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VOORWOORD
Uit dit jaarverslag is te destilleren dat de vereniging op velerlei vlakken in transitie is. Misschien is de
overkoepelende constatering voor de Hiv Vereniging in 2016 dat verandering de enige constante is zoals de
Griekse filosoof Heraclitus al zei. Een deel van de veranderingen is het gevolg van een koerswijziging die in 2015
is ingezet en waarvan de vereniging in 2016 de eerste tastbare resultaten kon plukken.
Een voorbeeld hiervan is de nieuwe visuele identiteit van de vereniging die enerzijds de diversiteit binnen de
vereniging weerspiegelt en anderzijds stap voor stap de identiteit van de vereniging in al zijn facetten naar
buiten toe herkenbaarder maakt. Het nieuwe verenigingsblad plus> is het eerste product van de vereniging dat
in de nieuwe huisstijl is opgemaakt. Daarmee is in relatief korte tijd een andere invulling gegeven aan het
wegvallen van Hivnieuws als gedrukt medium om leden te informeren en belangrijke ontwikkelingen op het
gebied van hiv onder de aandacht te brengen. Ik ben trots op de betrokken staf en vrijwilligers die in korte tijd
het nieuwe blad tot leven hebben gewekt.
De diversiteit van de vereniging werd in 2016 steeds rijker ingevuld. Zo is het eerste Vrouwkracht-weekend
gehouden en zijn de eerste deelprojecten van het ADHeRo-project uitgevoerd. De Hiv Vereniging heeft met
succes de eerste hiv-peers met een migratieachtergrond getraind. Daarnaast heeft Poz&Proud zijn tienjarig
bestaan gevierd. Helaas hebben we ook van enkele secties afscheid moeten nemen. Het Marieke
Bevelanderhuis heeft na jarenlange succesvolle persoonlijke interventies haar virtuele deuren gesloten. De
behoefte aan persoonlijke gesprekken wordt nu via de vrijwilligers van het Servicepunt opgevangen. In goed
overleg met de vrijwilligers van de sectie Buddyzorg Positivo is besloten dat de diensten die zij aan LatijnsAmerikaanse migranten met hiv aanbieden beter bij een andere organisatie passen. Een groot dankjewel aan de
inzet van de vrijwilligers van deze secties is hierbij op zijn plaats.
Op medisch en maatschappelijk gebied is het beeld zeer wisselend geweest. De bekendmaking van de
resultaten van de START-studie was een grote doorbraak waardoor we nu zonder bedenkingen mensen
adviseren om zo vroeg als mogelijk met hiv-medicatie te starten na diagnose. Daarentegen sleepte het
preventiedossier PrEP verder door. Ik ben uiterst teleurgesteld in de minister en de Tweede Kamer over het
gebrek aan politieke daadkracht om een succesvol preventiemiddel in te zetten.
Daarnaast is in Durban tijdens de conferentie AIDS2016 sterk wetenschappelijk bewijs naar voren gekomen dat
een niet detecteerbare viruslast gelijk staat aan het niet seksueel kunnen overdragen van het virus (U=U;
Undetectable means Uninfectious). De Hiv Vereniging steunt de U=U-campagne en heeft zich sinds de zomer
van 2016 sterk gemaakt om ook in Nederland alle partijen van het hiv-veld achter deze destigmatiserende
boodschap te krijgen. Ook hebben we als vereniging in Durban veel ervaring opgedaan om onze rol als lokale
vertegenwoordiger van de hiv-gemeenschap bij AIDS2018 in Amsterdam te vervullen.
De Hiv Vereniging is waakzaam gebleven als het om het bestrijden van stigmatiserende beelden gaat. Samen
met het tijdschrift hello gorgeous en in nauw overleg met activisten uit onze achterban hebben we het
Aidsfonds bewogen hun campagne voortijdig stop te zetten omdat de boodschap uiterst stigmatiserend en
kwetsend was voor mensen met hiv. Samen met het Aidsfonds hebben we vervolgens afgesproken dat de
afstemming over toekomstige campagnes effectiever wordt. En daar heb ik alle vertrouwen in.
Ik wens jullie veel plezier bij het lezen van dit jaarverslag.
Met positieve groet,
Alexander Pastoors
voorzitter
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1. Belangenbehartiging
HIGHLIGHTS
. Inzet peer-counseling.
. Positie ongedocumenteerden met hiv blijft zorgelijk.
. Nieuw Nationaal Hepatitisplan.

1.1 Medische zaken en zorg
Door ziekteverzuim is er voor een groot deel van de beoogde doelstellingen voor 2016 niet voldoende capaciteit
geweest. Onderdelen zijn daar waar mogelijk opgevangen door collega’s en vrijwilligers.
INDIVIDUELE BELANGENBEHARTIGING
De via het Servicepunt binnengekomen individuele vragen zijn door de Backoffice met betreffende organisaties
opgenomen. Terugkerend probleem is de uitgifte van medicatie voor slechts dan 1 maand door apotheken.

COLLECTIEVE BELANGENBEHARTIGING
Zorgverzekering
Aan het einde van het jaar heeft iedereen de gelegenheid om over te stappen van zorgverzekeraar. De Hiv
Vereniging zet daarvoor een aantal zaken op een rij waar je als hiv-positieve rekening mee dient te houden.
Daarnaast is er bij een viertal verzekeraars voor de leden van de Hiv Vereniging een collectiviteitskorting
afgesproken.
Lipoatrofie
Samen met de Nederlandse Vereniging voor Hiv Behandelaren (NVHB) heeft de Hiv Vereniging bij het Zorg
Instituut Nederland gepleit voor vergoeding van deze behandeling voor meer patiënten dan zij op dit moment
doen. In principe zijn zij inmiddels akkoord met dit standpunt. Het definitieve resultaat wordt in de eerste helft
van 2017 verwacht.
Proefdieronderzoek
Proefdieren blijken nog steeds erg nodig voor onderzoek naar hiv-medicatie. Daarover hebben gesprekken
plaatsgevonden met het Ministerie van Economische Zaken en patiëntenorganisaties, waaronder de Hiv
Vereniging.
HCV
De Hiv Vereniging heeft bijgedragen aan het nieuwe Nationaal Hepatitisplan van het Het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ook is mede dankzij de inzet van de Hiv Vereniging ervoor gezorgd dat
iedereen met hiv en chronische HCV behandeld kan worden met de nieuwste medicijnen die voorheen slechts
voor een zeer beperkte groep vergoed werden.

INFORMATIEVOORZIENING
Er zijn artikelen online en in het ledenblad plus> gepubliceerd over de onderwerpen:
Nieuwe medicatie: Injectables
Vage vermoeidheid en pijn
Naar aanleiding van de Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI) :
De START-studie
De rol van combinatietherapie in zorgcascades
Resistentie en integrase-remmers
Nieuwe ontwikkelingen in hiv-remmers
Geen spoor van hiv na stamceltransplantatie
Nationaal Hepatitis Plan
Bericht vanuit de nationale hepatitisdag
AMC ontdekt eiwit dat hiv-infectie kan tegenhouden
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SAMENWERKING
De Hiv Vereniging werkt op veel vlakken samen met andere organisaties.
Voor een nieuwe richtlijn voor onderzoek en behandeling van patiënten met hiv en nierziekte werd
samengewerkt met de Richtlijncommissie van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie, de Nierpatiënten
Vereniging en de NVHB.
Er wordt door verschillende partijen samengewerkt rondom chemseks-problematiek. Middelengebruik is al
langer aan de orde. We spreken specifiek van chemsex bij het gezamenlijk gebruik van crystal meth,
mephedrone (ook wel 4Mec of miau-miau genoemd) en ghb/gbl. Uit het Verenigd Koninkrijk komen signalen
dat ook ketamine meer en meer een rol gaat spelen. Mainline heeft hiervoor een project opgezet waar de Hiv
Vereniging aan bij heeft gedragen.
Voor het opstellen van een nieuw Nationaal Hepatitis Plan heeft de vereniging input geleverd en meegelezen
met het conceptplan.

1.2 Maatschappelijke en juridische belangenbehartiging
ACTUELE KENNIS OVER LEVEN MET HIV BELANGRIJK VOOR ACHTERBAN EN PROFESSIONALS
Actuele kennis over leven met hiv is belangrijk, onder meer voor een juiste beeldvorming over mensen met hiv.
Deze kennis is ingebracht tijdens zeven bijeenkomsten voor informatievoorziening, ondersteuning en
deskundigheidsbevordering, zowel aan mensen met hiv als aan professionals. Speciale aandacht ging uit naar
onderwerpen als discriminatie, criminalisering en stigma, maar het ging ook over toegang tot zorg,
vreemdelingenbeleid, verzekeringen, geldzaken, de adoptie van een kindje met hiv en over werk en reintegratie. In totaal zijn ca. 250 mensen bereikt. Ook zijn artikelen en korte berichten over werk-gerelateerde
onderwerpen, reizen en geldzaken in de drie edities van het nieuwe ledenblad plus> verschenen.
Tijdens een vijftal bijeenkomsten van de workshopreeks Positief Leven, in Rotterdam, Groningen en Nijmegen
met in totaal ca. 45 deelnemers, is aandacht besteed aan de maatschappelijke en juridische positie van mensen
met hiv in Nederland. Ook zijn vragen beantwoord op dit terrein die door de deelnemers zijn gesteld aan de
workshopbegeleiders vanuit de andere steden. Tijdens een minisymposium van het AMC met ca. 50
deelnemers is afscheid genomen van een maatschappelijk werker. Zij was jarenlang deskundig betrokken bij de
ondersteuning van mensen met hiv.
Er is deelgenomen aan de Internationale Aids Conferentie in Durban om kennis op te doen en om kennis uit te
wisselen op het terrein van stigma, discriminatie, criminaliseren en uitsluiting. Dagelijks heeft terugkoppeling
naar de Hiv Vereniging plaatsgevonden met artikelen voor de website. Ook is er een artikel verschenen in het
ledenblad plus>.

ONDERSTEUNING ACHTERBAN:

INDIVIDUELE BELANGENBEHARTIGING EN HET BEVORDEREN VAN ZELFMANAGEMENT

Stigma, discriminatie en uitsluiting worden helaas nog steeds door mensen met hiv in Nederland ervaren. Er
zijn ca. 50 vragen, signalen en meldingen afgehandeld, die per telefoon of mail door het Servicepunt van de Hiv
Vereniging zijn ontvangen. De vragen en klachten betreffen onterecht ontslag, zonder toestemming
doorvertellen van de hiv-status, het niet behandelen van mensen met hiv door zorgprofessionals (bijvoorbeeld
binnen mondzorgpraktijken), het afwijzen van een verblijfstatus voor ongedocumenteerden met hiv en de
beschikbaarheid van hiv-medicatie in herkomstlanden. Daarnaast zijn 100 vragen en klachten via het
Programma Professionals van Soa Aids Nederland ontvangen en afgehandeld. Deze vragen kwamen van
(zorg)professionals, de advocatuur, instellingen, werkgevers en vakbonden. De rode draad in alle casuïstiek zijn
verkeerde en vooral verouderde beelden over (mensen met) hiv en over het risico op overdracht van hiv. Veel
vragen gingen over het afwijzen van een verblijfstatus van ongedocumenteerden met hiv en de
beschikbaarheid van hiv-medicatie in herkomstlanden.
Er kwamen klachten binnen over de toenemende bezuinigingen op gemeentelijke toeslagen waardoor mensen
met een laag inkomen of een uitkering in financiële problemen kunnen komen. De Hiv Vereniging kan hierin
helaas een beperkte rol spelen, maar verwijst mensen door naar relevante instanties voor ondersteuning en
neemt die signalen mee in de ziekte-overstijgende belangenbehartiging. De Hiv Vereniging onderzoekt daarom
de mogelijkheid om in 2017 een project te starten om mensen met een uitkering praktische ondersteuning te
bieden om vanuit een uitkeringssituatie weer aan het werk te kunnen gaan.
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INTERVENTIES VAN DE HIV VERENIGING PAKKEN STIGMA, DISCRIMINATIE EN UITSLUITING AAN
Uit casuïstiek blijkt dat de zorgsector, de werkomgeving, de financiële dienstverlening, het vreemdelingenbeleid
en de adoptiewereld de settings zijn waar mensen met hiv nog steeds stigma, discriminatie en uitsluiting
kunnen ervaren. Er is daarom extra ingezet op het versterken van de positie van mensen met hiv binnen deze
sectoren:
Zorgsector via positief zorgt
Mensen met hiv kunnen stigma en discriminatie ervaren in en bij toegang tot de zorg, zoals binnen
ziekenhuizen, thuiszorg, verpleeghuizen, maar ook in mondzorgpraktijken. Zorg kan daardoor worden gemeden.
Omdat uit signalen blijkt dat veel mensen met hiv twijfels hebben of ze al dan niet hun hiv-status moeten
melden bij hun tandarts is het artikel “Hiv-medicatie melden bij tandarts is in eigen belang” verschenen. De
website www.positiefzorgt.nl is nog steeds een belangrijke informatiebron voor de achterban en professionals.
Twee casussen vroegen bijzondere aandacht. Een apotheker bleek geen contract meer te hebben met de
zorgverzekeraar Bewuzt, zodat de patiënt ineens een eigen bijdrage van 30% moest betalen. Volgens de regels
moet de patiënt dit in de gaten houden. Gelukkig is een gedeelte kwijtgescholden, maar een groot bedrag toch
betaald. Reden om de achterban nogmaals te wijzen op dit soort problemen bij het afsluiten van een budgetzorgverzekering.
Verder, de weigering van een cosmetische ingreep vanwege hiv door een plastisch chirurg in een privékliniek.
De kliniek had gehandeld volgens de protocollen en er was geen reden om een ingreep te weigeren. Het ging
om een persoonlijke keuze van de chirurg. Door tussenkomst van de Hiv Vereniging is ervoor gezorgd dat de
patiënt een schadevergoeding heeft ontvangen en dat de chirurg is gewezen op zijn discriminatoire houding
ten opzichte van mensen met hiv. De ingreep is uiteindelijk door een andere chirurg van de kliniek uitgevoerd.
Het artikel “Disclosure of HIV Status to health care providers in the Netherlands: A qualitative study with health
care providers and people living with HIV” is na review ingediend bij JANAC (Journal of the Association of
Nurses in AIDS Care).
Onverzekerbaar
Er vindt regulier overleg plaats met LAMPION (het landelijk informatie- en adviespunt over zorg aan illegalen)
om knelpunten te bespreken met diverse koepels van zorgprofessionals bij de uitvoering van de financiële
tegemoetkomingsregeling van Zorg Instituut Nederland. Vaak blijkt het financieel management van (met name
GGZ-)instellingen maar beperkte zorg te willen leveren. Zij worden gewezen op hun wettelijke taak zorg te
verlenen. De verstrekking van hiv-medicatie binnen deze regeling verloopt naar wens. De e-learning module
“Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden” van de Johannes Wier Stichting is interessant voor
hulpverleners en vrijwilligers in de zorg en is daarom ook beschikbaar gekomen op de website van de Hiv
Vereniging: www.hivnet.org.
Onderverzekerd
De Hiv Vereniging heeft ondersteuning geboden aan internationale studenten met hiv die in Nederland komen
studeren en onderverzekerd zijn. Als bij het afsluiten van een particuliere zorgverzekering in Nederland de hivstatus al bekend is, wordt hiv-zorg niet vergoed. Ook blijkt in 2016 dat kosten voor preventie en soa-zorg tijdens
de looptijd van de verzekering niet wordt vergoed. Op individueel niveau zijn oplossingen verzorgd zodat hivbehandeling en soa-zorg al dan niet tijdelijk kon worden geregeld.
Aandacht voor middelengebruikers met hiv
De Nederlandse samenvatting van het artikel “Patient and Provider Perspectives on HIV and HIV-related Stigma
in Dutch Health Care Settings “, gebaseerd op het Care4Care-onderzoek van de Open Universiteit (OU) / Hiv
Vereniging over “Ervaringen met stigma onder middelengebruikers met hiv” is voor een review ingediend bij
Advances in Nursing Science. Het artikel “Stigma experiences among substance users with HIV” is geplaatst in
het blad Stigma and Health, 2016 Volume 1 (Aug) van the American Psychological Association.
Werkomgeving en werk gerelateerde zaken via positief werkt
Het thema werk en hiv is belangrijk gebleven omdat onterechte uitsluiting van werk vanwege hiv niet
toelaatbaar is. Om de positie van werknemers met hiv te versterken is een aantal werk-gerelateerde activiteiten
uitgevoerd:
de
1. Implementatie gids Positief werkt (2 druk)
De gids Positief werkt is een uitstekende vraagbaak voor mensen met hiv, professionals en beleidsmakers bij
vragen over hiv en werk en is verspreid tijdens bijeenkomsten en workshops waarbij de Hiv Vereniging
betrokken is, bij de achterban en onder professionals.
2. Ontwikkeling www.positiefwerkt.nl
Ervaringsverhalen, actuele casuïstiek, nieuwe richtlijnen, ondersteuningstrajecten bij re-integratie zoals het
maandelijkse spreekuur van een jobcoach, zijn onderwerpen die via de website belicht worden.
3. Op eigen kracht aan het werk (OEK) (2012 - 2017) via www.opeigenkrachtaanhetwerk.nl
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De Hiv Vereniging participeert in het ziekte-overstijgend samenwerkingsproject ‘Op eigen kracht aan het werk’
(OEK), met gelden van het FondsPGO. Een pilot is uitgevoerd om het eigen inzicht in werkvermogen te
verbeteren. Dit is gebeurd via het aanbieden van een werkscan. Een online gids met tools en tips is ontwikkeld.
Na het invullen krijgt men adviezen op een vijftal terreinen om al dan niet zelf stappen te ondernemen om tot
verbetering te komen. In totaal zijn 424 werkscans ingevuld, waarvan ca. 80 door mensen met hiv. De
Universiteit Maastricht ( UNIMAAS) heeft een onderzoek naar de ervaringen van deze interventie uitgevoerd. De
resultaten worden in de eerste helft van 2017 verwacht. Per 1 juli 2017 wordt het project beëindigd.
De OEK-werkgroep heeft op 25 mei op uitnodiging van de Sociaal Economische Raad (SER) deelgenomen aan
de EU-conferentie “Langer actief in werk door innovatie in zorg en beleid”. De Hiv Vereniging heeft hierbij een
bijdrage geleverd door input te leveren aan een Fit for Work-tool.
Een OEK-helpdesk was beschikbaar om vragen over de werkscan vanuit de 7 deelnemende organisaties te
beantwoorden. De vrijwilligers van het Servicepunt waren tijdens hun diensten ook beschikbaar voor deze OEKhelpdesk. Zij zijn daarover tijdens een aparte training geïnformeerd.
Er zijn werk-gerelateerde bijdragen geleverd aan de drie edities van het nieuwe ledenblad plus>, waaronder een
interview met de jobcoach en met een aantal cliënten die van zijn diensten gebruik hebben gemaakt.
Geldzaken via positief-over-geldzaken
Het is belangrijk dat mensen met hiv goed geïnformeerd zijn over geldzaken, mogelijke financiële
tegemoetkomingen en financiële dienstverlening. Het onderdeel over geldzaken is op www.hivnet.org
aangepast aan de actualiteit, zoals (gemeentelijke) informatiebronnen waar mensen met chronische
aandoeningen kunnen nalezen of zij recht hebben op bepaalde financiële tegemoetkomingen. Evenals
informatie over aftrekposten voor mensen met hiv voor de belastingaangifte 2015. De website www.positiefover-geldzaken.nl, een initiatief van de Hiv Vereniging en OMNIS Financieel Adviesgroep, is up-to-date
gehouden en besteedt aandacht aan thema’s als hypotheken, levensverzekeringen, invullen van een
gezondheidsverklaring en gebruikmaken van bijzondere belastingaftrek en andere belangrijke geldzaken.
Aandacht voor adoptie via Positief geadopteerd
(Aspirant-)adoptieouders hebben behoefte aan juiste informatie over leven met hiv. Niet alleen over de
medische kant, maar juist ook over de maatschappelijke en juridische aspecten. Velen worstelen met de vraag
of men al dan niet open moet zijn over de hiv-status van hun adoptiekindje. De gids Positief geadopteerd gaat
in op dit soort vragen. Op 7 oktober is een bijdrage geleverd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Stichting
Adoptie Voorzieningen in De Bilt voor ca. 100 ouders met een grote belangstelling voor een adoptiekind met hiv
en reeds toegelaten in de adoptieprocedure. De gids Positief geadopteerd is uitgereikt aan de deelnemers. Ook
is er informatie over de sectie Positive Families van de Hiv Vereniging gegeven.

