkele	 makers	 van	 de	 schilderijen,	 aanwezig	 bij	 de	 opening	 van	 de	 Verbeke-
wintertentoonstelling.	SAM	die	met	hiv	leven,	waaronder	ook	mensen	die	de	body	maps	gemaakt	hadden,	waren	aanwezig	op	de	
opening	van	de	tentoonstelling.	Ze	gaven	met	genoegen	uitleg	aan	de	bezoekers.	Een	van	hen	gaf	een	interview,	samen	met	de	
coördinator	 van	 het	 HIV-SAM	 Project,	 aan	 de	 Gazet	 Van	 Antwerpen	 (p.27,	 van	 16/11/2015)	 en	 de	 Standaard	 (p.	 35,	 van	
16/11/2015)/	Meer	informatie:	http://www.verbekefoundation.com/exhibitions/nu-te-zien/	
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Website	
De	 werking	 van	 het	 HIV-SAM	 Project	 richt	 zich	 op	 verschillende	 doelgroepen,	 de	 SAM-gemeenschappen,	
vrijwillige	 en	 professionele	 intermediairs	 uit	 de	 algemene	 gezondheidszorg,	 de	 hiv-specifieke	 zorg	 en	 de	
welzijnszorg.	Om	de	diverse	groepen	te	informeren	over	het	project,	zijn	objectieven	en	zijn	werking	en	hen	
tevens	te	sensibiliseren	over	seksuele	gezondheid	en	de	preventie	van	hiv/aids,	heeft	het	HIV-SAM	Project	
een	website,	www.hivsam.be	 .	De	vernieuwde	website	ging	online	 in	de	 lente	van	2015,	en	kiest	voor	een	
korte	 introductie	met	 telkens	 een	optimale	doorverwijzing	 voor	meer	 informatie.	 Zo	worden	bijvoorbeeld	
onze	 patiëntengroepen	 kort	 voorgesteld.	 Patiënten,	 professionals	 en	 andere	 geïnteresseerden,	 worden	
aangemoedigd	om	de	HIV-SAM	Project	teammedewerkers	te	contacteren	voor	meer	informatie	op	maat.	In	
2015	werd	onze	website	2.675	zocht	door	2015	unieke	bezoekers,	75	%	van	hen	waren	nieuwe	bezoekers.	
Via	 het	 e-mailadres	 van	 onze	 website	 kregen	 we	 in	 2015	 een	 tiental	 mails	 binnen	 met	 vragen.	 In	 2013	
maakten	we	de	aanzet	om	de	website	grondig	te	reorganiseren.	
	

Het	HIV-SAM	Project	als	adviescentrum	
De	 expertise	 van	 het	 HIV-SAM	 Project	 in	 cultuursensitieve	 hiv-preventie	 voor	 SAM	 wordt	 steeds	 meer	
erkend.	
	

Nationaal	HIV-Plan	
Activiteiten	omtrent	de	implementatie	van	het	nationale	hiv-plan	(zie	RG1,	1.3.	in	deel	2	voor	een	overzicht	
van	de	vergaderingen)	waren	in	2015	minder	talrijk	dan	de	jaren	voordien,	toen	het	plan	ontwikkeld	werd.	In	
2015	 waren	 we	 lid	 van	 het	 monitoring	 comité	 en	 co-vertegenwoordiger	 van	 de	 werkgroep	 primaire	
preventie	 (samen	met	 Sensoa)	 voor	Vlaanderen,	 georganiseerd	 in	werkgroepen	 volgens	de	pijlers	 van	het	
HIV-Plan.	We	hebben	bijgedragen	aan	de	afwerking	van	het	eerste	monitoringrapport,	dat	aan	de	federale	
Minister	van	Volksgezondheid	overhandigd	werd.		
Het	spreekt	van	zelf	dat	vele	acties,	die	in	het	nationale	hiv-plan	ingeschreven	staan,	in	de	loop	van	het	jaar	
2015	geïmplementeerd	werden,	ondanks	de	relatieve	stilte	op	federaal	niveau	omtrent	de	toekomst	van	het	
plan	en	het	ontbreken	van	een	proactieve	ondersteuning	van	het	hiv-plan.	Op	Vlaams	niveau	werden	veel	
activiteiten	met	eigen	projectmiddelen	geïmplementeerd	zoals	 in	dit	 jaarrapport	beschreven.	Het	HIV-SAM	
Project	 zelf	 nam	 deel	 aan	 vergaderingen	 die	 tot	 een	 beter	 kader	 en	 nationale	 richtlijnen	 voor	 hiv	 testen	
moesten	 leiden,	onder	meer	op	 vraag	 van	de	Hoge	Gezondheidsraad.	Dit	 heeft	 geleid	 tot	 een	advies	met	
specifieke	 aanbevelingen	 over	 de	 omstandigheden	 waaronder	 gedecentraliseerde	 en	 gedemedicaliseerde	
screening	 op	 HIV	 in	 België	 zou	 moeten	 worden	 uitgevoerd.	 Meer	 informatie	 onder:	
http://health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@shc/documents/ie2divers/19103882.pdf.	
In	het	kader	van	het	hiv-plan	hebben	we	ook	de	patiëntengroep	Muungano	ondersteund	om	in	de	Positieve	
Raad	 te	 zetelen,	en	zullen	we	de	vertegenwoordiger	blijven	coachen	en	adviseren	voor	deze	activiteit.	Op	
vlak	 van	 belangenbehartiging	 willen	 we	 de	 activiteiten	 omtrent	 het	 verzekeren	 van	 toegang	 tot	
antiretrovirale	 behandeling	 voor	 mensen	 zonder	 papieren,	 waarvan	 velen	 uit	 onze	 doelgroep	 komen,	
vermelden.	De	 versterkte	 uitwisseling	 en	 overleg	met	 andere	 actoren	uit	 het	 veld,	 zeker	met	 collega’s	 en	
organisatie	uit	Brussel	en	Wallonië,	die	ook	door	het	monitoring	comité	gebeurde,	vormde	een	belangrijke	
blijvende	meerwaarde	in	2015.		
	

