Geen tijd te
verliezen
De doelstellingen van Aidsfonds Strategie 2018-2021

Onze visie is een
wereld zonder aids
Aidsfonds werkt aan een wereld zonder aids.
Internationaal zetten we elke dag alles op alles om
vóór 2030 een einde te maken aan aids. In Nederland
streven we naar nul nieuwe hiv-infecties. In beide
gevallen geldt: we moeten focussen, versnellen én
aanjagen om onze doelen te bereiken!
We staan op een historisch keerpunt in de aidsbestrijding. We hebben
alle kennis in handen om de wereldwijde epidemie vóór 2030 te
verslaan. Elke dag zijn we hard aan het werk om dit doel te bereiken.
Maar we juichen nog niet. Na decennia met allerlei successen, lukt het
de laatste jaren onvoldoende om de verspreiding van hiv verder terug
te dringen.
In sommige landen zien we zelfs nieuwe brandhaarden ontstaan.
Wereldwijd verslapt de aandacht voor de aidsbestrijding, wordt de
geldkraan dichtgedraaid en doen populistische politici er alles aan
om mensen die kwetsbaar zijn voor hiv en aids van zorg uit te sluiten.
Dat raakt het hart van de aidsbestrijding en leidt tot de dood van
miljoenen mensen. Dit mag niet gebeuren!
In Nederland zijn we een eind op weg. Toch daalt het aantal nieuwe
hiv-infecties maar mondjesmaat. Dit betekent dat nog eens tienduizend
mensen in Nederland voor 2030 te horen zullen krijgen dat ze hiv
hebben. Dat vinden we onacceptabel. Wij kunnen het eerste land zijn
met nul nieuwe hiv-infecties.
Wij zijn de generatie die definitief een einde kan maken aan één van
de grootste epidemieën aller tijden.
Hiv treft vaker mensen die gediscrimineerd worden en wiens rechten
met voeten worden getreden. Hiv en andere soa’s hebben alles te
maken met taboes, schaamte en ongelijkheid. Als je in bepaalde landen
als homoman een hiv-test doet, loop je het risico dat je in de cel wordt
gegooid omdat je seks hebt met mannen. En in teveel landen is alleen
het feit dat je jong én vrouw bent, al genoeg om geen stem te krijgen.
Hiv en andere soa’s worden niet alleen overgedragen door seks.
Ongelijkheid, armoede, seksisme, homofobie en discriminatie spelen
ook een belangrijke rol. In een wereld waar conservatisme toeneemt en
uitsluiting aan de orde van de dag is, vinden wij dat de rechten van ieder
mens gerespecteerd moeten worden. Die overtuiging is elementair
voor ons werk en bovendien een sterke drijfveer om nog harder aan de
slag te gaan.

1+1=3
Aidsfonds werkt in één organisatie
met Soa Aids Nederland aan
een wereld zonder aids en soa’s.
Internationaal zetten we als
Aidsfonds elke dag alles op alles
om een einde aan aids te maken
voor 2030 en streven we naar nul
nieuwe hiv-infecties. In Nederland
pakken we met Soa Aids Nederland
hiv en andere soa’s tegelijk aan om
onze doelen te bereiken.

Onze waarden
- Ondernemend
- Betrokken
- Activistisch
- Impactgedreven
- Mensenrechten
- Samenwerking

