Einde van aids
op een dwaalspoor
Persrapport Wereld Aids Dag, 1 december 2018
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Samenvatting:

Hiv groeit in conservatieve landen
Aids is niet voorbij. In meer dan 50 landen neemt hiv toe. Door groeiend conservatisme wereldwijd komen
minderheden in de verdrukking. Het sluit mensen uit die kwetsbaar zijn voor hiv. Hard repressief optreden
tegen homomannen, transgenders, druggebruikers en sekswerkers komt steeds vaker voor. Seksuele
rechten van jonge mensen worden niet erkend. Ongelijkheid tussen rijk en arm, tussen man en vrouw is
een realiteit. Toegang tot preventie en zorg van hiv is daarom niet vanzelfsprekend voor velen. Dat is de
actuele voedingsbodem van een groeiende hiv-epidemie. Met op kop de grootste landen van de wereld:
de VS, Rusland en China. Supermachten met een vergaande invloed en bemoeienis op andere continenten.
Dat zorgt nu al voor een terugslag in de aidsbestrijding van Afrika.
Nog maar kortgeleden, om precies te zijn twee

$ 10.000 per persoon (in 1996) naar minder dan

jaar geleden, was er een mondiaal optimisme dat

$ 75 per persoon. Westerse donorlanden, met

de Verenigde Naties aanzette tot het verkondigen

Nederland in de top 5, toonden zich solidair en

van het einde van aids tegen 2030. Want we

betaalden mee in armere landen. Het speciaal

weten precies wat we moeten doen. Mensen met

opgerichte wereldfonds, The Global Fund, redde

het hiv-virus, dat aids veroorzaakt, testen en

tientallen miljoenen levens.

direct behandelen met hiv-remmers. De medicijnen
zijn intussen zo goed ontwikkeld dat het hiv-virus

Sinds het uitbreken van de aidsepidemie is er

nauwelijks kans krijgt om schade aan te richten.

ongekend veel bereikt. Meer dan de helft van alle

Mensen met hiv die hun medicijnen nemen blijven

mensen met hiv krijgt nu medicijnen. Dat zijn er

gezond. Bovendien kunnen deze mensen het

dit jaar 22 miljoen. Wat onmogelijk leek, is toch

virus niet meer doorgeven. Behandelen is, samen

gelukt: mensen tot in de uiterste verre hoeken

met preventie, de sleutel om de verspreiding van

van de wereld bereiken met levensreddende

hiv tegen te gaan. We kunnen dus één van de

medicijnen. Er is nog geen vaccin, maar er is

dodelijkste epidemieën van de wereld onder

intussen wel een veilige pil die hiv kan voorkomen,

controle brengen.

PrEP. Op dit moment wordt de pil doeltreffend

Het aantal nieuwe hiv-infecties in de wereld daalt

Geen tijd te verliezen

niet snel genoeg. Elke minuut raken er drie mensen

Het einde van aids leek in zicht. In plaats van het

met hiv geïnfecteerd. Ruim 15 miljoen mensen

leveren van een laatste inspanning om de eind-

met hiv wereldwijd hebben geen toegang tot de

streep te halen, haken internationale investeerders

medicijnen waar ze recht op hebben en zonder

en politieke leiders nu af. De brandweer vertrekt

behandeling geven ze het virus door. Vorig jaar

voordat de brand is geblust. De successen in de

kwamen daar weer 1,8 miljoen mensen bij met

aidsbestrijding en de vele inspanningen van de

een nieuwe hiv-infectie. De jongste generatie en

afgelopen dertig jaar mogen niet verloren gaan.

in het bijzonder meisjes en jonge vrouwen zijn de

We zitten op een dwaalspoor en we kunnen nog

dupe. Afgelopen jaar kwamen er elke week bijna

terug. De groeiende hiv-epidemie moet nu gestopt

7000 meisjes jonger dan 24 jaar met hiv bij, elke

worden, om een tweede aidsgolf over de wereld

3 minuten loopt een nieuw meisje een hiv-infectie

te voorkomen.

op. Meisjes hebben een grotere kans om hiv op
te lopen door ongelijkheid tussen mannen en

Voor Aidsfonds is een achteruitgang geen optie.

vrouwen, seksueel geweld, gebrek aan seksuele

Wij zijn nog steeds de generatie die aan aids een

voorlichting en gebrekkige toegang tot zorg.

einde kan maken. Het is een kwestie van geld en

Als we deze vrouwen niet bereiken met een

politieke wil. Er is alleen geen tijd te verliezen.

behandeling, betekent dat mogelijk ook dat er
nieuwe kinderen met hiv bijkomen.
Aidsfonds
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gebruikt door 300 duizend mensen wereldwijd
Optimisme

die risico lopen op hiv. Uit zeer recent onderzoek

De hoopvolle wereldwijde strategie werd door

blijkt dat de pil bijzonder effectief is in het fors

de Verenigde Naties in juni 2016 vastgelegd. Het

terugdringen van het aantal nieuwe hiv-infecties.

optimisme was toen zo groot dat er exacte doelen

PrEP wordt op dit moment gratis verstrekt in

werden afgesproken: in 2020 zou 90% van alle

landen van Zuidelijk Afrika en vergoed in de VS,

mensen met hiv in de wereld getest zijn en hiervan

Nieuw-Zeeland en enkele landen van Europa.

zou 90% op behandeling zijn. Zo zou de hele
wereld doelgericht naar het einde van aids toe

Bezorgdheid en vrees

werken. Het was een prachtig vooruitzicht!