BREACH	Public	Health	Working	group		
De	BREACH	Public	Health	werkgroep	kwam	in	2015	vier	keer	samen.	Op	 inhoudelijk	vlak	dient	de	BREACH	
Public	Health	voor	de	uitwisseling	van	onderzoeksvoorstellen	en	–resultaten.	Veel	tijd	werd	in	2015	besteed	
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aan	de	voorbereiding	van	het	BREACH	symposium	dat	op	27	november	op	het	 ITG	doorging.	Het	HIV-SAM	
Project	heeft	mede	het	programma	georganiseerd,	vooral	op	valk	van	preventie	en	sociaalwetenschappelijk	
onderzoek.		

Europees	project	Euro	HIV	EDAT	
Dit	project	heeft	 tot	doel	de	vroegtijdige	hiv-diagnose	en	behandeling	bij	 kwetsbare	groepen	 in	Europa	 te	
verbeteren.	 Het	 project	 wordt	 gecoördineerd	 door	 CEEISCAT	 (Centre	 for	 Epidemiological	 Studies	 on	
HIV/AIDS	and	STIs	of	Catalonia)	in	het	kader	van	een	Europees	Public	Health	Project.	In	dit	project	staat	het	
gedemedicaliseerd	 outreach	 hiv-testen	 in	 gemeenschapssettings	 centraal	 naast	 het	 verbeteren	 van	 de	
toegang	tot	zorg.	Het	ITG	(met	name	Helpcenter-ITG	en	de	hiv/soa	kliniek)	coördineert	werkpakket	9	(of	het	
WP	 “Knowledge,	 attitudes,	 practices/behaviour	 survey	 and	pilot	 intervention	on	 innovative	 strategies	 and	
interventions	 in	 relation	 to	 Hiv-testing”).	 Werkpakket	 8	 van	 EURO-HIV-EDAT	 richt	 zich	 specifiek	 op	 de	
barrières	 rond	 hiv-testen	 bij	 migranten	 (“Rapid	 assessment	 on	 access	 to	 Hiv-testen	 and	 care	 for	migrant	
populations	in	Europe”).	Het	HIV-SAM	Project	werd	door	de	Franse	hiv-organisatie	“AIDES”	als	partner	voor	
deze	 module	 gevraagd.	 Er	 wordt	 een	 “rapid	 assessment”	 methodologie	 gebruikt	 om	 de	 barrières	 van	
migranten	ten	opzichte	van	hiv-testen	en	zorg	in	kaart	te	brengen	en	oplossingen	te	ontwikkelen.	De	eerste	
stap	was	het	verzamelen	van	nationale	data	over	de	doelgroep	en	de	context	waarin	hiv-testen	plaats	vindt	
in	de	verschillende	landen.	Op	basis	hiervan	werd	in	juni	2015	een	nationaal	rapport	over	migratie	en	hiv	in	
de	 zeven	 Europese	 landen	 (België,	 Denemarken,	 Duitsland,	 Portugal,	 Spanje	 &	 Slovenië)	 gemaakt.	 Het	
nationaal	 rapport	 omvat	 informatie	 over	 migratie	 en	 hiv,	 de	 toegang	 en	 de	 barrières	 voor	 hiv-testen	 in	
gemeenschapssettings	van	vrijwillig	counselen	en	testen	en	de	klassieke	gezondheidszorg	bij	de	belangrijkste	
betrokken	migrantenpopulaties.	Dit	rapport	kan	geconsulteerd	worden	op	https://eurohivedat.eu/	
Het	nationaal	rapport	 leverde	ook	de	gegevens	die	gebruikt	werden	om	een	protocol	voor	de	kwalitatieve	
studie	 te	 ontwikkelen.	 Deze	 heeft	 tot	 doel	 de	 toegang	 tot	 hiv-testen	 en	 de	 koppeling	 naar	 zorg	 voor	
migrantenpopulaties	in	Europa	vast	te	stellen,	met	een	grote	nadruk	op	gemeenschapsgebaseerde	vrijwillige	
counseling-	en	testcentra	voor	hiv	en	andere	seksueel	overdraagbare	infecties.		
	

Bijkomende	adviesvragen	
Naast	de	deelname	aan	de	BREACH	Public	Health	Working	Group	en	het	Euro	HIV	EDAT	Project	werd	het	
HIV-SAM	Project	in	2015	nog	verschillende	malen	geconsulteerd	als	adviescentrum	door	andere	organisaties	
(zie	tabel	12	in	deel	2).	Zo	gaven	we	bijvoorbeeld	advies	aan	de	provincie	Oost-Vlaanderen	over	het	opzetten	
van	 versterkte	 preventienetwerken	 in	 deze	 Vlaamse	 provincie.	 Het	 WIV	 vroeg	 ons	 advies	 omtrent	 het	
verzamelen	van	gedragsindicatoren	 in	het	kader	van	de	nationale	hiv-cohorte	en	het	harmoniseren	van	de	
vragenlijsten	 van	 de	 laagdrempelige	 hiv-testcentra	 (zoals	 Helpcenter	 ITG,	 Elisa	 Center	 en	 het	 centrum	 in	
Luik).	 Voor	 Sensoa	 gaven	 we	 input	 in	 de	 voorbereiding	 van	 hun	 beleidsplan.	 Voor	 het	 project	 “Zanzu”	
zetelden	 we	 zowel	 in	 de	 internationale	 adviesraad	 (gecoördineerd	 door	 de	 Duitse	 Bundeszentrale	 für	
gesundheitliche	 Aufklärung)	 als	 in	 de	 Vlaamse	 adviesgroep	 (gecoördineerd	 door	 Sensoa,	 zie	 ook:	
www.zanzu.be).	Het	HIV-SAM	Project	 is	ook	 lid	van	de	CEMIS-adviesraad	 (van	de	Universiteit	Antwerpen).	
Op	 internationaal	 vlak	 werden	 we	 door	 ECDC	 uitgenodigd	 om	 aan	 een	 experten	 vergadering	 omtrent	
jongeren	en	seksualiteit	deel	te	nemen.	
Bovendien	 gaven	we	meerdere	 lezingen	 en	 presentaties	 van	 eigen	 onderzoeksresultaten	 bij	 verschillende	
conferenties	en	bijeenkomsten	(zie	tabel	12).		
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6. Netwerking		
Participatief	 werken	 is	 belangrijk	 voor	 het	 HIV-SAM	 Project	 om	 de	 samenwerking	 met	 de	 verschillende	
stakeholders	van	het	project	goed	te	late	verlopen.	In	2015	versterkten	we	onze	inspanningen	om	de	SAM-
gemeenschappen	zelf	zowel	bij	de	ontwikkeling	als	bij	de	implementatie	van	onze	activiteiten	te	betrekken.	
Daarnaast	 hebben	 we	 voor	 onze	 activiteiten	 in	 de	 verschillende	 werkvelden	 samenwerkingen	 met	
professionele	 organisaties	 opgebouwd.	 Zo	 hebben	we	 een	 duurzaam	 partnerschap	met	 PINA	 opgebouwd	
voor	de	lessen	seksuele	gezondheid	bij	nieuwkomers	en	de	groepscounseling	en	hiv-testen	(zie	punt	3).	Voor	
de	promotie	van	vrijwillig	hiv-testen	en	counselen	en	het	Swab2know	Project	werkten	we	nauw	samen	met	
Helpcenter-ITG	 (punt	 3).	 Voor	 de	 promotie	 van	 proactief	 hiv-testen	 en	 counselen	 in	 de	 huisartsenpraktijk	
werkten	we	samen	met	het	Centrum	voor	Huisartsengeneeskunde	van	de	Universiteit	Antwerpen	(punt	3).		
Ten	slotte	werken	we	nauw	samen	met	Sensoa,	het	expertisecentrum	voor	seksuele	gezondheid.	Om	SAM	
die	leven	met	hiv	de	beste	psychosociale	zorg	te	geven	en	om	de	workshop	cultuursensitieve	zorg	voor	SAM	
die	 leven	met	hiv	 te	ontwikkelen,	wordt	 samengewerkt	met	de	afdeling	 ‘Positief’	 van	Sensoa.	We	houden	
ook	een	jaarlijks	overleg-	en	uitwisselingsmoment	met	Gh@pro	en	Pasop.	

