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“Onze strijd blijft
hard nodig”

“Alleen samen
kunnen we
een einde kan
maken aan aids.
Voorgoed.”

‘We hebben veel bereikt in de strijd tegen aids. Maar die vooruitgang loopt
gevaar als we denken dat we nu klaar zijn.’ Rake woorden van Prins Harry
tijdens de internationale aidsconferentie AIDS2018 in Amsterdam. Ik kan
deze boodschap niet vaak genoeg herhalen: onze strijd blijft hard nodig.
Vorig jaar kwamen er wereldwijd bijna twee miljoen nieuwe hiv-infecties bij.
Door armoede, uitsluiting en stigma laait de aidsepidemie op in CentraalAzië en Oost-Europa, met Rusland voorop. Dankzij alle inspanningen van
de afgelopen decennia, is iets meer dan de helft van alle mensen met hiv
wereldwijd op behandeling. De andere helft, dat zijn 15 miljoen mensen, krijgt
echter nog geen medicatie. Als we nu niet ingrijpen, komen er zoveel mensen
met hiv bij, dat het steeds moeilijker wordt om iedereen te behandelen.
Dit mag niet gebeuren!
Hiv en aids verslaan vraagt veel meer dan het bieden van medicijnen.
We moeten ook armoede, discriminatie en ongelijkheid bestrijden. Waarom?
Omdat het nog steeds de keiharde realiteit is dat mensen geen toegang
hebben tot hiv-zorg omdat ze bijvoorbeeld jong zijn, vrouw, sekswerker of
homo. En omdat veel mensen niet weten dat ze hiv hebben of in afgelegen
dorpen wonen waar nog nooit een arts is geweest. Ons werk draait om
het vinden van moeilijk vindbare groepen, het betaalbaar maken van
hiv-behandelingen, samen met lokale organisaties werken aan duurzame
veranderingen en zorgen voor voorlichting.
De resultaten uit 2018 laten mij zien dat we op de goede weg zijn.
In Nederland wordt straks, mede dankzij onze jarenlange lobby, de
hiv-preventiepil PrEP vergoed voor mensen met een verhoogd risico op hiv.
En dankzij een unieke samenwerking met Nederlandse topwetenschappers,
donateurs, hiv-behandelaren en mensen die leven met hiv kunnen we de
zoektocht naar hiv-genezing versnellen. Ook wisten we door het aanvechten
van patenten in 26 landen de prijs voor hiv-medicatie omlaag te krijgen.
We trainden al mensen in gemeenschappen in Oeganda en Zimbabwe tot
gezondheidsmedewerkers en willen zo 40.000 kinderen en 50.000 jonge
vrouwen toegang tot behandeling geven. We hielpen jonge vrouwen in
Oeganda en Kenia aan een eigen onderneming, zodat zij anderen kunnen
voorlichten en zichzelf beschermen tegen hiv. En door het project ‘Turning
the Tides’ willen we 150.000 homomannen en sekswerkers in Kirgizië,
Oekraïne en Rusland nu wél toegang tot de juiste zorg geven. Het is slechts
een greep uit wat we het afgelopen jaar bereikten. In dit verslag lees je er
meer over.

Aids is nog niet
voorbij
We staan op een historisch keerpunt in de aidsbestrijding.
We hebben alle kennis in handen om de wereldwijde
epidemie voor 2030 te verslaan. Onze ambities zijn
groter dan ooit. Met onze nieuwe meerjarenstrategie
2018-2021 ‘Geen tijd te verliezen’ zetten we in op een
versnelling van onze doelen. Hierbij richten we ons niet
meer op 40 landen maar op 15 focuslanden waar we de
grootste impact op de epidemie kunnen hebben. Met
meer kennis van een land en een bestaand netwerk is
meer resultaat mogelijk.
De komende vier jaar dragen we met onze doelstellingen
bij aan onderstaande dromen:
1. Nederland naar 0 nieuwe hiv-infecties
2. Wereldwijd minder dan 200.000 nieuwe hiv-infecties
3. Wereldwijd iedereen met hiv op behandeling
4. Genezing van hiv
5. Bewustwording, draagvlak en volledige financiering
voor de aidsbestrijding

Inkomsten Aidsfonds
x 1 miljoen

€0,7

Overige baten
2%

€3,5

Baten uit acties
van derden
9%

Totaal
€39,2

€10,9

Baten uit eigen
fondsenwerving
28%

€24,1

Subsidies van
overheden
61%

Uitgaven Aidsfonds
x 1 miljoen

€1,0

Beheer en
administratie
2,5%

€2,6

Werving baten
6,5%

Totaal
€40,0

€36,4

Uitgave
aan onze
doelbestedingen
91%

In dit verslag geven we een visuele weergave waar
we stonden bij aanvang van de nieuwe strategie en
presenteren we een greep uit onze resultaten uit 2018
en ambities voor de komende jaren.
Meer weten over ons werk en onze projecten?
Lees dan ook ons officiële jaarverslag.