In 2018 begint het optimisme plaats te maken
voor groeiende bezorgdheid. De internationale
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In de meeste landen van Zuidelijk Afrika, met de

aidsbestrijding raakt van het goede pad af. Het is

grootste aantallen mensen met hiv, werd een

nu al duidelijk dat de afgesproken doelen niet

enorme inspanning geleverd en werd aidsbestrij-

gehaald worden. Aids eiste het afgelopen jaar

ding een prioriteit van de lokale overheden. Ook

onnodig bijna 1 miljoen levens. De vrees neemt

de hiv-remmers zelf werden intussen goedkoper,

toe dat aids ook in de komende jaren miljoenen

de prijs van een jaarlijkse behandeling zakte van

levens zal treffen.

Michel Sidibe, Executive Director UNAIDS:

”We are sounding the alarm. Entire regions are falling behind,

the huge gains we made for children are not being sustained,

women are still most affected, resources are still not matching
political commitments and key populations continue to be
ignored. All these elements are halting progress and urgently
need to be addressed head-on.”
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De hiv-epidemie in 2018
Kinderen

	
37 miljoen mensen wereldwijd leven

• 1,8 miljoen kinderen
(0-14 jaar) met hiv

met hiv

• 52% krijgt levensreddende medicijnen

	22 miljoen mensen hebben toegang tot
levensreddende medicijnen, 15 miljoen
mensen nog niet

Vrouwen
• Elke week bijna 7000

Investeringen

betalen voor deze landen, die zelf hun aidsbudget

Internationale investeerders komen hun beloftes
niet meer na. Volgens de laatste analyses hebben
13 van de 16 Westerse donorlanden de afgelopen
drie jaren hun bijdrage verminderd met bijna 20%.
Bijna driekwart van alle mensen met hiv woont in
lage en midden-inkomenslanden. Het behandelen
Investeringen

jonge vrouwen (15-24 jaar)

1,8 miljoen nieuwe mensen met hiv erbij

van alle mensen met hiv is simpelweg niet te
de afgelopen 10 jaren met 60% hebben verhoogd.
In 2017 was er in totaal $ 21,3 miljard beschikbaar
voor de wereldwijde aidsbestrijding- de raming
is dat tot 2020 zeker $ 26,2 miljard nodig is.
Een structureel tekort van $ 5 miljard.

30

met hiv erbij.
• Risico op hiv twee keer zo

25

groot voor jonge vrouwen

	940.000 doden door aids het

in Zuidelijk Afrika.

afgelopen jaar

US$ (billion)

20

Bron: UNAIDS – Global Data 2018
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Peter Piot, Director London School of Hygiene and Tropical Medicine:

”We hebben eerder met malaria gezien wat er gebeurt als de

financiering van de aanpak van een ziekte stopt. In de jaren

vijftig en zestig bestond er een groot en succesvol anti-malaria
Risico op hiv is
• 27 maal groter voor mannen die seks
hebben met mannen.
• 23 maal groter voor drugsgebruikers.
• 13 maal groter voor sekswerkers.

Risicogroepen hebben minder
toegang tot zorg omdat

programma. Toen de financiering ervan stopte, keerde de

• In 44 landen is homoseksualiteit bij wet

voorkomen dat zoiets nu weer gebeurt met hiv/aids.”

verboden, in 7 landen staat er de doodstraf op.

ziekte terug met miljoenen doden als gevolg. We moeten

• In 78 landen is drugsgebruik per wet verboden.
• In 84 landen is sekswerk illegaal.

6
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In meer landen nemen nieuwe hiv-infecties toe sinds 2010,
nu in meer dan 50

Landen met een toename nieuwe

Landen met een toename nieuwe

Landen met een toename nieuwe

hiv-infecties van 1-25%

hiv-infecties van 25-49%

hiv-infecties van 50% of hoger

Angola, Argentinië, Australië,

Algerije, Belarus, Burundi, Chili,

Egypte, Filippijnen, Hongarije,

Azerbeidzjan, Bahrein*, Bangla-

Costa Rica, Cyprus*, Eritrea,

Qatar*, Kazachstan, Koeweit*,

Landen met een toename in nieuwe hiv-infecties van 1-25%

desh, Belize, Benin, Brazilië,

Griekenland, Luxemburg*,

Litouwen, Madagascar,

Burkina Faso, China (sinds 2015),

Pakistan, Rusland, Suriname,

Macedonië(FYROM)*,

Landen met een toename in nieuwe hiv-infecties van 25-49%

Congo, Djibouti, Equatoriaal-

Wit-Rusland

Montenegro*, Oezbekistan,

Landen met een toename in nieuwe hiv-infecties van 50% of hoger

Kaapverdië, Liberia, Maleisië,

Guinea, Honduras, Ivoorkust,

Slowakije, Tsjechië

Mali, Mexico, Niger, Panama,
Papoea-Nieuw- Guinea,

*Landen met minder dan 100 nieuwe hiv-infecties per jaar onder de volwassen bevolking.