Besluit		
	
2015	was	een	jaar	van	consolidatie	voor	het	HIV-SAM	Project.	Nieuwe	interventies	en	activiteiten	werden	in	
2014	ontwikkeld	en	opgestart	en	konden	in	2015	op	bredere	basis	geïmplementeerd	werden.	De	stijgende	
cijfers	van	primaire	preventieactiviteiten	tonen	dit	aan.	
2015	was	ook	het	voorlaatste	 jaar	van	ons	vijfjaren	beleidsplan.	We	kunnen	 lessen	trekken	uit	de	voorbije	
positieve	 ervaringen	 en	 uitdagingen	 en	 zullen	 op	 basis	 daarvan	 in	 2016	 een	 intense	 periode	 van	 5	 jaar	
werken	binnen	het	beleidsplan	2012-2016	afronden.	Tijd	dus	voor	het	project	team	om	de	eerste	conclusies	
te	trekken	en	zelfkritisch	te	kijken	naar	succesverhalen	en	uitdagingen.	
	
Succesverhalen		
In	2015	 realiseerden	we	een	versterkte	 zichtbaarheid	en	aanwezigheid	 in	de	Afrikaanse	gemeenschappen.	
Eerste	hoogtepunt	in	2015	was	het	versterken	van	de	samenwerking	met	vrijwilligers	(het	voormalige	team	
van	 “community	 researchers”	 van	 de	 TOGETHER	 studie;	 zie	 jaarplan	 2014),	 die	 de	 postercampagne	
voortzetten	 en	 de	 boodschappen	 van	 het	 belang	 van	 condoomgebruik,	 hiv-testen	 en	 van	 stigmareductie,	
evenals	condooms	zelf,		binnen	de	Afrikaanse	gemeenschappen	verspreidden.	De	participatieve	TOGETHER-
campagne	wordt	in	2016	door	een	master	studente	gezondheidsmanagement	van	de	VUB	geëvalueerd.	We	
wachten	de	resultaten	en	aanbevelingen	met	spanning	af	voor	begin	2016.	
	
Een	tweede	hoogtepunt	in	2015	was	zonder	meer	de	kans	om	de	body	maps,	die	al	enkel	jaren	geleden	met	
de	 patiëntengroep	Muungano	 in	 een	 kunst	 therapeutische	 workshop	 geschilderd	 werden,	 in	 de	 Verbeke	
Foundation	tentoon	te	stellen.	Dit	heeft	de	aandacht	omtrent	hiv	en	ook	de	bekendheid	van	het	HIV-SAM	
Project	 verhoogd,	 gezien	de	media	aandacht	die	er	 rond	Wereld	Aids	Dag	2015	voor	deze	 tentoonstelling	
was.		
	
Het	 valt	 ook	 op	 dat	 het	 HIV-SAM	 Project	 steeds	 meer	 aanvragen	 krijgt	 voor	 advies	 op	 verschillende	
domeinen,	zowel	in	Vlaanderen,	op	nationaal	én	op	Europees	vlak.	Dit	is	te	danken	aan	onze	expertise,	die	
gebaseerd	is	op	een	combinatie	van	degelijk	wetenschappelijk	(in	eerste	 instantie	operationeel	onderzoek)	
en	de	grote	terreinervaringen	door	onze	directe	toegang	tot	de	Afrikaanse	gemeenschappen.	We	mogen	ook	
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fier	 zijn	 op	 het	 feit	 dat	 we	 binnen	 de	 Afrikaans	 gemeenschappen	 een	 grote	 geloofwaardigheid	 genieten.	
Door	de	vele	internationale	contacten	die	we	hebben,	kunnen	we	goed	vergelijken	en	weten	dat	dit	niet	van	
zelf	sprekend	is.		
	
Uitdagingen	
Deze	directe	 toegang	 tot	de	heterogene	Afrikaanse	gemeenschappen	en	doelgroepen,	maakt	dat	het	HIV-
SAM	Project	een	unieke	positie	binnen	het	Vlaamse	preventielandschap	heeft,	maar	dit	brengt	ook	enkele	
uitdagingen	 met	 zich	 mee.	 Dit	 gaat	 bijvoorbeeld	 over	 maatschappelijke	 uitdagingen	 omtrent	 socio-
economische	 kwetsbaarheid;	 dubbele	 discriminatie	 gerelateerd	 aan	 een	migratieachtergrond	 én	 hiv.	Deze	
beïnvloeden,	 als	bijna	 constante	determinanten,	het	preventiegedrag	 van	Afrikaanse	migranten	en	maken	
dat	ze	weinig	“agency”	hebben	om	zich	preventief	te	gedragen,	zeker	op	vlak	van	seksuele	gezondheid.		
	
