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Voorwoord
‘Jullie als Hiv Vereniging doen ontzettend
belangrijk werk!’ Onlangs gaf een vriend mij dit
compliment. Wat bleek, hij had al geruime tijd
terug iemand ontmoet waarmee hij een goede
klik heeft. Echter, er zat deze persoon iets in de
weg, dat voelde hij. Na de nodige aarzelingen
vertelde deze persoon mijn vriend dat hij hiv
heeft, dat bijna niemand dit weet, en dat hij
veel last heeft van schaamte en schuldgevoel.
Lang verhaal kort: mijn vriend wees hem op
onze vereniging, hij heeft contact gezocht
en inmiddels de workshopreeks Positief
Leven gedaan. ‘Hij zit zó veel beter in zijn
vel nu’, vertelde mijn vriend, waarna hij het
compliment herhaalde. Ik glimlachte van oor
tot oor.
Het gaat – ook - goed met de Hiv Vereniging
en dat straalt dit jaarverslag uit. Ik ben
trots en dankbaar dat de plannen vanuit de
bestuurlijke ontwikkeling zijn gerealiseerd
met vernieuwde statuten, een ledenraad
en een uitvoeringsraad. Samen met andere
organisaties werken we aan een Nationale
Hiv Alliantie waarin we gezamenlijke doelen
formuleren om de kwaliteit van leven van
mensen met hiv te verbeteren en onderlinge
kwaliteitsverschillen te verkleinen. Deze
gezamenlijkheid in de vorm van een alliantie is
nieuw en door krachten te bundelen kunnen
we – nog – meer mensen met hiv beter
bereiken en ondersteunen.

NCHIV21, waar hij aan tafel met hivinternisten, -verpleegkundigen en andere
medische experts vertelde over zijn ervaringen
met ‘long acting injectables’. Dit is slechts
één voorbeeld van de inzet en betrokkenheid
van onze vrijwilligers. Al lezend word ik
geïmponeerd door de enorme hoeveelheid
werk die is verzet. Ik weet dat dit een selectie
is; in de praktijk is dit nóg omvangrijker. Ik wens
je plezier bij het lezen over het fundament
van onze vereniging, ons landelijk bureau, de
verschillende regio’s, groepen en producten
en hoop dat je met mij trots bent op wat we in
2021 hebben neergezet.
Dit is mijn laatste voorwoord als jullie
voorzitter, want eind mei treed ik na twee
bestuurstermijnen af. Het was mij een enorme
eer jullie voorzitter te mogen zijn. Met grote
dankbaarheid, respect en vreugde kijk ik terug
op deze mooie, waardevolle periode. Jullie –
vrijwilligers, leden, medewerkers en directeur
Pieter, hebben mij veel gebracht, gegeven en
geleerd.
Hartelijk dank hiervoor, evenals voor het vele
werk in 2021!
Bertus Tempert
voorzitter

2021: het jaar van het twijfelachtige 40-jarige
jubileum van hiv/aids. Er was veel extra
(media)aandacht, waarbij voornamelijk stil
werd gestaan bij de beginjaren en gelukkig
wist men de Hiv Vereniging goed te vinden.
Zo waren medebestuurslid Sander en ik te
gast bij podcast ‘De Eeuw van de Amateur’
naar aanleiding van de veel besproken Britse
tv-serie ‘It’s a Sin’. Wat is er gelukkig veel ten
goede veranderd in veertig jaar. Tegelijkertijd
hebben we last van de verouderde beelden
van (mensen met) hiv. Zichtbaarheid van
mensen met hiv anno nu is een essentieel
middel om hiv verder te normaliseren en de
vereniging zet zich hiervoor onvermoeibaar in.
Onze vrijwilliger Edwin maakte indruk op
het wetenschappelijk, biomedisch congres
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HIV IN NEDERLAND PER 31-12-2020
Mensen met hiv in zorg

21.155
MSM
Overige mannen
Vrouwen

13.332
3.910
3.914

± 1.640
Onbekend met status
± 411
Nieuwe diagnoses 2021

93%

94%

19.925 Virus onderdrukt

* Gecorrigeerde SHM-data

21.027 Op comb. therapie

21.155 In zorg

22.336 Gekoppeld aan zorg

24.000 Hiv-positief

HIV-ZORG CONTINUÜM*

HERKOMST
58%
13%
8%
5%
4%
4%
4%
4%
<1%

Nederland
12.233
Sub-Sahara Afrika
2.657
Zuid-Amerika
1.618
West-Europa
1.094
Europa elders (incl. Centraal-Azië) 887
Caribisch Gebied
947
Zuid- en Zuidoost-Azië
780
Anders
775
Onbekend
96

95%

INFORMATIEVOORZIENING
Contacten Servicepunt

650

VRAGEN PER MAIL

263

VRAGEN PER TELEFOON

245

AANMELDINGEN ACTIVITEITEN
& TRAININGEN

142

217

Resilience and Visibility
Positief Leven
Positive Living
Algemene folder

15
50
30
80

Nieuwsbrieven

16.634

5

3.237

Totaal verstuurd

Nieuwsbrieven

Abonnees

5.400

Website

121.399

Brochures

Ledenblad plus>

21
10
5
6

Positief Leven in gewone taal NL
Positief Leven in gewone taal ENG
Positief Leven in gewone taal FR
Positief Leven in gewone taal SP

Bezoekers

Totaal verstuurd

HappiApp
berichten

Facebook
volgers

Facebook
berichten

Twitter
volgers

Twitter
berichten

LinkedIn
volgers

LinkedIn
berichten

25

1.073

123

802

265

609

427
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ONDERLING CONTACT EN ONDERSTEUNING