Bestedingen aan doelstelling Aidsfonds
x 1 miljoen

€6,7

€1,8

Bewustwording,
draagvlak en
financiering aids
en soa-bestrijding
18,5%

Uiteraard verzetten wij al dit werk niet alleen, maar samen met partners,
gemeenschappen, wetenschappers, mensen die leven met hiv, politici,
vrijwilligers en natuurlijk dankzij onze donateurs. Dank jullie wel! Alleen samen
kunnen we een einde kan maken aan aids. Voorgoed.

€1,4

Genezing hiv
4%

Drastische afname
hiv en soa’s in NL
5%

Totaal
€36,421

€12,5

Wereldwijd
minder dan
200.000
hiv infecties
34%

€14,1

Wereldwijd
iedereen met hiv
op behandeling
38,5%

Mark Vermeulen
Directeur Aidsfonds – Soa Aids Nederland
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Doel 1: Nederland naar
0 nieuwe hiv-infecties
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Nederland naar 0 nieuwe hiv-infecties

Cor Blom

Beleidsmaker
Aidsfonds – Soa Aids Nederland

Geen utopie, maar
haalbare realiteit
Nederland was altijd koploper in de hiv-bestrijding, maar
de afgelopen jaren zijn we ingehaald door omringende
landen als België, Frankrijk, Portugal en Noorwegen.
Daar wordt de hiv-preventiepil PrEP bijvoorbeeld al lang
vergoed.

Onze uiteindelijke
droom?

Is Nederland straks het eerste land ter wereld met nul
nieuwe hiv-infecties? Wij zijn ervan overtuigd dat het kan!
Maar dan moeten we wel nu doorpakken! De middelen zijn
voorhanden, de kennis is er en de hiv-preventiepil PrEP
wordt, mede dankzij onze jarenlange lobby, straks vergoed
aan mensen met een verhoogd risico. Het is nu zaak om
álle middelen in te zetten, bij de juiste mensen, op de
juiste plekken en op het juiste moment. Door de krachten
te bundelen in onze nationale beweging ‘Nederland naar
0 nieuwe hiv-infecties’, slimmer gebruik te maken van
data en alle preventiemiddelen die er zijn in te zetten.
Van condooms tot PrEP. Door stigma tegen te gaan
en te investeren in het sneller opsporen en behandelen
van hiv-infecties. Want mensen met hiv die snel en
goed behandeld worden, kunnen het virus niet meer
overdragen.

Nederland naar 0 nieuwe hiv-infecties.

Onze doelstellingen
- Creëren van de beweging ‘Nederland
naar 0 nieuwe hiv-infecties’.
- Verbeteren van de toegang tot PrEP,
de hiv-preventie pil.
- Zorgen dat hiv-infecties sneller
gevonden worden.
- Stimuleren dat mensen zich beter
beschermen tegen hiv.
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Nederland naar 0 nieuwe hiv-infecties
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2019: investeren in samenwerking

‘De steun vanuit de regering viel
afgelopen jaar tegen. De minister
liet zelfs weten dat hij onze ambitie
niet realistisch vindt. Wij laten
ons succes echter niet afhangen
van de politiek, maar we hebben
wel het commitment van anderen
nodig: artsen, onderzoekers, (zorg)
professionals, mensen die leven
met hiv en financiers. Met onze
beweging ‘Nederland naar 0 nieuwe
hiv-infecties’ bundelen we de
krachten. Gestart in 2018 en daar
zetten we de komend jaren op in.’

Ronald Berends

Beleidsmaker
Aidsfonds – Soa Aids Nederland
‘Dankzij de bijdragen van onze
donateurs kunnen we investeren in
meerdere projecten om hiv beter
te voorkomen, eerder te vinden en
beter te behandelen. Zo steunen
we het Amsterdam UMC dat
artsen traint in het herkennen van
een acute hiv-infectie zodat ze
sneller testen op hiv. En de Open
Universiteit die mensen weerbaar
maakt tegen negatieve reacties
en daarmee onder andere de
therapietrouw bevordert.’
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De feiten

De resultaten

Dit is waarom ons werk urgent blijft

Een greep uit onze ambitie, kleine én grote resultaten

2.300 mensen

Aidsfonds – Soa Aids Nederland
startte de beweging:

Circa
zijn niet bekend met hun hiv-status.