POSITIE ONGEDOCUMENTEERDEN MET HIV BLIJFT SPEERPUNT
Het lobbytraject is voortgezet om de onzekere positie van ongedocumenteerden met hiv te verbeteren bij het
verkrijgen van een legale status in Nederland. Juist door de verscherping in het politieke klimaat moet de stem
van de Hiv Vereniging steeds gehoord blijven worden. Er wordt samen met de Nederlandse Vereniging van Hiv
Behandelaren (NVHB), het Aidsfonds (AF) en Advocatenkantoor Everaert specifiek ingezet op het verminderen
van de negatieve gevolgen van de verdere aanscherping van het migratie- en asielbeleid. De staatssecretaris
van Veiligheid en Justitie is gevraagd zijn beleid aan te passen en feitelijke toegang tot medische zorg in
herkomstlanden te betrekken bij zijn beoordeling. En verder is hij gevraagd om het recht op gezondheid en de
feitelijke toegankelijkheidstoets expliciet te betrekken bij de beoordeling of uitzetting naar het land van
herkomst legitiem is. De staatssecretaris ziet geen reden om dit te doen en gezien de politieke verhoudingen in
de Tweede Kamer is er geen steun om zijn beleid aan te passen.
De terugkeerproblematiek blijft veel aandacht vragen in individuele casuïstiek. Zoals de casus over de uitzetting
van een gezin naar de Democratische Republiek Congo (DRC). Gelukkig pakt de familie de draad weer op in
DRC. Vanuit Nederland wordt gezorgd voor hun hiv-medicatie. Ook de casus met het juridisch oordeel dat hivmedicatie medisch-technisch beschikbaar is in Ghana maakt duidelijk hoe officiële instanties als Raad van
State en de IND denken over terugkeer van mensen met hiv naar herkomstlanden.
Bezuinigingen in de vreemdelingenopvang zetten de 24-uur noodopvang in tal van gemeenten onder druk.
Ongedocumenteerden met hiv zijn hiervan de dupe. Via de media is hier aandacht aan besteed. De gemeente
Amsterdam heeft aangegeven dat noodopvang voor mensen met hiv bij een medische indicatie beschikbaar
blijft. De uitwerking in de praktijk wordt door de vereniging goed bewaakt.
Het lobbytraject van de vereniging wordt voortgezet, ondanks het feit dat de politiek niet wil meewerken.
Informatie over de diverse activiteiten van het lobbytraject is na te lezen op de website.
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WERKGROEP MAATSCHAPPELIJKE EN JURIDISCHE BELANGENBEHARTIGING BEWAAKT ACTIVITEITENPLAN
De werkgroep, bestaande uit het bestuurslid, een vrijwilliger en de stafmedewerker, heeft de voortgang van de
activiteiten vanuit het werkplan 2016 gemonitord en kwam vijf keer bijeen voor overleg. Er heeft een
bestuurslidwisseling plaatsgevonden.

1.3 Migrantenbelangen
Werkgroep Migrantenbelangen
Het voorzitterschap van de werkgroep is na zijn verkiezing in mei overgedragen aan het nieuwe bestuurslid met
deze portefeuille. De werkgroep is in de loop van het jaar versterkt met drie nieuwe leden, twee leden zijn
gestopt. Het vergroten van de kennis van de leden van de werkgroep was een belangrijk doel in 2016. Een lid
volgde de workshopreeks Positief Leven en twee anderen trainingen voor voorlichters. Ook volgden twee leden
de training voor peer-counselors in het ADHeRo-project. Nog niet alle leden zijn in staat geweest een training
te volgen.
De afkorting AdHeRo staat voor Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.
In een door het Aidsfonds gefinancierd project is de Hiv Vereniging partner in een consortium met zeven
partners uit de formele en informele zorg met het doel de informele en formele zorg aan migranten met hiv
dichter bij elkaar te brengen. De uitdaging van het project is om:
1. de bereidheid tot testen op hiv onder mensen met een migratieachtergrond te bevorderen en nietgediagnosticeerde hiv infecties op te sporen.
2. De vertraging tot het in zorg komen na de hiv-diagnose te verminderen.
3. Duurzame therapietrouw te bevorderen.
Stigma
Een-op-eenbegeleiding van migranten met recente diagnose door een peer-counselor met
migratieachtergrond is mogelijk geworden - er zijn vier getrainde peer-counselors met migratieachtergrond.
Er is in nauwe samenwerking met oud-bestuursleden van PAMA een behoefte-inventariserende bijeenkomst
geweest waar 20 mensen met migratieachtergrond en betrokkenen aanwezig waren.
Voor stigmabestrijding in migrantengroepen en omgeving zijn nuttige contacten opgedaan in Durban om aan
materiaal te komen -in Canada ontwikkeld- voor migrantenkerken in samenwerking met pastors.
Gezondheid
Zelfsturing is vergroot door mensen met hiv en migratieachtergrond actief uit te nodigen te participeren in
activiteiten en informatiebijeenkomsten in de behandelcentra. Samenwerking met de afdeling Infectieziekten
van de GGD en de Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg Amsterdam heeft geleid tot duidelijke
afspraken over hoe deze mensen naar de juiste zorg kunnen worden geleid. Het is niet bekend hoeveel
doorverwijzingen er hebben plaatsgevonden.
Vitale vereniging
Informatievoorziening: meer kleur in de presentatie van de Hiv Vereniging gebracht; deelname aan activiteiten
actief gefaciliteerd voor migranten.
Verbinding tussen Servicepunt en peer-counselors gemaakt voor sociale kaart en doorverwijzing.
Er zijn tijdens The Circle of Life, een jaarlijkse landelijke bijeenkomst voor mensen met hiv en betrokkenen, drie
loges gevuld door Tam-Tam en de werkgroep Migrantenbelangen. Er heeft veel uitwisseling plaatsgevonden.
Er is een werkbezoek gebracht aan NOPPAL in Groningen waarbij de wederzijdse intentie is uitgesproken meer
samen te werken.
Buddyzorg voor migranten wordt peer-to-peerondersteuning
Volgens het onderzoek Positief Geluid hebben veel migranten met hiv behoefte aan contact met andere
mensen met hiv maar bovendien aan maatschappelijke ondersteuning. De vereniging kan en wil de
maatschappelijke ondersteuning zelf niet bieden omdat zij de middelen noch de expertise hiervoor heeft, terwijl
die bij gemeenten en professionele organisaties wel bestaat. De vereniging heeft zich dit jaar gericht op het
organiseren van sociale activiteiten en collectieve juridische belangenbehartiging voor migranten met hiv. Voor
effectieve sociaal-maatschappelijke ondersteuning wordt door de Hiv Vereniging doorverwezen.
De Hiv Vereniging richt zich primair op het stimuleren van zelfredzaamheid en het mogelijk maken van
empowerment door peer-to-peercontact, doorverwijzing en informatievoorziening:
Doorverwijzen naar instanties voor sociaal-maatschappelijke ondersteuning voor migranten.
Peer-counseling aan migranten met hiv vanuit het project ADHeRo. Doel: 95% van alle gekoppelde
migranten met een positieve hiv-test in zorg krijgen en houden.
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Er komt geen aparte sociale kaart voor migranten; er wordt gebruik gemaakt van de bestaande sociale
kaart van het Servicepunt die deze up-to-date houdt.
Buddyzorg aan migranten die nog vanuit de vereniging werd geboden is per eind 2016 gestopt.
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2. Seksuele gezondheid en testen
HIGHLIGHS
. Structurele Gezondheidsbevordering organisatiebreed ingevoerd.
. Undetectable means Uninfectious / Niet detecteerbaar betekent Niet overdraagbaar.
. Aandacht voor late diagnostiek.

STRUCTURELE GEZONDHEIDSBEVORDERING
In 2016 zijn grote stappen gemaakt op het gebied van Structurele Gezondheidsbevordering (SGB).
Bestuursleden, medewerkers en coördinatoren zijn getraind (zie hoofdstuk 5.1).
Het belang van SGB is dat mensen met hiv zelf de regie over hun (seksuele) gezondheid hebben of krijgen.
Door hen hierin te ondersteunen met zelfhulp-tools, maar ook door andere organisaties bewust te maken van
het belang van deze zelfsturing, zorgen we ervoor dat in zowel primaire (voorkomen van hiv) als secundaire
(spoedige diagnose en behandeling) en tertiaire preventie (gezond leven met hiv) mensen met hiv centraal
staan.

H-TEAM
Het Hiv Transmissie Eliminatie Amsterdam (H-TEAM) project is een samenwerkingsproject waarbij sneller
opsporen, snel behandelen en nieuwe preventiemethoden worden ingezet. De Hiv Vereniging is betrokken bij
de kerngroep, stuurgroep en de communicatiewerkgroep van dit project. Zie verder www.hteam.nl

PREP
Samen met partners in de werkgroep PrEPARED dat is geïnitieerd door Aidsfonds/Soa Aids Nederland wordt
gewerkt aan een goede, veilige en spoedige betaalbare beschikbaarheid van Truvada als hiv-preventie.
Inmiddels is er een behandelrichtlijn opgesteld en neemt het draagvlak onder professionals toe. GGD’en en
huisartsen raken steeds meer bekend met PrEP en zijn bereid dit middel voor te schrijven en de bijbehorende
zorg te verlenen. Ondanks grote inspanningen en politieke lobby is het nog niet gelukt om PrEP in de
verzekering te laten opnemen. PrEP kan voor mensen met hiv zorgen voor een vermindering van het stigma op
hiv doordat hiv-negatieven zichzelf goed kunnen beschermen. Daarmee neemt de angst voor hiv, en dus voor
mensen met hiv, af. Community-betrokkenheid is er vanuit Poz&Proud (hoofdstuk 4.1).

U=U
Een ander belangrijk onderwerp is de relatie tussen viral load en infectiositeit. Sinds het Zwitsers Standpunt in
2008 en het daaruit volgende Nederlandse Standpunt in 2014 zijn er nieuwe inzichten die de gedachte dat
iemand met een onderdrukte virale lading het virus niet meer kan overdragen, versterkt. De PARTNER-studie
toont aan dat onder serodiscordante homo- en heterostellen, die bij elkaar 58.000 keer seks zonder condoom
rapporteerden, geen enkele hiv-overdracht heeft plaatsgevonden. Hieruit valt op te maken dat ‘Undetectable =
Uninfectious’ of, in het Nederlands ‘Niet Detecteerbaar = Niet Overdraagbaar’. Voor mensen met hiv met een
ondetecteerbare viral load is dit erg goed nieuws. Het betekent dat ze zonder zorgen voor hiv-overdracht van
seks zonder condoom met hun partners kunnen genieten. We zijn rond de Canal Parade in augustus begonnen
met deze boodschap uit te dragen en zien dat overal op de wereld hetzelfde gebeurt. Ook constateren we dat
er op verschillende plekken weerstand is tegen deze boodschap. Dat komt omdat er altijd theoretisch gezien
een statistische kans bestaat op overdracht. In de praktijk echter blijkt dat er niet één casus is waarin hiv werd
overgedragen door iemand die een ondetecteerbare viral load had.

LATE DIAGNOSTIEK
De meest recente cijfers van de Stichting Hiv Monitoring (SHM) laten zien dat inmiddels in 45% van de nieuwe
hiv-diagnoses het een late diagnose betreft. De Hiv Vereniging heeft daarom ingezet op het vaker aanbieden
van een hiv-test bij indicatorziekten, ook bij mensen die niet tot de typische doelgroepen behoren. De reguliere
zorg en huisartsen moeten daarop veel alerter reageren.
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Vooral vanuit het vrouwennetwerk is casuïstiek over deze problematiek onder de aandacht gebracht van de
vereniging. Een persbericht over dit onderwerp dat op 1 december is verspreid is door de media niet opgepakt.

THUISTESTEN
Via de GGD is een tijdelijke proef uitgezet met thuistesten. Dit valt onder de activiteiten van het H-TEAM. De Hiv
Vereniging volgt deze ontwikkelingen op de voet.

WERKGROEP SEKSUELE GEZONDHEID EN TESTEN
Sinds november is er weer een bestuurslid met deze portefeuille. Daarom zal vanaf 2017 de werkgroep ook
weer geactiveerd worden zodat het bestuur goed geïnformeerd besluiten kan nemen over zaken die dit
onderwerp aangaan.

INPUT GEVEN AAN ANDEREN EN VERTEGENWOORDIGING
De Hiv Vereniging wordt actief betrokken bij projecten van onder andere de GGD, het AMC, het RIVM en Soa
Aids Nederland om het perspectief van mensen met hiv te vertegenwoordigen of om onze mening te geven bij
evaluaties over gevoerd beleid en organisaties. Naast de vaste partners geeft de vereniging ook gevraagd en
ongevraagd advies aan andere organisaties over seksuele gezondheid en testen.
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3. Informatievoorziening
HIGHLIGHTS
. Nieuwe huisstijl voor de vereniging.
. Ontwikkeling nieuwe website.
. Project Summa College een succes; een leermodule om verder te verspreiden.

WERKGROEP COMMUNICATIE
De communicatiestrategie, een schrijfwijzer en schrijfworkshop, ontwikkeling van de huisstijl, opzet van het
nieuwe verenigingsblad, het plan van aanpak voor de nieuwe website. Dit jaar zijn er op het gebied van
communicatie heel veel onderwerpen tegelijk opgepakt. De werkgroep Communicatie is hierin een sturende
kracht.
Nadat een merkenspecialist verschillende groepen binnen de vereniging had gesproken, is een vormgever
gestart met de opzet van een nieuwe huisstijl. Bijeenkomsten zijn georganiseerd met vrijwilligers uit
verschillende groepen en regio’s, het bestuur en binnen de werkgroep. Dat alles heeft een nieuwe huisstijl als
resultaat:
‘Een “familie” van 16 symbolen verbeelden de diversiteit van de vereniging. Sommigen duiden de regio of
groepen van de vereniging aan. Andere symbolen staan voor onderwerpen. Met de hand getekend laten ze de
menselijke kant zien. De intense, frisse kleuren (zeven), te gebruiken met een gradiënt van vol links naar licht
rechts laten op een subtiele manier zien dat zaken verbeteren en de toekomst er beter uitziet dan het verleden’.
plus> is als een van de eerste producten uitgevoerd in de nieuwe huisstijl. Vanaf het najaar is op het landelijk
bureau gewerkt aan de toepassing ervan in diverse uitingen. Vanaf 2017 wordt het uitgerold binnen de hele
vereniging.
De communicatiestrategie geeft richting aan de manier van communiceren. Er is een basisdocument opgesteld
waarin doelgroepen, doelstelling, toon, beeldgebruik, de kanalen, opzet communicatiekalender, interne
communicatie, pers en monitoring staan beschreven. Praktische invulling en aanpak zijn uitgewerkt.

REDACTIERAAD EN VERENIGINGSBLAD PLUS>
Het afgelopen jaar is een sterke samenwerking tussen offline en online communicatie (blad en website)
gerealiseerd. De eerste werkzaamheden voor het nieuwe verenigingsblad waren het ontwikkelen en vaststellen
van het formaat, de vormgeving, vaste rubrieken en de naam.
Voor elke uitgave van plus> hebben de hoofdredacteur en stafmedewerker Communicatie onderwerpen,
werkzaamheden en verwijzingen naar de website afgestemd. De eerste editie van plus> is gepresenteerd
tijdens de ALV in mei. Daarna zijn nog twee edities uitgebracht (september en november). Er zijn positieve
reacties ontvangen op het formaat, de vormgeving en de inhoudelijke koers van het blad. Een aandachtspunt is
het opbouwen van een stabiele groep van schrijvers en fotografen die zich inzetten voor plus> en de website.
In december 2015 is een klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van regio’s, groepen, bestuur en
staf (nu totaal 10 mensen), gevormd. Deze redactieraad heeft zich dit jaar meerdere malen gebogen over de
opzet, vormgeving en inhoud van het blad. Belangrijke thema’s en onderwerpen zijn aangedragen, in schema
gezet en vormen een leidraad voor de inhoud van het blad. Daarnaast zijn suggesties gedaan ter verbetering.
Ook is er door de redactieraad een eerste aanzet gemaakt voor basis- en specifieke informatie die op de nieuwe
website moet komen. Deze inventarisatie is gebruikt in een uitgebreide brainstormbijeenkomst met de
achterban.
Om het nieuwe verenigingsblad goed onder de aandacht te brengen is dit het eerste jaar in extra grote oplages
verschenen. plus> #01 verscheen in een oplage van 3.300 waarbij we elk lid een extra exemplaar stuurde om
uit te delen aan een vriend(in), kennis of collega. plus> #02 was in een oplage van 2.800 waarbij alle hivbehandelcentra een grotere hoeveelheid ontving om extra aan cliënten mee te geven. En tenslotte werd plus>
#03 in een oplage van 3.700 gedrukt om deze ook in de conferentietassen mee te geven van Circle of Life in
Carré op 26 november en het congres soa*hiv*seks in de Beurs van Berlage op 1 december. Daarnaast
ontvingen alle leden natuurlijk elke editie.
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DIGITALE NIEUWSBRIEVEN
Positive News!
Binnen de communicatiestrategie versterkt waar mogelijk het ene informatiekanaal de andere. Binnen deze
cross-mediale aanpak biedt Positive News! actuele, thematische, korte berichten op medisch- en
maatschappelijk-juridisch gebied, over de Hiv Vereniging en haar activiteiten en verwijst door naar de website,
en/of externe informatiebronnen. Elke geïnteresseerde kan zich voor de nieuwsbrief aanmelden.
Bij elke uitgave waren bestuur en staf de sturende kracht wat inhoud betreft. Promotie heeft plaatsgevonden
via hivnet.org, bij de aanmelding als lid van de vereniging en via Facebook.
De aanmeldingen zijn gestegen van 1154 naar 1279. Er zijn zeven nieuwsbrieven verzonden, rond de 50% opent
daadwerkelijk de nieuwsbrief.
Nieuwsbrieven secties en regio’s
Via een centraal geïnstalleerd softwareprogramma op hivnet.org kunnen nieuwsbrieven verstuurd worden. Dit
jaar hebben de regio’s Gelderland (11x, 45% opent), Utrecht | Midden-Nederland (3x, 55% opent), Haaglanden,
Leiden e.o (twee versies: 12 x activiteitenagenda en 4 x inhoudelijke nieuwsbrief, 55% opent), Rotterdam –
Rijnmond (nieuw: 7x, 40% opent) en de groepen Poz&Proud (9x, 40% opent), Long Term Survivors (3x, 50%
opent), Tam-Tam (nieuw: 13x, 60% opent) gebruik gemaakt van dit centrale systeem. Anderen zijn
geattendeerd op deze mogelijkheid: regio Brabant, regio Limburg en JongPositief.
Vrijwilligersnieuwsbrief
Het doel van deze nieuwsbrief is te informeren over het werk als vrijwilliger, het melden van trainings- en
activiteitenaanbod en vrijwilligers als eerste op de hoogte te brengen van nieuws vanuit de vereniging rondom
publicaties, actualiteiten e.d. Dit jaar hebben de vrijwilligers (gemiddeld 195, 60% opent) zeven nieuwsbrieven
ontvangen.
Verzending
Coördinatie, invulling, verzending, ontwikkeling van Positive News! en de vrijwilligersnieuwsbrief ligt bij de
stafmedewerker Communicatie. Vrijwilligers van regio’s/afdelingen stellen hun eigen nieuwsbrief op en zorgen
eveneens voor de verzending via het systeem. Indien nodig ondersteunt de stafmedewerker.