Ook	in	2015	werden	we	dus	met	vele	uitdagingen	geconfronteerd,	die	we	als	volgt	kunnen	samenvatten:		
	

• Epidemiologische	ontwikkelingen	
De	nieuw	gerapporteerde	hiv-cijfers	bij	SAM	zijn	in	2015	wel	vrij	spectaculair	gedaald,	maar	kennen	
we	de	echte	reden	hiervan?	We	weten	niet	precies	waarom,	maar	we	kunnen	aannemen	dat	het	ook	
met	een	verstrengd	migratiebeleid	te	maken	heeft.	Steeds	minder	migranten	bereiken	België,	steeds	
meer	 mensen	 zonder	 papieren	 worden	 teruggestuurd	 naar	 hun	 thuislanden,	 ook	 al	 werd	
aangetoond	 dat	 hun	 toegang	 tot	 medicatie	 niet	 altijd	 verzekerd	 is	 (zie:	
http://www.medimmigrant.be/uploads/Publicaties/Witboek%209ter%20NL.pdfwitboek).	 Ook	 al	
spreekt	het	nationale	hiv	plan	van	het	 recht	op	 toegang	 tot	medicatie,	onafhankelijk	 van	 iemands	
verblijfsstatus,	de	praktijk	 ziet	er	vaak	anders	uit.	De	belangenbehartiging	omtrent	de	 rechten	van	
mensen	 zonder	papieren,	die	 tot	de	meest	 kwetsbare	groepen	horen,	moet	daarom	een	prioriteit	
voor	ons	in	de	toekomst	zijn.	Uit	eigen	onderzoek	bleek	alvast	in	2014,	dat	de	prevalentiecijfers	in	de	
SAM-doelgroep	hoog	zijn,	ze	spiegelen	de	Afrikaanse	epidemie	weer.	Toch	weten	we	van	Belgisch	en	
Europees	 onderzoek	 dat	 er	 een	 grotere	 groep	 dan	 voordien	 gedacht	 hiv	 in	 de	 Europese	 context	
oploopt.	Primaire	preventie	zal	daarom	in	de	toekomst	erg	belangrijk	blijven.		
	

• Samenwerken	met	de	SAM	gemeenschappen	
Ondanks	deze	noden,	blijft	het	een	uitdaging	binnen	de	SAM-gemeenschappen	voldoende	draagvlak	
te	 creëren	voor	effectieve	gezondheidspromotie	en	hiv-preventie.	De	dagelijkse	noden	 zijn	groter,	
andere	prioriteiten	belangrijker.	Om	het	draagvlak	te	vergroten,	werken	we	met	intermediairs	uit	de	
gemeenschappen,	 zo	 werd	 onder	 meer	 het	 systeem	 van	 de	 sleutelorganisaties	 bedacht.	 In	 2015	
stonden	er	op	dit	vlak	specifieke	uitdagingen	te	wachten.	We	moeten	zelfkritisch	toegeven	dat	we	
op	dit	vlak	niet	zo	veel	vooruitgang	boekten	als	verwacht.	

	
• Kwaliteitszekering	en	–bevordering	van	hiv	preventie	

Dit	 is	 de	 aanleiding	 om	 in	 2016	 een	 “zelf-evaluatie”	 te	 doen	 met	 bijzondere	 klemtoon	 op	 de	
samenwerking	 met	 onze	 stakeholders.	 We	 plannen	 dit	 door	 gebruik	 te	 maken	 van	 een	 “quality	
improvement	tool”,	 	specifiek	ontwikkeld	 in	het	kader	van	een	Europees	Public	Health	project.	We	
hopen	 hieruit	 veel	 te	 leren	 om	 onze	 eigen	 werking	 en	 de	 samenwerking	 met	 de	
gemeenschapsorganisaties	te	kunnen	verbeteren.		
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• Stigma	als	een	barrière	voor	hiv	preventie	
We	 stellen	 ook	 vast	 dat	 er	 een	 hiv-gerelateerd	 stigma	 en	 barrière	 is	 voor	 elke	 vorm	 van	 hiv-
preventie.	Toch	kunnen	we	moeilijk	vatten	wat	de	determinanten	van	het	verhoogde	stigma	 in	de	
Afrikaanse	 gemeenschappen	 zijn	 en	wat	 de	 impact	 ervan	 is	 op	 zowel	 de	 gemeenschappen,	 als	 op	
mensen	 die	 met	 hiv	 leven.	 Daarom	 hebben	 we	 in	 2015	 een	 studieprotocol	 ontwikkeld	 voor	 een	
kwalitatieve	exploratie	van	wat	stigma	binnen	de	Afrikaanse	gemeenschap	betekent.	We	hopen	dat	
dit	 de	 wetenschappelijke	 onderbouwing	 van	 toekomstige	 stigmareductie-interventies	 zal	
verbeteren,	 maar	 ook	 meer	 algemeen	 ertoe	 zal	 bijdragen	 dat	 de	 implementatie	 van	 hiv-	
preventieactiviteiten	beter	aanvaard	wordt.		

	
Een	slotbeschouwing	over	de	huidige	vluchtelingencrisis:	met	honderdduizenden	vluchtelingen	en	migranten	
die	langs	de	Middellandse	zee	of	de	Balkanroute	proberen	het	veilige	Europe	te	bereiken,	zal	in	de	toekomst,	
ongeacht	 de	 origine,	 de	 nood	 aan	 hulp	 en	 steun	 omtrent	 reproductieve	 en	 seksuele	 gezondheid	 en	
bescherming	 tegen	 seksueel	 geweld	 sterk	 toenemen.	 Het	 HIV-SAM	 Project	 heeft	 op	 dit	 vlak	 expertise	
opgebouwd	die	 tot	op	zekere	hoogte	getransfereerd	kan	worden	naar	de	opvang	van	vluchtelingen	 in	ons	
eigen	land,	ook	al	behoren	ze	niet	tot	de	directe	doelgroep	van	ons	project.	
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Gedetailleerde	uitwerking	van	de	projectactiviteiten	voor	het	jaar	2014	