Ruim

2 nieuwe
hiv-infecties bij.

23.000

Elke dag komen er

mensen in Nederland
leven met hiv

Nederland naar
nul nieuwe
hiv-infecties

We zetten dankzij onze donateurs

€ 1.000.000,-

in om 3 vernieuwingsprojecten op weg
naar 0 nieuwe infecties mogelijk te maken

om van Nederland het eerste land
ter wereld te maken met 0 nieuwe
hiv-infecties.

Aidsfonds ondersteunt de
Hiv Vereniging
jaarlijks met een bijdrage van

750 mensen

In 2017 kregen nog altijd
te horen dat ze hiv hebben. Dit aantal daalt elk
jaar, maar niet snel genoeg.

€ 350.000,en dat blijven we de
komende jaren doen.

43%

te laat
met een
behandeling:

26% van deze mensen hebben al
een ver gevorderde hiv-infectie,
ofwel aids.

Onze aanpak

69%

van alle
nieuwe
hiv-infecties

werd in 2017 gevonden bij
mannen die seks hebben met
mannen (MSM).

Veel mensen met hiv ervaren
regelmatig vervelende reacties
en stigma.

250

hivinfecties

per jaar voorkomen.

Met de inzet van PrEP
kunnen we jaarlijkse
250 hiv-infecties
voorkomen.

Om effectiever te zijn in de strijd tegen hiv moeten we
álle kennis en beschikbare middelen inzetten.

De hiv-preventiepil PrEP kost
vanaf 2018 minimaal € 39,- in
plaats van € 500,- per maand.
Mede dankzij onze jarenlange
lobby, stemde de minister van
Volksgezondheid eindelijk in
met het verstrekken van PrEP.
Minister Bruins kondigde een
PrEP-regeling aan voor de
komende 5 jaar: PrEP wordt
verstrekt via de GGD aan
minimaal 6.500 mannen met
een verhoogd risico op hiv.

Daarnaast financieren wij:
Humanitas met

€ 150.000,per jaar om individuele
hulpverlening te bieden aan mensen
die leven met hiv.

Foto: Annemarijne Bax

Van de mensen die een
hiv-diagnose krijgen, start

De hiv-preventiepil PrEP
is al sinds jaren voorhanden in
de EU, alleen nog niet volledig
beschikbaar in Nederland. Uit
onderzoek van Erasmus MC
blijkt dat als we PrEP effectief
inzetten we tot

Mark Vermeulen

directeur
Aidsfonds - Soa Aids Nederland

Optimale
preventie

Snel testen en
behandelen

De hiv-preventiepil PrEP moet
onmiddellijk toegankelijk worden
voor mensen die het meeste risico
lopen op een hiv-infectie.

Het opsporen en snel behandelen
van acute hiv-infecties zorgt
ervoor dat mensen met hiv lang
en gezond blijven leven én stopt
verdere overdracht.

Samenwerking
Artsen en wetenschappers,
hiv-behandelaren en mensen
met hiv, beleidsmakers en
zorginstellingen; we moeten beter
samenwerken, in elke stad, in
elk regio.

Tot slot: het bestrijden van hiv valt of staat met het nog beter bestrijden van het stigma rond hiv.
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Om verantwoorde PrEP-zorg te
garanderen zijn, met het project
‘We are Prepared’

1.745

zorgprofessionals
getraind in 2018

Nederland naar 0 nieuwe hiv-infecties

‘0 nieuwe hiv-infecties bereiken
is alleen mogelijk als we alle
beschikbare preventiemiddelen
inzetten, bij de juiste doelgroepen,
op de juiste plekken (waar hiv het
meest voorkomt) en op het juiste
moment. We willen dit streven niet
enkel laten afhangen van de politiek.
Hiervoor hebben we wel de hulp
en het commitment van
anderen nodig.’
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Wereldwijd minder dan 200.000 nieuwe hiv-infecties per jaar