Slovenië*, Soedan, Tunesië.
8
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In steeds meer landen bestaan wetten die hiv
criminaliseren, nu in 76

In steeds meer landen bestaan wetten
die hiv criminaliseren, nu in 76
Terwijl hiv bij behandeling niet meer overdraagbaar
is, gaat de stigmatisering en criminalisering van
mensen met hiv onverminderd voort. Meer landen
dan ooit hebben wetten die ‘de mogelijkheid tot
in 76 landen bestaan wetten die mensen met hiv op een of andere manier strafbaar stellen

het doorgeven van hiv’ en ‘het niet kenbaar maken
dat je hiv hebt’ strafbaar stellen. Het aantal steeg

landen met de meeste rechtszaken tegen mensen met hiv

de afgelopen drie jaren van 68 naar 76 landen.
Rechtszaken waarin mensen met hiv worden aangeklaagd nemen toe, vooral in de VS, in Rusland
en China.
Bron: Global Data HIV Criminalisation 2018 – HIV Justice Network
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De verborgen en groeiende
hiv-epidemie in de VS

Nieuwe hiv-diagnoses, percentage per regio,
in 2016 in de Verenigde Staten van Amerika

Er is de afgelopen jaren een zorgwekkende toename van nieuwe hiv-infecties in de VS, onder vooral jonge
homomannen. De grootst getroffen groep is die van arme, gekleurde jonge homomannen. De helft van de
Afro-Amerikaanse homomannen, loopt vroeg of laat hiv op! Want armoede en racisme gaan al jaren hand
in hand in de VS. Het ontbreekt aan leiderschap, geld en politieke wil bij de huidige regering van President
Trump om dit aan te pakken.
Het Nationaal Beleidskantoor voor aidsbestrijding

• De Zuidelijke staten van Amerika kennen de

in het Witte Huis is gesloten. Alle leden van de

scherpste stijging van het aantal nieuwe

presidentiele adviesraad voor hiv- en aidsbeleid

hiv-infecties.

zijn opgestapt of hebben hun ontslag gekregen.

Bron: Center for Disease Control and Prevention – HIV

De belangrijkste instituten met wetenschappelijk

surveillance report-2016

onderzoek naar hiv-genezing, de National Institute
of Allergy and Infectious Diseases en de National

Armoede

Institutes of Health, dreigen gekort te worden

Armoede en gebrekkige toegang tot goede

met miljarden. Op de websites van de Amerikaanse

gezondheidszorg zijn de oorzaak van de groeiende

federale overheid wordt met geen woord meer

hiv-epidemie in de VS. Dat is vooral zichtbaar in

gerept over hiv.

de zuidelijke staten van Amerika waar de armoede
het grootst is, 46% leeft er onder de armoede-

Het bestrijden van hiv en aids, in zowel binnen-

grens. Volgens de Amerikaanse statistieken,

én buitenland, heeft voor President Trump geen

die onderscheid maken op basis van kleur en

enkele prioriteit. Zijn budgetvoorstel voor het jaar

afkomst, zijn dit overwegend gekleurde

2019, met een korting van ruim 1 miljard op de

Amerikanen: ‘Afro-Americans’ en ‘Latino’s’.

51%
20%
16%
13%

Amerikaanse bijdrage aan de aidsbestrijding,
zou desastreus zijn voor de hiv-bestrijding in

Als de basiszorgverzekering (Obamacare) volgens

zowel eigen land als daarbuiten. Het is aan het

plan van de regering Trump, wordt uitgekleed en

Amerikaanse Congres, afgevaardigden in Huis

er wordt gekort op de gratis zorg voor armen

en Senaat, om zijn voorstel net zoals vorig jaar,

(Medicaid), dan is er geen toegang meer tot

rigoureus af te wijzen.

betaalbare gezondheidszorg en hiv-preventie voor
deze Amerikanen. Bijna de helft (46%) van alle

Hiv in de VS

hiv-diagnoses in de VS werd bij Afro-Amerikanen

• Er zijn 1.1 miljoen mensen met hiv in de VS.

vastgesteld, terwijl ze maar voor 12 % deel

• Sinds 2008 daalt het totaal aantal nieuwe

uitmaken van de totale Amerikaanse bevolking.

hiv-infecties in de VS langzaam met een paar

”The Trump administration is acting like AIDS no longer exists.

Shutting down the Office of National AIDS Policy (ONAP) and
disbanding his Presidential Advisory Council on HIV/AIDS

procenten elk jaar, behalve onder jonge

Door het conservatieve beleid van de regering

(PACHA) are horrible signs of this. His slow dismantling of

homomannen (13 tot 29 jaar oud). Onder hen

Trump is de verwachting dat de hiv-epidemie zal
groeien. De voorspellingen zijn dat de helft

Obamacare is even worse. This was the most important

steeg het aantal hiv-diagnoses jaarlijks met
3% tussen 2008 en 2016.