RG	1:	Informatie,	Documentatie,	Advies	

1.1. Informeren	van	de	SAM-doelgroep	over	seksuele	gezondheid,	hiv-	en	soa-preventie	en	de	
bestaande	dienstverlening		

		 Zie	punt	2,	3,	4	en	5	
	

1.2.				Informeren	van	professionele	intermediairs	over	cultuursensitieve	hiv/soa-preventie	en	
zorg	en	de	bestaande	dienstverlening		

Zie	punt	4:	‘Adviseren	van	ARC-medewerkers	omtrent	cultuursensitieve	zorg	voor	SAM	die	leven	met	
hiv’.	Zie	punt	5:	‘Het	HIV-SAM	Project	als	adviescentrum’.	Zie	punt	6	‘Netwerking’	

Tabel	1:	Overzicht	vormingsmomenten	voor	professionele	intermediairs		
Nr.	 Datum	 Activiteit	
1	 28/04/2015	 HAIO	opleiding:	het	“hiv/soa	consult”	

2	
19/11/2015	 Sensoa	Netwerk	Dag	met	kwetsbare	migranten	“workshop:	Praten	over	

seksuele	gezondheid	met	Sub-Saharaans-Afrikaanse	migranten		(12	
deelnemers)	

3	

27/11/2015	 BREACH	symposium:	Presentatie 
“Context	of	HIV	infection	after	migration	among	sub-Saharan	African	
Migrants.	Insights	of	the	Life	History	Study	of	the	TOGETHER	Project”	(Jasna	
Loos)	

	

1.3.								Informeren	van	de	Vlaamse	overheid	en	op	vraag	deelnemen	aan	werkgroepen	en	
vergaderingen		

Op	regelmatige	basis	werd	informeel	overlegd,	maar	er	waren	geen	specfifieke	aanvragen	in	2015.	
Zie	ook	punt	4.3,	tabel	12.	De	vergadering	ter	bespreking	van	het	jaarplan	2015	vond	plaats	op	
21/01/2015.	

1.4.	Informeren	van	de	algemene	bevolking		
• 15/11/2015:	Designers	against	AIDS;	Blog:	“Beauty	without	irony	Our	Bodies”	“HIV	Stories	In	Life	Size	

Paintings	Now	At	Verbeke	Foundation”	
• 16/11/2015:		De	Standaard	(p.35)	“Afrikaanse	migranten	vatten	leven	met	hiv	in	kunst.	Kunst	van	

hiv-patiënten	helpt	bij	preventie”		
• 16/11/2015:	Gazet	van	Antwerpen	(p.	27)	““Door	kunsttherapie	hervinden	mensen	hun	

zelfvertrouwen”	
• 01/12/2015:		De	Morgen	(p.	23)	“Aids	blijft	afzonderlijk”	

	

RG	2:	Methodiek	en	materiaalontwikkeling	

2.1	 Het	wetenschappelijk	onderbouwd	ontwikkelen,	valideren,	optimaliseren	en	
actualiseren	van	concepten,	methodieken	en	werkinstrumenten	

2.1.a.	Cultuursensitieve	workshop	‘omgaan	met	een	hiv-diagnose’	voor	seropositieve	SAM												
Zie	punt	4	‘Cultuursensitieve	workshop	‘omgaan	met	een	hiv-diagnose’	voor	seropositieve	SAM’												
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2.1.b.	HAIO	Pakket:	proactief	hiv-testen	en	counselen	(PATC)	
												Zie	punt	3	‘HAIO	Pakket’:	hiv/soa	consult	

	

RG	3:	Implementatie	en	ondersteuning	van	de	implementatie	

3.1.	Positieve	preventie		

3.1.a.		 Patiëntengroepen			
												 	Zie	punt	4:	‘Zelfhulpgroepen	voor	SAM	die	leven	met	hiv/aids’	
	
	Tabel	2:	Overzicht	vergaderingen	Muungano	en	Muuno	Mukabi		
Nr.	 Datum	 Deelnemers	 Onderwerp	vergaderingen	

1	 31/01/2015	 							15	 Nieuwjaar	diner	

2	
28/02/2015	 7	 Autonomie	van	de	Muungano	groep.	Presentatie	“een	vzw,	wat	is	dat?	De	

basisprincipes	van	verenigingen	zonder	winstbejag”	(Charles	Ddungu,	HIV-
SAM	Project)		

3	 07/03/2015	 6	 De	Raad	van	Bestuur	vervolledigen		

4	

18/04/2015	 5	 Voorleggen	van	de	statuten	van	de	vereniging	aan	alle	 leden,	 informatie	
over	 de	 uitwisselingsdag	 van	 Sensoa	 op	 7	 juni	 2015	 (Ilke	 De	 Boel	 van	
Sensoa)	 en	 het	 kiezen	 van	 thema’s	 voor	 de	 vergaderingen	 (Charles	
Ddungu,	HIV-SAM	Project)		

5	

2/05/2015	 7	 Ondertekening	 van	 de	 Muungano-statuten,	 brainstormen	 over	 de	
opleiding	 van	 Trefpunt-training	 over	 patiëntengroepen;	 focus	 groep	
discussie	om	de	steunbehoeften	van	recent	gediagnosticeerde	SAM	vast	
te	stellen	(Charles	Ddungu,	HIV-SAM	Project).		

6	
30/05/2015	 8	 “Le	progrès	dans	les	recherches	sur	le	traitement	du	VIH	–	The	progress	in	

the	 research	 on	 HIV	 treatment	»:	 	 Dr.	 Ludwig	 Apers,	 Instituut	 voor	
Tropische	Geneeskunde		

7	 07/06/2015	 5	 Uitwisselingsdag	 voor	mensen	met	 hiv	 en	 hun	 omgeving,	 georganiseerd	
door	Sensoa		(Ilke	De	Boel,	Sensoa)	

8	 20/06/2015	 14	 Jaarlijkse	zomeruitstap	–	De	Panne		

9	 26/10/2015	 9	 Groepsdiscussie	over	disclosure	van	hiv-status:	welke	vooruitgang	heb	je	
gemaakt?	(	Geleid	door	Ddungu,	HIV-SAM	Project)	