59

42

10

3

3

BIJEENKOMSTEN
Bezoekers: 546

PEER-COUNSELING
MATCHES

TRAININGEN
Deelnemers: 92

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERINGEN
Deelnemers: 24

WORKSHOPREEKSEN
Deelnemers: 20

BELANGENBEHARTIGING

220
Cases
Behandeld

JURIDISCH
MEDISCH

130
90

12
Voorlichting

263

32

Bereik

Human
Interest

KENGETALLEN

1.084 LEDEN 30 DONATEURS 143 VRIJWILLIGERS 9 MEDEWERKERS 6,7 FTE
JAARREKENING 2021
Realisatie 2021

Realisatie 2020

€ 849.275

€ 843.009

Subsidie

309.372

305.704

Projectbijdragen

367.738

350.000

Contributie

48.952

49.579

Projectbijdragen farma

99.521

97.242

Overige inkomsten

23.692

40.484

€ 277.453

€ 788.465

Personeelskosten

542.665

520.853

Activiteitskosten

106.125

115.949

Overige kosten

164.748

151.663

RESULTAAT

€ 29.157

€ 54.544

VERMOGEN

€ 454.282

€ 425.125

INKOMSTEN

UITGAVEN
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1: Het fundament van de vereniging
In 2021 heeft de vereniging een aantal
bijzondere veranderingen doorgemaakt.
De plannen vanuit de bestuurlijke
ontwikkeling zijn gerealiseerd, bijzondere
activiteiten zijn (mede) opgezet en
we hebben kennis gemaakt met de
verandertheorie (Theory of Change).
In dit hoofdstuk een korte uitleg.
MIPA-principe binnen de vereniging
versterkt
In 2021 zijn de ledenraad en de uitvoeringsraad
geïmplementeerd binnen de vereniging.
Beide zijn onderdeel van de bestuurlijke
ontwikkeling. Na een online bijeenkomst
met het bestuur en de medewerkers heeft
het communicatieteam een actieplan voor
beide raden opgesteld. Daarin is de opzet
van de raad, het communicatieplan, een
opleidingsplan en de verkiezingen uitgewerkt.
De ledenraad
In de zomer van 2021 hebben we een
wervingscampagne opgezet om mensen
te enthousiasmeren voor de ledenraad.
Deze raad is het hoogste orgaan binnen de
vereniging en wordt gekozen door de leden.
De ledenraad zelf benoemt op haar beurt de

bestuursleden, controleert het bestuur en
stelt de strategische doelen en de jaarlijkse
prioriteiten vast. Nieuwsbrieven, de website en
het verenigingsblad zijn ingezet om iedereen
te informeren. Na deze inspanningen hebben
dertien kandidaten zich gemeld voor de
ledenraad. Vervolgens konden de leden via een
online stemsysteem, met een unieke stemcode,
anoniem hun stem uit brengen. Na de uitslag
van deze verkiezing hebben de leden van de
ledenraad zichzelf voorgesteld. Op dit moment
telt de ledenraad elf mensen.
De uitvoeringsraad
De coördinatoren en vertegenwoordigers van
de groepen, regio’s en producten hebben via
de uitvoeringsraad een duidelijke plek gekregen
binnen de vereniging. De uitvoeringsraad
heeft een directe lijn met de directeur en kan
een zwaarwegend advies uitbrengen aan het
bestuur. Eind oktober heeft de uitvoeringsraad
een training gevolgd, waarin onder andere ieders
rol en verwachtingen zijn besproken. Tevens zijn
er enkele afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over
de manier van besluitvorming. In december werd
een vervolgbijeenkomst georganiseerd met als
onderwerp ‘samenwerking en contacten met
hiv-behandelcentra’.

De ledenraad van l naar r: Cees, Edwin, Alex, Nicole, Jan, Eliane, Joep. Andere leden: Alie, Marga, en de twee Remy’s ontbreken.
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De communitydag Share the Power
Op 14 mei 2022 vindt Share the Power
voor de tweede keer plaats. Dit jaar zijn
daarvoor al verschillende werkzaamheden
verricht. De financiering is geregeld en
we zijn samen met Volle Maan begonnen
met de organisatie. Tijdens verschillende
ambassadeursbijeenkomsten is gebrainstormd
over het programma en de onderwerpen
voor workshops. Eind november waren
het programmaboekje en de website
sharethepower.nl gereed, zodat de promotie
en aanmelding kon starten.

Strategisch plan
De Hiv Vereniging stelt om de drie à vijf jaar
een nieuw strategisch plan op. De periode van
het vorige plan is voorbij en alle activiteiten
die daarin benoemd waren zijn uitgevoerd.
Voor de komende jaren stellen we een nieuw
plan op door gebruik te maken van een
verandertheorie (Theory of Change). Daarin
benoemen we welke veranderingen we
teweeg willen brengen en welke stappen we
daarvoor moeten zetten. In 2021 hebben we
een start gemaakt door met staf en bestuur
de elementen van dit plan te bespreken en in
2022 schrijven we daar een gehele strategie
omheen. We zetten daarbij in op een optimale
kwaliteit van leven voor mensen met hiv, met
de volgende doelstellingen:
•	Steeds meer mensen met hiv leven in
optimale mentale, fysieke en seksuele
gezondheid;
•	Mensen met hiv ervaren steeds minder
barrières;

•	Nieuwe barrières worden voorkomen en
aangepakt;
•	We zorgen ervoor dat mensen met hiv
steeds betekenisvoller betrokken worden bij
alle onderzoeken die hen aangaan.
Nationale Hiv Alliantie
Op initiatief van Aidsfonds hebben we in de
tweede helft van het jaar samen met Stichting
hello gorgeous, Stichting ShivA, Stichting
Mara en Stichting B3Positive een start
gemaakt met het vormen van een strategische
alliantie. Een alliantie waarin we, ook op
basis van de verandertheorie, gezamenlijke
doelstellingen hebben gesteld om ervoor te
zorgen dat de kwaliteit van leven van mensen
met hiv verbetert en dat de onderlinge
kwaliteitsverschillen kleiner worden. Met de
nadruk op betere ondersteuning van mensen
met hiv in maatschappelijk kwetsbare posities.
We hebben de volgende doelstellingen
benoemd:
• Hiv is alom genormaliseerd;
•	Alle mensen met hiv en hun naasten
hebben een steeds optimalere kwaliteit van
leven met hiv. Dit betekent:
•	De verschillen in mogelijkheden en het
ervaren van obstakels door mensen met
hiv nemen af.
•	Een verbetering voor iedereen met hiv.
De Nationale Hiv Alliantie is een dynamisch,
divers, lerend en adequaat gefinancierd
netwerk dat aan deze doelen blijft bijdragen.
Dit wordt verder uitgewerkt in 2022 en
met ingang van de tweede helft van dat
jaar starten we met het uitvoeren van de
activiteiten die we hieraan hebben verbonden.
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Expositie House of Hiv
Samen met Black Queer Archives, Trans
United, IHLA, het Prostitutie Informatie
Centrum en Mainline zijn we met, en op
initiatief van hello gorgeous aan de slag
gegaan om ter gelegenheid van 40 jaar hiv in
Nederland een expositie op te zetten die de
verhalen van 40 jaar community-initiatieven
laat zien. Met een kleine stuurgroep hebben
we gedurende het hele jaar gewerkt aan het
ontwikkelplan om in het najaar van 2022
een expositie op verschillende plekken in
Amsterdam te realiseren. Met de expositie
hebben we de volgende doelstellingen:
•	Het empoweren van hiv-community;
•	Lessen leren over hoe we als gemeenschap
meer inclusief kunnen zijn;
•	Het onzichtbare zichtbaar maken, door het
licht te schijnen op bijzondere verhalen die
nog niet (voldoende) zijn belicht;
•	Een begin maken met het archiveren van
de Nederlandse hiv-geschiedenis.
Het gebouw aan de Eerste Helmersstraat
wordt een van de locaties waar een deel van
de expositie te zien zal zijn.
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Digitaal informeren en nieuwe vormen van
betalen
Eind 2020 en begin 2021 zijn alle leden
benaderd met de vraag of zij voortaan per
e-mail geïnformeerd willen worden. Inmiddels
heeft 59% van alle leden dit toegezegd, bij
nieuwe leden wordt de voorkeur automatisch
op digitaal gezet.
Nadat het secretariaat nieuwe
betaalwijzen heeft geïmplementeerd in
het softwaresysteem AFAS is het voldoen
van de jaarlijkse contributie en betalingen
voor deelname aan activiteiten makkelijker
gemaakt. Ook zijn de abonnementsvormen
aangepast. Zo kunnen we sinds eind 2021
facturen ook via automatische incasso innen.
Voor mensen onder de 30 jaar is er nu een
lidmaatschap met een ‘jongerenkorting’ van
50% beschikbaar. Tot slot kunnen mensen
ook betaling in termijnen instellen voor hun
lidmaatschap.