Onze doelen
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In Nederland 0 nieuwe
hiv-infecties
Doel Aidsfonds 2022: 0 nieuwe hiv-infecties in
Nederland (2016: 900 diagnoses).
In Nederland zetten we concreet in op 0 nieuwe
hiv-infecties. Als alle betrokken partijen een uiterste
inspanning leveren, kan ons land het eerste zijn dat
deze ambitie verwezenlijkt.
Nul nieuwe hiv-infecties is alleen mogelijk als we
alle beschikbare preventiemiddelen en behandel
methoden gebruiken voor de mensen die het
grootste risico op hiv lopen en op de plekken waar hiv
het meest voorkomt. Wij zien de grootste kans voor
snelle verbetering door het invoeren van PrEP, het
opsporen van acute hiv-infecties en het intensiveren
van de samenwerking tussen alle betrokkenen. Van
artsen tot wetenschappers, specifieke doelgroepen
en zorginstellingen. Het is essentieel dat mensen
na een hiv-diagnose zo snel mogelijk hiv-remmers
krijgen. Voor hun gezondheid en om nieuwe hivinfecties te voorkomen. Elk uur telt!
Meer focus en maatwerk
De focus op preventie en behandeling van hiv en
andere soa’s betekent dat we ons specialiseren
in de activiteiten die hier direct aan bijdragen en
waar we een unieke rol vervullen. Het inzetten op
zorg via internet en daarnaast het fysiek op maat
benaderen van onze belangrijkste doelgroepen zijn
essentieel voor het laagdrempelig houden van de
soa-zorg. Ook is er steeds meer specifieke data
beschikbaar. Hierdoor kunnen we gerichter ingrijpen
en doelgroepen nog beter bereiken met informatie
die aansluit bij hun behoeftes.
We richten ons op specifieke doelgroepen als
jongeren, mannen die seks hebben met mannen en
mensen met een migratie-achtergrond. Zij lopen in
Nederland vaak het grootste risico.
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Wereldwijd minder
dan 200.000 nieuwe
hiv-infecties per jaar
Doel Aidsfonds 2022: Per focusland bepalen we wat
de doelstelling is ten aanzien van het verminderen van
nieuwe hiv-infecties.
Zolang het nog niet mogelijk is om hiv te genezen,
focussen we op de combinatie van preventie en
behandeling. We weten dat het direct ondersteunen
van de gemeenschappen met het hoogste risico op
hiv de meeste impact heeft.
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Wereldwijd iedereen
met hiv op behandeling
Doel Aidsfonds 2022: Per focusland bepalen we wat
de doelstelling is ten aanzien van het vergroten van
het aantal mensen met hiv dat hiv-remmers krijgt.
Wereldwijd heeft bijna 60% van de mensen met
hiv toegang tot behandeling. Dat betekent dat er
nog steeds 17,5 miljoen mensen zijn die nog geen
levensreddende medicijnen krijgen. We weten dat
mensen die succesvol behandeld worden, het virus
niet overdragen. Het is dus essentieel dat alle mensen
die leven met hiv zo snel mogelijk hiv-remmers
krijgen.

Fast-track: actief in 15 landen
Ons werk heeft meer resultaat als we ons richten
op landen waar we de grootste impact op de
epidemie kunnen hebben. Met meer kennis van
een land en een bestaand netwerk is een veel
gerichtere aanpak mogelijk. De overgang van de
huidige 40 naar 15 landen hebben we zorgvuldig
gemaakt. We sluiten hiermee aan bij de UNAIDS
fast-trackstrategie. Naast Nederland zal
Aidsfonds in ieder geval focussen op Zuid-Afrika,
Nigeria, Rusland, Mozambique, Kenia, Zambia,
Tanzania, Oeganda, Indonesië, Zimbabwe, Malawi,
Ethiopië en Oekraïne.

Sinkenesh uit Ethiopië koos voor een leven in
afzondering toen ze hoorde dat ze hiv heeft.
Ze besloot samen met haar man dat hij voor de
kinderen zou zorgen en ze verhuisde naar een andere
wijk waar niemand haar kende. Op dat moment
was er in die wijk een nieuw project van Aidsfonds
gaande: “Toen ik in contact kwam met de mensen
van dat project wist ik meteen: dit is wat ik nodig
heb. Het ontmoeten van andere vrouwen met hiv gaf
me kracht. Ik besefte: ik heb hiv, maar ik lééf nog, ik
kan iets van mijn leven maken. Mijn levenslust kwam
langzaam terug.”

“Ik heb hiv,
maar ik lééf
nog, ik kan
iets van mijn
leven maken.”