10	

2-4/	
10/2015	

17	 Lotgenotenweekend	 met	 Sensoa	 in	 Blankenberge:	 “Herbeleven	 van	 de	
diagnosis”,	welke	positieve	dingen	heeft	hiv	 in	mijn	 leven	gebracht?	Hoe	
zie	je	de	toekomst	met	hiv,	stigma	en	discriminatie:	wat	kunnen	mensen	
doen	die	met	hiv	leven?	(Patrick		Reyntiens,	Sensoa)	

11	 31/10/2015	 15	 	“	 Oud	 worden	 met	 hiv»:	 	 Dr.	 Eric	 Florence,	 hiv-kliniek,	 Instituut	 voor	
Tropische	Geneeskunde			

12	 15/11/2015	 11	 Tentoonstelling	Body	maps	in	Verbeke	foundation		
13	 28/11/2015	 1	 Registratie	van	Muungano	als	vzw		
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Tabel	3:	Overzicht	individuele	patiëntencontacten		
Nr.	 (32	casussen)	 Aantal	consulten	
	 Psychologische	problemen	 55	
1	 Eenzaamheid	 12	
2	 Nood	aan	een	supportgroep		 10	
3	 Nood	aan	lotgenotencontact	 2	
4	 Angst	voor	stigma	en	discriminatie		 2	

5	 Angst	voor	disclosure	 9	
6	 Depressie	 9	
7	 Suïcidale	gedachten	 1	
8	 Nood	aan	een	gesprek	 6	
9	 Herbeleven	verleden	(nachtmerrie)	 2	
10	 Niet	gespecificeerde	angst	 2	
	 Relatie-/familie	gerelateerde	problemen	 13	

11	 Instabiele	relaties		 2	
12	 Nood	aan	partner	 3	
13	 Nood	aan	familiereünie	 1	
14	 Informatie	over	disclosure		 1	
15	 Ouder-adolescent	conflict	 1	
16	 Angst	voor	alleen	blijven	“kinderen	gaan	in	het	buitenland	wonen”	 2	
17	 Goed	nieuws	“heeft	een	nieuwe	partner,	zwangerschap,	kind	geboren"	 3	
	 Medische	problemen	 8	
18	 Andere	gezondheidsproblemen	zonder	geld	om	de	zorg	te	betalen	 2	
19	 Neveneffecten	van	de	medicatie	 2	
20	 Verstrekken	informatie	over	medicatie	(vanwege	taalbarrière)		 3	
21	 Goed	nieuws	“OCMW	betaalt	medicatie	voor	andere	gezondheidsproblemen”	 1	
	 Financiële	problemen	 11	
	 Nood	aan	werk	 6	
	 Migratiegerelateerde	problemen	 34	
22	 Angst	voor	mogelijk	negatief	antwoord	van	asielaanvraag	 13	
23	 Negatief	antwoord	regularisatieprocedure		 1	
24	 Gebrek	aan	ARV		 6	
25	 Angst	voor	repatriëring	 3	
26	 Verblijfsproblemen	 14	
27	 Repatriëringprocedure	 1	
28	 Informatie	over	advocaten	 1	
29	 Woning	probleem	 1	
30	 Goed	nieuws	“verblijf	verlangen"	 1	
	 Andere	 5	
31	 Heimwee	 1	
32	
32	

Slaapproblemen	 1	
33	 Vergeetachtigheid	 1	
34	 Algemene	vermoeidheid	 1	
35	 Nood	aan	een	normaal	leven	 1	
	 Totaal	 139	
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3.2.	Promotie	hiv-testen	en	counselen		

3.2.a.	Outreach	activiteit:	Laagdrempelig	hiv-testen	en	counselen		
														Zie	punt	3:	‘Swab2know:	laagdrempelig	hiv-testen	in	Afrikaanse	gemeenschapssettings’	
	
Tabel	4:	Overzicht	Swab2know	sessies	in	2015	

Nr.	 Datum	 Organisaties	 Evenement	
Deel-	
nemers		

Speeksel-	
test	

Reactieve	
test	

Verdeelde	
condooms		

Femi-
dom	

1	 27/05/2015	 Acasia	 Avondfeest	 200	 13	 	 1440	 40	

2	
03/7/2015	 Burundese	

Gemeenschap		
Voordelen	van	hiv-
testen		

35	 15	 1	(sterk	
reactief)	

400	 15	

3	
08/08/2015	 Ghana	Welfare	

Association	
Bewustmakingsdag		
Gezondheid	(hiv	en	
borst-	kanker)	

35	 12	 	 576	 20	

4	
26/9/2015	 “Church	of	

Pentecost”	Kiel	
Voordelen	van	Hiv	
testen		

70	 21	 	 	 	

5	
04/09/2015	 Burundese	

Gemeenschap		
Sensibilisatie	van	
jongeren	over	hiv	

30	 5	 1	(licht	
reactief)	

432	 10	

Totaal	 	 	 370	 66	 	 2448	 85	
	

	

3.2.b.	Promotie	van	‘proactief	hiv-testen	en	counselen’	(PATC)		
														Zie	punt	3:	‘Promotie	van	PATC	voor	SAM	bij	artsen’	
															
Tabel	5:	Overzicht	vormingen	rond	PATC	
Nr.	 Datum	 Publiek	 In	samenwerking	met:	 Deelnemers	
1	 28/04/2015	 Huisartsen	in	opleiding	 UZA	 4	
2	 17/12/2015	 Multidisciplinaire	avondcursus		

Soa-Hiv	
ITG	 28	

	

3.3.Stigmareductie,	promotie	van	seksuele	gezondheid	en	primaire	preventie		

3.3.a.	Sleutelorganisaties:	preventief	advies	geven	aan	de	doelgroep	en	hen	informeren	over/leiden	
naar	de	bestaande	hulpverlening		

Zie	 punt	 2:	 ‘hiv-preventienetwerken’,	 ‘hiv-preventie	 sleutelorganisaties’,	 ‘Sensibilisatieactiviteiten	
van	de	sleutelorganisaties	en	de	hiv-preventienetwerken’	
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Tabel	6:	Overzicht	acties	ondernomen	om	de	sleutelorganisaties	te	coachen	
Nr.	 Organisatie	 Datum	 Activiteit	
Provincie	Antwerpen		