2: Het landelijk bureau in 2021
Het landelijk bureau heeft als
belangrijkste speerpunten
belangenbehartiging op medische,
maatschappelijke en juridische
onderwerpen en het leveren van
onbevooroordeelde informatie zodat
mensen met hiv een weloverwogen
keuze kunnen maken voor zichzelf. Twee
belangrijke pijlers van de vereniging.
Daarnaast wordt veel ingezet op
voorlichting over hiv en het ondersteunen
en faciliteren van onderling contact
en ondersteuning. Ook worden het hele
jaar door vrijwilligers ondersteund,
bijgeschoold en getraind. In dit
hoofdstuk lees je korte impressies over
de onderwerpen waar we in 2021 vooral
op hebben ingezet. De links verwijzen
naar uitgebreidere informatie op
hivvereniging.nl.
Het coronavirus
In 2021 lag de focus op de coronavaccinatie.
Er zijn acht nieuwsberichten op de website
geplaatst en er is een uitgebreide Q&A met
33 vragen geschreven. Daarnaast hebben we
internationale wetenschappelijke literatuur
doorgenomen, de informatie omgezet in
begrijpelijke taal en via onze website gedeeld.
Speciale aandacht is uitgegaan naar mensen
met hiv zonder een paspoort, BSN of DigiD,
en hoe zij zich kunnen laten vaccineren. In
samenwerking met Stuurgroep Lampion is
(Engelstalige) informatie breed verspreid
onder deze groep, direct betrokkenen
en professionals. Ook hebben we met
onderzoekers gewerkt aan een studie naar de
effectiviteit van de coronavaccins bij mensen
met hiv: de COVIH-studie.

periode meekregen bij de apotheek. Net als
voorgaande jaren is een document gemaakt
waarmee men naar de apotheek kan, wanneer
deze de hiv-medicatie niet voor drie maanden
meegeeft.
VGZ heeft besloten Eviplera niet meer te
vergoeden vanaf 1 juni 2021. In plaats van
één pil Eviplera moest iemand twee generieke
pillen gaan slikken. Voor sommige mensen is
het heel belangrijk om één in plaats van twee
pillen per dag te slikken. De zorgverzekering
mag niet op de stoel van de voorschrijver
gaan zitten. Daarom hebben we samen met
de KNMP (landelijke apothekersvereniging),
de NVHB en de V&VN-VCH bezwaar
gemaakt. VGZ heeft het bezwaar helaas
niet geaccepteerd en stopte de vergoeding
definitief.
Dit was een grote tegenvaller, maar er is direct
actie ondernomen. In gesprek met de NVHB
werd duidelijk dat wanneer een arts ‘medische
noodzaak’ op het recept zet, een apotheker
uiteindelijk het merkmedicijn moet meegeven.
In de praktijk blijkt dit vaak ontzettend veel
gedoe op te leveren. Ter ondersteuning hebben
we een stappenplan medicatiewisseling
gemaakt waarin je gemakkelijk kan zien wat je
kan doen als je niet de medicatie meekrijgt die
je arts heeft voorgeschreven.

Omdat een deel van mensen met hiv een
groter risico loopt om ernstig ziek te worden
door het coronavirus, hebben we in de gaten
gehouden dat mensen met hiv voorrang
kregen voor de vaccinatie. Ook hebben we
bekeken of het nodig was om iedereen met
hiv de eerste boosterprik met voorrang aan te
bieden. Dit bleek niet nodig te zijn.
Verstrekking van hiv-medicatie
Dit jaar bleek de verstrekking van hivmedicatie voor drie maanden nog steeds
een aandachtspunt te zijn. Regelmatig is
actie ondernomen om ervoor te zorgen
dat mensen hun hiv-medicatie voor deze

Stappenplan medicatiewissel
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Patiëntenparticipatie in onderzoek
We hebben meegewerkt aan meerdere studies
naar hiv-genezing die vanuit NL4Cure zijn
opgezet. Veel onderzoeken hebben vertraging
opgelopen wegens de verlegde aandacht naar
corona. Het zal dus nog even duren voordat de
resultaten bekend zijn. We kijken onder andere
uit naar de resultaten van onderzoek waarin
mensen met hiv hun mening geven over
hiv-genezing zodat we informatie daarop af
kunnen stemmen.
Ook hebben we in 2021 als adviseur
opgetreden in verschillende adviesraden,
feedback gegeven op onderzoeksvoorstellen,
presentaties over patiëntparticipatie gegeven
aan onderzoekers (zowel virtueel als fysiek),
en oproepen van verschillende onderzoeken
gedeeld.
Onderzoek naar stigma herhaald
Waar ervaren mensen met hiv stigma?
We werkten samen met onderzoeker Sarah
Stutterheim aan een onderzoek naar
hiv-stigma in nederland. Het vorige onderzoek
naar stigma was in 2007 uitgevoerd, en die
data waren te oud om te gebruiken voor ons
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beleid. Het doel van het onderzoek was om
te kijken of en hoe het stigma in Nederland
veranderd is ten opzichte van tien jaar
geleden. Op veel gebieden was het hivstigma zoals verwacht verminderd, maar
helaas is stigma in de zorg juist toegenomen.
Een overzicht van de uitkomsten van het
onderzoek vind je in deze factsheet.
Onderzoek naar online
informatievoorziening en onderling
contact
Dit jaar zijn de resultaten uitgewerkt van een
onderzoek naar online informatievoorziening
en contact. Aanleiding was het feit dat
door corona steeds meer zaken online
gebeurden en we wilden weten hoe mensen
met hiv en hun naasten dat het liefst zien.
Informatievoorziening via verschillende
kanalen is uitgevraagd. Daaruit bleek dat
onze website en WhatsApp het meest
favoriet zijn, naast nieuwsbrieven en
Facebook. Veruit de meeste deelnemers
gaven aan face-to-facecontact te verkiezen
boven online contact wanneer ze over hiv
willen praten. Bekijk hier de resultaten,
uitgewerkt in een visueel overzicht.