WEBSITES
De hoofddoelstelling van de diverse websites is 'informatievoorziening voor mensen met hiv en betrokkenen in
Nederland'. Daarnaast brengt hivnet.org mensen met hiv met elkaar in contact via een forum, chatroom en
diverse blogs. De websites en applicaties zijn technisch en inhoudelijk up-to-date gehouden. In meerdere
bijeenkomsten is gewerkt aan de opzet van de nieuwe website, waarbij diverse websites worden
samengevoegd. De lancering daarvan is in 2017. Zo kan in de toekomst constant verwezen worden naar één
platform (hivvereniging.nl), dat mensen met hiv beter bedient en de positie van de vereniging versterkt.
Ontwikkeling nieuwe website
Aan de hand van het plan van aanpak zijn drie bijeenkomsten georganiseerd, gericht op de basis van de
website, de informatievoorziening en interactiviteit. Een bijeenkomst waarin een externe deskundige een kleine
afvaardiging van staf, bestuur en vrijwilligers (7) heeft meegenomen in online mogelijkheden anno nu. Binnen
de redactieraad en daarna tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers uit bestuur, staf, regio’s, secties
en benaderde individuen (15) is een inventarisatie gemaakt van gewenste basisinformatie, informatie voor
specifieke groepen, de presentatie en interactiviteit en het wel of niet werken met een online community en
profielen. Uit deze laatste groep is een feedbackgroep gevormd en later nog verder aangevuld (30). Zij worden
op verschillende momenten ingeschakeld om mee te kijken naar de ontwikkeling en invulling van de website.
De informatie uit de bijeenkomsten is en wordt nog steeds gebruikt voor thematische presentatie van
informatie. Het overzicht van gewenste functionaliteit is besproken met webbouwers en op basis daarvan is
gekozen voor het contentmanagementsysteem Joomla. De website wordt geschikt gemaakt voor alle
verschillende formaten (desktop, laptop, tablet, smartphone).
De nieuwe website wordt in fasen opgebouwd, daarvoor zijn de wensen ingedeeld in: wat persé moet, wat
gewenst is en wat op een later moment kan.
In zes bijeenkomsten is gewerkt aan de schetsen (wireframes) van de verschillende soorten pagina’s die de
website nodig heeft, wat daar ongeveer op moet kunnen staan en hoe bezoekers hun informatie kunnen
vinden. Deze vormen de basis voor het uitwerken van de grafische vormgeving op basis van de huisstijl.
Daarmee is in december een begin gemaakt.
Voor de website is, na het afwegen van verschillende opties, binnen het bestuur de nieuwe domeinnaam
gekozen: hivvereniging.nl.
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Met Stichting Meo, een organisatie die media-ondersteuning geeft aan non-profitorganisaties en tegelijkertijd
een werkervaringsplek is voor jongeren, is gekeken naar de statistieken van de drie websites van de vereniging.
Hoe worden deze websites gebruikt, welke informatie wordt gezocht en wat kun je concluderen. Duidelijk is dat
het samenvoegen van de websites een goed plan is; informatie is nu versnipperd.
Hivnet.org
Gecombineerd met aanwezigheid op Facebook en verwijzingen vanuit digitale nieuwsbrieven, blijft de website
de centrale plek en wordt zoveel mogelijk voldaan aan de behoeften aan informatie en persoonlijke
(h)erkenning. Stafleden, vrijwilligers van de webredactie en de diverse regio’s en secties houden de informatie
op de website up-to-date. Collega-organisaties bieden informatie aan, met name over activiteiten. De
startpagina van de website is regelmatig voorzien van informatie over actualiteiten, activiteiten en initiatieven
vanuit het landelijk bureau, de regio’s en secties. Door de belangenbehartigers is bestaande informatie op de
website geactualiseerd en in aanloop naar de nieuwe website al gedeeltelijk in een nieuw, overzichtelijker
format geplaatst. Meerdere brochures, rapporten en de uitgaven van plus> zijn sinds de zomer online door te
bladeren. Eind november is een nieuw onderdeel ‘sport en bewegen’ online gezet. Dit wordt verder uitgewerkt
onder de noemer ‘gezond leven’.
Interactiviteit: forum, chat, weblogs, Facebook
De drie vrijwilligers die verbonden zijn aan het forum en de chat hebben zich dagelijks ingezet voor een goede
gang van zaken en respectvolle sfeer. De sfeer op het forum is goed; het dagelijks gebruik loopt iets terug. De
berichtgeving en onderlinge reacties laten wel zien dat het bestaan van het forum nog steeds waardevol is. Met
name voor mensen die kortgeleden hun hiv-diagnose hebben gekregen; bij vragen over
medicatie(verstrekking), bijwerkingen en veranderen van medicatie; hiv en reizen; behandeling door
zorgprofessionals; comorbiditeit; vertellen over je hiv-status; seksualiteit; interacties met andere medicatie of
supplementen; vragen rondom financiën; actualiteiten. Ook het Servicepunt heeft gereageerd op berichten die
vroegen om praktische antwoorden of onbeantwoord bleven.
Tijdens de twee forumoverleggen is o.a. gesproken over de gang van zaken op forum/chat; welkom-e-mail en
feedbackmail; statistieken; de toekomst en meerwaarde van het forum; nieuwe forumsoftware en de
ontwikkelingen binnen de vereniging. De moderatoren gaan de komende tijd actuele onderwerpen (b.v. vanuit
belangenbehartiging, actualiteiten, in combinatie met plus>, de aanloop naar AIDS2018) prikkelend op het
forum plaatsen.
De forumgebruikers die drie jaar niet meer actief zijn geweest, worden uit het forum verwijderd. Het aantal
leden is 1670 (was in 2015 1508). Het aantal berichten bedraagt 49.190, een toename van 730.
Momenteel zijn vanuit de vereniging drie weblogs actief via hivnet.org (digitaal ontmoeten -> weblogs):
Posidivas (blog van/voor vrouwen met hiv); Positiefwerkt en het verenigingsblog. Het tot een website
uitgewerkte blog van Poz&Proud staat zelfstandig.
JongPositief heeft een aanzet gemaakt, maar deze is verder niet van de grond gekomen.
Dagelijks zijn berichten geplaatst op de Facebookpagina van de vereniging
(https://www.Facebook.com/hivverenigingnederland/). Daarin worden activiteiten, onderwerpen vanuit
belangenbehartiging, actualiteiten en specifieke informatie onder de aandacht gebracht. Altijd met een
verwijzing naar de website, soms naar externen. Het aantal volgers is gestegen van 426 naar 563.
Vrijwilligersdeel
Op hivnet.org is een vrijwilligersdeel waar ondersteuning en aanbod vanuit de vereniging wordt
gecommuniceerd. Vooral documentatie, trainingen, workshops en informatiemiddagen staan centraal. Dit
onderdeel van de website staat in direct verband met de vrijwilligersnieuwsbrief. Via de nieuwsbrief zijn
mensen geattendeerd op informatie op dit websitedeel. Tijdens de inventarisatie voor de nieuwe website is
gebleken dat uitbreiding naar specifieke informatie en functionaliteit per regio en groep gewenst is. Zo’n 55%
van de vrijwilligers heeft tot nu toe ingelogd.
Aantrekken en ondersteunen van vrijwilligers
De vrijwilligers, werkzaam voor forum, chat, weblogs en website zijn actief benaderd door de stafmedewerker
Communicatie. Dit jaar was een moderator meer op de achtergrond gaan werken, een vacature voor
vervanging heeft niets opgeleverd.
Beeldmateriaal
Voor plus> maar zeker ook voor de website is een zoektocht gestart naar beeldmateriaal waarop activiteiten
voor mensen met hiv of portretten van mensen zichtbaar zijn. Dit jaar heeft een fotograaf zich vrijwillig ingezet
en is fotomateriaal aangeleverd vanuit Positive Families, Poz&Proud en Long Term Survivors. Ook van een
aantal activiteiten uit de regio’s is er beeldmateriaal. Het blijft een gevoelig onderwerp omdat het blad en de
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website publiekelijk toegankelijk zijn. Voor de nieuwe website wordt dit een speerpunt, omdat daar juist veel
gebruik gemaakt gaat worden van beeldmateriaal.
Statistieken vanaf 1 januari: unieke bezoekers: 111.766; bezoeken: 161.448; pagina’s: 300.787; 32% terugkerende
bezoekers.
Positiefwerkt.nl
De informatie op positiefwerkt.nl wordt in de nieuwe verenigingswebsite geïntegreerd. Daarom is informatie op
de website geselecteerd op concrete onderwerpen die spelen bij de achterban. De inhoud wordt nu op een
compacte manier gepresenteerd, aanklikbare onderdelen houden de artikelen kort en overzichtelijk. Meer
beeld- en filmmateriaal is toegevoegd.
Statistieken vanaf 1 januari: unieke bezoekers: 3.349; bezoeken: 3.844; pagina’s: 8.618; 15% terugkerende
bezoekers.
Positiefzorgt.nl
Omdat deze website opgezet is om stigma en discriminatie door zorgverleners te doorbreken is besloten om op
termijn de nieuwe verenigingswebsite een duidelijke ingang te geven voor professionals. Tot die tijd blijft deze
website bestaan. Dit jaar zijn werkzaamheden beperkt gebleven tot updates en herstel van verbroken links. Het
onderdeel wat wel gericht is op mensen die leven met hiv wordt verwerkt in de thematische inhoud op de
nieuwe website.
Statistieken vanaf 1 januari: unieke bezoekers: 8.885; bezoeken: 10.031; pagina’s: 18.077; 12% terugkerende
bezoekers.
Opeigenkrachtaanhetwerk.nl
De vereniging heeft vanuit het project ‘Op eigen kracht aan het werk’ het ontwerp, de bouw en invulling van de
nieuwe website uitgevoerd. Deze website is op 1 maart 2016 gelanceerd en is gericht op de promotie van een
werkscan en het bieden van een gids met verwijzingen, tips en kennis, een telefonische helpdesk en een
aanbod van arbeidsdeskundigen.
Statistieken vanaf 1 maart: unieke bezoekers: 2.901; bezoeken: 3.884; pagina’s: 8.512; 25% terugkerende
bezoekers.

BROCHURES EN FLYERS
Gedurende het jaar waren een aantal bestaande titels uit voorraad leverbaar: Positief Leven, Positive living,
Positief werkt, Positief leert, zelfhulpboek Leven met hiv, Positief geadopteerd, Positieve seksualiteit, Positief
zorgt, Alles over Hepatitis C en het familiespel Family matters.
Distributiecentrum Hexspoor verzorgt de verzending van folders indien er meer dan twee worden besteld.
Folders die per stuk of per twee worden besteld, worden verzonden door de Hiv Vereniging zelf. De verzending
van Hexspoor wordt in rekening gebracht door het verzendhuis; de folders zelf zijn gratis.
Naast de distributie via Hexspoor worden honderden brochures uitgedeeld tijdens congressen, symposia en
bijeenkomsten voor mensen met hiv.

SERVICEPUNT
Het Servicepunt biedt mensen met hiv en betrokkenen informatie aan, ondersteuning en onderling contact
(gesprekken). Het is telefonisch en per e-mail bereikbaar. De vrijwilligers verwerken aanmeldingen voor allerlei
activiteiten van secties, nieuwe initiatieven van de vereniging en inventariseren / signaleren trends en
behoeftes van de achterban. Het is de plek waar veel verschillende informatie van mensen met hiv bijeen komt.
Front office
Het Servicepunt functioneert als front office van de Hiv Vereniging. Alle vragen over leven met hiv en de
vereniging komen hier binnen. Ervaringsdeskundigheid en de door training opgedane kennis worden tijdens
deze contacten door het team breed ingezet. Aanvragen voor voorlichting worden verwerkt door het
Servicepunt. De manager Servicepunt is verantwoordelijk voor matching. Hierbij zijn beschikbaarheid, profiel,
training en ervaring doorslaggevend. Ook media-aanvragen op human interest-gebied worden verwerkt.
Matching hiervan stemt de manager Servicepunt af met een andere collega uit de staf en/of directeur. Mediaaanvragen die gaan over standpunten worden doorgesluisd naar directeur of voorzitter. Zo zorgt de Hiv
Vereniging ervoor dat iedereen die voor of namens haar spreekt, getraind is en goed past bij de vraag die
gesteld wordt.
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Daarnaast worden aanmeldingen voor activiteiten, die door secties en regio’s van de vereniging op nationaal
niveau worden georganiseerd, door het Servicepunt geregistreerd. Het Servicepunt zorgt voor de correcte
registratie van deelnemers en geeft per telefoon of per e-mail inhoudelijke en praktische informatie over de
activiteiten. Bij nieuwe contacten brengt het Servicepunt deze activiteiten actief onder de aandacht. Naast
deze contacten worden ook alle andere contacten geregistreerd (in 2016 ruim 1800 totaal).
Signaalfunctie en back office
Belangrijk is de signaalfunctie van het Servicepunt. Actuele zaken en behoeften worden gesignaleerd en
overgedragen aan inhoudelijke stafmedewerkers (back office) die dit op hun beurt inbrengen in het stafoverleg.
Zo is er direct zicht op de vragen en problematiek van mensen met hiv, waardoor belangenbehartiging kan
worden ingezet. Het Servicepunt fungeert daarmee ook als meldpunt.
Deze overdracht geldt ook voor vragen die complex zijn of waarvan een actie of reactie wordt gevraagd vanuit
de back office. Een goed voorbeeld hiervan in 2016 zijn signalen en vragen/problemen rondom levering van
medicatie door apotheken. In 2016 waren zijn hier 25 contacten over geweest, waarvan circa vijftien zijn
overgedragen en afgehandeld door de back office.
Vrijwilligers
Het team van het Servicepunt bestond in 2016 uit twaalf vrijwilligers. Het is een gemêleerd gezelschap, dat qua
levenservaring en leeftijd uiteenloopt. Alle teamleden hebben een specifieke ervaringsdeskundigheid in relatie
tot hiv. Voor de dienstverlening levert deze gevarieerde samenstelling een grote meerwaarde op. Vragen
kunnen zelfs in zeven verschillende talen worden beantwoord.
De vrijwilligers zijn uitgebreid getraind in het voeren van pre- en post-testgesprekken en hebben hier ruime
ervaring in. Zij zijn goed geïnformeerd over hiv en aids, zowel op medisch- als sociaal vlak, alsook op het gebied
van maatschappelijk-juridische onderwerpen. Het team zorgt daar zelf voor en wordt door de stafmedewerkers
op de hoogte gehouden van de actualiteiten. Ook wordt een wekelijkse nieuwsbrief gestuurd. Zij zijn goed op de
hoogte van (actuele) activiteiten die de vereniging organiseert voor mensen met hiv en voor vrijwilligs. Zij
nemen actief deel aan activiteiten van andere secties, werkgroepen en regionale afdelingen van de vereniging.
Deze brede inbedding binnen de vereniging kan zorgen voor onderlinge kruisbestuiving van kennis en ervaring.
Coaching - training - deskundigheidsbevordering
Coaching en evaluatiemomenten zorgen ervoor dat het team scherp blijft en dat de kwaliteit van het werk
bewaakt wordt. Het team wordt consequent getraind op gespreksvaardigheden en bijgeschoold over hivgerelateerde onderwerpen. In 2016 waren er voortgangsgesprekken met alle teamleden en is er een
trainingsweekend georganiseerd waarin structurele gezondheidsbevordering / empowerment,
deskundigheidsbevordering en teambuilding centraal stonden. Buiten het trainingsweekend hebben nog twee
aparte deskundigheidsbevorderingen plaats gevonden en heeft het team eenmaal intervisie gehad.