1	
Bilenge,	Acasia	&	
Ghana	Welfare	
Association	

18/03/2015	 Feedback	op	het	jaarrapport	van	2014	en	de	planning	van	het	
eerste	semester	van	2015	

2	 Ghana	Welfare	
Association	

13/05/2015	 Regels	voor	de	sleutelorganisaties	(rechten/verplichtingen,	
activiteiten,	betaling):	nieuwe	leider	van	de	organisatie	

3	

06/08/2015	 Regels	voor	de	sleutelorganisaties	(rechten/verplichtingen,	
planning,	rapportering)	

Acasia	 29/03/2015	 Regels	voor	de	sleutelorganisaties	(rechten/verplichtingen,	
activiteiten	betaling)	

Provincie	Oost-Vlaanderen	

1	
Basibomoko,	Edo	
Association,	
Soedanese	
Gemeenschap	&	
Nawe-Samen	

20/03/2015	 Feedback	op	het	jaarrapport	van	2014	en	de	planning	van	het	
eerste	semester	van	2015	

2	 15/4/2015	 Evaluatie	WAD	2014	en	brainstormen	over	WAD	2015	

3	 2/7/2015	 Brainstormen	over	WAD	2015	&	Sensibilisering	film	over	Hiv		

4	 Nawe-Samen	 24/9/2015	 Identificatie	redenen	voor	vertragingen	in	de	rapportering		

	Provincie	Vlaams-Brabant	
1	 	 13/02/2015	 Coaching	rond	rapportering	(format,	activiteiten	&	financiën)	

2	 Misgana	
	

22/04/2015	 Regels	voor	de	sleutelorganisaties	(rechten/verplichtingen,	
activiteiten,	betaling):	

3	 06/05/2015	 Halfjaarlijks	rapport		
4	 07/10/2015	 Mobilisatie	van	andere	SAM	verenigingen	

5	 08/12/2015	 Opleiding	over	het	gebruik	van	formulieren	en	de	formats	voor	
de	rapportering	

	Provincies	Antwerpen,	Oost-Vlaanderen	en	Vlaams	Brabant	samen	

12	 Basibomoko,	
Bilenge,	Acasia,		

20/6/2015	 Evaluatie	van	het	jaarrapport	van	2014	(regels,	formulieren,	
frequentie,	frequente	problemen	en	oplossingen)	

	
	
	
Tabel	7:	Overzicht	planningsvergaderingen	hiv-preventienetwerken	
	N	 HIV-Netwerk	 Datum	 Opkomst	 	Thema	
Antwerpen		

1		 Frans-	en	
Engelstalig		 24/5/2015	 20	 • Evaluatie	van	de	activiteiten	2014	

Planning	activiteiten	2015	
Oost-Vlaanderen	
1	 Frans-	 en	

Engelstalig			
24/4/2015	 12	 • Evaluatie	van	de	activiteiten	2014	

• Planning	activiteiten	2015	

	
	
	
	
	
	



	

30	|	P a g e 	
	

	

	

Tabel	8:	Overzicht	type	activiteiten	ondernomen	door	de	hiv-preventienetwerken	en	de	sleutelorganisaties		

	
Informatie-	
sessie	

Informatie-	
standen	

Evenementen	 Outreach	 Totaal	

Antwerpen	 		 		 		 		 		
• Sleutelorganisaties	 	 16	 26	 46	 88	

• Hiv-netwerk	 2	 	 4	 	 6	

• Individuele	vrijwilligers	 	 12	 	 104	 116	

Oost-Vlaanderen	 	 	 	 	 	
• Sleutelorganisaties	 6	 40	 27	 168	 241	

Vlaams	Brabant	 	 	 	 	 	
• Sleutelorganisaties	 1	 3	 2	 58	 64	

Totaal	 9	 71	 59	 376	 515	
	
Tabel	9:	Overzicht	van	het	verdeelde	preventiemateriaal	naar	type	activiteit		

	Type	activiteiten	 Condooms	 Laat	je	testen	op	
hiv	

Kinder-
wens	

Helpcenter-
ITG	

“HIV	is	
real”	

		 ♂ ♀ Brochure	 Poster	 Folder	 Folder	 		
Planningsvergaderingen	
•         Antwerpen 2.880	 50	 100	 		 		 		 	
•         Oost-Vlaanderen 2.880	 50	 120	 		 		 		 	
Grote	evenementen	 		 		 		 		 		 		 		
•         Antwerpen 10996	 291	 276	 		 		 11	 		
•         Oost-Vlaanderen	 19944	 220	 210	 5	 15	 		 		
•         Vlaams-Brabant 576	 		 		 		 		 		 		
Infostands	 		 		 		 		 		 		 		
•         Antwerpen 5108	 171	 99	 		 5	 		 		
•         Oost-Vlaanderen 3343	 5	 87	 1	 5	 		 		
•         Vlaams-Brabant 288	 		 50	 		 		 		 		
Informatiesessies	 		 		 		 		 		 		 		
•         Antwerpen 		 		 		 		 		 		 		
•         Oost-Vlaanderen 398	 		 		 		 		 		 		
•         Vlaams-Brabant 200	 		 		 		 		 		 		
Outreach	 		 		 		 		 		 		 		
•         Antwerpen 22250	 539	 369	 		 		 24	 		
•         Oost-Vlaanderen 18075	 5	 247	 3	 24	 		 		
•         Vlaams-Brabant 9644	 127	 227	 3	 		 		 		
Groepscounseling	PINA	 576	 22	 12	 		 		 20		 19		
Swab2know		 2448	 85	 		 		 		 		 		
Promotie	van	PATC	bij	artsen	 		 		 24	 		 		 		 		
TOTAAL	 99.606	 1.565	 1821	 12	 49	 55	 19	
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RG	4	Opzetten	en	bevorderen	van	samenwerking	met	relevante	actoren		

4.1.	Samenwerking	met	Helpcenter-ITG	
Zie	punt	3:	‘Groepscounseling	en	hiv-testen’,	‘Promotie	van	laagdrempelig	hiv-test	centrum’	en	
‘Swab2know:	Laagdrempelig	hiv-testen	in	Afrikaanse	gemeenschapssettings’	