Doel 2: Wereldwijd
minder dan 200.000 nieuwe
hiv-infecties per jaar

Onze strijd
blijft hard
nodig
Vorig jaar kwamen er wereldwijd bijna 2 miljoen nieuwe
hiv-infecties bij. Door armoede, maar ook door uitsluiting
en stigma laait de aidsepidemie op in Centraal-Azië en
Oost-Europa, met Rusland voorop. Het aantal nieuwe
hiv-infecties stijgt daar nu net zo snel als tijdens de
beginjaren van de epidemie in Afrika. Dat brengt opnieuw
miljoenen mensenlevens in gevaar. Wereldwijd is de
jongste generatie de dupe. Door gebrek aan informatie
weet twee derde van de jongeren niet hoe ze een
hiv-infectie kan voorkomen.
Om hiv en aids te verslaan moeten we tegelijkertijd
armoede, maar ook discriminatie en ongelijkheid
bestrijden. In 2018 voerden we daarom internationaal
druk uit op overheden en steunden we lokale (jongeren)
organisaties voor betere voorlichting over hiv en aids.
We hielpen jonge vrouwen in Oeganda en Kenia aan
een eigen onderneming zodat zij zichzelf beter kunnen
beschermen tegen hiv. En door het project ‘Turning the
Tides’ willen we 150.000 homomannen en sekswerkers
in Kirgizië, Oekraïne en Rusland nu wél toegang tot de
juiste zorg geven. Zo willen wij het aantal nieuwe
hiv-infecties wereldwijd vóór 2022 terugbrengen naar
minder dan 200.000.

Onze uiteindelijke
droom?
Wij streven – samen met alle
aidsbestrijders wereldwijd – naar
minder dan 200.000 nieuwe
hiv-infecties per jaar.

Onze doelstellingen
- 2.000.000 jonge vrouwen met een
hoog risico op hiv kennen hun status
en hebben toegang tot middelen
en kennis om een hiv-infectie te
voorkomen; daarmee bereiken we
in totaal 3.000.000 jongeren.
- 2.000.000 mensen uit hoog
risicogroepen kennen hun status
en hebben toegang tot middelen
en kennis om een hiv-infectie te
voorkomen.
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Wereldwijd minder dan 200.000 nieuwe hiv-infecties per jaar

Uitgelicht:
Vrouwen met
een droom
Vrouwen met eigen inkomen hebben
meer opties en onafhankelijkheid en
kunnen zichzelf beter beschermen
tegen hiv. In Oeganda begonnen
we daarom met een vernieuwende
aanpak: we hielpen jonge vrouwen
met het starten van hun eigen
onderneming. ‘Het ‘vrouwen met
een droom’ project in Oeganda is er
echt één waar we trots op zijn’, zegt
Martine Weve, programmaleider
Internationale Projecten bij
Aidsfonds. ‘De zogenoemde
’gezonde ondernemers’ hielpen wij
met het starten van hun mobiele
drogisterij, waarmee ze voorlichting
geven en voorbehoedsmiddelen
verkopen. Nu kunnen zij zonder
steun van Aidsfonds zelfstandig
door. Kwetsbare jonge vrouwen
hebben weer een doel voor ogen,
voelen zich financieel onafhankelijk
en durven hierdoor vaker nee te
zeggen tegen onveilige seks.’
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De feiten

De resultaten

Dit is waarom ons werk urgent blijft

Een greep uit onze ambitie, kleine én grote resultaten
1.800.000

In 2017 leefden bijna

75%

Eind 2017 was
van de
mensen met hiv op de hoogte
van zijn/haar status.

37.000.000
mensen wereldwijd
met hiv.

Elke dag krijgen ongeveer

Hiervan waren er

1.000

Sekswerker.

tussen de 15 en 24 jaar een hiv-infectie.

Sekswerkers, mannen die seks
hebben met mannen, transgenders
en drugsgebruikers en hun seksuele
partners vormen:

47%

vinden plaats in Oost Europa,
Centraal Azië en het Midden Oosten
en Noord Afrika

van alle nieuwe
hiv-infecties
wereldwijd

Onze aanpak
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95%

van alle nieuwe
hiv-infecties bij
key-populations

16.000
jonge vrouwen

We trainden circa
Armoede, stigma en uitsluiting
zijn de belangrijkste oorzaken
van de aanhoudende
aidsepidemie. Daar waar
overheden discrimineren en
onderdrukkend optreden tegen
mensen die risico lopen op hiv,
en de seksuele rechten van
jonge mensen niet erkennen,
neemt de hiv-epidemie
dramatisch toe.