VOORLICHTING
Nadat in 2015 het geven van voorlichting vrijwel heeft stilgelegen, is dit in 2016 volledig opgepakt.
Voorlichting geven, het vertellen van je eigen verhaal over leven met hiv, aangevuld met informatie over de Hiv
Vereniging, blijkt in praktijk succesvol en wordt zeer gewaardeerd.
Er is meer dan voorheen geïnvesteerd in contacten, met name met scholengemeenschappen, om aanvragen te
creëren. Tevens heeft een nieuwe groep voorlichters zich gemeld. In 2016 hebben twee trainingen
plaatsgevonden met een gemixte samenstelling van nieuwe en meer ervaren voorlichters. Hierdoor vindt er
naast het trainen op vaardigheden ook een waardevolle uitwisseling plaats. De totale groep voorlichters bestaat
uit ruim 30 vrijwilligers. Een groot deel van deze groep doet ook ander vrijwilligerswerk binnen de vereniging.
Na de zomer is consequent ingezet op voorlichting geven in twee- en drietallen (soms zelfs vier), waarvoor in
de training de basis is gelegd. In praktijk blijkt dit een succes. De voorlichters zetten hiermee automatisch een
diversiteit neer van de achterban. Tegelijk vullen zij elkaar aan als het gaat om kennis en ervaring over hivspecifieke onderwerpen en de Hiv Vereniging. Bovendien werkt deze samenwerking verbindend en motiverend.
In 2016 zijn er vanuit de vereniging in totaal 40 voorlichtingen gegeven op elf verschillende locaties, door
twintig voorlichters met een bereik van zo’n 1000 personen (grotendeels leerlingen en studenten).
Project Summa College
In de zomer van 2016 is vanuit het Summa College in Eindhoven (o.a. opleiding verpleegkunde) de vraag
gekomen samen met de Hiv Vereniging een leermodule te ontwikkelen op het gebied van hiv. Met als doel dat
het resultaat ondersteunend is en meer zichtbaarheid geeft aan mensen met hiv en de vereniging. Deze
module is ontwikkeld door een docent Verpleegkunde en de manager Servicepunt. In een reeks van tien weken
wordt hiv tijdens verschillende vakken behandeld. Er is een workshop georganiseerd over voorlichting door de
manager Servicepunt. Vanuit opdrachten hebben studenten zelf voorlichtingen georganiseerd over hiv met
voorlichters van de Hiv Vereniging. De eindpresentaties en evaluatie van het project is begin 2017. Eind 2016
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was echter al duidelijk dat beide partijen zeer enthousiast zijn over dit product. De intentie is deze leermodule
verder te verspreiden binnen het Summa College (totaal circa 15.000 leerlingen en studenten) en mogelijk ook
daarbuiten.
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4. Secties en regio’s
HIGHLIGHTS
. Vrouwkracht-weekend.
. Nieuw elan in de regio’s Brabant en Limburg.
. Ontwerpwedstrijd van een hiv-awareness affiche regio Haaglanden groot succes.
. Viering 10-jarig bestaan Poz&Proud

De belangrijkste conclusie die we uit het onderzoek Positief Geluid hebben kunnen trekken, is dat mensen
behoefte hebben aan ontmoetingen met gelijkgestemden. Dit zorgt voor herkenning en positieve identificatie
en maakt empowerment mogelijk. Hierin voorziet de vereniging met vrijwilligers van haar secties en regio’s.
Vanuit de vereniging ondersteunt de stafmedewerker Community Netwerk deze vrijwilligers. De
stafmedewerker heeft in 2016 geïnvesteerd in het mogelijk maken van onderling contact binnen doelgroepen
die (nog) niet zelfstandig functioneren.
De vereniging is continu in ontwikkeling. In dit dynamisch proces komen nieuwe initiatieven op en kunnen
andere niet worden gecontinueerd. Zo zijn de activiteiten van de regio Utrecht | Midden-Nederland gestopt
omdat er geen nieuwe vrijwilligers zijn gevonden en de belangstelling is achtergebleven bij de verwachtingen.
In Brabant echter groeit de belangstelling juist en worden activiteiten georganiseerd en vinden voorlichtingen
plaats. Limburg doet hard haar best om dit voorbeeld te volgen. In Noord-Nederland is in 2016 een vacature
voor een regiocontactpersoon uitgezet, maar aan het einde van het jaar is er nog geen nieuwe vrijwilliger
gevonden.
Het regio/sectie-overleg is bedoeld voor alle coördinatoren van de regio’s en secties om onder leiding van de
stafmedewerker Community Netwerk elkaar te informeren, van elkaar te leren en indien mogelijk onderwerpen
gezamenlijk aan te pakken. Dit overleg heeft twee keer plaatsgevonden. Het Algemeen Bestuur is tijdens deze
bijeenkomst vertegenwoordigd en stafmedewerkers hebben op onderwerp hun medewerking verleend.
Aan deze groep mensen zijn daarnaast nog trainingen en workshops aangeboden, veelal in samengestelde
groepen. We proberen zo actief de onderlinge samenhang in de vereniging te ondersteunen door de
verschillende groepen met elkaar in contact te brengen en elkaar te laten versterken. Concrete voorbeelden
hiervan zijn:
Het Vrouwkracht weekend dat naar voorbeeld van het Mankracht weekend van Poz&Proud is georganiseerd.
Training Structurele Gezondheidsbevordering met vrijwilligers van secties en regio’s en voorlichters. Deelname
van een toenemend aantal migranten aan bredere activiteiten (Positive Families, Heterowandeling,
Vrouwendag, Vrouwkracht, Circle of Life) is onder andere op basis van ervaring van Tam-Tam gerealiseerd.
Informatiebijeenkomsten in zes hiv-behandelcentra met medewerking van vrijwilligers van regio’s en secties en
workshopbegeleiders en deelnemers aan de workshopreeks Positief Leven.

4.1 Secties
BUDDYZORG POSITIVO
In de afgelopen jaren is regelmatig met de groep gesproken over de maatschappelijke ondersteuning zoals
Buddyzorg Positivo die aanbiedt. Dit aanbod is weliswaar waardevol voor de cliënten, maar past niet binnen de
kerndoelen van de Hiv Vereniging, zoals bepaald in het Meerjarenplan 2015 – 2019. Buddyzorg Positivo is geen
zelfhulporganisatie van mensen met hiv. Ze vormen meer een groep casemanagers voor (Spaans- en
Portugeestalige) migranten. Zij bieden diensten aan zoals het vertalen van correspondentie, tolken tijden
bezoeken aan artsen, gemeentes, advocaten en andere instanties en helpen bij het aanvragen van
verblijfsvergunningen. Ze kunnen geen ervaringen uitwisselen over leven met hiv met hun cliënten.
De sectie Buddyzorg Positivo is daarom opgeheven. De vrijwilligers zetten hun werk voor Spaans- en
Portugeestalige mensen met hiv voort binnen Casa Migrante in Amsterdam.

HETEROMANNEN EN -VROUWEN
Binnen het bestuur is er tijdens de ALV van november 2015 een bestuurslid benoemd met de taak om hetero's
te activeren. Na een oriënterende periode zijn van het bestuurslid enkele gedachtenvormende memo's in het
bestuur besproken.
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In juni werd er door twee vrouwen in Utrecht een stadswandeling georganiseerd voor heteromannen en
vrouwen met hiv en hun partners. De uitnodiging hiervoor is verstuurd aan alle hiv-consulenten. Er waren
twaalf mensen die zich hadden opgegeven via het Servicepunt, maar er kwam ook een echtpaar spontaan
opdagen. Zij werden door hun hiv-consulent gestimuleerd zich aan te sluiten. Samen met de organisatoren
liepen zeventien mensen mee met de wandeling, die werd afgesloten met een broodje en een drankje bij UCentraal.
De tweede ontmoetingsactiviteit voor heteromannen en vrouwen was Circle of Life in Carré. Vrouwen hadden
zich georganiseerd op het balkon en er was een goed gevulde loge voor heteromannen. Er is vooral in de
pauzes veel uitgewisseld en er zijn nieuwe vriendschappen gesloten. Deelname van hetero- en bi-mannen aan
activiteiten vraagt een persoonlijke benadering en herhaalde inspanning.
De hiv-cafés in Brabant en Gelderland en de Hiv-Borrel Rotterdam nodigen expliciet vrouwen en
heteromannen uit om ook te komen. Overigens met wisselend resultaat. Op de zes informatiebijeenkomsten in
ziekenhuizen bleek het mogelijk heteromannen individueel aan elkaar voor te stellen, wat zeer goed uitpakte
omdat meerdere mannen zich uiteindelijk ook lieten zien in Carré, wetend dat ze daar weer bekenden tegen
zouden komen.

JONG POSITIEF
Er is gezocht naar opvolging van de sectiecoördinator die heeft aangegeven per 2017 te stoppen met haar
functie. Er is weliswaar een aantal jongeren met potentieel in de vereniging en die in diverse
vrijwilligersfuncties ook al actief zijn, maar er is helaas nog geen opvolging voor de sectie Jong Positief.
De sociale activiteiten zijn vooral gericht geweest op jonge mensen met asielachtergrond, de meesten van hen
zijn nog niet in een stabiele situatie. Er wordt dan eerst peer-counseling aangeboden op aanvraag van de hivconsulenten en samen met de consulent worden ook laagdrempelige huiskamerbijeenkomsten georganiseerd.
Daarvan zijn er vier geweest. In februari met elf deelnemers, april met acht en in juni met veertien personen. In
augustus was de laatste bijeenkomst, een barbecue, waar zeventien mensen aanwezig waren.
De meeste deelnemers zijn jonge vrouwen maar er hebben ook vier mannen deelgenomen. Het sociaal
isolement is groot en mensen zijn erg timide. Een huiskamerbijeenkomst biedt de gelegenheid om tijdens
bijvoorbeeld een creatieve workshop het terloops te hebben over dingen die hen bezighouden.
Peer-to-peercounseling is geboden aan zeven jonge mensen met hiv vanuit het Rijnstate ziekenhuis in
Arnhem, drie uit het Radboud in Nijmegen en één vrouw uit het AMC. Dit jaar zijn er drie trajecten succesvol
afgesloten. De vrouwen hebben een woning en vinden hun weg,

LONG TERM SURVIVORS
Hiv Long Term Survivors (LTS), mensen die meestal langer dan 15, 20 jaar met de diagnose hiv leven, staan
anders in het leven dan mensen die nog niet zo lang geleden geïnfecteerd raakten. De sectie staat open voor
iedereen die zich een long term survivor voelt, alle leeftijden zijn welkom. Er is bij de doelgroep veel behoefte
om mensen te ontmoeten die gelijke ervaringen hebben.
Activiteiten
Zondag 13 maart 2016: met 15 mensen naar de film Desert Migration tijdens de Roze Filmdagen in het Ketelhuis
gegaan. We deelden flyers uit met informatie over onze sectie en de eerstvolgende lunch. Mede-coördinator GJ
werd na afloop van de film door iemand van het festival geïnterviewd over Hiv Long Term Survivors. Helaas in
het begin aangekondigd als vertegenwoordiger van Poz&Proud. Conclusie: er moet nog veel worden gedaan
om aandacht voor het bestaan van Long Term Survivors te krijgen! Tijdens een kleine borrel was er gelegenheid
tot napraten.
Zondag 20 maart: 19 mensen, waarvan 4 vrouwen, bij de eerste lunch van het jaar in de ruimte van de Hiv
Vereniging. GJ interviewde long-time activist Leo die tegenwoordig hoofdredacteur van hello gorgeous is. Er
was een levendige discussie met alle aanwezigen over de laatste 25 jaar hiv/aids in Nederland.
Zondag 5 juni: Internationale HIV Long Term Survivors Awareness Day. 20 mensen kwamen naar deze speciale
borrel/late lunch die dankzij het mooie weer in de achtertuin van het verenigingsgebouw plaats kon hebben.
Vrijdag 29 juli: 15 mensen bij toneelvoorstelling Engelen in Amsterdam door theatergroep Troost in het
Theaterhuis Amsterdam, met gelegenheid tot nagesprek met de regisseur en hoofdrolspelers.
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Zondag 18 september: 25 mensen bij lunch. Tijdens de lunch een inventarisatie gemaakt van de uitdagingen
van aanwezigen:
Wijsheid: Wat heb je geleerd van leven met hiv?
Economisch: Hoe heeft leven met hiv je loopbaan veranderd?
Fysiek: Waar heb je door leven met hiv lichamelijk last van gekregen?
Mentaal: Welke psychische problemen heeft leven met hiv je gegeven?
Ouder worden: Wat verontrust je voor de toekomst?
In de besloten LTS-Facebookgroep wordt deze brainstorm voortgezet met hulp van een Piratepad.
11 oktober: 20 mensen bij musicalvoorstelling Rent in het DeLaMar Theater, met nagesprek regisseur Daniël
Cohen. De musical volgt een jaar in het leven van vrienden in New York die in de jaren tachtig geconfronteerd
worden met aids.
1 november: eerste vergadering met uitgebreide kerngroep (de drie coördinatoren plus drie vrijwilligers. Er is
een artikel verschenen in plus> #03.
Zaterdag 26 november: hoedjesactie tijdens Circle of Life in Carré, flyers werden uitgedeeld en een van de
coördinatoren ging op het podium in gesprek met de presentator.
Zondag 27 november: 15 mensen gingen naar de filmvoorstelling Back on Board met Greg Louganis in
Filmtheater Rialto. Na de vertoning van de film was er een interview met Greg Louganis.
Donderdag 1 december, Wereld Aids Dag: 15 mensen kwamen naar de opening van de IHLIA -tentoonstelling
Living by Numbers in de OBA. Aansluitend gezamenlijke wandeling naar het nieuwe HIV/AIDSmonument dat op
die dag werd onthuld.
Zondag 18 december: 15 mensen bij eindejaarslunch, met deze keer Indonesische snacks. Terugblik op alle
LTS-activiteiten van het jaar en vooruitkijken op de plannen voor 2017 (middels een powerpoint-presentatie).
Er bestaat een (geheime) Facebook-groep met 68 leden. Het aantal likes op de openbare Facebookpagina
www.Facebook.com/hivlongterm is 78.
Op dit moment ontvangen 104 personen de (digitale) LTS-nieuwsbrief.
Een overzicht van alle activiteiten en agenda is te vinden op www.hivnet.org/longtermsurvivors

MARIEKE BEVELANDERHUIS
25 jaar lang konden mensen die een persoonlijk gesprek wilden met iemand anders die ook hiv heeft terecht bij
vrijwilligers van de sectie Marieke Bevelanderhuis. De mogelijkheid van het direct te spreken krijgen van iemand
die zelf leeft met hiv heeft voor talloze mensen zeer grote betekenis gehad. Soms was een enkel gesprek
voldoende maar vaak was een gesprek een opstap naar meer. Mensen gingen deelnemen aan activiteiten of
gaven zich op voor de workshopreeks Positief Leven.
De vijf vrijwilligers hebben allemaal een lange geschiedenis bij het Marieke Bevelanderhuis en er was behoefte
aan nieuwe vrijwilligers die het stokje zouden overnemen en ook de spreiding over Nederland beter zouden
maken. Capaciteitsproblemen waren de belangrijkste reden dat de sectie haar plannen voor uitbreiding niet
heeft kunnen omzetten in realiteit. De expertise in peer-counseling van de vrijwilligers van MBH kon gelukkig
worden overgedragen aan 12 nieuwe vrijwilligers die deels binnen het project ADHeRo, deels buiten de
randstad face-to-face gesprekken en peer-counseling kunnen aanbieden. Zo kan de ervaring van de mensen
van het MBH gelukkig worden geborgd in de vereniging. De ondersteuning op basis van gelijkwaardigheid door
iemand die zelf ook leeft met hiv werkt empowerend en is uniek voor onze organisatie. Geen ander kan dit doen
op basis van onvoorwaardelijke gelijkwaardigheid. Mensen met hiv kunnen ook terecht bij het Servicepunt voor
een gesprek met iemand die ook leeft met hiv en een face-to-face gesprek. Daarnaast kan op aanvraag worden
doorverwezen naar de getrainde peer-counselors.

POSITIVE FAMILIES
Positive Families richt zich op gezinnen met kinderen tot 18 jaar, waar hiv een rol speelt. Het merendeel van de
gezinnen heeft kinderen onder de 12 jaar. De activiteiten van Positive Families worden bezocht door twee
soorten gezinnen: gemengde- en migrantengezinnen (vaak alleenstaande moeders) en adoptiegezinnen.
Er is regelmatig een-op-een contact tussen een ouder van een kind met hiv en (potentiële) adoptieouders die
zich beter willen informeren.
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Positive Families Weekend
Het jaarlijkse weekend heeft dit jaar plaatsgevonden op het Summer Camp te Heino. De Stay Okay-locaties
worden te duur voor een teruglopend budget. Ook zijn we afgestapt van het format om de gehele locatie
exclusief voor ons zelf te boeken; dit was ook financieel niet meer haalbaar. Het aantal overnachtingsplaatsen
was daardoor beperkt, te weten 80, door de beschikbaarheid van het aantal kamers bij het hostel. Het thema
voor 2016 was ‘Cowboys en Indianen’.
Aanmelding verliep soepel mede door het Servicepunt. We hadden dit jaar 16 gezinnen, minder dan vorig jaar,
die zich opgegeven hadden. Totaal 70 personen, waaronder 32 kinderen onder de 18 jaar. We hadden aan de
ene kant pech doordat de Young Ones in precies hetzelfde weekend en dezelfde locatie plaatsvond. Dat
betekende dus dat een aantal jongeren met deze groep meedeed. Ook dit jaar was er weer een harde kern,
maar ook nieuwkomers. Wat we wel zien is dat we een aantal gezinnen dat zich opgeeft “harder achter de broek
aan” moeten zitten om te zorgen dat ze ook echt komen. Ook moet er meer ondersteuning komen, veelal voor
allochtone gezinnen, om bij zaken als openbaar vervoer te helpen en een tegemoetkoming van het Aidsfonds
te regelen.
De activiteiten waren verdeeld tussen de ouders en de kinderen. Nog steeds van groot belang is de mix tussen
ouders met hiv en ouders met kinderen met hiv. Hierdoor kunnen ouders met kinderen met hiv veel leren van
de volwassenen met hiv.
Voor de kinderen waren er diverse buitenactiviteiten op het terrein van Summer Camp. Hierdoor hoefden we
ook niet van het terrein af. Er was ponyrijden, fietsen in de fietstrein, puzzeltocht, GPS-tocht, knutselen van
indianentooien, klimmen en klauteren tijdens de klimchallenge op de klimbanen, broodjes bakken.
Voor de volwassenen hadden we een aantal workshops georganiseerd, waaronder ook playback-theatre die
voor de tweede keer act de presence gaven. In de middag activiteiten zoals handboogschieten en een GPStocht.
Zaterdag avond hadden we een barbecue en aansluitend een disco. Het leuke daaraan was dat de groep van de
Young Ones ook van de partij waren en de jongeren zich ontfermden over de jongste jeugd.
Zondag was er een mogelijkheid om te yoga-en of een spirituele wandeling in duo’s te maken langs
levensparels. Daarna was er tijd om gezamenlijk een film in de bioscoop te gaan kijken. En als afsluiting was er
een lunch.
De stafmedewerker Community Netwerk heeft een presentatie gegeven op een ouderavond in het Sophia
Kinderziekenhuis in Rotterdam. Tijdens deze bijeenkomst is informatie- en promotiemateriaal uitgedeeld en
hebben ouders zich zeer positief uitgelaten over het weekend en de kruisbestuiving tussen kinderen en ouders
met en zonder hiv.
Vrijwilligers en organisatie
Naast de zes vaste hadden we ook dit jaar weer één extra vrijwilliger voor het gehele weekend. Het team is al
goed op elkaar ingespeeld.