“Ik heb bewust
gekozen voor
Aidsfonds,
omdat ik geloof
dat we binnen
een paar jaar
echt verschil
kunnen maken.”
Tandarts Reza Farsi steunt Aidsfonds met de
inkomsten van zijn praktijk in Voorschoten:
“Het geld dat ik kan missen stop ik in het beter
maken van de wereld. Door meer geld beschikbaar
te stellen voor voorlichting over hiv en aids, wordt
discriminatie en uitsluiting minder. Daar ben ik van
overtuigd!”

Leo woont in Rusland. Als homoman met hiv heeft
hij aan de lopende band te maken met discriminatie.
“Toen de arts in het aidscentrum merkte dat ik
een vriend had riep hij: “Wegwezen flikker, ik wil je
niet meer zien. Op Facebook werd ik uitgemaakt
voor bioterrorist, omdat ik opzettelijk mensen zou
infecteren. En laatst in het ziekenhuis trokken de
verpleegsters voor mijn neus strootjes om te bepalen
wie mijn bloed moest prikken.” In veel voormalige
Sovjetlanden groeit de homohaat. Met ernstige
gevolgen voor de veiligheid van homomannen. Maar
ook voor hun gezondheid én voor de aidsepidemie.
Aidsfonds ondersteunt activisten zoals Leo om dit te
veranderen.

“Het is van
levensbelang
om te blijven
investeren in
onderzoek dat
kan leiden tot
genezing.”

Professor Theo Geijtenbeek geeft in het
Academisch Medisch Centrum in Amsterdam
leiding aan een groep wetenschappers die
onderzoek doen naar hiv. “Aidsfonds is voor
Nederlands hiv-onderzoek een ongelofelijk
belangrijke partner. Het is van levensbelang
om te blijven investeren in onderzoek.”

“Wegwezen flikker!, riep de
arts in het aidscentrum”
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Genezing van hiv
Doel Aidsfonds 2022: Aidsfonds versnelt de genezing
van hiv door € 10 miljoen beschikbaar te maken voor
baanbrekend wetenschappelijk onderzoek.
Het ultieme doel is om hiv uiteindelijk te genezen.
Genezing van hiv is helaas nog niet binnen handbereik.
Toch beginnen wetenschappers voorzichtig te
spreken over mogelijke doorbraken. We weten nu
bijvoorbeeld dat het zo snel mogelijk opsporen van
hiv-infecties een essentieel ingrediënt is op weg
naar genezing. Als hiv nog maar kort in het lichaam
aanwezig is, ligt genezing op dit moment het meest
binnen handbereik.
Het lijkt erop dat één aanpak niet voldoende zal zijn.
Daarom wordt er nu ingezet op het combineren van
verschillende aanpakken, in combinatie met de laatste
technieken. Voortgang binnen het aidsonderzoek
komt ook voort uit het leren van andere disciplines en
andere ziekten, zoals kanker.
Om de kans op een doorbraak in genezingsonderzoek
te vergroten, brengen we vooruitstrevende
Nederlandse wetenschappers, onderzoeksinstituten
en andere relevante partijen bij elkaar. Nederland kan
hierin voorop lopen door een combinatie van goed
gestructureerde zorg, een nauwe samenwerking met
mensen met hiv en hoogstaand onderzoek.

Bewustwording,
draagvlak en volledige
financiering voor de
aids- en soa-bestrijding
Doel Aidsfonds 2022: Draagvlak in Nederland
voor hiv en aids vergroot: genoemd in top 10 van
wereldproblemen. Toename van de Nederlandse
bijdrage en de bijdrage van de Europese Unie aan
internationale aidsbestrijding met 20%.
Juist nu de wereldwijde financiering voor
de aidsbestrijding afneemt zijn politieke wil,
maatschappelijk draagvlak en extra investeringen
cruciaal. Met campagnes en lobby zorgen we dat hiv
hoog op de politieke én maatschappelijke agenda
blijft staan.
Bewustwording
Maatschappelijk draagvlak in Nederland voor een
wereld zonder aids is cruciaal voor ons werk. Niet
alleen om voldoende fondsen te werven, ook om
politieke verandering te creëren. Met campagnes
vergroten we bewustwording onder het Nederlandse
publiek en met politieke acties zetten we urgente
onderwerpen zoals PrEP op de agenda.