(1 op de 2) van de Afro-Amerikaanse homomannen,

• Van alle jonge homomannen (13 tot 29 jaar

12

Peter Staley, Aids activist:

vroeg of laat hiv oploopt in zijn leven. Ter vergelij-

oud), die in 2016 een hiv-diagnose kregen, was

king, onder de Latino-Amerikaanse homomannen

49% Afro-Amerikaans, 25% Latino-Amerikaans

is dat 1 op de 4 en onder de witte Amerikaanse

en 19% witte Amerikaanse homoman.

homomannen is dat 1 op 11.

legislative advance for people with HIV (and those at risk) in
the last 20 years.”
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Criminaliserende wetgeving

Robert Suttle van Shreveport, Louisiana

In sommige staten van de VS worden homomannen

Robert Suttle heeft al 15 jaar hiv en neemt

met hiv herhaaldelijk aangeklaagd op basis van

medicijnen en kan het virus niet meer overdragen.

wetten die mensen met hiv criminaliseren. Bewust

Hij werd aangeklaagd door zijn vroegere vriend,

seksueel contact opzoeken terwijl je hiv hebt is

omdat hij zijn hiv-status bij de eerste ontmoeting

volgens die wetten verboden, ook al slik je hiv-

niet kenbaar zou hebben gemaakt. De eis was

remmers en kan je hiv dus niet meer overdragen:

tien jaar gevangenis. De wet in Louisiana verbiedt

‘de mogelijkheid tot het doorgeven van hiv’ en

‘iemand bloot te stellen aan hiv’. Hij zat 6 maanden

‘het niet kenbaar maken dat je hiv hebt’ is straf-

in de cel. En blijft in alle officiële stukken van de

baar. De gevangenisstraf varieert van enkele

VS gebrandmerkt als ‘sex offender’. Hij vecht de

maanden tot jaren. Eenmaal veroordeeld, blijf je

criminaliserende hiv-wetgeving in zijn staat aan.

in alle officiële stukken gebrandmerkt als ‘sex
offender’. Hierdoor kunnen deze mensen geen
huurcontract afsluiten, geen hypotheek krijgen en
vinden ze heel moeilijk een baan.

Amerika heeft altijd leiderschap getoond in
de strijd tegen aids, als het aan President Trump
ligt is dat nu voorbij
PEPFAR en Global Fund

Ivoorkust, Botswana, Namibië, Eswatini (voorheen

De Verenigde Staten is de grootste donor,

Swaziland), Haïti en Rwanda.) Met minder geld

verantwoordelijk voor twee-derde van het inter-

meer resultaat boeken, is het Amerikaanse motto.

nationale budget voor de aidsbestrijding.

Het betekent simpelweg dat alleen die landen

Vorig jaar was dat $ 6 miljard. Het Amerikaanse

nog Amerikaanse steun krijgen, die zelf al bijna

presidentiële noodfonds om aids te bestrijden,

de hiv-epidemie onder controle hebben. Daar is

PEPFAR, opgericht door president George W. Bush

immers succes verzekerd. Hiermee komt de

in 2003, heeft de afgelopen 15 jaar onbetwistbaar

behandeling van miljoenen mensen met hiv in

het voortouw genomen. Het heeft zeker zo’n 11

meer dan 37 andere landen, de meeste in Zuidelijk

miljoen levens wereldwijd gered. Het wereldfonds

Afrika, in gevaar.

om aids te bestrijden, Global Fund, betaalt 20%
van de aidsbestrijding wereldwijd en ook hierin is

Voorlichting over abortus is verboden

de Amerikaanse bijdrage veruit de grootste.

Het verbod op de uitvoering van een abortus en
het geven van voorlichting erover, heeft president

President Trump wil jaar na jaar fors snijden in

Trump zo snel mogelijk en zo ruim mogelijk

dat aidsbudget. Hoewel hij tot nu toe geen steun

ingevoerd (Global Gag Rule). Het geldt nu voor

kreeg in het Amerikaanse Congres, stelt hij voor

alle gezondheidsorganisaties in het buitenland

het komende jaar opnieuw een bezuiniging voor

die Amerikaanse financiële steun krijgen. En dat

van ruim $ 1 miljard. Zowel de Republikeinen als

heeft vergaande gevolgen. Ziekenhuizen en

de Democraten blijven het voorlopig met elkaar

zorginstellingen die in ontwikkelingslanden

eens dat het Amerikaanse fonds PEPFAR overeind

vrouwen informeren of assisteren bij een abortus,

moet blijven en ook de Amerikaanse bijdrage aan

ontvangen geen Amerikaans geld meer. Maar

Robert Suttle:

het Global Fund, maar de vraag is hoe lang ze dat

diezelfde organisaties verstrekken naast

”Today every person living with HIV in a state with laws that

volhouden. De dreiging blijft.

voorbehoedsmiddelen ook voorlichting over hiv.

criminalize HIV is just one misunderstanding or disgruntled
partner away from finding him or herself in a courtroom.

A minor infraction of the law or negative encounter with law
enforcement while HIV-positive could lead to a felony conviction,

Het stoppen van die financiering is een doodsteek
De beschikbare fondsen van PEPFAR worden

voor de hiv-preventie in Afrikaanse landen.

intussen wel anders verdeeld, het geld gaat nu

In Kenia en Oeganda gaan nu al tientallen

alleen nog naar 13 ‘focuslanden’ (Kenya, Zambia,

ziekenhuizen dicht.

Tanzania, Oeganda, Zimbabwe, Malawi, Lesotho,

a lengthy prison sentence, public shaming and/or registration
as a sex offender. My situation is not rare; there are hundreds
of reported and unreported prosecutions in the South and all
over the U.S. similar to mine or worse.”