Informatieve publicaties voor
professionals
In 2021 verschenen er twee artikelen van
de Hiv Vereniging in wetenschappelijke
tijdschriften. Een artikel over n=n in het
Nederlands Tijdschrift voor Medische
Microbiologie (NVMM) door voorzitter Bertus
Tempert en belangenbehartiger Medische
Zaken en Zorg Renee Finkenflügel. Daarnaast
verscheen een artikel over 40 jaar hiv in
Nederland in de PiL: het nascholingstijdschrift
voor apothekers. Dit artikel is geschreven
door belangenbehartiger Medische
Zaken en Zorg Renee Finkenflügel en
communicatiemedewerker Tomas Derckx.
Deze publicaties zorgen ervoor dat we (zorg)
professionals in het werkveld informeren, die
we anders niet gauw zouden bereiken en die
vaak wel een update van hiv anno nu nodig
hebben.
Interventie Positief zonder Stempels
Met deze interventie, dit jaar in samenwerking
met het OLVG ontwikkeld, worden
zorgprofessionals in hiv-behandelcentra
gewezen op ‘woorden die pijn kunnen doen’.
Door de bewustwording van het effect van
houding en taal te vergroten, naast actuele
kennisoverdracht over hiv, wordt stigma in
de zorg actief tegengegaan. Afgelopen jaar
is een fysieke sessie en een online sessie
georganiseerd, waarin deze nieuwe werkvorm
is toegepast. Na iedere sessie is de werkvorm
geëvalueerd en zijn voorlichters hierin
getraind. Nu staat er een compact product
klaar wat uitgerold kan worden naar andere
hiv-behandelcentra.

Klachten rondom haartransplantatie
We krijgen regelmatig meldingen binnen van
discriminatie bij haartransplantaties. Hiv
mag geen reden zijn voor weigering bij een
haartransplantatie, en ook herstellen mensen
met hiv niet slechter van een haartransplantatie.
De algemeen geldende hygiëneprotocollen zijn
voldoende om eventuele overdracht van hiv te
voorkomen. Toch stond er in de oude veldnorm
van de Nederlandse Vereniging Cosmetische
Geneeskunde (NVCG) dat er speciale protocollen
en faciliteiten nodig waren voor mensen met
hiv. Samen met de NVHB hebben we bezwaar
gemaakt op deze richtlijn. Dat was succesvol en
in de nieuwe veldnorm wordt hiv niet gemeld
als contra-indicatie. Wanneer er in de toekomst
mensen met hiv voor een haartransplantatie
worden geweigerd, kunnen we de kliniek
hierop wijzen.
Hiv in de media
In 2021 hebben we zo’n 32 media-aanvragen
binnengekregen. De Hiv Vereniging probeert
door middel van het aanleveren van goed
geïnformeerde ervaringsdeskundigen een
nieuw en positief beeld neer te zetten van hiv.
Onderwerpen als n=n, oud worden met hiv
en kinderen krijgen, komen aan bod om het
verouderde beeld te vernieuwen. Zo waren
Celicia en Erwin te gast bij de podcast ‘Seks,
Relaties en Liefde’ van Nynke Nijman, sprak
onze voorzitter Bertus met EditieNL over hivvaccinatie, deden Julia, Arjen en Bart hun
verhaal in de NRC, vertelde Wilma haar verhaal
bij Omrop Fryslân en deelden Hanne, Dinah en
Marjolein hun ervaringen als vrouw met hiv in
de Telegraaf.

Publicaties in NRC en Telegraaf
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We hebben ook actief de media opgezocht,
als er bijvoorbeeld een stigmatiserend beeld
werd gegeven van mensen met hiv. Zoals
het bericht over een strafrechtelijk vonnis
waarbij de hiv-status van de verdachte wordt
vermeld en in het vonnis een strafverzwaring
is opgelegd. Voor het leespubliek lijkt het te
gaan om een strafbaar feit vanwege hiv, terwijl
dit niet zo is. Een ander voorbeeld is de column
‘Moet ik als arts deze onverzekerde hiv-patiënt
helpen of niet?’. Het enige correcte antwoord
op de titelvraag van de columnist is dus ‘ja’!
Vaak reageren we via Twitter of een blog op
onze website en gaan we tevens het gesprek
aan met de journalist.

verzekeren bij levens-, uitvaart- en
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Ook
lijkt bij verzekeraars, tussenpersonen en
medische adviseurs onvoldoende kennis te
zijn over medische ontwikkelingen rondom
hiv en de levensverwachting van mensen met
hiv. Tegelijkertijd kijkt men te weinig naar een
individueel medische dossier. We zijn in overleg
gegaan met het Verbond van Verzekeraars.
Doel daarbij is recente data rondom hiv
beschikbaar te hebben en gemakkelijk
toegankelijk te maken bij het afhandelen van
een aanvraag. Het Verbond gaat onderzoek
doen naar knelpunten bij haar leden en aan
verbeteringen werken.

Bescherming positie sekswerkers
De vereniging heeft bij het platform
SekswerkExpertise ondersteuning geboden bij
het indienen van een derde-partij interventie
bij het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens (EHRM) op het gebied van sekswerk.
De aanleiding was een klacht, ingediend bij
het EHRM door een groep sekswerkers, tegen
de Franse staat, vanwege een repressief
sekswerkbeleid. Met deze interventie krijgt het
Europees Hof informatie over de ervaringen
op het gebied van sekswerk in Nederland
en de positieve impact van wetgeving op de
veiligheid en gezondheid van sekswerkers (met
hiv).