POZ&PROUD
Ook in 2016 waren de drie pijlers van de activiteiten van Poz&Proud: belangenbehartiging,
informatieverschaffing en het scheppen van ontmoetingsmogelijkheden voor homomannen met hiv. Hieronder
geven we, in alfabetische volgorde, een overzicht van de activiteiten van Poz&Proud in het afgelopen jaar.
Angels
De late brunch voor poz mannen en vriend(inn)en organiseerden we in 2016 twee keer. Begin januari
organiseerden we voor de tweede keer een speciale nieuwjaarseditie. Ook grepen we de brunch weer aan om
onze achterban met een luchtige toespraak op de hoogte te houden van onze plannen.
Angels vond plaats op de derde zondag van de maanden januari en april, van 13.00 - 15.00 uur, in de zaal van
de Hiv Vereniging. Vooraf inschrijven is niet nodig en deelname is gratis. Door slim inkopen en de toegevoegde
waarde van het eten vooral in de creativiteit van de kokende vrijwilligers te laten schuilen, blijven de kosten
beperkt. De brunch wordt hoog gewaardeerd en kent daardoor een groeiende populariteit. We verwelkomden
per keer circa 35 bezoekers.
Belangenbehartiging
AIN blijft een onderwerp dat onze achterban bezighoudt. We wijden hieraan daarom regelmatig berichten op
onze website. In 2016 vonden er geen activiteiten op dit gebied plaats, wel volgen we de ontwikkelingen.
Poz&Proud pleit al sinds haar oprichting in 2006 voor de beschikbaarheid van PrEP. Eind 2015 stond
Poz&Proud mede aan de wieg van de actiegroep PrEPnu, die in 2016 erg actief was. Deze activiteiten vallen
echter niet onder de vlag van Poz&Proud. Wel schonken we bijzondere aandacht aan PrEP tijdens de Canal
Parade (zie daar).
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Hepatitis C was jarenlang een van onze speerpunten, maar lijkt met de huidige behandelmogelijkheden veel
minder dan voorheen een issue te zijn (zie ook HCV Support).
Canal Parade
In 2016 kreeg Poz&Proud voor het derde jaar op rij de kans deel te nemen aan de jaarlijkse Canal Parade, het
hoogtepunt van de Amsterdam Gay Pride. Het nieuwe toelatingssysteem, op basis van een jury in plaats van
loting, legde ons geen windeieren. In tegenstelling tot 2015 kregen we direct een plek toegewezen. Het
wegvallen van de vrijwilliger die vrijwel al ons grafische werk verzorgde, leverde wel wat meer hobbels op.
We grepen de botenparade afgelopen jaar aan om aandacht te vragen voor PrEP. Aangezien we met het motto
Poz+Neg samen voor PrEP meevoeren nodigden we dit keer ook expliciet hiv-negatieve mannen uit aan boord
te stappen. Met onze boot zetten we een broodnodig statement neer voor snelle implementatie van PrEP,
waarmee het helaas niet zo wil vlotten. Hiermee waren we wederom een van de weinige deelnemers aan de
parade met een activistische, politieke boodschap. Dit leverde ook extra aandacht op: een documentairemaker
filmde aan boord voor zijn PrEP-documentaire, waarin twee met ons meevarende mannen een hoofdrol spelen.
AvroTros koos onze boot bovendien uit om extra uit te lichten in de uitzending. Er voeren ruim 50 personen
mee.
CD4
Chat&Drinks@4, de borrel die Poz&Proud maandelijks op zondagmiddag van 16.00 tot 18.00 uur organiseert in
de Amsterdamse bar Prik, vormt al jaren een bestendig onderdeel van het activiteitenplan. We organiseerden
onze CD4-borrel acht maal. De borrel is een vast trefpunt voor poz mannen van binnen en buiten Amsterdam
en verhoogt vanwege de locatie (een open bar) bovendien de zichtbaarheid van mannen met hiv in de
homoscene. Om de gasten van CD4 te verwelkomen en met anderen in contact te brengen, zetten we twee in
Poz&Proud-tenue gestoken vrijwilligers in als gastheer. Er waren gemiddeld 30 bezoekers per editie, waaronder
iedere keer weer nieuwe gezichten. Het aantal bezoekers leek wel iets teruggelopen te zijn t.o.v. een jaar
eerder.
Communicatie
Poz&Proud onderhoudt een eigen website met blog, agenda van onze activiteiten en dossiers over belangrijke
onderwerpen. Daarnaast versturen we maandelijks een nieuwsbrief per e-mail, die eind 2016 484 abonnees
kende. Ook zijn we nog altijd actief op sociale media. De Facebookgroep van Poz&Proud telde eind 2016 980
leden, ons Twitteraccount ruim 1.000 volgers.
De blogredactie bestaat uit drie redacteuren. Daarnaast verzorgden ook de kerngroepleden bijdragen. Op het
blog verscheen gemiddeld één- tot tweemaal per week een nieuw bericht.
HCV Support
Ter vervanging van de eind 2015 gestopte maandelijkse gespreksgroep hebben we in het eerste kwartaal van
2016 een HCV-buddydienst opgezet. Hiermee kunnen mannen die behoefte hebben aan peerondersteuning via
ons in contact komen met een ervaringsdeskundige. Er is nog weinig gebruik van gemaakt (twee aanvragen),
maar daar staat tegenover dat de investering ook gering is.
In december organiseerden we in samenwerking met de stafmedewerker Medische zaken en zorg een themaavond over hepatitis C en chems. Ook hier was de belangstelling helaas gering.
Informatiebijeenkomsten
Poz&Proud organiseerde in 2016 behalve bovengenoemde HCV-avond zelf geen informatiebijeenkomsten. Wel
leverden we een bijdrage aan de patiëntencontactdag Haaglanden/Leiden in het LUMC, aan een avond over
seksuele gezondheid van COC Haaglanden, en aan een thema-event van Leiden University Pride over hiv en
PrEP. Het meewerken aan beide evenementen in Leiden was zeer prettig; de samenwerking met het Haagse
COC beviel door de gebrekkige organisatie ter plekke een stuk minder.
Kerngroep
Poz&Proud begon 2016 met vier vaste kerngroepleden: Jörgen, Maurice, Remy en Toralt. Het coördinatorschap
werd gedurende het jaar gedeeld door Toralt en Jörgen. Aan het einde van het jaar toonde Erwin, die als
vrijwilliger al veel werk voor ons had verzet, interesse in het kerngroeplidmaatschap. Sinds december draait hij
met ons mee, waardoor we nu een stevige groep van vijf hebben.
Lustrumviering
2016 was voor Poz&Proud een jaar met een gouden randje, want het markeerde ons tienjarig bestaan. Bij dit
tweede lustrum stonden we op feestelijke wijze stil in het weekend van 15-16 oktober. Op zaterdag trapten we
de viering af met een feestavond in het ons vertrouwde Betty Asfalt Complex. Hier blikten we terug op tien jaar
Poz&Proud, onder meer met een kleurrijke compilatie van foto’s en video’s van onze vele activiteiten. We blikten
echter ook vooruit en gingen het gesprek aan met het publiek in een debat. Een groot succes tijdens deze
avond was bovendien het optreden met cabaretier Johan Goossens met zijn Darkroom Diaries. We besloten de
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avond met de uitreiking van de tweede Poz-award, die werd overhandigd aan Leo Schenk. De avond trok
ongeveer 50 man.
Zondag zetten we onze verjaardagsviering voort met een brunch in Club Church, en aansluitend was er nog
gelegenheid te borrelen met een speciale cocktail bij onze stamkroeg Prik.
Als tastbaar aandenken aan het lustrum publiceerden we een boekje, dat tijdens het weekend werd
gepresenteerd. Dit boekje werd later samen met de plus> aan alle leden van de Hiv Vereniging gestuurd.
Bezoekers van ons lustrum kregen bovendien een leuke goodiebag.
Ondanks dat we met zeer veel tevredenheid en trots op de lustrumviering terugkijken zijn er ook twee
minpuntjes aan te wijzen. Allereerst viel de beoogde fondsenwerving, grote inzet van onze vrijwilligers ten spijt,
erg tegen. Daarnaast hadden we diverse andere organisaties uitgenodigd voor onze viering (hiv-gerelateerde
organisaties op zaterdag, homo-organisaties op zondag), maar deze schitterden helaas grotendeels door
afwezigheid.
Mankracht
In september keerden we terug in recreatiecentrum De Borckerhof in Orvelte voor Mankracht, ons weekend
weg voor homomannen met hiv. Ondanks de wat teruggelopen belangstelling – we zaten voor het eerst niet
helemaal vol – was het weekend een groot succes. De combinatie van gespreksgroepen met andere, meer
sportieve of recreatieve activiteiten die werden aangeboden, is nog steeds een bruikbare en overtuigende
combinatie. Leven met hiv, hiv en seksualiteit en oud worden met hiv waren evenals voorafgaande jaren de
thema’s van de gespreksgroepen, die door leden van de kerngroep werden begeleid. Net als vorig jaar
introduceerden we wat nieuwe activiteiten om het programma gevarieerd te houden. Ondanks dat we door
omstandigheden minder vrijwilligers ter plekke hadden verliep de organisatie vlekkeloos.
Positive Food
In 2016 hebben we onze nieuwe activiteit Positive Food gelanceerd. Een workshop over gezonde voeding, met
aansluitend gezamenlijk koken en dineren. De eerste workshop in februari was met vijftien deelnemers een
succes te noemen. Voor de daarop geplande workshops (mei, augustus en november) was echter zo weinig
animo, dat we genoodzaakt waren de workshops te annuleren.
Positive Touch
Op zaterdag 21 mei hebben we onze activiteit Positive Touch herhaald. In Positive Touch staat aanraking
centraal, via aanraking maken we kennis met elkaar. Immers, het woord 'lichaamstaal' zegt het al: praten doe je
niet per definitie alleen met je mond, maar soms ook met je lijf. Positive Touch werd gegeven op een externe
locatie onder leiding van een vrijwilliger. Met tien deelnemers was het een geslaagde dag en voorziet Positive
Touch duidelijk in een behoefte bij homomannen met hiv, die van mening zijn dat er meer mogelijk moet zijn
dan alleen 'praten' of 'platte seks'.
Positive Yoga
Wegens grote belangstelling hebben we in 2016 een nieuwe reeks van tien lessen Positive Yoga georganiseerd.
De lessen vonden plaats in de zaal van de Hiv Vereniging en waren onder begeleiding van een externe
yogaleraar. In totaal hadden we veertien deelnemers, wat deze activiteit budgetneutraal maakt (alle kosten
worden gedekt door de deelnemersbijdragen).
Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers waarop Poz&Proud in 2016 kon rekenen bedroeg ongeveer 20. We hebben in 2016 geen
jaarlijkse introductie voor nieuwe vrijwilligers gehouden.
Zichtbaarheid
Poz&Proud was aanwezig tijdens Roze Zaterdag in Amsterdam, die dit jaar de aftrap van Europride vormde.
Omdat de glans van onze traditionele test+tell-actie er naar ons gevoel wel een beetje af was kozen we dit keer
voor een vrolijke Hiv&Happy-stand, waarbij we dankbaar gebruikmaakten van materiaal van vorige Pridedeelnames. We spraken enkele tientallen mensen. Aansluitend hebben we deelgenomen aan de Pride Walk,
waarmee we onze zichtbaarheid nog eens hebben vergroot.
Ook op 4 mei tijdens de Dodenherdenking bij het Homomonument was Poz&Proud weer aanwezig; aldaar werd
een bloemstuk gelegd.

VROUWENNETWERK
Posidivas weblog en social media
Er is regelmatig geschreven op het weblog door verschillende vrouwen. De meeste stukken zijn in het
Nederlands, maar er wordt ook in het Engels geschreven. Op Facebook wordt in de geheime en verborgen
groep Ladies Loving Life (LLL) de link naar de publicaties op het web geplaatst, net als aankondigingen van
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activiteiten of oproepen van de vereniging of bevriende organisaties. De interactie en het directe contact dat
op Facebook (en Messenger) mogelijk is, wordt bij het weblog gemist. Er wordt door een aanzienlijk aantal
vrouwen actief gereageerd op vragen en onzekerheden van andere vrouwen. 148 vrouwen zijn lid van de
Facebookgroep (januari 2016 waren dat er 120). Veel nieuwe leden zijn vrouwen die een late diagnose hebben
gekregen en ook de toename van Afrikaanse vrouwen is groot. Helaas haken vrouwen soms ook weer af omdat
ze het Engels onvoldoende machtig zijn. Er werd dit jaar in toenemende mate in het Nederlands
gecommuniceerd. De internationale groep bestaat voornamelijk uit in Nederland woonachtige vrouwen van
zeer diverse afkomst en Nederlandse vrouwen die in het buitenland wonen. Op het weblog Posidivas
verschenen sinds januari 55 bijdragen, ongeveer vergelijkbaar met het vorige jaar. Een aantal nieuwe
schrijfsters heeft de pen opgepakt. Niet alle schrijfsters zijn open over hun hiv-status en ondertekenen dan met
een alias, terwijl zij op LLL wel onder hun eigen naam bekend zijn. De voor vrouwen relevante informatie op het
weblog (weblinks, activiteiten) wordt regelmatig geactualiseerd. Op 5 juli is op initiatief van twee leden van de
Facebookgroep LLL een ontmoetingsdag georganiseerd in Sittard, waar circa twaalf vrouwen uit het hele land
aanwezig waren – behalve uit Limburg zelf. Tijdens deze dag ontstond het initiatief voor een vrouwenweekend
in aanloop naar de conferentie AIDS2018, om er te staan als Nederlandse hiv+ vrouwen-community.
De stafmedewerker Community Netwerk heeft tijdens het congres Aids2016 in juli vanuit Durban dagelijks
geblogd op Weblog Posidivas.
Individuele begeleiding
Terugkerende individuele peer-counseling (meer dan een eenmalig lotgenotencontact) werd net als
voorgaande jaren door enkele vrijwilligers geboden aan ca. 35 vrouwen. Dit gebeurt telefonisch, face-to-face
en ook via Messenger en WhatsApp. Vaak betreft dit recent gediagnosticeerde vrouwen en vrouwen met een
asiel- of migratieachtergrond. We komen in contact met hen, o.a. door behandelcentra, of zij vinden ons via de
website of het weblog Posidivas, het Servicepunt en ook via bevriende organisaties. Dit individuele contact leidt
in de meeste gevallen tot snelle uitbreiding van hun netwerk met mensen met hiv en ook tot meer acceptatie.
Openheid is voor lang niet alle vrouwen een optie, ook niet op langere termijn, vanwege hun gezin, partner of
familie. De mogelijkheid tot contact en ervaringen uitwisselen is onverminderd belangrijk en erg waardevol.
Vragen over medicatie en bijwerkingen, zwangerschap en relaties zijn er altijd. Voor veel vragen die meer
praktisch of medisch van aard zijn wordt bij een eerste contact ook direct doorverwezen naar het Servicepunt
of de workshopreeks Positief Leven, dan wel naar de behandelaar, verpleegkundig consulent of de hivspecifieke hulpverlening van GGZ InGeest.
Sociale activiteiten
In Nijmegen wordt samengewerkt met de hiv-consulent in het organiseren van laagdrempelige activiteiten.
Bijvoorbeeld een Sanadrome-beautydag met veertien vrouwen (Nederlands en met migratieachtergrond)
samen met verpleegkundig consulent en vrijwilliger.
Van individuele-counseling naar ontmoeting met anderen
De jonge vrouwen die peer-counseling krijgen zitten meestal in een groot sociaal isolement. Hun toekomst in
Nederland is onduidelijk, ze hebben de zorg voor kleine kinderen en ervaren dagelijks veel stress, onder andere
omdat ze met niemand over hiv kunnen praten. Een volgende stap na individuele peer-counseling is een
ontmoeting met andere vrouwen die ook in zo’n positie zitten. Daarvoor is in april een weekend in Centerparcs
met twaalf vrouwen en zes kinderen geweest. Vier vrouwen kwamen voor een dag. Er is dan ook een vrouw die
voor de kinderen zorgt, zodat de andere moeders even echt tijd voor zichzelf hebben en aandacht aan elkaar
kunnen besteden. Er worden verhalen gedeeld en er wordt gesproken over seksualiteit, hoe vertel je het en aan
wie.
Vrouwkracht-weekend
In november is in Wolfheze het eerste Vrouwkracht-weekend gehouden. Vier vrouwen en de stafmedewerker
Community Netwerk organiseerden een werkweekend met een stevig workshopprogramma in een fijn hotel in
de bossen. Kinderenopvang voor acht kinderen tot ca. acht jaar werd door de moeders bij toerbeurt gedaan. De
25 deelnemende vrouwen, Nederlands, Afrikaans en Caraïbisch, hebben hard gewerkt. Er waren twee externe
workshopbegeleiders uitgenodigd, voor empowerment (de vaste trainer van de vereniging) en voor werken aan
de balans en het incasseren (stigma en zelfstigma). De workshop Vrouwengezondheid in relatie met een hivinfectie werd door de aanwezige vrouwen zelf begeleid. Uit de evaluatie bleek dat het weekend hoog werd
gewaardeerd, maar dat het programma behoorlijk pittig was en dat er wat meer ruimte had mogen zijn voor
ontspanning. Na afloop van het weekend schreef een groot aantal vrouwen een stuk voor het weblog
Posidivas. Dat werkte bij doorplaatsing op Ladies Loving Life zeer stimulerend op andere vrouwen die aangaven
het volgende weekend zeker niet te willen missen.
Vrouwengezondheid
Gelukkig is er bij een aantal hiv-behandelaren in Nederland meer oog gekomen voor specifieke klachten die bij
vrouwen met hiv veel voorkomen. Nog steeds is er weinig onderzoek beschikbaar. Een aanvraag van het EMC
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voor een literatuurstudie over wat er is gepubliceerd over vrouwen met hiv is afgewezen, maar er ligt een nieuw
onderzoekvoorstel waarin -indien toegekend- alleen vrouwen met hiv gaan deelnemen aan een studie naar
bijwerkingen van nieuwe eerstelijnsmedicatie. Tijdens de inventarisatie in het Vrouwkracht-weekend bleek
opnieuw dat, op een enkeling na, alle vrouwen aangaven spier- en gewrichtspijnen te hebben, soms zelfs
invaliderend. Slaap- en concentratiestoornissen werden ook veel genoemd en snelle gewichtstoename en
vetverplaatsing na starten medicatie komt bij vrouwen veel voor. Helaas worden deze klachten door de arts
veelal niet (h)erkend als een gevolg van hiv of bijwerking van medicatie. Vrouwengezondheid in het algemeen
is in 2016 hoger op de politieke agenda gekomen door acties van o.a. WomenInc.
Media en voorlichting
In het bijzonder rond 1 december zijn een paar vrouwen met hiv in de media te zien en te horen geweest. Er
verschenen in de loop van het jaar human interest-artikelen over vrouwen met hiv in Viva, Ouders van Nu en
Flair. Interviews met stafmedewerker Community Netwerk verschenen in het HIV Bulletin en Filosofie Magazine.
In 2016 deed een aantal vrouwen mee aan de campagne Hiv uit de Kast. Meerdere vrouwen volgden trainingen
voor voorlichters.

THE YOUNG ONES
The Young Ones is een groep jongeren van 11 tot en met 21 jaar. Het doel van de groep is om elkaar te
ontmoeten, maar ook om te leren van elkaar over het leven met hiv. Veel jongeren leven met een groot geheim
en The Young Ones is een plek waar ze helemaal zichzelf kunnen zijn. Jongeren houden onderling contact, o.a.
via een geheime Facebook-groep.
The Young Ones hebben een eigen gezicht op de website. Uitleg over de groep, ervaringen van deelnemers en
activiteiten zijn te volgen op www.youngones.hivnet.org.
In 2016 hebben de twee coördinatoren i.s.m. de kinderconsulenten twee activiteiten georganiseerd:
Dagje uit
In februari zijn we met een groep gaan schaatsen in de Uithof in Den Haag. Uit het hele land zijn er jongeren
met de trein naar de hofstad gereisd om de ijzers onder te binden. Er waren jongeren die nog nooit geschaatst
hadden, maar deze werden letterlijk ondersteund door de jongeren die al konden schaatsen. Er is veel gelachen
en gelukkig heeft niemand zich, ondanks de valpartijen, echt pijn gedaan. Na afloop werden we getrakteerd op
warme chocomel met slagroom en ging iedereen moe, maar tevreden weer naar huis.
Aantal deelnemers: 12
Weekend
In mei gingen we een weekend naar Summer Camp Heino, waar heel toevallig ook Positive Families aanwezig
was.
Vrijdag werden we na een lange busrit ontvangen met soep door de coördinatoren, die al aanwezig waren. ’s
Avonds hebben we een kennismakingsspel gespeeld, ook nu waren er weer jongeren voor het eerst mee met
onze groep.
Zaterdag hadden we in de ochtend een workshop over (zelf)stigma. Na ervaringen te hebben gedeeld over dit
onderwerp, gingen we in groepjes uit elkaar om per groep een ‘reclame’ te bedenken om stigma tegen te gaan.
In de middag gingen we vlotbouwen op een meertje in de buurt. Niet iedereen hield het droog, toen hun vlot uit
elkaar viel. Het was heel erg leuk, alhoewel het water best koud was.
’s Avonds gingen we naar de disco op het kamp, waar we de groep van Positive Families hebben ontmoet. De
‘groten’ vonden het erg leuk om samen met de ’kleintjes’ te dansen.
Zondag konden de jongeren kiezen tussen een sporttoernooi of een duik in het zwembad. Na de lunch was het
al weer tijd om naar huis te gaan.
De jongeren hebben nadrukkelijk de wens uitgesproken om weer wat langer met elkaar op kamp te gaan. We
gaan kijken of dit in 2017 te realiseren is.
Aantal deelnemers: 25
De coördinatoren van de sectie hebben begin 2016 de opdracht teruggegeven aan de vereniging. De
coördinatoren hebben nog actief deelgenomen aan het weekend in mei in Heino. Er is nagedacht over hoe de
doelgroep jongeren met hiv het beste binnen de vereniging vertegenwoordigd zou kunnen worden. Gedacht is
aan een klankbordgroep of een digitaal panel. Wel zijn twee jonge vrijwilligers die zelf leven met hiv en in het
weekend altijd meehelpen bereid om in de regio en sectie-overleggen aanwezig te zijn. De organisatie van het
weekend of de uitjes is weer terug onder verantwoordelijkheid van kinder-hiv-consulenten.
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4.2 Regio’s
REGIO AMSTERDAM
Activiteiten
Tijdens de lunch- en dinerbijeenkomsten voor mensen met hiv en hun betrokkenen heeft er veel uitwisseling
plaatsgevonden over talloze aspecten van leven met hiv. Ook stafmedewerkers waren wekelijks aanwezig, om
zo te voorzien in een laagdrempelig luisterend oor en om signalen op te vangen. Tevens werd ter plekke vaak
informatie gegeven, meegegeven of volgde een vervolgcontact (back office).
Voor de vrijwilligers is deze activiteit ook een zinvolle en sociale bezigheid, soms als opmaat naar meer sociale
en maatschappelijke betrokkenheid en mogelijkheden.
Diner op dinsdag
Het tweewekelijkse diner op dinsdag (21 maal) met een heerlijk driegangenmenu was een succes. Gemiddeld
kwamen er 25 bezoekers, 524 in totaal.
Lunch op woensdag
Naar de wekelijkse lunch (41 maal) kwamen gemiddeld 19 bezoekers, 759 in totaal.
De vaste activiteiten van de afdeling werden opgenomen in de diverse agenda’s van de website. Vanaf
november zijn de lunch en het diner ook weer opgenomen in de agenda van de weekendbijlage van het Parool.
Het Servicepunt is het boekingscentrum voor het diner op dinsdag en het kerstdiner.