Ons werk draait steeds meer om het vinden van moeilijk bereikbare groepen
die een hoger risico lopen op hiv. Denk aan jongeren, jonge vrouwen,
sekswerkers of homoseksuelen. We richten ons daarbij op drie pijlers.

Community aanpak

Focus

Ondernemerschap

Wij maken hiv-preventie
toegankelijk voor risicogroepen
die niet door overheden bereikt
(willen) worden.

Om effectiever en gerichter
te kunnen werken, samen
met de mensen om wie het
gaat, brachten we het aantal
focuslanden terug van
40 naar 15.

Wij maken bijvoorbeeld jonge
vrouwen (in oostelijk en zuidelijk
Afrika) zelfredzaam door
ondernemerschap te stimuleren.
Op deze manier nemen zij
minder vaak seksuele risico’s
en voorkomen we nieuwe
hiv-infecties.

aidsfonds

7.500.000

mensen in Oeganda zijn via social
media bereikt met kennis en
informatie over hiv, middels een
schoonheidswedstrijd voor jongeren
met hiv.

45.738

meisjes en jonge vrouwen

Key-populations

Wereldwijd kennen 67.376
drugsgebruikers, sekswerkers
en homoseksuele, biseksuele
en transgender mensen (LHBT)
in 2018 hun hiv-status.

Photo: Matthijs Immink/IAS

Er werden
nieuwe hiv-diagnoses gesteld.

in het starten van een eigen
onderneming in Oeganda.

Dit project won in 2018 de
Fast Forward Award, een initiatief
van Aidsfonds om innovaties voor
en door de community te
stimuleren.

2.000

In Rusland worden elke dag 250
nieuwe hiv-infecties gevonden en
overlijden dagelijks 80 mensen aan
de gevolgen van aids. Mede hierom
richtten Aidsfonds en de Elton John
AIDS Foundation een noodfonds op
voor Oost-Europa en Centraal-Azië.

Startkapitaal
€ 1.750.000,Hieruit betalen we bijvoorbeeld
een noodvoorraad hiv-medicijnen
en juridische ondersteuning
voor mensen die opkomen voor
hun rechten.

door ons getrainde

GEZONDHEIDS
ONDERNEMERS
Zijn actief in
Kenia en Oeganda

In totaal lieten zij

142.419 885.000

voorlichtingsvideo’s
zien

18
16

Door een sterke lobby van onze
partners in Indonesië is 1 omstreden
wet in 2018 aangepast.
De leeftijd waarop vrouwen mogen
trouwen is verhoogd van 16 naar
18 jaar. Hierdoor kunnen zij betere
keuzes maken op seksueel gebied.

en deelden ze

condooms uit

In 2018 startten we het
Turning the Tides project.
Hiermee geven onze partners
de komende jaren in Kirgizië,
Oekraïne en Rusland 150.000
homomannen en sekswerkers
betere toegang tot
hiv-preventie, testen
en zorg.

Wereldwijd minder dan 200.000 nieuwe hiv-infecties per jaar

Grootschalig onderzoek toonde
aan dat als geweld tegen
sekswerkers wordt aangepakt we
tot 25% nieuwe hiv-infecties kunnen
voorkomen. Samen met Interpol
zetten wij een trainingsprogramma
op voor rechten en behoeften van
sekswerkers en overhandigden deze
aan de president van Mozambique.

Als geweld tegen
sekswerkers wordt
aangepakt kunnen
we tot 25% nieuwe
hiv-infecties voorkomen.
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Wereldwijd iedereen met hiv op behandeling

Doel 3: Wereldwijd
iedereen met hiv op
behandeling

Kind, homo of sekswerker;
iedereen heeft recht op
medicijnen
Een aidsvrije wereld bereiken we alleen als iedereen met
hiv medicatie krijgt. Bij mensen die succesvol behandeld
worden, is het virus namelijk niet langer aantoonbaar in
het lichaam en daardoor niet overdraagbaar. Toch krijgt
slechts 41% van alle mensen die wereldwijd leven met
hiv geen levensreddende medicijnen. Hoe kan dat? Zij, of
de overheid, kunnen de dure hiv-remmers niet betalen
en worden geweigerd bij de kliniek (waar medicatie ook
lang niet altijd aanwezig is) vanwege hun geaardheid
of levensstijl. Of ze weten niet dat ze hiv hebben, zoals
duizenden kinderen in dorpen die vrijwel nooit bij een
arts komen.
Ons werk draait om het vinden van deze moeilijk
bereikbare groepen, het bestrijden van discriminatie
en het betaalbaar maken van medicijnen. Door het
aanvechten van patenten wisten we al in 26 landen de
prijs omlaag te krijgen. Bovendien kregen, dankzij onze
projecten, een kleine 30.000 sekswerkers met hiv wél
toegang tot behandeling. En met het trainen van mensen
uit de gemeenschappen tot gezondheidswerkers vonden
we in Oeganda en Zimbabwe honderden kinderen en
zwangere vrouwen met hiv. Zo redden we het afgelopen
jaar al duizenden levens en daar komen er steeds meer bij.