Asia Russell, Executive Director of Health Global Access Project:

”President Trump’s proposal to cut over a billion dollars from

the U.S. global HIV response in fiscal year 2019 shows how
very out of touch he is with the American people and their
values. If this budget passes as proposed, Donald Trump’s

legacy will be millions of new and unnecessary infections and
deaths – and a massive resurgence in the AIDS pandemic.”

14
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Rusland is het nieuwe Afrika
Rusland kent de snelst groeiende en meest wijdverspreide hiv-epidemie in de wereld. Er is sprake van een
gezondheidscrisis, zoals in Afrika in de jaren 90. Hoewel cijfers niet altijd betrouwbaar zijn, is er voldoende
bewijs dat de epidemie de laatste tien jaar alarmerend toeneemt. Omdat maar een derde van de mensen
met hiv toegang heeft tot medicijnen, verspreidt het hiv-virus zich razendsnel. Het is verontrustend dat in
Rusland zoveel mensen sterven aan de gevolgen van aids.
De Russian Federal Aids Center heeft dit jaar voor

Tekort aan hiv-remmers

het eerst een schokkende bekentenis afgelegd.

Iedere week krijgen 2.000 mensen in Rusland te

Er zijn dubbel zoveel hiv-infecties in Rusland dan

horen dat ze hiv hebben. Een diagnose is geen

officieel zijn geregistreerd. Het heeft ook bevestigd

garantie voor een behandeling. Er is een chronisch

dat de hiv-epidemie zich niet langer beperkt tot

tekort aan medicijnen en slechts één op de drie

risicogroepen, maar nu de hele bevolking bedreigt.

mensen krijgt levensreddende hiv-remmers. Vorig
jaar waren er ongeveer 360.000 behandelingen

Hiv in Rusland

met hiv-remmers beschikbaar. Dit blijkt uit de

• Het aantal mensen met hiv in Rusland,

officiële inkoopcijfers van hiv-remmers door het

officieel geregistreerd, is 1,16 miljoen.
• In 2016 kwamen er, volgens officiële cijfers,

Russische ministerie van volksgezondheid. Dat
aantal beschikbare behandelingen is veel te laag

meer dan 100 duizend nieuwe hiv-infecties

voor de 1,16 miljoen Russen met hiv die officieel

bij, volgens vele betrokkenen zijn het er in

geregistreerd staan. Het werkelijke aantal mensen

werkelijkheid veel meer.

met hiv is bovendien waarschijnlijk twee keer

• Slechts een derde van de mensen met hiv

Rusland

zo hoog.

heeft toegang tot medicijnen.
• Er overlijden elke dag 80 mensen aan de
gevolgen van aids.
Bron: UNAIDS – Global Data 2018PLOS Medicine – The
expanding epidemic of HIV in the Russian Federation –2017

Oud en goedkoop
Rusland koopt vooral hiv-remmers in, die veel
bijwerkingen geven. Het zijn vaak oudere versies
van hiv-medicijnen. De bijwerkingen geven
mensen met hiv onnodige gezondheidsklachten

Stigmatisering van risicogroepen

en het leidt er sneller toe dat ze stoppen met

De epidemie treft vooral jongeren tussen 25 en

hun behandeling. De Russische overheid koopt de

35 jaar. 48% van de nieuwe hiv-infecties is onder

medicijnen centraal in. Er wordt alleen geen

druggebruikers. Ze worden behandeld als

goede prijs bedongen, want in 84% van de

criminelen. Pas nadat ze zijn afgekickt, kunnen

aanbestedingen is er maar één partij die meedoet.

ze hiv-zorg krijgen.

Door gebrek aan concurrentie kunnen er met

Sekswerkers krijgen geen hiv-zorg omdat

hetzelfde budget niet voor een lagere prijs meer

sekswerk illegaal is. Homoseksualiteit is niet bij

hiv-remmers gekocht worden.

wet verboden, maar sinds 2013 is elke vorm van
“homopropaganda” wel strafbaar. De wet verbiedt
elke informatie gericht op minderjarigen over
niet-traditionele seksuele relaties. Bij overtreding
kan de boete oplopen tot enkele duizenden euro’s.
Organisaties die zich positief uitlaten over homoseksualiteit riskeren het sluiten van hun kantoor
en het stopzetten van hun werk. Voorlichting
over hiv wordt zo onmogelijk gemaakt.

16

Persrapport Wereld Aids Dag, 1 december 2018

17

Hiv neemt toe onder jonge
homomannen in China

Regio Azie/Pacific
Het aantal aidsdoden is in deze regio verminderd, maar de aanpak van de hiv-epidemie verschilt per land.
Religieus fanatisme en conservatief beleid leidt in sommige landen tot repressief optreden tegen

Het aantal mensen met hiv in China is dit jaar gestegen met 14%, maakte de Chinese overheid dit jaar

minderheidsgroepen. Er is toenemende stigmatisering en discriminatie van mensen met hiv. Hierdoor

onverwachts bekend. Nieuwe hiv-infecties onder jongeren tot 24 jaar zijn verdubbeld en meer dan

krijgen minder mensen de nodige hiv-zorg. Dat leidt tot meer hiv-infecties.