REGIO BRABANT
In 2016 waren in Brabant tien vrijwilligers in meer of mindere mate actief. Dit aantal is exclusief vertalers en
voorlichters. In het eerste kwartaal van 2016 heeft de vrijwilliger die de verantwoordelijkheid over de financiën
had, zijn werkzaamheden moeten stoppen vanwege gezondheidsredenen. Medio 2016 is een nieuwe vrijwilliger
gestart die ook regiocoördinator Brabant is.
Buddyzorg
Begin 2016 werden tien cliënten door drie buddy’s begeleid. Per 1 juli waren er dat nog zes door twee buddy’s.
De bestaande buddyzorg werd afgebouwd in de tweede helft van 2016. Twee cliënten hebben het land verlaten
(waarvan één met gezin), en hebben kunnen regelen dat het gezin voor één jaar medicatie heeft gekregen via
contacten met de hiv-consulent. Twee cliënten zijn inmiddels volledig zelfredzaam, en twee cliënten zijn
overgedragen aan lokale buddyzorg (gemeld aan betreffende consulenten).
In 2016 werden geen Nederlandse lotgenoten meer begeleid; één lotgenoot werd doorverwezen naar het
Servicepunt.
Café Positief
Een belangrijk aandachtspunt in 2016 was om de caféavonden van Café Positief aantrekkelijker te maken. Na
de start eind 2015 in een wijkgebouw in Tilburg, liep het bezoekersaantal steeds meer terug. De kritiek betrof de
locatie en de ruimte. Medio 2016 is een start gemaakt met het zoeken naar een andere ruimte. In september
werd voor het eerst gebruik gemaakt van een mooie locatie op een paar minuten loopafstand van het Centraal
Station in Tilburg. De vaste avond is verplaatst van de derde donderdag naar de derde woensdag van de
maand. Sinds de nieuwe start is het aantal bezoekers weer toegenomen en steeg het aantal bezoekers van de
caféavonden tot gemiddeld 25 bezoekers per avond.
De regio Brabant heeft een openbare en verborgen Facebookgroep en is bereikbaar via een eigen
e-mailaccount. Bij GGD’s, ziekenhuizen en in diverse cafés en sauna’s (Breda, Tilburg , Eindhoven en
Antwerpen) zijn flyers neergelegd om de zichtbaarheid te vergroten en mensen te wijzen op de open
caféavonden.
In november 2016 heeft de afdeling ook spreektijd gekregen tijdens een informatieavond in het Elisabeth
ziekenhuis in Tilburg. Naar aanleiding van deze avond hebben we verschillende nieuwe bezoekers gekregen op
de Café Positief-avonden. Tevens zijn er een paar nieuwe aanmeldingen gekomen voor de workshop Positief
Leven in Eindhoven.
Tam-Tam (migrantenbijeenkomst)
Het bezoekersaantal van Tam-Tam lag in 2016 tussen de 18 en 23 bezoekers. Tijdens bijeenkomsten met een
gastspreker ligt het bezoekersaantal ongeveer vijf tot tien bezoekers hoger. Het ledenaantal steeg van 31 naar
40 in december.
De bijeenkomsten zijn in informele sfeer en met Afrikaans eten. Hierbij worden onderlinge ervaringen
uitgewisseld, hiv-gerelateerde onderwerpen en activiteiten van de Hiv Vereniging besproken. Dit jaar hadden
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we zes gastsprekers tijdens onze bijeenkomsten. In juli werd een "Social Day" georganiseerd in Safaripark De
Beekse Bergen met een picknick.
Onze gastspreker in oktober was de contactpersoon van Individuele Hulpverlening van het Aidsfonds. Hij heeft
de mensen geïnformeerd over wat het fonds voor mensen met hiv en een laag inkomen kan betekenen. Dit was
een groot succes.
De stuurgroep van Tam-Tam, bestaande uit enkele migranten die lid zijn van de groep, heeft een belangrijke
stem in het bepalen van de agenda en onderwerpen van de maandelijkse bijeenkomsten. Dit jaar is de
stuurgroep niet zeer actief geweest, maar onderwerpen als activering, hiv-stigma en financiën, voor veel
migranten zeer relevant, zijn uitgebreid aan de orde gekomen.

REGIO GELDERLAND
Hiv-café
Het hiv-café in Arnhem is elke eerste woensdagavond van de maand. Net als het jaar daarvoor kwamen er in
2016 weer vaak nieuwe bezoekers die één of twee keer komen. Er is ook een vast groepje, dat eigenlijk wel elke
maand voor de gezelligheid komt. Tijdens de caféavonden waren gemiddeld zeven bezoekers aanwezig. Er
wordt een goede verwijzing gedaan vanuit het ziekenhuis. In 2016 zijn er geen thema-avonden meer geweest
bij gebrek aan interesse. Staat voor 2017 wel weer op het programma; een medische update is weer eens nodig.
Een bingo-avond werd weer goed bezocht en gewaardeerd. Plezier en ontspanning blijven belangrijk naast een
goed gesprek.
Communicatie
Per e-mail werd iedere maand de nieuwsbrief naar 170 adressen verstuurd. Los daarvan werd een herinnering
voor bijzondere café-avonden verzonden. Daarnaast werden de café-avonden bekendgemaakt via de
consulenten van de Gelderse ziekenhuizen, Isala Zwolle en de agenda van de Hiv Vereniging.
Samenwerking
Eenmaal per jaar vindt overleg plaats met ziekenhuis Rijnstate in Arnhem en het UMC St Radboud in Nijmegen.
In 2016 zijn in het Radboud helaas twee voor de regio Gelderland belangrijke mensen gestopt met werken.
Daardoor is de werkgroep voor de thema-avonden komen te vervallen. Dat is jammer. Maar ook positief nieuws:
er is een nieuw contactpersoon bij het Radboud en samen met haar gaan we proberen om nieuwe dingen op
touw te zetten.
Organisatie
De organisatie is eigenlijk voornamelijk in de handen van de coördinator, Vincent. Er is goede ondersteuning
van twee vrijwilligers. Het gevaar van zo’n klein team is dat bij uitval van één van de personen alles stil komt te
liggen.

REGIO HAAGLANDEN /LEIDEN E.O.
Activiteiten
Hiv-café
Het COC in Leiden organiseert sinds oktober 2009 in samenwerking met de regio Haaglanden maandelijks op
de 1e donderdag van de maand een hiv-café. Op die avonden is altijd een coördinator van Haaglanden
aanwezig met een klein aantal vaste bezoekers. Ook zijn de folders van de Hiv Vereniging op deze avond
beschikbaar en worden er gratis condooms verstrekt. De café-avond is elf keer gehouden in 2016. In totaal
hebben we 44 bezoekers mogen ontvangen. Er waren in 2016 geen nieuwe bezoekers die het hiv-café
bezochten. Omdat het aantal bezoekers in 2016 terugliep en omdat we het gehele jaar geen nieuwe bezoekers
meer mochten verwelkomen is in overleg met het COC Leiden besloten te stoppen met deze activiteit. De
gemiddelde leeftijd van de bezoekers is 40+. Op 2 oktober bestond het hiv-café in Leiden zeven jaar.
Inlooplunch
Elke woensdag wordt in samenwerking met Stichting Buddy Netwerk en in hun pand een inloop voor mensen
met hiv georganiseerd, waar de lunch kan worden gebruikt. De lunches worden per keer tussen de zeven en
twaalf mensen bezocht. Eenmaal was er in plaats van de lunch een uitstapje naar de bioscoop en na afloop
gezamenlijk eten. Ook is er een uitstapje naar het Mauritshuis onder begeleiding van een gids georganiseerd.
Hieraan namen negentien bezoekers deel.
De lunch werd 51 keer gehouden en werd door 516 personen bezocht een stijging van 23% ten opzichte van
2015 (419 ). Nam in 2015 het aantal bezoekers nog af ten opzichte van de jaren daarvoor, in 2016 is mede door
het organiseren van de barbecue op 20 augustus daar een ommekeer in gekomen. In totaal waren er acht
nieuwe bezoekers die daarna regelmatig de lunch bleven bezoeken. Twee van deze nieuwe bezoekers zijn
inmiddels actief als buddy via buddynetwerk in Den Haag en begeleiden andere mensen met hiv.
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Communicatie
De regio Haaglanden gaf afgelopen jaar vier keer een nieuwsbrief uit en twaalf keer de agenda. De verzending
is voornamelijk digitaal en alléén op verzoek nog op papier. Wel wordt een papieren versie van de nieuwsbrief
en de agenda verspreid via de inlooplunch, het hiv-café en de hiv-consulenten in de regio. Hierin worden de
activiteiten vermeld en relevante actuele informatie verstrekt over hiv, PrEP en Hepatitis C en wordt er gekeken
naar hoe de hiv-zorg zich ontwikkelt in Nederland en de VS, Groot-Brittannië, België en Duitsland. Ook is er veel
aandacht voor culturele activiteiten waar het thema hiv in voorkomt. Maandelijks ontvangen de
contactpersonen van alle poliklinieken en de soa-poli per mail het actuele programma, dat uitgeprint in de
eerder verstrekte programmaposter past. Er is een mailinglijst waar mensen zich kunnen aanmelden voor het
ontvangen van de nieuwsbrief en het krijgen van een herinnering aan activiteiten. Op deze mailinglijst staan
102 personen. In 2015 waren dit er 83 en in 2014 waren dit er 77. Een stijging van 23% ten opzichte van 2015.
Samenwerking
Buddy Netwerk
De regio Haaglanden organiseert al 28 jaar samen met Buddynetwerk de inlooplunches op de
woensdagmiddag. Tijdens de lunches zijn er altijd minimaal twee vrijwilligers van de regio Haaglanden
aanwezig en is er een medewerker van Buddynetwerk/Parnassia. Hierdoor is het mogelijk dat bezoekers zich
aan kunnen melden, voor een buddy of als buddy en bestaat de mogelijkheid dat na de lunch één op één
gespreken kunnen plaatsvinden, waarbij er gekeken wordt naar welke individuele problemen er spelen en welke
acties genomen moeten worden. Voor andere incidentele vergaderingen mogen we kosteloos ruimtes in hun
pand gebruiken.
Hiv-netwerkoverleg
Een keer per kwartaal vindt bij de GGD Den Haag overleg plaats tussen alle professionals in de hiv-zorg in
Haaglanden. De Hiv Vereniging is een actieve partij in dit overleg. Met de GGD Den Haag is er in 2015 nauw
samengewerkt om te komen tot een projectplan 2015-2018.
In 2015 zijn er drie (ontwerp)projecten opgestart in samenwerking met de GGD. Deze projecten zijn bedacht en
ingebracht door de regio Haaglanden: :
1.
Ontwerpwedstrijd van een hiv-awareness affiche voor de Affiche Galerij in de Haagsche Tramtunnel
door 1e jaarstudenten grafisch ontwerp van de kunstacademies.
2.
Het maken van een profielwerkstuk over leven met hiv door studenten van Maerlant Lyceum en het
Ypenburg Lyceum in Den Haag in 2016.
3.
Het ontwerpen van een veilig vrijen-app door studenten van het Technasium Delft door de 4e klas
Havo/VWO. De regio Haaglanden coördineert dit project samen met de GGD.
4.
Het ontwikkelen van een reeks voorlichtingsavonden in samenwerking met het COC Haaglanden om
mannen die seks hebben met mannen te informeren over gezonde seksualiteit en leven met hiv.
Ad 1) De ontwerpwedstrijd was in 2016 een geweldig succes. In totaal hebben vier kunstacademies
meegedaan aan dit project. Het gaat om de academies van Antwerpen, Arnhem, Eindhoven en Rotterdam. Van
de 100 inzendingen zijn er 23 affiches geselecteerd en tentoongesteld van juli tot september in de affichegalerij
in de Tramtunnel in Den Haag en de 3sec.gallery in Breda. Na afloop van deze expositie is contact gezocht met
Boomerang kaarten. Samen met Boomerang, de GGD Haaglanden en de betrokken academies is een campagne
gestart waarbij er in de periode eind november tot half december (rond Wereld Aids Dag) 10 van de 23 kaarten
zijn verspreid via de carrousels van Boomerang in Den Haag, Haarlem en Amsterdam. In totaal zijn er 45.000
kaarten verspreid en waren er na afloop een kleine 2.000 over. Daarnaast zijn op 129 locaties door heel
Nederland deze affiches in dezelfde periode vertoond via het Artscreen-project van Boomerang. Deze
campagne is in 2016 zo succesvol geweest dat met de GGD Haaglanden, Boomerang en de academies is
afgesproken dat deze in 2017 wordt herhaald.
Op 1 december is er in samenwerking met de GGD Haaglanden een workshop gehouden over dit project tijdens
het Nationaal congres soa*hiv*seks. Het thema van de workshop: Het geven van triggers en de geschiedenis
van hiv-awareness affiches en stigma. Aan de workshop namen 40 deelnemers deel (het maximum was 35).
Ook werden de affiches op deze dag vertoond in de Beurs van Berlage.
Ad 2) Het profielwerkstuk is nog niet gelukt omdat nog geen student dit onderwerp gekozen heeft.
Ad 3) het project met de app loopt nog, wordt afgerond in 2017.
Ad 4) Er is één voorlichting geweest in het COC Haaglanden op 12 februari 2016. Helaas waren er maar vijf
bezoekers en is besloten niet op deze manier door te gaan met deze avonden.
Informatieverstrekking
Via het e-mailadres hvn-haaglanden@hivnet.org en vrouwenpratenmetvrouwen@hivnet.org komen regelmatig
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verzoeken om informatie binnen. Hierbij gaat het om folders, informatie over hiv, voorlichting en over de
activiteiten binnen Haaglanden.
Organisatie
In de regio Haaglanden zijn vier vrijwilligers actief.

REGIO LIMBURG
In juni 2016 is in Limburg een initiatief herstart om regio-activiteiten nieuw leven in te blazen. Er is een goede
relatie met zowel het behandelteam van het UMCM als het landelijk bureau. Er zijn bij het afsluiten van het jaar
drie vrijwilligers actief, in een diverse samenstelling.
Vanuit het UMCM wordt regelmatig een beroep gedaan op een van de drie vrijwilligers die in oktober bij de
vereniging de training voor peer-counselors heeft gevolgd. Zij begeleidt dan gedurende korte tijd mensen die
recent gediagnosticeerd zijn. Een andere vrijwilliger, met ambities om zich te laten trainen als voorlichter, is in
december betrokken geweest bij de voorlichtingen aan het Summa College in Eindhoven.
Als team hebben we in 2016 onze belangrijkste doelen bepaald en zijn ermee aan de slag gegaan:
Bekendheid creëren in de regio, door het bezoeken van de open dag van het COC en contact op te bouwen met
het Huis van de Zorg. In Sittard is er een locatie beschikbaar gesteld waarvan we gebruik kunnen maken voor
gesprekken en eventuele ontmoetingsactiviteiten. De doelen die we geformuleerd hebben voor de regio zijn om
mensen in en rond Limburg, die te maken hebben of krijgen met hiv, activiteiten en informatie te bieden. De
doelgroep is breed: behalve mensen die zelf leven met hiv beogen we ook partners, familie en vrienden te
betrekken. Naamsbekendheid vergroten en ons contactennetwerk uitbouwen zijn hiervoor belangrijke
voorwaarden. We zijn hierover in overleg geweest met het UMCG en een afspraak in het voorjaar van 2017, met
wellicht de GGD erbij, staat in de planning.
De Facebookpagina heeft 81 volgers en wordt wekelijks voorzien van berichten die zowel landelijk als regionaal
van karakter zijn. We delen informatie van bevriende organisaties.

REGIO MIDDEN-NEDERLAND
Café Storm
De doorstart van café Storm is na aanvankelijke toename van het aantal bezoekers toch niet succesvol genoeg
gebleken om de maandelijkse activiteit te continueren. Hoewel de intentie was uitgesproken een kerngroep te
vormen waren er geen nieuwe vrijwilligers die zich hiervoor aanmeldden. In goed overleg met U-Centraal is
besloten de activiteit te stoppen.
Activiteiten
Twee vrouwen uit de regio waren bereid incidenteel een activiteit te organiseren, in samenwerking met U—
Centraal en de vereniging. Zij tekenden een vrijwilligersovereenkomst en organiseerden in juni een
stadwandeling voor heteromannen en vrouwen.
De workshopreeks Positief Leven kon gehuisvest worden in het centraal gelegen pand van U-Centraal waar ook
café Storm werd georganiseerd.
Inloopspreekuur UMCU
Er zijn gesprekken geweest met het UMCU over de mogelijkheid van een inloopspreekuur door mensen met hiv.
In aanloop naar de workshopreeks Positief Leven zijn de workshopbegeleiders tijdens de openingsuren van de
polikliniek aanwezig geweest. De gesprekken die gevoerd zijn hebben soms ook geleid tot deelname aan de
workshopreeks Positief Leven.