Engelstalige content beschikbaar
Eind 2020 hebben twee hiv-consulenten en
de belangenbehartigers van de vereniging
aangegeven welke onderdelen van de
website hivvereniging.nl allereerst vertaald
moeten worden. Daar is dit jaar verder op
doorgewerkt en tegen de zomer is een
Engelstalig deel op de website beschikbaar
gekomen via een knop in het navigatiemenu.
Belangrijke en actuele blogs worden vertaald.
Voor mensen die kortgeleden hun hivdiagnose gehoord hebben is basisinformatie
beschikbaar. Verder kan iedereen zich
verdiepen in uitgebreidere artikelen over o.a.
hiv-behandeling, wisselen van medicatie,
onderzoek, hiv-zorg voor kinderen, mentale
gezondheid, zorgverzekering en het recht op
behandeling als je niet verzekerd bent. Ook
wordt het aanbod vanuit de workshopreeks,
de peer-counseling en het Servicepunt als
centrale ingang voor vragen over hiv onder de
aandacht gebracht.

IND vraagt onmogelijke bewijslast
Dit jaar vraagt de vereniging via de petitie
‘Bewijslast onmogelijk’ aandacht voor
herziening van de bewijslastverdeling in
migratiebeleid voor mensen met hiv. Op 26
januari is de petitie aangeboden aan Tweede
Kamerleden en aan de Staatssecretaris
Justitie en Veiligheid (J&V). Het kabinet was
dit jaar demissionair en het migratiebeleid
is politiek controversieel verklaard. Toch is
op 16 november gesproken met de directie
Migratiebeleid (J&V) en IND over de zware
bewijslast waaraan aanvragers in medische
procedures moeten voldoen om aan te tonen
dat hiv-zorg in hun herkomstland voor hen niet
toegankelijk is.
Acceptatiebeleid verzekeringen moet
beter
Uit meldingen bij het Servicepunt blijkt
dat mensen met hiv zich nog steeds niet
of alleen met hoge toeslagen kunnen
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Verenigingsblad plus>
plus> informeert over leven met hiv en
de activiteiten van de Hiv Vereniging. Het
blad richt zich in eerste instantie op alle
leden van de vereniging. Zij krijgen het blad
thuisgestuurd, voor hen een bevestiging
van hun lidmaatschap en een gevoel van
verbondenheid met de vereniging.
Voorafgaand aan elke editie vindt een
redactieoverleg plaats, waaraan vijf
medewerkers van het landelijk bureau en een
freelance eindredacteur deelnemen. In 2021
hebben ook twee vrijwilligers hun interesse
getoond. Een daarvan schrijft voor elke

editie een artikel, daarbij begeleid door de
eindredacteur. De ander is, afhankelijk van het
onderwerp, bereid om bijdragen te leveren aan
plus>.
plus> is in 2021 zoals altijd drie keer
verschenen –elke editie is online na te
lezen: eind maart (#16), eind juli (#17) en
eind november (#18). In deze drie edities
is aandacht besteed aan een groot aantal
onderwerpen. In de rubriek Medisch was er
aandacht voor de coronavaccins in combinatie
met hiv(-medicatie), maar ook voor het
onderzoek naar de genezing van hiv en de
ontwikkeling van nieuwe hiv-medicijnen. In
de rubriek Vereniging was er in twee edities
aandacht voor de nieuwe structuur van de
vereniging: eerst een artikel dat uitleg gaf over
de veranderingen en in een tweede artikel
stelden de leden van de nieuwe ledenraad
zich voor. In een derde artikel in de rubriek
Vereniging vertelden vrijwilligers over hun
ervaringen tijdens de lockdowns. Daarnaast
was er in plus> in 2021 aandacht voor het
30-jarig bestaan van de vereniging in de vorm
van een interview met directeur Pieter Brokx
en voorzitter Bertus Tempert.

In de rubriek Vrijwilliger hebben dit jaar Ed,
Julia en Adrian verteld wat hun drijfveren
zijn om zich als vrijwilliger in te zetten voor
de vereniging. Het interview met Ed in deze
rubriek was in het kader van zijn afscheid als
secretaris van het bestuur van de vereniging.
Andere onderwerpen die aan bod zijn
gekomen in 2021 zijn een petitie over het
inhumane beleid van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst, hiv-stigma anno 2021,
een onderzoek naar het ideale consult, de
positie van asielzoekers, vluchtelingen en
mensen met een onzekere verblijfstatus en de
verenigingsbijeenkomst Share the Power.
Analyse van de website
In samenwerking met een vrijwillige freelancer
(user researcher/designer) is eind juni een
analyse van de gebruiksvriendelijkheid en
van de huidige en gewenste doelgroepen van
de website van start gegaan. De volgende
doelgroepen willen we beter gaan bedienen:
recent gediagnosticeerden; naasten van
mensen met hiv; niet Nederlandsprekende
mensen met hiv en zorgprofessionals.
Vervolgens zijn interviews gehouden met
mensen uit deze doelgroepen waarbij de
website is bekeken. Daarnaast is er in het
algemeen gekeken naar de toegankelijkheid
en gebruiksvriendelijkheid van de website.
Voorjaar 2022 wordt een rapport met
conclusies en aanbevelingen aangeleverd.
Poz&Proud geïntegreerd
op hivvereniging.nl
De informatie die Poz&Proud eerst via een
zelfstandige website onder de aandacht
bracht van homomannen met hiv is nu te
vinden op hivvereniging.nl/pozandproud.
Hierdoor kunnen bezoekers van hun
websitedeel ook de informatie en het aanbod
vanuit de vereniging, inclusief de activiteiten
in de regio’s en vanuit andere groepen,
eenvoudig op één plek vinden. Verder kan
nieuws vanuit Poz&Proud op de startpagina
onder de aandacht worden gebracht en
komen hun activiteiten direct op de algemene
agenda tevoorschijn.

Cover #17 plus>

Jaarverslag 2021 Hiv Vereniging ▪ 13

Nieuwe verenigingsfolder
Sinds de zomer beschikt de vereniging
over een nieuwe folder. Daarin worden
de drie pijlers van de vereniging
‘informatievoorziening, belangenbehartiging
en onderling contact en ondersteuning’ op een
actieve manier onder de aandacht gebracht.
Samen met de eerder ontworpen kaartjes
over ons aanbod hebben we nu een kleurrijk
promotiepakket.
Online voorlichtingen tijdens pandemie
Door de coronamaatregelen heeft een
substantieel deel van de voorlichting over
leven met hiv online plaatsgevonden. De
ervaringsdeskundige voorlichters zijn het
afgelopen jaar dan ook getraind in deze manier
van voorlichting geven.