80% van de nieuwe hiv-diagnoses is onder homomannen.
Indonesië

Pakistan
•2
 0 duizend nieuwe hiv-infecties - toename van

Hiv in China

Homoseksualiteit

• 49 duizend mensen met hiv

• Aantal mensen met hiv in China was

Homoseksualiteit is sinds 1997 niet meer verboden

•3
 9 duizend mensen dood aan de gevolgen van

45% sinds 2010 -vooral onder jongeren tot 24 jaar

aids - sinds 2010 is dat een toename van 69%

• Dramatische stijging aantal doden aan de gevolgen

820.000 in 2015 ( laatste officiële cijfer),

in China, maar discriminatie is er nog overal.

wellicht nu al meer dan 1 miljoen.

Homomannen mogen in China niet trouwen en

• Dit jaar, in het tweede kwartaal van 2018

een huwelijk dat elders is gesloten, wordt er niet

•S
 lechts 13% van alle mensen met hiv heeft

Doodstraf op homoseksualiteit. Sekswerk en

toegang tot medicijnen

alleen al, kwamen er 40.000 nieuwe hiv-

erkend. Vanwege de zeer traditionele familie-

Seksuele gezondheidszorg verboden voor

infecties bij.

waarden is het bekend dat 70 tot 90% van de

ongetrouwde mensen. Geweld tegen homo’s

homomannen trouwt met een vrouw. Condooms

neemt toe.

• Vorig jaar kwamen er in totaal 115.000
nieuwe infecties bij.
Bron: The Lancet – The growing threat of China’s HIV
epidemic – July 2018

•2
 ,8 miljoen mensen met hiv, dat is de derde
Filippijnen

grootste hiv-bevolking in de wereld
•8
 8 duizend nieuwe hiv-infecties erbij, toename

• 68 duizend mensen met hiv
Seksuele voorlichting

drugsgebruik zijn strafbaar.
India

worden zelden gebruikt. De echtgenotes van
deze mannen lopen een groot risico hiv te krijgen.

van aids

• Nieuwe hiv-infecties sinds 2010 toegenomen met

in 5 staten van Noord-Oost-India

China heeft sinds 2004 een gericht beleid om

Seksuele voorlichting in China ontbreekt. Scholen

mensen met hiv te behandelen. Toegang tot

worden niet verplicht om dat op te nemen in het

medicijnen is gegarandeerd. Anders is het gesteld

lessenpakket. Bij een onderzoek op een Chinese

met preventie van hiv en het doelgericht testen

universiteit in 2014, gaf bijna de helft van de

‘War on drugs’ betekent hier letterlijk dood aan

Cambodja

op hiv.

studenten aan geen enkele kennis te hebben over

alle drugsgebruikers. Betaalde seks neemt toe

•N
 ieuwe hiv-infecties zijn verminderd met 63%

Vorig jaar waren er op elke 100.000 inwoners

hiv en geen enkele seksuele opvoeding te hebben

onder jongeren. Testen op hiv wettelijk pas

• 87% van de mensen met hiv neemt medicijnen

4 met hiv. Dit aantal neemt per jaar toe. Sinds

meegekregen. Dat verklaart de snelle toename

toegestaan vanaf 18 jaar.

kort is er een opvallende toename van nieuwe

van hiv-infecties onder jongeren, die meer bewe-

hiv-infecties, vooral onder jonge homomannen.

gingsvrijheid kennen dan vorige generaties.

meer dan 100% , vooral onder jongeren tot 24 jaar
•D
 ramatische stijging van aantal doden aan de

Jonge vrouwen en sekswerkers vooral kwetsbaar
voor hiv.

gevolgen van aids

Pakistan
India

China

Cambodja

Filipijnen

Indonesië

Bron: UNAIDS – Global Data 2018
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Regio Afrika

Regio Latijns Amerika/Caribbean

Groeiende hiv-epidemie in Noord- en Midden-Afrika, nog geen kwart van de mensen met hiv heeft toegang

Scherp verschil tussen de rijke en arme landen. Armoede en falende gezondheidssystemen leiden tot meer

tot medicijnen. Terwijl juist in Zuidelijk Afrika, waar de grootste aantallen mensen met hiv leven, heel veel

hiv-infecties.

vooruitgang is geboekt: in zes jaar tijd zijn hiv-infecties met een derde gedaald, het aantal doden aan de
gevolgen van aids is gehalveerd.

Brazilië

Haïti

Was het eerste land waar mensen gratis

Elke dag sterven er ongeveer 20 mensen aan aids

Egypte

eSwatini (voorheen Swaziland)

hiv-behandeling kregen: van alle mensen met

Meer dan 150 duizend mensen hebben hiv, de

•N
 ieuwe hiv-infecties toegenomen met meer

• Sinds 2011 een halvering van het aantal hiv-

dan 100%
•D
 oden aan de gevolgen van aids toegenomen
met 66%
Meisjes en jonge vrouwen vooral het slachtoffer,

hiv is meer dan 84% getest op hiv en van hen is

kans op hiv is driemaal groter voor meisjes en

infecties. Iedereen wordt getest en direct

64% in behandeling. Sinds 2010 een toename

jonge vrouwen dan voor mannen van hun leeftijd.

behandeld. Dat blijkt de beste preventie.

van hiv-infecties met 3%.