	
Tabel	10:	Overzicht	groepscounselingssessies		

Nr.	 Datum	 Deelnemers	 Hiv-	test	

1	 15/04/2015	 8	 0	
2	 16/06/2015	 4	 1	
3	 06/10/2015	 15	 0	

Totaal	 27	 1	
	
	
Tabel	11:	Aantal	consulten	door	SAM	van	Helpcenter-ITG,	per	jaar	

Jaar	 Consultaties	SAM	 Totaal	Hiv-testen	 Nieuwe	Hiv-	
diagnose	

Gekende	Hiv	-
diagnose	

2007	 55	 35	 0	 0	
2008	 94	 73	 1	 0	
2009	 171	 136	 6	 3	
2010	 211	 160	 1	 1	
2011	 256	 188	 0	 1	
2012	 295	 184	 5	 1	
2013	 234	 231	 9	 4	
2014	 259	 259	 6	 4	
2015	 185	 167	 1	(0,60%)	 0	
Totaal	 1575	 1433	 29	(2,02%)	 14	(1.1%)	
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4.2.	Samenwerking	met	Sensoa		
Zie	punt	6:	Netwerking	en	punt	4:	Cultuursensitieve	workshop	‘omgaan	met	een	hiv-diagnose’		
voor	seropositieve	SAM,	zie	tabel	12.	

	

4.3.	Samenwerking	met	andere	relevante	actoren	
														Zie	punt	6:	Netwerking,	zie	tabel	12.	
	
Tabel	12:	Overzicht	van	overlegmomenten	met	andere	organisaties	
Nr
.	

Datum	 Organisatie	
Thema	

1	
14/01	 BREACH	comité	van	toezicht	HIV	plan	

(locatie:	CHU	St.	Pierre)	
Planning	monitoring	rapport	(indicatoren)	en	
overleg	met	FOD	

2	 21/01	 Agentschap	Zorg	en	Gezondheid	 Bespreking	jaarplan	2015	

3	
21/01	 Gh@pro	 Toelichting	resultaten	TOGETHER	Project	en	

bespreking	implicaties	samenwerking	HIV-SAM	
Project	/	Gh@pro	

4	
22/01	 Mama	Bolingo	vzw	&	Stad Antwerpen 	 Samenwerking	omtrent	een	vormingsprogramma	

seksuele	gezondheid	voor	vrouwen	in	Antwerpen		

5	
12/02	 Hoge	Gezondheidsraad	 Advies	over	gedecentraliseerd	en	

gedemedicaliseerd	hiv	screening	

6	
03/03	 Hoge	Gezondheidsraad	 Advies	over	gedecentraliseerd	en	

gedemedicaliseerd	hiv	screening	

7	
17/02	 Sensoa		 Bespreking	beleidsplan	(input	personen	die	met	hiv	

leven)	
8	 23/02	 Sensoa	 Afstemmingsoverleg	HIV-SAM	Project	en	Sensoa	
9	 25/02	 Sensoa	 Adviesgroep	Zanzu	België		
10	 26/02	 Sensoa/	WIV/	HAIO	studenten	KUL	 Adviesgroep	HIV	screening	

11	
10/03	 Bundeszentrale	für	gesundheitliche	

Afklärung	&	Sensoa	
ZANZU	–	vergadering	internationale	adviesraad	
(Keulen)	

12	 26/03	 ARC-ITG	 Afstemming	HAIO	opleiding	
13	 31/03	 Sensoa	 Afstemming	positive	living	
14	 16-17/04	 ECDC	 Expert	meeting	on	HIV/STI	preventie	bij		jongeren	
15	 28/04	 CEMIS	 Adviesraad	

16	

29/04	
01/07	
09/09	
16/12	

BREACH	Werkgroep	Volksgezondheid		 Voorbereiding	BREACH	conferentie	

17	 05/05	 Provincie	Vlaams	Brabant	 Samenwerkingmogelijkheden	
18	 05/05	 Overleg	Verbeke	Foundation	 Voorbereiding	tentoonstelling	bodymapping	
19	 11/06	 Bezoek	Ghana	gezondheid		 ITG,	Stad	Antwerpen,	voorstelling	HIV-SAM	
20	 29/05	 SOAIDS	-Amsterdam	 Uitwisseling	over	workshop	reeks	

21	
15/06	 Sensoa	 Overleg	workshop	module	voor	mensen	met	een	

recente	hiv-diagnose	
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Nr.	 Datum	 Organisatie	 Thema	

22	
2/7/&	
20/8	

Provincie	Oost-Vlaanderen		
dienst	Preventie,	Hulpverlening	en		
Zorg	

Brainstorming	over	netwerk	infomoment	over	hiv	in	
SAM	in	Oost-Vlaanderen	

23	
20/08	 WIV	 Overleg	hiv-cohorte:		harmonisering	van	

indicatoren,	gezondheidsgerelateerde	
levenskwaliteit	

24	 17/09	 Sensoa	 Zanzu	België	adviesraad	
25	 18/09	 Universiteit	Antwerpen/dep.		

sociologie	
Overleg/brainstorming	omtrent	hiv-gerelateerd	
stigma	

26	 28/09	 Dokters	van	de	wereld	 Overleg	rond	hiv	sneltesten	bij	SAM	

27	 07/10	
17/11	
08/12	

i-propeller	 Overleg	“Together	we	understand	2.0”	

28	 22/10	 Vlaams	SOA	overleg	 Deelname	ITG	aan	de	jaarlijkse	conferentie	

29	
12/11	 SOAAIDS	Nederland	 Vlaams-Nederlands	uitwisselingsoverleg	(Sensoa,	

HIV-SAM,	SOA	aids	Nederland)	

30	
19/11	 Netwerkdag	Sensoa	 Officiële	presentatie	“Zanzu”	

HIV-SAM	Project:	organiseerde	zorkshop	over	
spreken	over	seksualiteit	in	SAM-gemeenschappen	

31	 27/11	 BREACH	symposium	 	
32	 1/12	 Provincie	Oost-Vlaanderen			 WAD-	presentatie	van	een	film	over	Hiv	

33	
03/12	 Observatoire	du	Sida	et	des	

Sexualités		
“Les	enjeux	de	la	pénalisation	de	la	transmission	du	
VIH”	

34	 08/12	 WIV	 SOA-seminarie	
35	 09/12	 Sensoa	 Zanzu	lancering	België	
36	 14/12/	 Gh@pro	 Jaarlijks	overlegmoment	
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