Onze uiteindelijke
droom?
Wij willen – samen met alle aidsbestrijders
wereldwijd – iedereen met hiv op
behandeling.

Onze doelstellingen
- 40.000 kinderen hebben toegang tot
behandeling.
- 50.000 jonge vrouwen hebben toegang
tot behandeling, daarmee geven we in
totaal 100.000 jongeren toegang tot
behandeling.
- 100.000 mensen uit hoog risico groepen
hebben toegang tot behandeling.
- De prijs voor een hiv-behandeling blijft in
onze 15 focuslanden betaalbaar.
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Wereldwijd iedereen met hiv op behandeling

Zo redden we kinderlevens
Veel kinderen in Afrika leven in afgelegen dorpen. Hun
leven speelt zich vaak af in en rondom hun huis. Een
kliniek bezoeken ze vrijwel nooit. Als een kind geboren
wordt met hiv, wordt dit niet, of niet snel genoeg
opgemerkt. Daarom leiden we sinds 2016 mensen uit
de gemeenschappen op tot gezondheidswerkers. Zij
fietsen naar afgelegen dorpen om kinderen te testen en
om zwangere en borstvoedende vrouwen voor te lichten
over hiv-remmers waarmee zij het virus niet kunnen
overdragen aan hun (ongeboren) kind. Kinderen en
vrouwen met hiv brengen we vervolgens in contact met
een kliniek voor levensreddende hiv-medicijnen. Deze
aanpak, waarmee we in Oeganda begonnen, blijkt zo
goed te werken dat we hetzelfde principe in 2018 in
Zimbabwe startten. In 2019 breiden we uit naar Nigeria,
Zuid-Afrika, Kenia en Mozambique. En door lobby bij
overheden zorgen we ervoor dat onze aanpak landelijk
overgenomen wordt. Zo krijgen steeds meer kinderen
met hiv levensreddende medicatie en kunnen moeders
hiv niet meer doorgeven aan hun kinderen. Op naar een
aidsvrije generatie!
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De feiten

De resultaten

Dit is waarom ons werk urgent blijft

Een greep uit onze ambitie, kleine én grote resultaten
Van alle nieuwe hiv-infecties bij jongeren
in Oost- en Zuid-Afrika treft

79%

Wereldwijd heeft

59%

jonge
meiden en
vrouwen

Ongeveer 50 jonge vrouwen overlijden
elke dag aan aids-gerelateerde ziekten.

We hebben inmiddels:

In Oost- en Zuid-Afrika zijn:

6 op de 10 nieuwe hiv-infecties
bij een jonge vrouw. Hier is aids onder jonge vrouwen
zelfs de meest voorkomende doodsoorzaak.
Aan het einde van 2017 kregen

941.000 kinderen
met hiv (52%) behandeling.

Onze aanpak

1 op de 2 kinderen
die gediagnostiseerd werd met
hiv had resistentie tegen de
aangeboden hiv-medicatie.

Hiv kan met de juiste medicijnen
effectief onderdrukt worden.
Het virus vormt geen
levensgevaar meer en kan niet
overgedragen worden. Toch
krijgt niet iedereen behandeling,
omdat er nog steeds landen zijn
die mensen met een verhoogd
risico op hiv, criminaliseren:
in 44 landen is homoseksualiteit
verboden, in 7 landen staat er de
doodstraf op, en in 78 landen is
drugsgebruik verboden.
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gezondheidsmedewerkers

opgeleid om kinderen met hiv
te vinden en te begeleiden met
hun medicatie.

Door patenten aan te vechten en
campagnes te voeren, kunnen we
prijzen van hiv-medicatie omlaag
krijgen en voor meer mensen
beschikbaar maken.
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‘Kids to Care’ model

Donateurs fietsten
€ 28.254,- bij elkaar

voor de benodigde fietsen voor
deze gezondheidswerkers.