REGIO NOORD-NEDERLAND
De activiteiten in Noord-Nederland (Groningen, Friesland, Drente) worden voornamelijk gecoördineerd door het
Hiv-Aids Steunpunt (HAS) Noord van Humanitas Groningen. In deze werkgroep zitten onder andere
vertegenwoordigers van Humanitas – coördinator Hiv/Aids Steunpunt, Polikliniek infectieziekten van het
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), GGD Groningen,
Noordelijk Platform voor Positieve Allochtonen (NOPPAL) en de regiocoördinator van de Hiv Vereniging. Deze
structuur werkt en geeft voor de regio meer armslag als het gaat om organiseren van activiteiten. Daarnaast
wordt de financiering van de verschillende activiteiten volledig gefinancierd vanuit het HAS (met name via
subsidies –gemeente Groningen- en fondsenwerving –Aidsfonds-).
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Coördinator
Begin 2016 is de regiocoördinator verhuisd naar de randstad. Helaas is het nog niet gelukt een nieuwe
coördinator te vinden, ondanks een regelmatig gedeelde vacature en een brief naar de leden van de Hiv
Vereniging in Noord-Nederland. Dit heeft er toe geleid dat er bij verschillende overleggen (met name HAS en de
Consultatiegroep) geen vertegenwoordiger van de vereniging aanwezig is geweest.
Online
De regio is actief op Facebook. De open groep (Positief Leven Noord) heeft 29 volgers en de besloten groep
(Positief Netwerk Noord) heeft 15 leden. Via deze groepen wordt met name algemene (hiv-gerelateerde)
informatie en activiteiten gedeeld. Zo af en toe komen er ook bijdragen van de leden/volgers voorbij.
Workshopreeks Positief Leven
Voor het eerst in jaren hebben we in 2016 weer workshopreeksen kunnen organiseren (in het voor- en in het
najaar), al was het wel met de minimale bezetting. Deze reeksen werden over het algemeen zeer positief
ervaren door de deelnemers.
Consultatiegroep UMCG
De consultatiegroep is in 2016 bijeen geweest. Helaas was hier geen vertegenwoordiger van de Hiv Vereniging
bij aanwezig. Er is dan ook geen informatie beschikbaar over dit overleg. Wel is aangegeven dat het overleg een
belangrijke functie heeft en door het UMCG erg belangrijk wordt gevonden. De kwaliteit van zorg binnen het
UMCG is, mede door de inbreng van de patiënten, sterk verbeterd in de afgelopen jaren.

REGIO ROTTERDAM-RIJNMOND
Tweemaandelijkse Hiv+Borrel Rotterdam
De "Positiefste Borrel van Rotterdam", de tweemaandelijkse Hiv+Borrel is verhuisd naar het nieuwe (en iets
kleinere) COC-café, op exact één deur en huisnummer afstand van de vorige locatie. Het COC heeft recent de
naam "Café Praag" laten vervallen. Het heet nu gewoon "COC Café" .
Een extra woord van lof voor het COC is hier wel op z'n plaats: de materiële steun (in de vorm van complete
café-faciliteiten) aan onze borrel bieden ze ons nu al voor het vierde jaar onvoorwaardelijk aan. Hoewel we ons
realiseren dat een borrel bij het COC soms minder uitnodigend werkt voor heteroseksuele bezoekers, beseffen
we ook dat we deze borrel sowieso niet hadden kunnen organiseren als we niet konden beschikken over deze
ruimte.
Nog altijd is de Hiv+Borrel een succes en elke keer ontvangen we (naast een groeiende groep vaste bezoekers)
gelukkig ook steeds weer nieuwe gezichten. Mensen die blij zijn dat ze gewoon een keer hun verhaal kunnen
delen met anderen, een keer kunnen klankborden en leren dat ze niet de enige zijn die leeft met hiv. Het valt
ons op dat sommigen maar één of twee keer op de borrel komen, maar we merken uit de gesprekken dat ze dan
eigenlijk precies bereikt hebben wat ze wilden: dat ze eens een keertje, desnoods maar eenmalig, bij anderen
hun verhaal kwijt kunnen.
Op vrijdag 25 november combineerden we onze reguliere borrel met ons 3-jarig bestaan en konden we de
bezoekers aankondigen dat we ook in 2017 op de oude voet doorgaan met onze tweemaandelijkse borrel.
Sleutelbegrip bleef ook in 2016 "lotgenotencontact". Het doel van de Hiv+Borrel is om mensen met hiv met
elkaar in contact te brengen. Het doorbreekt sociaal isolement, vermindert stigmatisering en geeft mensen met
hiv een positiever zelfbeeld. Daarnaast kunnen mensen van elkaars ervaring leren en nieuwe kennissen en
vrienden maken. Door de ongedwongen opzet en de café-sfeer staan de avonden in het teken van ontmoeting
zonder verplichtingen. Tijdens de borrelavonden worden er maximaal 10 minuten ingelast om een landelijke of
regionale activiteit extra aandacht te geven. De rest van de avond wordt overgelaten aan de bezoekers zelf,
waarbij ons team van vijf vrijwilligers ook veel tijd vrijmaakt voor gesprekken met nieuwe bezoekers en het
introduceren van mensen aan elkaar.
In de weken dat ook de bovengenoemde Hiv+Borrel plaatsvindt, verplaatst het hiv-diner dat door de stichting
Mara wordt georganiseerd zich ook naar de late middag van vrijdag, zodat men na afloop van het diner
desgewenst naadloos kan doorschuiven naar de borrel.
Sociale & andere media
De publieke Facebookpagina HivBorrelRotterdam wordt door ons voornamelijk gebruik om -zoals de titel al
zegt- promotie te maken voor de borrel en in het kielzog daarvan af en toe wat voor de regio relevante
informatie van buiten de regio of van landelijk of internationaal belang te plaatsen. Daarnaast gebruiken we de
nieuwsbrief (via de 'engine' van de Hiv Vereniging) om mensen ongeveer één á twee keer per maand op
vergelijkbare manier bij ons betrokken te houden. Ten opzichte van vorig jaar merken we een netto groei van
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volgers van onze pagina en onze e-nieuwsbrief en dat is positief.
Flyers en posters, traditioneel op papier, blijken nog altijd te werken. Gaandeweg het jaar 2016 zijn alle flyers en
posters van dat jaar verspreid via zowel de borrel als via de hiv-consulenten in de ziekenhuizen en via de lokale
homo-horeca. Andere routes voor distributie hebben we -vanwege beperkte tijd van onze vrijwilligers- in 2016
niet bewandeld.
Participatie in activiteiten rond Wereld Aids Dag (WAD) Rotterdam 2016
Op 25 november vond de aftrap plaats van een week lang activiteiten in Rotterdam rond Wereld Aids Dag 2016
(zie https://www.Facebook.com/wereldaidsdagrotterdam ). In samenwerking met het comité dat de
activiteiten rond WAD coördineert, pakten we de gelegenheid van het driejarige bestaan van de Hiv+Borrel (zie
boven) aan om de activiteiten van de WAD-week in Rotterdam extra te promoten. Enerzijds konden de
bezoekers van de Hiv+Borrel zo kennismaken met het weekprogramma. Anderzijds gaf het weer wat
naamsbekendheid aan het bestaan van de Hiv+Borrel. Daarnaast was het een mooie gelegenheid om de
onderlinge contacten te verstevigen tussen de verschillende betrokken organisaties rond WAD2016.

34

5. Verenigingszaken
HIGHLIGHTS
. Betere stafondersteuning voor regio- en sectiecoördinatoren.
. Vrijwilligers zijn het cement waar de HVN haar bouwstenen mee verbindt.
. Antistigma-mediacampagne ‘Hiv uit de kast’.

5.1 Vrijwilligers
In 2016 waren circa 197 vrijwilligers actief voor de Hiv Vereniging. Zij vertegenwoordigen 20 fte aan werkkracht.
Van de 197 vrijwilligers hebben 173 een vrijwilligersovereenkomst.
Vrijwilligersbeleid
De werkgroep Vrijwilligersbeleid heeft zich beziggehouden met het vereenvoudigen van de structuur ter
ondersteuning van vrijwilligers om deze passend te maken voor de huidige grootte van de vereniging en het
meerjarenbeleid. Gelijkwaardigheid en zelfredzaamheid zijn belangrijke uitgangspunten. De
vrijwilligersovereenkomst en reglementen voor secties en regio’s zijn opnieuw geformuleerd in de geest van dit
beleid en volgens de schrijfwijzer. De Vrijwilligerswijzer, Handleiding voor Coördinatoren van regio’s en secties
en andere documenten waaraan in de overeenkomst wordt gerefereerd worden digitaal toegankelijk gemaakt.
Eind 2014 zijn we gestart met de ondersteuning van de vrijwilligers door vrijwilligerscoaches te werven en te
trainen. Hoewel het bestaan van de coaches in de vereniging breed is gepromoot werd door vrijwilligers geen
gebruik gemaakt van het aanbod. In 2016 is dan ook in goed overleg en na evaluatie van de mogelijke oorzaken
hiervan besloten het aanbod stop te zetten. Vrijwilligers geven aan dat zij zich voldoende ondersteund en
begeleid voelen vanuit de vereniging.
Trainingen en deskundigheidsbevordering vrijwilligers Hiv Vereniging
In 2016 is het aanbod van trainingen en deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers weer volledig hervat. Het
aanbod is zelfs uitgebreid. De Hiv Vereniging wil structurele gezondheidsbevordering (SGB) inbedden binnen de
vereniging; dit is verwerkt in het trainingsaanbod. Een eerste training SGB was specifiek voor staf, bestuur en
sectie en regio-coördinatoren met circa 25 deelnemers. Na evaluatie is het vervolgtraject uitgezet, waarin de
principes en uitgangspunten van SGB een meer praktisch karakter hebben gekregen. Dit trainingsprogramma is
vervolgens op maat aangeboden met de titel ‘how to empower’ (jezelf en anderen, over empowerment en
stigma). Drie verschillende groepen vrijwilligers hebben deze training inmiddels gevolgd: 1 training tijdens het
jaarlijkse trainingsweekend Servicepunt (11 deelnemers), 1 training tijdens het trainingstraject van de peercounselors (12 deelnemers), 1 training specifiek voor sectie- en regiocoördinatoren en vrijwilligers (12
deelnemers). Deelnemers waren enthousiast. Dit traject wordt voortgezet in 2017.
Schrijfworkshop
Met de workshop 'Schrijven in Stijl' is een begin gemaakt met het verenigingsbreed mensen ondersteunen in
het schrijven van een pakkende en duidelijke tekst. Aan de hand van het piramidemodel zijn algemene
voorbeelden en eigen teksten besproken en tips ter verbetering gegeven. De workshop is twee maal gegeven
(max 10 deelnemers). In 2016 zijn zestien deelnemers vanuit staf, bestuur en vrijwilligers getraind. Alle
deelnemers hebben onderdelen uit de schrijfwijzer van de vereniging gekregen en kunnen na afloop van de
workshop eenmalig een tekst voorleggen aan de trainer. De workshop is goed ontvangen en krijgt een vervolg
in 2017. Dan wordt meer ingegaan op de structuur van een tekst.
Vrijwilligersborrel
Op 10 december is door de staf de jaarlijkse vrijwilligersborrel georganiseerd voor alle vrijwilligers. Er waren zo'n
80 bezoekers. Deze middag werd zeer gewaardeerd en was een goede manier om kennis te maken met
collega's die men anders niet zo snel zou spreken.
De dag van de vrijwilliger
Als blijk van dank en waardering heeft het landelijk bureau op 7 december, de nationale dag van de vrijwilliger,
een speciale Tony Chocolonely –reep met het nieuwe logo van de Hiv Vereniging gestuurd aan alle vrijwilligers
van de vereniging.
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5.2 Vereniging
BESTUUR EN PERSONELE ZAKEN
In 2016 zijn op de ALV vijf bestuursleden in functie gekozen. Daarmee zijn alle portefeuilles ondergebracht bij
bestuursleden. Het totaal aantal bestuursleden komt hiermee op tien. Zij vervullen hun werkzaamheden
onbezoldigd en ontvangen net als alle andere vrijwilligers van de vereniging een vrijwilligersvergoeding.
De personele omvang is gedurende het gehele jaar gelijk aan 2015 geweest met 5,975 fte. Hierop zijn voor
verschillende projecten tijdelijke uitbreidingen geweest om aan de capaciteitsvraag voor die projecten te
voldoen. Het tijdelijke contract van de stafmedewerker Medische zaken en zorg, dat op 31 december 2016
afliep, is niet verlengd. Er zal een nieuwe vacature worden uitgezet voor deze functie.
De stafmedewerker Community Netwerk is in dienst gekomen voor het ondersteunen van onze hivgemeenschap met meer verbindende activiteiten.
De huidige bestuursleden en stafmedewerkers staan met hun beleidsterrein beschreven in bijlage 2 van dit
jaarverslag.

FARMASPONSORING
Voor een krachtige patientenvertegenwoordiging is veel geld nodig. De Hiv Vereniging heeft geluk bij een
financier als het Aidsfonds als huisfonds. Daarnaast zijn de bijdragen van het RIVM en FondsPGO goed om onze
expertise op peil te houden. Maar met deze bijdragen, naast de ledeninkomsten, kunnen we nog niet de helft
doen van wat we eigenlijk zouden willen. Sponsoring vanuit de farmaceutische industrie is daarom
onontbeerlijk. Door strenge wet- en regelgeving, en de eis vanuit de vereniging om onafhankelijkheid is het ook
goed mogelijk om inkomsten vanuit de farma in te zetten ten behoeve van mensen met hiv. De ondersteuning
door farma voor algemene activiteiten is flink afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren, de projectmatige
ondersteuning heeft dat deels goed kunnen maken. We zoeken steeds met de sponsoren naar onderwerpen en
projecten die voor dergelijke sponsoring in aanmerking kunnen komen. Alle sponsoring vanuit de farma wordt
apart vernoemd in onze jaarrekeningen om zo een zo transparant mogelijk beeld te laten zien.

VERTROUWENSPERSONEN , COMMISSIE VAN BEROEP EN KLACHTENCOMMISSIE
De Commissie van beroep en Klachtencommissie, waren ook in 2016 per mail te bereiken. Voor zover bekend,
zijn daar geen klachten binnengekomen.
Ook de externe voorziening (Commissie Onafhankelijke Klachtencommissie) heeft geen contact met de
vereniging opgenomen over meldingen van grensoverschrijdend gedrag.

FINANCIEEL BELEID EN CONTROLE
De Financiële commissie is betrokken geweest bij de jaarrekening 2015 en de begroting 2017 en heeft de ALV
daaromtrent geadviseerd. De ALV heeft de jaarrekening 2015, begroting 2017 en het werkplan 2017
goedgekeurd. De jaarrekening 2016 wordt opgesteld door Scheepmaker. Per 2015 is er een contract gesloten
met een nieuwe accountant, Dubois & Co. voor de controle van de jaarrekeningen. Aan alle
subsidieverstrekkers wordt verantwoording afgelegd.

LEDEN EN ACHTERBANRAADPLEGING
Leden en Algemene Ledenvergadering (ALV)
Tweemaal zijn alle leden uitgenodigd voor een ALV. Naast de gebruikelijke vergaderonderdelen (het jaarverslag
en de jaarrekening tijdens de voorjaars-ALV en het werkplan en de begroting tijdens de najaars-ALV), is er
gesproken over de wereld-aidsconferentie in 2018 en de nieuwe huisstijl en website van de vereniging. De
secties Marieke Bevelanderhuis en Buddyzorg Positivo zijn in de vergadering opgeheven. In mei kwamen 17
stemgerechtigde leden naar de vergadering en in november kwamen 21 (+2 volmachten) stemgerechtigde
leden bijeen.
Hivnetpanel
Voor online raadpleging van de achterban is tot nu toe het Hivnetpanel gebruikt. De laatste jaren zijn weinig
onderzoeken uitgezet en dat is slecht voor de betrokkenheid en respons. Deze liep in de laatste peilingen ook
terug. Aan het Dagelijks Bestuur is de vraag voorgelegd of de vereniging door wil gaan met het panel en dus wil
investeren in onderzoek. De uitkomst is nee. In de zomer is het panel afgesloten. De ruwe data uit alle
onderzoeken blijven kosteloos voor de vereniging beschikbaar.
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Onderzoeken
Medicatieverstrekking
De vereniging hoort al langere tijd dat apotheken, soms onder verwijzing naar regels van zorgverzekeraars,
slechts voor één maand medicatie meegeven. Ook komt het voor dat bepaalde hiv-medicijnen aan het eind van
de maand, of soms al vanaf het midden van de maand, niet meer leverbaar zijn. Over dit onderwerp is begin
2016 een flitspeiling uitgezet. Een kwart van de respondenten meldde problemen met de levering van
medicatie. Dit blijft een aandachtspunt van de belangenbehartiging.
Onderzoek Sport in tijden van ziekte
De vereniging is onderdeel van het consortium dat deelneemt aan dit onderzoek, gestart in september 2013. Dit
jaar hebben meerdere bijeenkomsten en inspanningen plaatsgevonden over het uitzetten van de resultaten
van het kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek (vragenlijst en interviews met hiv-positieven en
verpleegkundig consulenten). Het resultaat daarvan:
- aandacht voor het onderwerp tijdens de bijeenkomst rond Wereld Aids Dag in Carré;
- flyer over de resultaten van het onderzoek in de goodiebag van de bijeenkomst in Carré;
- artikel ‘Sport in de spreekkamer’ in #03 plus>;
- onderdeel op hivnet.org over ‘sport en bewegen’;
- nascholing over het onderzoek en bespreken van sport en bewegen tijdens de ledenvergadering van de V&VN
Verpleegkundig Consulenten Hiv in het voorjaar 2017. Achterliggend idee is dat het onderwerp ook aandacht
krijgt tijdens informatiebijeenkomsten in de hiv-behandelcentra.
Het onderzoek heeft een eigen website: www.stzverhalen.nl.
Medewerking aan onderzoek en interventies van externen
Er is input gegeven aan twee onderzoeksaanvragen van het EMC, die zich focussen op vrouwen en hiv. Ook is
medewerking verleend aan het ontwikkelen van de vragenlijst Value Based Healthcare van het OLVG en de app
HAPPI van het UMCU.
Over de data van het onderzoek Positief Geluid is eind 2016 een paper gepubliceerd in de AIDS Education and
Prevention: The Vicious Cycle of Stigma and Disclosure in “Self-Management”: A Study Among the Dutch HIV
Population, by Daniel H. de Vries, PhD1, Luca Koppen, MA2, Adolfo Mejia Lopez, MA3, Reina Foppen, BA3
Spidox
PGOsupport, ondersteund door de NPCF, biedt gratis de onderzoekstool Spidox. Hiermee kunnen vragenlijsten
uitgezet worden, via e-mailadressen of een algemene link. Trainingen in het gebruik, opstellen van vragenlijsten
en verwerken van uitkomsten worden aangeboden. De vereniging heeft een account genomen. Daarmee blijft
er een mogelijkheid bestaan om de achterban te ondervragen.