Seksueel geweld, geen kennis van hiv-preventie

28% minder doden

Met de nieuw verkozen president Jair Bolsonaro

en geen toegang tot zorg zijn oorzaken van een

krijgt Brazilië het meest conservatieve en

groeiende epidemie.

Op weg naar het einde van aids.

door gedwongen huwelijken.

homofobe beleid ooit, met repressief optreden
Botswana

Tunesië

In Botswana weet 85% van de mensen die leven

•D
 oden aan de gevolgen van aids toegenomen

met hiv dat ze het virus heeft en meer dan 90%

Chili

van de mensen met hiv neemt medicijnen

• Toename van nieuwe hiv-infecties met 85%

met meer dan 100%
Hiv-testen en medicijnen zijn er nauwelijks,

Suriname

tegen mensen die risico lopen op hiv.

Op weg naar het einde van aids.

30% toename van nieuwe hiv-infecties

sinds 2010

mensen met hiv zijn ten dode opgeschreven.

• Doden aan de gevolgen van aids is onbekend
Zuid-Afrika

Nigeria
•M
 eer dan 3 miljoen mensen met hiv, de tweede
grootste hiv- bevolking in de wereld
• 1 /3 weet dat ze het virus heeft en 1/3 van die

• 7,2 miljoen mensen met hiv, het grootste aantal
in de wereld
• 31% minder nieuwe hiv-infecties sinds 2010
• Helft minder doden aan de gevolgen van aids

Haiti

mensen met hiv heeft medicijnen
• Aantal nieuwe hiv-infecties: rond de 220 duizend
elk jaar.
•D
 oden aids het hoogst in de hele wereld:
160 duizend vorig jaar

Kenia
• 32% minder nieuwe hiv-infecties sinds 2010
• Helft minder doden aan de gevolgen van aids

Suriname

Tunesie

Oeganda
•H
 alvering van aantal nieuwe hiv-infecties

Egypte

Brazilië

sinds 2010
• 45% minder doden aan de gevolgen van aids
Ooit liep Oeganda voorop in de strijd
tegen hiv. De aanwezigheid van Amerikaans
christelijke evangelisten hebben geleid tot
nieuwe conservatieve wetgeving,
die homoseksualiteit en sekswerk verbiedt.

Nigeria

Oeganda Kenia
Chili

Stigma en discriminatie neemt daardoor toe.

Rood: negatieve ontwikkeling
Blauw: positieve ontwikkeling
Bron: UNAIDS – Global Data 2018
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Botswana
Zuid-Afrika

eSwatini

Bron: UNAIDS – Global Data 2018
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Regio Europa

Nederland naar nul

Conservatief beleid in Oost Europese landen sluit risicogroepen uit. Er is toenemende stigmatisering en

In Nederland is de hiv-epidemie nog niet voorbij. Het aantal nieuwe hiv-infecties daalt elk jaar verder.

discriminatie. Dit leidt tot een alarmerende heropleving van de hiv-epidemie, ook binnen de Europese grenzen.

Toch krijgen elke dag nog 2 mensen te horen dat ze een hiv-infectie hebben.
Nederland kan één van de eerste landen ter wereld zijn met 0 nieuwe hiv-infecties. Om effectiever te zijn

Hongarije

Oekraïne

• Toename van 64% sinds 2010 van nieuwe

Aantal nieuwe hiv-infecties daalt eindelijk weer

hiv-infecties
• 6% meer doden aan de gevolgen van aids

moeten we kennis en alle beschikbare middelen inzetten. Bij de juiste groepen mensen én op de juiste plekken.

licht, sinds 2010 een vermindering van 16%

Hiv in Nederland

dat mensen met hiv lang en gezond kunnen

Maar situatie is zorgwekkend: 240.000 mensen

• 22.000 mensen leven met hiv.

blijven leven én het stopt verdere overdracht.

hebben hiv, nog maar de helft is getest en van de

• Negen van de tien (93%) mensen met hiv

Juist in de beginnende fase van hiv wordt het

Tsjechië

mensen die weten dat ze hiv hebben krijgt

nemen medicijnen en bij 95% van die mensen

virus het makkelijkst doorgegeven. Het sneller

• Toename van 91% sinds 2010 van nieuwe

slechts 40% medicijnen.

is het hiv-virus onderdrukt en niet meer

opsporen van die acute hiv-infecties remt de

overdraagbaar.

epidemie af.

hiv-infecties

•O
 ngeveer 2300 mensen met hiv zijn niet op

• 23% meer doden aan de gevolgen van aids

de hoogte van hun hiv-infectie.
Slowakije
• Toename van meer dan 100% van nieuwe
hiv-infecties
• Meer dan 100% toename van doden aan de

• Vier van de tien (44%) mensen met hiv komen

Lokale samenwerking tussen alle betrokken partijen

erg laat bij een arts voor een behandeling en

die met hiv te maken hebben, garandeert succes.

hebben een ver gevorderde hiv-infectie

Het H-TEAM in Amsterdam levert dat bewijs.

ofwel aids.