Een bijkomend voordeel is dat vrijwilligers die
ver van de locatie wonen waar de voorlichting
wordt gegeven, ook kunnen deelnemen.
Dit had als gevolg dat de match meer dan
voorheen divers was en meer vrijwilligers uit
andere regio’s zich actief hebben kunnen
inzetten.
Online aanbod training &
deskundigheidsbevordering
Door het feit dat we vaak niet fysiek bij
elkaar konden komen zijn andere manieren
van trainen ontwikkeld. We hebben een
online trainingsprogramma uitgevoerd voor
specifieke groepen vrijwilligers.

Wij zorgen voor ontmoetingen en bieden ondersteuning!
Groepsactiviteiten en ontmoetingen
Vrijwilligers organiseren activiteiten door het
hele land en informeren mensen via digitale
kanalen (de website, Facebook, WhatsApp,
Twitter). Dat kan regionaal gericht zijn of voor
een specifieke groep.
Je kunt aanschuiven bij een lunch, diner of
café-avond voor informele uitwisseling of
deelnemen aan informatieve bijeenkomsten.
(hivvereniging.nl/ontmoeten)

Workshopreeks ‘Positief leven’
Een aantal informatieve bijeenkomsten in een
vaste groep van 5-10 personen. Voor mensen die
nog niet zo lang geleden hun diagnose hebben
gekregen of voor hen die toe zijn aan contact
met anderen.
De onderlinge uitwisseling wordt begeleid door
twee getrainde vrijwilligers met hiv en kan
bijdragen aan jouw verwerking van je
hiv-diagnose. (hivvereniging.nl/workshopreeks)

Wij

ontmoeten
inspireren
genieten

samen

Peer-counseling
Ondersteunende 1-op-1-gesprekken met een
getrainde ervaringsdeskundige voor mensen die
net gehoord hebben dat ze hiv-positief zijn en
starten met de behandeling.
Op basis van jouw behoeften koppelen we je aan
een peer-counselor. In 2-5 gesprekken, op een
zelfgekozen plek, word je op weg geholpen met
acceptatie en het vinden van je eigen pad.
(hivvereniging.nl/ontmoeten/peer-counseling)

De nieuwe verenigingsfolder
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Experts in leven met hiv
hivvereniging.nl

Servicepunt

De Hiv Vereniging staat
voor onvoorwaardelijke gelijkwaardigheid van mensen met hiv
in Nederland, in elke situatie, op
elk moment. In alles wat de
vereniging doet, staat de mens
met hiv centraal.
De vereniging is voor en door mensen met hiv
en hun naasten. We bieden ondersteuning en
contact, zodat jij de regie in handen kan nemen.
Onderwerpen zoals discriminatie en emancipatie
van mensen met hiv stellen we onvermoeibaar
aan de kaak. Daarnaast is het belangrijk dat
mensen vrij kunnen zijn in hun eigen manier van
leven en daarvoor bieden wij objectieve
informatie. Door verschillende groepen binnen de
vereniging met elkaar te verbinden, zijn we sterk
in het behartigen van gezamenlijke en individuele
belangen.

“Ik hoop dat ik met mijn
vrijwilligerswerk het stigma
kan helpen afbreken.”

Voor vragen over leven met hiv, aanmeldingen
voor activiteiten, peer-counseling en de
workshopreeks kun je telefonisch in gesprek met
een getrainde ervaringsdeskundige. Zij zijn een
luisterend oor, gaan in gesprek en denken met je
mee. Je privacy is gegarandeerd en je blijft
anoniem als je dat wil. Liever een eenmalig
face-to-facegesprek? Ook dat is mogelijk!
Bereikbaar op ma, di en do van 14.00 – 22.00 uur
via telefoonnummer 020-689 25 77 of per e-mail:
servicepunt@hivvereniging.nl.

(Richard, vrijwilliger)

Via verschillende kanalen bieden wij nieuws aan,
bijvoorbeeld via blogs of sociale media.
Wil je op de hoogte blijven ? Abonneer je dan op
onze nieuwsbrief Positive News!
(hivvereniging.nl/nieuwsbrieven)

Wij behartigen jouw belangen

Wij informeren jou over hiv
We bieden objectieve informatie aan mensen met
hiv, hun naasten, zorgprofessionals en het
algemene publiek. Op hivvereniging.nl vind je
informatie en tips over thema’s zoals hiv-zorg,
gezond leven, werk en geld. Daarnaast biedt de
website een overzicht van activiteiten in het land.

Jouw ervaringen met hiv in het dagelijks leven
zijn belangrijk voor onze belangenbehartigers.
Op medisch, maatschappelijk en juridisch gebied
kaarten zij de problemen aan waar jij tegenaan
loopt, met als doel deze op te lossen en herhaling
te voorkomen.
Daarnaast volgen zij de ontwikkelingen rondom
hiv en houden je daarvan op de hoogte. Heb jij
vragen, onderwerpen of problemen die je aan wil
kaarten? Neem dan contact op met het
Servicepunt.

“Ik bied graag een luisterend oor
en denk met je mee.”
(Inês, vrijwilliger)

Word lid, steun ons!
Steun de vereniging door lid te worden. Met jouw
lidmaatschap ben je solidair met de community
en kunnen wij opkomen voor de belangen van
mensen met hiv. Je ontvangt het verenigingsblad plus> , krijgt korting op een aantal
activiteiten én je kunt invloed uitoefenen op het
verenigingsbeleid. Doe je liever een donatie, dat
kan ook. (hivvereniging.nl/lid-worden)

De nieuwe verenigingsfolder
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3. Regio’s, groepen en producten in 2021
De vereniging telt 143 vrijwilligers
die zich op verschillende momenten,
op uiteenlopende plaatsen en voor
diverse groepen inzetten. Vrijwilligers
in de regio, workshopbegeleiders,
Servicepuntvrijwilligers, voorlichters,
vrijwilligers actief voor speciale
groepen, bestuursleden, de mediapoule,
peer-counselors, werkgroep- en
commissieleden, mailers: allemaal zijn
zij het goud van de vereniging die zich
inzetten voor mensen met hiv en met hun
aanbod en ondersteuning anderen de
kans geven zich te versterken.
Volledige jaarverslagen
Dit hoofdstuk geeft een impressie van
inspanningen en activiteiten. Op het
websitedeel van de regio’s en groepen op
hivvereniging.nl kun je ieders verhaal nalezen.
De impact van corona
Dit jaar, zoals vorig jaar, kwamen ideeën,
initiatieven en geplande activiteiten stil te
liggen vanwege lockdowns of de beperkende
coronamaatregelen. Veel activiteiten waarbij
mensen met hiv elkaar ontmoeten, ervaringen
uitwisselen, informatie verzamelen en
ondersteuning vinden, vielen weg. Zoals een
weekend voor The Young Ones, de ‘dagjes’
die regio Oost-Nederland had gepland, caféavonden van regio Brabant, de Angels Late
Brunch, Positive Yoga, Canal Parade, het
vijftienjarige jubileum van Poz&Proud, de
lunch- en dineractiviteiten in Amsterdam en
de vrijwilligersborrel. Als belangenvereniging
ervaren we deze omstandigheden als een
uitdaging. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust

Online activiteit tijdens LTS Awareness Day
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dat er een pandemie heerst en we de veiligheid
van onze achterban moeten waarborgen.
Soms konden een aantal activiteiten weer
opgepakt worden zodra er versoepelingen van
de coronamaatregelen plaatsvonden. Zoals
een lunch voor een kleine groep op 5 juni, LTS
Awarenessday, georganiseerd door Long Term
Survivors en diner-lunch Amsterdam.
Digitaal aanbod ter vervanging van activiteiten
was niet altijd mogelijk en passend. Op
sociale media zijn verschillende regio’s en

groepen actief met een openbare pagina of
besloten groep. Hier konden mensen elkaar
opzoeken, werd veel informatie uitgewisseld
en interessante artikelen gedeeld. Speciaal
dit jaar was de online Candlelight Memorial
met als thema ‘Wat leeft voort in jou’, mede
mogelijk gemaakt door Aidsfonds. Al dit
aanbod maakte dat onderling contact en
ondersteuning mogelijk bleef.
Het Servicepunt was het hele jaar telefonisch
en per e-mail bereikbaar om mensen te
woord te staan bij persoonlijke vragen
over hiv en corona, de coronavaccinatie
en over leven met hiv. De informatie op de
website was daarbij de leidraad en vanuit
de gesprekken is terugkoppeling gegeven
aan de belangenbehartigers. Daardoor bleef
de informatie vanuit de vereniging scherp
gericht op de behoeften van mensen met
hiv (keten van kennisoverdracht). Ook zijn
mensen geïnformeerd over activiteiten en is
ondersteuning geboden bij de aanmelding
hiervoor.

kennen, informatie hebben uitgewisseld en
samen hebben genoten van een lunch.
Nieuwe vrijwilligers en vacatures
Bijzonder blij zijn we met mensen die tijdens
deze periode zich toch gemeld hebben als
vrijwilliger van de vereniging. Aan de andere
kant zijn er ook mensen om uiteenlopende
redenen gestopt met hun vrijwilligerswerk.
Dit maakt dat de vereniging op dit moment
op zoek is naar nieuwe kartrekkers voor
Positive Families, Posidivas, Heteromannen,
Long Term Survivors, JongPositief, regio
Noord-Nederland en regio Amsterdam. Ben je
geïnteresseerd, neem dan contact op met het
Servicepunt.
Activiteiten verspreid door het land
Steeds meer groepen en regio’s proberen
hun activiteiten op verschillende plekken
in het land te organiseren. Zo vindt de
Chat&Drinks@4 van Poz&Proud plaats in
Amsterdam en Amersfoort. Worden ‘dagjes’
in Oost-Nederland en themabijeenkomsten in
Brabant in verschillende steden aangeboden.

Vanuit het landelijk bureau is contact
onderhouden met coördinatoren rondom
eventuele mogelijkheden voor het
organiseren van activiteiten en om algemene
zaken te bespreken. Begin dit jaar is een
online ‘Boostborrel’ georganiseerd met
entertainment en een online omgeving waarin
men elkaar kon opzoeken.
Nieuw initiatief – EE&CA
De Hiv Vereniging ziet de laatste jaren steeds
meer mensen met hiv uit Oost-Europa en
Centraal-Azië (o.a. Rusland) in Nederland. Dit
jaar zijn vier vrijwilligers bij elkaar gaan zitten
om ontmoetingsactiviteiten te organiseren
voor deze groep. De vrijwilligers zijn zelf
afkomstig uit de regio en kunnen daarom
informatie en ondersteuning aanbieden in hun
eigen taal.
Chat&Drinks@4 bij Prik in Amsterdam

Na een inventarisatie van behoeften en
een aantal online vergaderingen is een
eerste Meet&Eat georganiseerd. Digitale
uitnodigingen zijn verspreid in het Nederlands,
Engels, Russisch, Pools en Roemeens en
zo heeft op zaterdag 9 oktober, in een
veilige omgeving en binnen geldende
coronamaatregelen de eerste Meet&Eatactiviteit plaatsgevonden. Een leuke middag
waarop dertien mensen elkaar hebben leren

Eenzaamheid en structurele ontmoeting
Ondersteuning geven aan mensen die
eenzaam zijn of met weinig anderen hun
hiv-status delen is dit jaar verder onder druk
komen te staan. De reguliere lunches en diners
van regio Amsterdam hebben het hele jaar stil
geleden. Regio Haaglanden is, zover dat kon,
doorgegaan met online en later weer fysieke
lunches en de lunches van regio Limburg zijn
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dit jaar gehalveerd. Daarnaast heeft deze regio
een barbecue en kerstlunch gerealiseerd.
Zo ook regio Brabant, zij konden na uitstel
vanwege de coronamaatregelen later in het
jaar alsnog een barbecue en bowlingavond
organiseren. Digitale ontmoeting en
telefonisch contact waren de overgebleven
middelen waarmee geprobeerd is contact te
onderhouden met bekenden.
Vergroten van zichtbaarheid van mensen
met hiv
De al eerder genoemde CD4-borrel van
Poz&Proud, die in alle openheid in een
café wordt gehouden, zorgt voor meer
zichtbaarheid van mensen met hiv. Hetzelfde
geldt voor activiteiten op Roze Zaterdag in
Leeuwarden en tijdens Amsterdam Pride Walk.
Vaak door op een activistische manier een
duidelijke boodschap te laten horen, maar ook
door persoonlijk en openlijk te praten over
leven met hiv.
Samenwerkingsverbanden
Alle regio’s onderhouden contacten met
de hiv-behandelcentra, waaruit ook
samenwerking kan ontstaan rondom
activiteiten, zoals op het gebied van peercounseling in Oost-Nederland of Wereld Aids
Dag in Limburg. Regio Haaglanden neemt deel
aan het Gezonde Seks Netwerk en daarmee
is samengewerkt aan de tentoonstelling ‘Hiv
en aids in Den Haag’. Deze expositie stond
voor de tweede keer rond Wereld Aids Dag
in het Stadhuis. Deze keer aangevuld met

Pride Walk in Amsterdam
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een actueel paneel over ‘hiv en corona’.
De terugkerende overleggen met hivbehandelcentra waren dit jaar minimaal
vanwege de werkdruk op corona-afdelingen.
Ook hebben er geen patiëntendagen
plaatsgevonden.