Door zelf hulp te bieden aan
kwetsbare groepen die geweerd
worden in de gezondheidszorg krijgen
zij wel toegang tot behandeling
en kunnen ze het virus niet meer
overdragen op anderen.

Toegang tot
behandeling
Door bijv. mensen uit de (dorps)
gemeenschappen in te zetten of op
te leiden tot gezondheidswerkers,
krijgen meer kinderen uit afgelegen
dorpen een hiv-behandeling.

aidsfonds

Mukoko app

Om een duurzame aanpak te garanderen, ontwikkelden
wij samen met Capgemini de ‘Mukoko’ app. Deze app
stelt alle gezondheidsmedewerkers met een mobiele
telefoon in staat om bij te houden hoeveel kinderen er
bereikt worden.

47 wetten en
beleidstukken

In 26 landen zorgen we dat
medicijnen betaalbaar zijn en
blijven voor mensen met hiv.

In Oekraïne, daalde, dankzij onze
activiteiten, onlangs de prijs van
het hiv-medicijn voor zwangere
vrouwen met:

Veel mensen met hiv krijgen geen medicijnen omdat de behandeling te duur
is, de fysieke afstand tot zorgcentra te groot of omdat ze de toegang tot
zorg geweigerd wordt door hun leeftijd, seksuele geaardheid of omdat ze
sekswerker zijn. In ons werk richten we ons op drie pijlers:

Tegengaan van stigma
en discriminatie

Deze aanpak, om kinderen die door anderen niet
gevonden worden een hiv-behandeling te geven, krijgt
navolging in vijf andere Afrikaanse landen. Bijvoorbeeld in
Zimbabwe waar we de komende periode 4.000 kinderen
willen bereiken met een nieuw project.

In 2018 zijn mede
door onze inspanningen

50%

Dankzij onze partners in het
Bridging the Gaps-programma
hadden in totaal

Aanvechten van
patenten

We ontwikkelden op basis van dit project het

KAMPALA

van de mensen die leven
met hiv toegang
tot behandeling

De helft van
de kinderen
die niet
behandeld
wordt, overlijdt
voor hun
2e levensjaar.

In Oeganda werden
dankzij onze aanpak
1.459 kinderen onder de
14 jaar doorverwezen
naar een kliniek,
zeker 252 startten
behandeling.

34.396

drugsgebruikers, sekswerkers
en homo-, biseksuele mannen
en transgenders in 2018
toegang tot behandeling.
Hiervan waren er
28.714 sekswerker.

Wereldwijd iedereen met hiv op behandeling

veranderd die toegang tot zorg
verhogen voor drugsgebruikers,
sekswerkers en homo- biseksuele
mannen, transgenders, vrouwen
en meisjes.

Jorrit Kabel

Adviseur Internationale Projecten
Aidsfonds
‘Ook in 2019 voeren we
campagnes om aandacht te
vragen voor de hoge prijzen
van hiv-remmers, vechten
we patenten aan en doen we
onderzoek om regeringen te laten
zien hoevéél ze te veel betalen
voor hiv-medicijnen. Afgelopen
jaren is het ons gelukt om in ieder
geval in vijf landen de prijzen
drastisch omlaag te krijgen.
Daarmee hebben we ontzettend
veel mensenlevens gered. En we
gaan door tot iederéén met hiv,
de juiste medicijnen krijgt.’
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Genezing van hiv – cruciaal voor het einde van aids

Kennis is
onze munitie
in de strijd
tegen aids
Genezing... niet alleen de droom van miljoenen mensen
die leven met hiv, maar ook een cruciale stap naar
het einde van aids. Ons land kan hierbij vooroplopen.
Nederlandse wetenschappers in onderzoek naar genezing
behoren tot de wereldtop. Door nú te investeren, samen
te werken en wetenschappelijke denkkracht te bundelen,
kunnen we de kansen op een doorbraak vergroten en
hiv-genezing versnellen.

Doel 4: Genezing van
hiv – cruciaal voor het
einde van aids

Daarom initieerden we in 2018 een uniek samen
werkingsverband: NL4Cure. Hierin brengen we
topwetenschappers, hiv-verpleegkundigen én mensen
die leven met hiv bij elkaar. In 2018 maakten we
dankzij onze donateurs ook vijf wetenschappelijke
onderzoeken mogelijk en komende jaren willen we
€ 10.000.000,- extra mobiliseren voor baanbrekend
genezingsonderzoek. Want dat de doorbraak komt,
daar zijn we van overtuigd.