Voldoende financiering
Met een stevig draagvlak voor aidsbestrijding zijn we
in staat om fondsen te werven voor onze
organisatiedoelen. Daarnaast zetten we met onze
lobbyactiviteiten vooral in op het vrijmaken van meer
geld vanuit Nederland en de Europese Unie voor
internationale aidsbestrijding.

Onze unieke aanpak
Community-based
Wij werken direct
samen met de
mensen die het
meest kwetsbaar
zijn voor hiv het
hardst worden
getroffen door
stigma en
discriminatie.

Mobiliseren
Alleen samen
met anderen én
met voldoende
financiering komen
onze doelen
binnen handbereik.

Pragmatisch
Met feiten en
ervaring als
basis zetten wij
in op maximaal
resultaat.

Kickstarten
Wij durven te
experimenteren
en ontwikkelen
oplossingen voor
problemen die
anderen schuwen.

Expertise
Onze expertise
staat aan de basis
van alles wat wij
doen.

Achtergronden bij
de einddoelen
Stand van de aidsbestrijding: peildatum 2017
Er zijn op dit moment 36,9 miljoen mensen met
hiv in de wereld. Het hoogste aantal ooit. Hiervan
krijgen 21,7 miljoen mensen hiv-remmers. Daardoor
is het aantal mensen dat aan de gevolgen van aids
overlijdt met 50% gedaald (sinds 2005) en wordt
een groot aantal nieuwe infecties voorkomen.
De laatste jaren lukt het echter onvoldoende om het
aantal nieuwe hiv-infecties verder terug te dringen.
In 2017 overleden 940.000 mensen aan de gevolgen
van aids.

Aids in 2030 de wereld uit
Het is onderdeel van de internationale
ontwikkelingsdoelen, Sustainable Development
Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN):
aids de wereld uit voor 2030.
Dit betekent dat uiterlijk in 2030:
-	alle mensen met hiv wereldwijd worden behandeld
met hiv-remmers (in 2017 59%)
-	er per jaar minder dan 200.000 nieuwe
hiv-infecties zijn (in 2017 1,8 miljoen)
-	er geen discriminatie is van mensen met hiv
Fast Track
De strijd tegen aids moet nu in de allerhoogste
versnelling om deze doelen te halen. Om deze
versnelling te realiseren en te monitoren hoe de
aidsbestrijding er nu voor staat lanceerde UNAIDS,
het internationale hiv/aidsprogramma van de VN,
de 90-90-90 doelen.
Dat betekent dat uiterlijk in 2020:
- 90% van de mensen met hiv zijn of haar
status kent
- 90% van hen hiv-remmers krijgt
-	bij 90% van deze groep mensen het virus
onderdrukt is (zij kunnen dan het virus dus niet
meer overdragen)
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Vooruitgang naar de 90-90-90 doelen, wereldwijd, 2017
Bron: aidsinfo.unaids.org 2018

Wereldwijd zit het grootste verlies in de eerste stap
omdat slechts 75 procent van de mensen met hiv
zijn of haar status kent.
Nieuwe interventies
Er zijn steeds meer effectieve interventies
beschikbaar om de 90-90-90-doelstellingen te
kunnen halen. Zoals betrouwbare hiv-testen die
mensen thuis kunnen doen, nieuwe langwerkende
hiv-remmers, hiv-preventiepil PrEP of metingen om
vast te stellen of het virus ondetecteerbaar is in het
lichaam.

Naar nul nieuwe hiv-infecties
in NL
In Nederland leven naar schatting 22.900 mensen
met hiv. Daarvan weten 2.600 mensen niet dat
ze hiv hebben. Van de mensen met een nieuwe
diagnose omt 43% te laat in zorg. Jaarlijks vinden er
rond de 820 hiv-diagnoses plaats en overlijden nog
meer dan 100 mensen aan hiv-gerelateerde
aandoeningen.
Nederland is op weg om de 90-90-90 doelstellingen van
UNAIDS te behalen:
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Vooruitgang naar de 90-90-90-doelen, Nederland, eind 2016
Bron: Stichting Hiv Monitoring
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