PROJECTEN
ADHeRo
Doel van het project is betere koppeling tussen de formele zorg en informele zorg te bewerkstelligen door
capaciteitsopbouw bij de zelfhulporganisaties, beschrijving van bestaande interventies en het opzetten van
een vrijwilligersnetwerk dat op verschillende momenten kan worden ingezet.
De voorbereiding en de afstemming van de drie werkpakketten die samen het totale traject beslaan tussen
testen en het op langere termijn in behandeling blijven is veelbelovend, maar het is een tijdrovend proces
gebleken.
De vereniging is verantwoordelijk voor werkpakket 2, het onderdeel van het project dat beoogt bij migranten de
vertraging tussen de positieve hiv-diagnose en het effectief in zorg komen te verkleinen, door het inzetten van
een peer-counselor, de hiv-positieve gids. Op dit onderdeel heeft de vereniging een voorschot genomen op de
officiële kick-off door in de maand oktober twaalf peer-counselors te trainen, van wie zes kunnen worden
ingezet binnen het project ADHeRo. De samenstelling van de groep is zeer divers qua gender, seksuele
oriëntatie, woonplaats en culturele achtergrond. Effectieve koppelingen binnen het project ADHeRo hebben
nog niet plaatsgevonden. Wel zijn de peer-counselors zelf actief met het kenbaar maken van hun aanwezigheid
aan hun hiv-behandelaren, zodat zij ook benaderd kunnen worden om andere mensen met hiv peer-counseling
te bieden en werden er via verzoeken binnengekomen bij het Servicepunt al twee koppelingen gerealiseerd .
Op het nationaal congres soa*hiv*seks op 1 december is een workshop gegeven over het project. De
stafmedewerker Community Netwerk en twee getrainde gidsen namen hieraan deel.
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Hiv uit de kast
Net als in 2015 is samen met stichting hello gorgeous een publiekscampagne gevoerd om hiv zichtbaar te
maken in de openbare ruimte. We hebben gekozen voor een iets andere vorm, waarbij we niet de (relatief dure)
posters in verschillende steden hebben opgehangen, maar voor een paginagrote advertentie in dagblad Metro
op 1 december. Daarnaast zijn de foto’s ook nog in Amsterdam op een 20-tal zuilen te zien geweest. Dit geheel
werd ondersteund met een website (www.hivuitdekast.nl) en een brochure die het verhaal van Kenny vertelt.
Om de impact van de campagne te meten, is er een enquete gehouden die door ruim 1.500 mensen is ingevuld.
Een deel daarvan is door vrijwilligers op straat afgenomen bij het passerend publiek. Met de resultaten zal voor
de komende jaren de campagne worden bijgesteld zodat hij nog effectiever wordt.
Op Eigen Kracht naar Werk (OEK)
Zie hiervoor hoofstukken 1.2 (Op eigen kracht aan het werk) en 3 (opeigenkrachtaanhetwerk.nl)
AIDS2018
Al sinds 2014 is de Hiv Vereniging betrokken bij het naar Amsterdam krijgen van de grote Wereld Aids
Conferentie 2018. Dit is uiteindelijk gelukt! In de daarvoor opgerichte Amsterdam Planning Group hebben alle
partijen die betrokken zijn geweest bij dit proces een zetel. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede
voorbereiding op de conferentie. De directeur participeert namens de vereniging. Daarnaast heeft de
conferentie en eigen ‘Conference Coordinating Committee’ waarin partijen uit de hele wereld zijn
vertegenwoordigd. Voor de Hiv Vereniging heeft de voorzitter hier zitting in.
Gedurende 2016 zijn allerlei ideeën verzameld over welke rol de vereniging en daarmee de lokale community op
deze conferentie kan spelen. Op de conferentie in Durban in 2016 was de Hiv Vereniging met een goede
delegatie vertegenwoordigd. Enerzijds om te zien wat zo’n grote conferentie inhoudt, maar ook om ons vast
voor te bereiden op wat er op ons af komt. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met vorige organiserende
community-partijen en zijn er overzichten gemaakt met aandachtspunten.
In het najaar zijn een tweetal brainstormsessies gehouden met de leden en is met al deze input een shortlist
met projecten opgesteld. Daarvoor zijn binnen de werkgroep Aids2018 een viertal projectgroepen gevormd met
elk zo’n vijf vrijwilligers die per project een projectplan hebben uitgewerkt.

INTERNATIONAAL
Zoals bij project AIDS2018 gemeld, is de Hiv Vereniging met een divers samengestelde delegatie naar Durban in
Zuid-Afrika geweest om de Aidsconferentie 2016 te bezoeken. Vooraf is een goede taakverdelingen gemaakt en
er zijn veel blogs geschreven over diverse onderwerpen.
De voorzitter is in maart ter voorbereiding van de conferentie in 2018 naar de Eastern European And Central
Asia Aids Conference in Moskou geweest.
Hij heeft deelgenomen (met de Nederlandse delegatie) aan de High Level Meeting van de Verenigde Naties in
New York over het aidsbeleid van de Verenigde Naties in juni 2016.

VERTEGENWOORDIGING
De Hiv Vereniging vertegenwoordigde de organisatie en mensen met hiv in een aantal vaste overlegstructuren
en zetels zoals: bestuurszetel Stichting Hiv Monitoring, Platform Soa en Seksuele gezondheid, Commissie Actief
Testen en Counselen, Richtlijnen-commissie NVHB, referent Aidsfonds subsidieaanvragen hiv-zelforganisaties,
GGD stuurgroep PrEP en Thuistesten, Treatment as Prevention H-team, Hiv op de agenda, Amsterdam
Planning Group, Clientenraad De Schakel van Gay Care, Platform Patientenorganisaties Hepatitis. Voorts in
verschillende communityboards voor interventie-ontwikkeling van ondere andere ViiV Healthcare en Gilead
Sciences.
Regulier en/of incidenteel overleg was er met: NVHB, VCH, COC, Aidsfonds / Soa Aids Nederland, VWS en RIVM,
Farmaceutisch Bureau Amsterdam, diverse politieke partijen, SHM, stuurgroep / structuurgroep / projectteams
Op eigen kracht aan het werk.
Tevens zijn diverse stafleden aanwezig geweest bij bijeenkomsten zoals o.a. promotie hello gorgeous, congres
soa*hiv*seks en de Nationale Hepatitisdag.
Er zijn presentaties gegeven of workshops georganiseerd door stafleden en bestuursleden bij o.a. patiënteninformatieavonden in diverse steden, de NCHIV en het symposium soa*hiv*seks.
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WOORDVOERING
Opinies en standpunten zijn door directeur, voorzitter of belangenbehartigers toegelicht aan journalisten van
onder anderen ANP, Parool, Volkskrant, NOS, BNR en VARA (zie bijlage 1).

5.3 Community netwerk
Er is veel werk verzet in het actief betrekken van migranten en heteromannen bij activiteiten van de vereniging,
vaak ook door deelname logistiek te faciliteren door middel van centraal inkopen van vervoersbewijzen voor
mensen met lage inkomsten. Voor een groot deel van deze achterban is de stap naar een telefoontje naar het
Servicepunt een eerste keer vaak nog te groot en dient de hand naar hen uitgestoken te worden. Er is
geïnvesteerd in samenwerking met behandelcentra voor informatiebijeenkomsten zodat de Hiv Vereniging ook
ter plekke een gezicht krijgt.
Het verbinden van nieuwe en bestaande initiatieven in diverse regio’s en de workshopreeks Positief Leven met
verpleegkundig specialisten in de behandelcentra heeft in 2016 geleid tot samenwerking in het organiseren en
uitvoeren van patiënten-informatiebijeenkomsten in zes hiv-behandelcentra. Door vrijwilligers uit Brabant en
Limburg aan elkaar te verbinden is een aanzet gegeven tot het van de grond komen van het initiatief in
Limburg. Dit dient enerzijds om te passen binnen de structuur en de richtlijnen van de vereniging maar
ondersteunt ook het opbouwen en versterken van de relatie met de regionale formele zorg en
opleidingsinstituten. Als landelijk opererende organisatie brengt de vereniging op deze manier best practises
van samenwerking en voorlichting uit de informele en formele zorg onder de aandacht van behandelcentra en
initiatieven in andere regio’s.
Dit jaar is de stafmedewerker Community Netwerk uitgenodigd om de Hiv Vereniging te (re)presenteren bij
diverse gelegenheden: midwinterbijeenkomst NVHB, Painting the Future (Janssen), bijscholing hiv GGD
Zeeland, Circle of Life en het minisymposium ViiV in Zeist. Daarbij is de aandacht van professionals gevestigd
op het belang van onderling contact. Met externe financiering is door de stafmedewerker in samenwerking met
Volle Maan een video geproduceerd die het verhaal van de vereniging door middel van actieve vrijwilligers in
beeld brengt. Deze video is getoond op de Dutch Booth in Durban en mag door de vereniging naar eigen inzicht
worden ingezet.
De stafmedewerker heeft het symposium Hiv en Psychische klachten bezocht, samen met een aantal
vrijwilligers van de vereniging. Ook nam zij deel aan de bijeenkomst van SANL over gezondheidszorg aan
migranten en asielzoekers. Het afscheidssymposium van een maatschappelijk werkster van het AMC werd
samen met een vrijwilligster bezocht. Er zijn bij al deze gelegenheden nuttige contacten gelegd voor
samenwerking.
Patiënten platforms
Hoewel er in enkele regio’s goede ervaringen zijn met patiëntenplatforms of hulpverlenersoverleg waarin de
regio participeert, kwam dit in andere regio’s ondanks de plannen daarvoor dit jaar niet van de grond. Wel is de
samenwerking tussen hiv-consulenten en vrijwilligers van de regio en met individuele peer-counselors sterk
verbeterd en lijkt het vertrouwen in de kwaliteit van de diensten van de Hiv Vereniging te zijn toegenomen,
mede gezien de goede ervaringen van hun patiënten met de workshopreeks Positief Leven.
Peer-counseling
Er is begonnen met het opzetten van een structuur voor on-site en regionale peer-counseling, aanvullend op
datgene wat het Servicepunt aanbiedt. Met het doel de methodiek van het Marieke Bevelanderhuis te borgen
en de training en de methodiek te beschrijven, is om te beginnen in 2016 een groep van twaalf peers getraind
door onze vaste trainer in samenwerking met een vrijwilliger van het Marieke Bevelanderhuis. Met deze grote
groep zorgen we voor een stevig team, dat elkaar onderling kan ondersteunen en intervisiebijeenkomsten
houdt. De focus in peer-counseling ligt in eerste instantie op de regio’s buiten de randstad en de doelgroepen
waarin volgens Positief Geluid de grootste behoefte is. Dit zijn veelal mensen die uit zichzelf het Servicepunt
niet benaderen om hun behoefte kenbaar te maken. De getrainde peer-counselors maken daarom zichzelf ook
bekend bij hun hiv-behandelcentrum, zodat warme doorverwijzing door de formele zorg kan plaatsvinden. Door
peer-counselors toe te rusten met actuele medische kennis en informatie over de vereniging die zij hun maatje
kunnen aanbieden, kan deze begeleiding ook leiden naar meer effectieve doorverwijzing naar andere
contactmogelijkheden en activiteiten en naar de workshopreeks Positief Leven. Zelfredzaamheid
bewerkstelligen en empowerment mogelijk maken zijn de belangrijkste doelen van peer-counseling.
De twaalf peer-counselors zijn in nauwe samenwerking met het Marieke Bevelanderhuis geworven in het eigen
netwerk en uit deelnemers aan de workshopreeks. Er is een verzoek uitgegaan aan alle behandelcentra voor
werving van kandidaten. Dit leverde twee aanmeldingen op waarvan één persoon aan de training heeft
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deelgenomen en een ander na intake niet geschikt bleek. Er zijn nu mogelijkheden voor peer-counseling in
Limburg, regio Arnhem/Nijmegen, Enschede, Zwolle, Amsterdam, Haarlem en Rotterdam. Van deze groep
kunnen zes mensen worden ingezet als gids in ADHeRo.
Doelgroepactiviteiten
Hoewel de behoefte aan ontmoeting met gelijkgestemden vaak wordt genoemd, blijft de uiteindelijke deelname
aan ontmoetingsactiviteiten steeds achter bij de verwachting. Dan blijkt opnieuw dat de drempel om naar
activiteiten te gaan, waar andere mensen met hiv zijn, te hoog is vanwege stigma en zelfstigma. Dit jaar
hebben we bij de meeste activiteiten vanuit het solidariteitsprincipe een eigen bijdrage gevraagd; 30% voor
leden en 70% van de kosten voor niet-leden, om de kosten te drukken, dan wel eventuele reiskosten van zeer
armlastige deelnemers te dragen. Zo werd er gebruik gemaakt van groepsretour voor de stadswandeling voor
heteromannen en vrouwen en hun partners, de vrouwendag in Sittard, het vrouwkracht weekend en de
bijeenkomst Circle of Life. Ook werd met Individuele Hulpverlening van het Aidsfonds voor het eerst de eigen
bijdrage voor een activiteit direct aan de vereniging betaald, in plaats van aan de deelnemers.
De naasten van mensen met hiv
Om gehoor te geven aan de terugkerende vraag om activiteiten voor de partners en naasten van mensen met
hiv, is geprobeerd in de communicatie rond bepaalde activiteiten explicieter te zijn in het verwelkomen van
naasten. Toch is deelname van partners en naasten aan activiteiten van de vereniging lang niet
vanzelfsprekend. De opkomst bij informatiebijeenkomsten en de bijeenkomst The Circle of Life getuigt wel van
een toename van deelname van naasten.
Regio
In de regio Brabant, waar in de informatiebijeenkomsten in de twee hiv-behandelcentra is samengewerkt met
de vrijwilligers van de Hiv Vereniging en de workshopbegeleiders van de workshopreeks, is er een goede
dynamiek en wederzijds vertrouwen ontstaan. De samenwerking tussen vrijwilligers in de regio Limburg,
Arnhem/Nijmegen, Zwolle en Enschede en de hiv-consulenten is vooral gericht op individuele peercounseling. In Groningen is weliswaar twee keer een workshopreeks Positief Leven geweest maar dat heeft nog
niet geleid tot het opstaan van een nieuwe regiocontactpersoon die in het netwerkplatform de Hiv Vereniging
kan vertegenwoordigen. In de regio Den Haag is de Hiv Vereniging stevig verankerd in het hiv-netwerkoverleg
en is de samenwerking uitstekend. In Zeeland is op initiatief van de GGD een bijscholing over hiv geweest waar
de Hiv Vereniging aan heeft meegewerkt. Er werd door de hiv-behandelaren belangstellend gereageerd op de
mogelijkheid om in Zeeland een workshopreeks aan te bieden. Dit is nog niet omgezet tot concrete plannen.
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Bijlage 1: overzicht mediacontacten
Standpunten Hiv Vereniging
Datum

Programma/blad

Soort contact

Onderwerp

Wie

6-1

Zembla (VARA)
AD

Vergoedingen Sovaldi en
Harvoni (Hepatitis C-medicatie)
Spuugkappen bij de politie

Pieter Brokx

21-3
25-3
5-4

Amsterdam Marketing
Kassa (BNN/VARA)

ontstaansgeschiedenis Hivnet
Leveringsproblemen medicijnen

Pieter Brokx
Pieter Brokx

22-6

HIV Bulletin

Telefonisch
interview
Telefonisch
interview
Per e-mail
Telefonisch
interview
interview

Reina Foppen

2-8

GIL

interview

5-8

Retecool.nl

interview

31-8
26-9
6-12
6-12

Schrijfteam GTST
(Endemol)
RTL Nieuws
NOS Journaal
Parool

6-12

Volkskrant

Stoppen Aidsfonds-campagne

Pieter Brokx

6-12

Trouw

Stoppen Aidsfonds-campagne

Pieter Brokx

8-12
8-12

ANP
BNR Radio

AMC ontdekt middel tegen hiv
AMC ontdekt middel tegen hiv

Pieter Brokx
Pieter Brokx

12-12

Volle Maan

Telefonisch
interview
telefonisch
interview
Telefonisch
interview
Telefonisch
interview
Telefonisch
interview
telefonisch
Telefonisch
interview
interview

Uitkomsten onderzoek Positief
Geluid
Activiteiten en medische zaken
Hiv Vereniging
(bestrijding van) hiv / de Hiv
Vereniging
Info over leven met hiv ivm
verhaallijn
Info over griepprik
Stoppen Aidsfonds-campagne
Stoppen Aidsfonds-campagne

De-mensen-van-de-hivvereniging op de website
Rethinkplus van ViiV

Pieter Brokx
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Pieter Brokx

Pieter Brokx en Peter
Smit
Pieter Brokx
Pieter Brokx
Pieter Brokx
Pieter Brokx
Pieter Brokx

Bijlage 2: samenstelling bestuur en landelijk bureau
Per 1 januari 2017
Dagelijks Bestuur
Alexander Pastoors
Ed Rosbergen
Leo de Kam

voorzitter
secretaris
penningmeester

Algemeen Bestuur
Peter van Delft
Daan Diederiks
Christian Gladel
Leo de Kam
Sander van Oorspronk
Alexander Pastoors
Ed Rosbergen
Bertus Tempert
Ronald Vos
Sieds Wildenbeest

portefeuille Seksuele gezondheid en testen
algemeen bestuurslid met focus op heteromannen en –vrouwen
portefeuille Maatschappelijke en juridische belangenbehartiging
penningmeester
portefeuille Communicatie
voorzitter
secretaris
portefeuille Migrantenbelangen
portefeuille Vrijwilligersbeleid
portefeuille Medische zaken en zorg

Betaalde medewerkers landelijk bureau
Reina Balvers
officemanager
Ronald Brands
stafmedewerker Maatschappelijke en juridische belangenbehartiging
Pieter Brokx
directeur
Reina Foppen
stafmedewerker Community Netwerk
Sander de Groot
secretariaatsmedewerker
Jeroen Mansvelders
manager Servicepunt
Sien van Oeveren
stafmedewerker Communicatie
Anneke Victorie
secretariaatsmedewerker/financiële administratie
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Bijlage 3: lijst met afkortingen
AB
ADHeRo
AF
AIN
ALV
AMC
AZC
BO
COA
COC
DB
EMC
FO
FondsPGO
GGD
GGZ
GNP+
H-Team
HAS
HBV
HCV
HPV
LHBT
LLL
LTS
LUMC
MAR
MBH
MJB
MJP
MSM
NCHIV
NOPPAL
NPCF
NVHB
OCO
OEK
OLVG
OU
PAMA
PEP
P&P
PrEP
RIVM
SANL
SGB
SHivA
SHM
soa
UMCM
UMCU
UMCG
UNAIDS
UNIMAAS
U=U
VCH
VWS
WAD

Algemeen Bestuur
Amsterdam, Den Haag en Rotterdam
Aidsfonds
Anale Intra-epitheliale Neoplasie (anuskanker)
Algemene Leden Vergadering
Academisch Medisch Centrum (te Amsterdam)
Asielzoekerscentrum
Back office
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
Cultuur- en Ontspannings Centrum
Dagelijks Bestuur
Erasmus Medisch Centrum (te Rotterdam)
Front office
Fonds voor Patiënten-, Gehandicaptenorganisaties en Ouderenbonden
Geneeskundige Gezondheidsdienst
Geestelijke Gezondheidszorg
Global Network of People Living with HIV
hiv transmissie eliminatie Amsterdam
Hiv-Aids Steunpunt
Hepatitis B Virus
Hepatits C Virus
Humaan Papilloma Virus
Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel en Transgender
Ladies Loving Life
Long Term Survivors
Leids Universitair Medisch Centrum
Medische Adviesraad
Marieke Bevelanderhuis
Maatschappelijke en juridische belangenbehartiging
Meerjarenplan
Mannen die seks hebben met mannen
Netherlands Conference on HIV Pathogenesis
Noordelijk Platform voor Positieve Allochtonen
Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie
Nederlandse Vereniging van Hiv Behandelaren
Onderling Contact en Ondersteuning
project Op Eigen Kracht aan het werk
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (te Amsterdam)
Open Universiteit
Positive Africans for Mutual Aid
Post Exposure Prophylaxis
Poz&Proud
Pre Exposure Prophylaxis
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Soa Aids Nederland
Structurele Gezondheidsbevordering
Spiritualiteit, Hiv en Aids
Stichting Hiv Monitoring
seksueel overdraagbare aandoeningen
Universitair Medisch Centrum Maastricht
Universitair Medisch Centrum Utrecht
Universitair Medisch Centrum Groningen
Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
Universiteit Maastricht
Indetectable means Uninfectious
Verpleegkundig Consulenten Hiv
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wereld Aids Dag
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Hiv Vereniging werd in 2016 o.a. gefinancierd door:
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