Artsen en wetenschappers, hiv-behandelaren en

•O
 ngeveer 40 mensen overlijden jaarlijks aan

gevolgen van aids

Samenwerking

de gevolgen van aids.
Bron: Stichting Hiv Monitoring – november 2018

PrEP
PrEP is een belangrijk preventiemiddel om het
aantal nieuwe hiv-infecties substantieel te
verminderen. Wie PrEP slikt kan geen hiv-infectie
oplopen. Aidsfonds wil daarom dat de hiv-

mensen met hiv, beleidsmakers en zorginstellingen
moeten beter samenwerken, in elke stad, in elke
regio van Nederland.
Zero stigma
Tot slot, het bestrijden van hiv valt of staat met
het nog beter bestrijden van het stigma rond hiv.
Dat is mede de sleutel om de hiv-epidemie in
Nederland definitief te stoppen.

preventiepil PrEP onmiddellijk toegankelijk
wordt voor mensen die het meeste risico lopen.
Zo beschermen we de volksgezondheid, verlagen
we de risico’s en gaan de kosten van de zorg in
Nederland omlaag.
Maar zover is het nog steeds niet. Minister Bruins
Tjechië
Slowakije
Hongarije

van volksgezondheid heeft bekendgemaakt dat
Oekraïne

hij de komende vijf jaar PrEP wil verstrekken aan
mannen die seks hebben met mannen. Na een
evaluatie van die periode wordt een besluit

Nederland

genomen of PrEP wordt opgenomen in de basisverzekering. Ons land loopt hiermee hopeloos
achter op andere Europese landen zoals België,
Frankrijk, Portugal en Noorwegen, waar de
PrEP-pil door de zorgverzekeraars wordt vergoed.
Snel testen en snel behandelen
Het vroeg opsporen van een infectie en het snel
Bron: UNAIDS – Global Data 2018
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Conclusie:

Einde van aids op een dwaalspoor
Terwijl in Nederland hiv al lang geen doodsbedrei-

Dat betekent onverkort, blijven investeren in de

gende ziekte meer hoeft te zijn, gaan elders in de

strijd tegen aids. Want we zijn pas nét over de

wereld nog steeds 1 miljoen mensen per jaar

helft. In sommige landen starten nu meer mensen

dood aan aids. Onnodig, want we weten precies

een behandeling dan er nieuwe mensen met hiv

wat we moeten doen en we hebben de middelen

bijkomen. Dit omslagpunt is nog bijzonder broos.

om aids te stoppen. Maar de aidsbestrijding zit

Zonder blijvende financiële ondersteuning redden

op een

veel van die landen het niet om iedereen met hiv

riskant dwaalspoor.

van medicijnen te voorzien. Nu korten op dat
budget is kortzichtig en gevaarlijk.

Conservatisme over de hele wereld is aan de
winnende hand, met grootmachten als de VS en

Preventie, testen en behandelen, het zijn heldere

Rusland voorop, maar ook in Brazilië en Indonesië

stappen om de hiv-epidemie te stoppen. Dat

en dichterbij, in Oost-Europa. Uitsluiting en

vraagt om een vernieuwde mondiale inspanning.

discriminatie van mensen die risico lopen op hiv of

Ook Nederland moet hierin opnieuw leiderschap

hiv hebben, raakt het hart van de aidsbestrijding.

tonen. De Nederlandse aanpak om juist de mensen

Zonder respect voor rechten van mensen komt er

om wie het gaat te versterken om zo samen met

geen einde aan aids.

hen de strijd tegen de hiv-epidemie aan te gaan,

Bronnen
• UNAIDS Report: Miles to go - Global aids Update – 2018
• UNAIDS-LANCET Commission Report: Strengthening the HIV response in era of the Sustainable
Development Goals – July 2018
• UNAIDS-Kaiser Family Foundation Report: – July 2018
• European Center for Disease Prevention and Control – WHO: HIV/AIDS surveillance in Europe 2017
• Centers for Disease Control and Prevention (CDC) & U.S. Department of Health: HIV Surveillance
Report- data 2016 : Diagnoses of HIV Infection in the United States and Dependent Areas
• PLOS Medicine: –The expanding epidemic of HIV in the Russian Federation – November 2017
• The Lancet: The growing threat of China’s HIV epidemic – July 2018
• Report of the GOALKEEPERS – Bill & Melinda Gates Foundation: September 2018

is een bewezen succesvolle weg.
Voorlichting en toegang tot preventiemiddelen
zijn essentieel om de hiv-epidemie te bestrijden.

Na dertig jaar is dit niet het moment om de

Net zoals toegang tot levensreddende medicijnen

epidemie op zijn beloop te laten. Aids is niet

voor mensen met hiv. Zeker voor de meest

voorbij, maar wij zijn de generatie die een einde

kwetsbare groep, de nieuwe jonge generatie,

kan maken aan aids.

die de komende jaren groter is dan ooit. In Afrika
is 60% van de bevolking nu al jonger dan 25 jaar.
Meisjes en jonge vrouwen verdienen extra aandacht, want zij lopen het meeste risico. Het is van
groot belang om ze zelfstandig en weerbaar te
laten opgroeien, zodat ze gezond kunnen blijven.

Bill Clinton:

”If we do what some people want to do and walk away from

this, or cut back on this, the chances of a return to epidemic

proportions with breathtakingly negative consequences… are
big enough that it could derail any number of other health,
economic, and social objectives in nation after nation after
nation and leave a littered landscape… There is no Brexit in the
war against HIV and AIDS.”
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