De tentoonstelling ‘Hiv en aids in Den Haag’

Producten
Naast de verschillende ontmoetingsmomenten
biedt de vereniging ook twee specifieke
producten voor mensen met hiv. Met deze
producten hopen we de deelnemers op weg te
helpen om hiv een plek te geven in hun leven.
Het gaat hier over peer-counseling en de
workshopreeks Positief Leven.
Workshopreeks
De workshopreeks Positief Leven bestaat uit
zes bijeenkomsten waarin met een groep aan de
hand van een aantal thema’s wordt gesproken
over leven met hiv. Deze bijeenkomsten worden

begeleid door twee vrijwilligers, altijd zelf ook
hiv-positief, zodat zij kunnen stoelen op hun
eigen ervaringen in het leven met hiv.
In 2021 hebben er door de coronamaatregelen
maar drie reguliere reeksen kunnen
plaatsvinden. In het voorjaar en najaar in
Amsterdam een Engelstalige reeks. In het
najaar is in Leiden een reeks van start gegaan.
Een pilot met verkorte reeksen vanuit hivbehandelcentra in regio’s waar de workshop
niet regulier wordt aangeboden (bijvoorbeeld
Alkmaar en Goes), zijn vanwege teveel
onzekerheid rondom het coronavirus niet
doorgegaan en verschoven naar 2022.
In het voorjaar van 2021 is met een aantal
workshopreeksbegeleiders een digitale
workshopreeks ontwikkeld. Deze digitale
reeks telt, net als de reguliere reeks, zes
bijeenkomsten en kent ook dezelfde opbouw
en inhoud als de reguliere reeks. In het
programma zijn alleen aanpassingen gemaakt
in werkvormen om het programma geschikt
te maken om aan te bieden via Zoom. In het
voorjaar is geprobeerd om de digitale reeks te
laten plaatsvinden. Helaas bleek er kort voor
de start toch te weinig animo te zijn.

Workshopreeks
Positief Leven

“Ik heb het contact
met anderen als een
verrijking ervaren”
“These workshops
are educative,
warm, energizing
and helpful”

Binnenkort in
deze regio!
Kijk voor meer informatie op
hivvereniging.nl/workshopreeks

vereniging

De relatief rustige coronaperiode is gebruikt
om de workshopreeksbegeleiders een
vragenlijst voor te leggen over hun rol en hun
behoeftes. Uit dit onderzoek blijkt dat het
merendeel van de workshopbegeleiders al
langere tijd actief is voor de workshopreeks en
meer dan de helft van hen ook elders binnen
de vereniging betrokken is als vrijwilliger.
De begeleiders geven aan verenigingsbrede
deskundigheidsbevordering te waarderen,
mede vanwege de uitwisseling met andere
vrijwilligers van de vereniging. Over de huidige
opzet, inhoud en duur van de workshopreeks
zelf zijn de begeleiders tevreden, al wordt ook
gepleit voor kortere versies en los thematisch
aanbod. Wel vinden de begeleiders dat de
promotie van de workshopreeks beter kan,
bijvoorbeeld ook bij GGD’en en binnen de
vereniging zelf. Daarnaast is de suggestie
gedaan om ander promotiemateriaal te
ontwikkelen, bijvoorbeeld een filmpje en/of
een podcast. De resultaten van dit onderzoek
worden door de coördinator en het landelijk
bureau meegenomen bij het opzetten van
trainingen en wervingsactiviteiten voor de
workshopreeks.
In 2021 hebben twee trainingen voor de
workshopreeksbegeleiders plaatsgevonden.
De eerste vond plaats in maart, digitaal via
Zoom, gericht op trainingsvaardigheden. De
tweede bijeenkomst vond begin november
plaats, fysiek bij de Hiv Vereniging in
Amsterdam, en was gericht op de toekomst
van de workshopreeks. Deze dag was met
name ook bedoeld om, na een periode waarin
er nauwelijks workshopsreeksen werden
gegeven, de begeleiders weer te motiveren en
te enthousiasmeren.
Twee begeleiders hebben, in samenwerking
met de coördinator, aan het einde van
het jaar een workshop ontwikkeld over de
workshopreeks voor het Nationaal Congres
Soa*Hiv*Seks 2021 van Soa Aids Nederland.
Deze workshopreeks was bedoeld om de
aanwezige professionals vanuit het hiv-veld
meer inzicht te geven in de workshopreeks en
het effect ervan op deelnemers, en tevens met
hen in discussie te gaan over het programma
van de workshopreeks en de werving van
deelnemers. Helaas heeft Soa Aids Nederland
het congres vanwege de pandemie en de
nieuwe coronamaatregelen af moeten zeggen.
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Peer-counseling
In 2021 zijn er in totaal 42 matches (36
mannen en 6 vrouwen) gemaakt voor peercounseling, dat is ongeveer hetzelfde aantal
als in 2020. De meeste aanmeldingen komen
via de hiv-consulenten. Veel afspraken in het
ziekenhuis hebben door de coronapandemie
telefonisch plaatsgevonden, waardoor het
lastiger is om patiënten te motiveren voor
peer-counseling.
Opvallend dit jaar is het aantal aanvragen
van mensen met een migratieachtergrond,
waaronder twee aanvragen van buiten
Europa. Omdat de peer-counselors diverse
achtergronden en talenkennis hebben, konden
we op al deze aanvragen ingaan.
Voor de onderlinge ontmoeting en samenhang
tussen de peer-counselors hebben we in
het voorjaar (noodgedwongen) een virtuele
pubquiz georganiseerd. Aan het eind van
de zomer waren de maatregelen rondom
corona wat soepeler en konden we een
ontmoetingsbijeenkomst houden in Café ’t
Koetje in Amersfoort. Tijdens een informele
stadswandeling was het mogelijk om elkaar
beter te leren kennen.
In het kader van deskundigheidsbevordering
hebben een aantal peer-counselors
deelgenomen aan een virtuele bijeenkomst
over Covid en hiv, gegeven door onze
belangenbehartiger medische zaken en zorg.
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Vrouwen 2016 - 2021

Overzicht inspanningen peer-counseling
Vrouwen 2016 - 2021

Mannen 2016 - 2021

Mannen 2016 - 2021
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Leeftijd 2021

Seksualiteit en afkomst vrouwen 2021

Seksualiteit en afkomst mannen 2021
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