Kennis is macht

Onze uiteindelijke
droom?

Genezing is naast preventie en behandeling de derde
en tevens cruciale stap is om een eind te maken
aan aids. Alleen met een vaccin of geneesmiddel
kunnen we de hiv-epidemie echt een halt toe roepen.
En dat vraagt om kennis. Want pas als we weten hoe
het virus zich in het lichaam gedraagt en waar het
zich ‘verstopt’, kunnen we een middel ontwikkelen
dat dit stopt. Meer kennis is de munitie in onze
strijd tegen aids. Daarom investeert Aidsfonds in
wetenschappelijk onderzoek.

Genezing van hiv.

Onze doelstelling
Wij versnellen de genezing van hiv door
€ 10 miljoen te werven en te mobiliseren
voor baanbrekend wetenschappelijk
onderzoek.
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Genezing van hiv – cruciaal voor het einde van aids

Uitgelicht: NL4Cure

Marein de Jong

Adviseur Wetenschappelijk
Onderzoek bij Aidsfonds
‘We financierden al onderzoek naar
hiv-genezing, maar in 2018 kwamen
we met het samenwerkingsverband
NL4Cure echt in een
stroomversnelling terecht op weg
naar genezing van hiv. De energie,
het enthousiasme en de bereidheid
om samen te werken om een
hiv-genezing te realiseren is
geweldig om te zien. Onderzoekers
willen (terecht) geen valse
hoop geven met betrekking tot
genezing van hiv. Maar ik zie dat
er vooruitgang wordt geboekt! In
2019 gaan de eerste gezamenlijke
onderzoeksprojecten van start.
De dag dat dat we hiv kunnen
genezen, komt stap voor stap
dichterbij. Dankzij onze donateurs
kunnen we een stroomversnelling
creëren, op weg naar genezing
van hiv.’
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De feiten

De resultaten

Dit is waarom ons werk urgent blijft

Een greep uit onze ambitie, kleine én grote resultaten

Dagelijks werken met
onze financiële steun bijna

We zorgden voor

€ 3.500.000,-

100

Preventie

30 jaar
Aidsfonds financiert al

Behandeling

mensen

voor hiv-genezingsonderzoek door samenwerkingen
aan te gaan met andere financiers zoals
Health~Holland en ZonMw.

in

25

Genezing

projecten

Genezing is naast preventie en behandeling de derde
en tevens cruciale stap om een einde te maken aan
de hiv-epidemie.

aan hiv-onderzoek
in Nederland.

wetenschappelijk onderzoek

“De dag dat dat we hiv kunnen genezen,
komt stap voor stap dichterbij. Dankzij onze
donateurs kunnen we een stroomversnelling
creëren, op weg naar genezing van hiv.”

Er zijn wereldwijd slechts
3 mensen genezen van hiv
Timothy Brown was tot 2019 de enige die ooit genezen is van hiv en
leukemie vanwege een transplantatie van stamcellen die immuun zijn
voor hiv. Begin 2019 meldden wetenschappers dat er mogelijk opnieuw
twee mensen met hiv genezen zijn na een stamceltransplantatie.

Onze aanpak

NL4Cure
Het Nederlands hiv-onderzoek
behoort tot de

wereldtop

In het project NL4Cure zijn we in 2018 gestart
met het opstellen van een gezamenlijke
onderzoekagenda, uniek op het gebied van genezing
in Nederland. Zo bevorderen we de samenwerking
en kunnen we een doorbraak versnellen.

Door drie succesfactoren met elkaar verbinden, kunnen we de kansen
op een doorbraak vergroten en hiv-genezing versnellen.

Aidsfonds initieert en faciliteert NL4Cure, een
samenwerkingsverband tussen Aidsfonds, weten
schappers, zorgverleners en mensen die leven met hiv.
Zo brengen we unieke denkkracht bij elkaar.

€ 375.000,-

Met
maakten onze donateurs

5 wetenschappelijke

Monique Nijhuis
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onderzoeken naar
hiv-genezing mogelijk.

Onderzoeker UMC Utrecht
en lid wetenschappelijke
adviesraad Aidsfonds

Mobiliseren

Financiering

Samenwerken

Mensen en organisaties
mobiliseren om mee te doen
aan onze droom!

Financiering van wetenschappelijk
onderzoek naar een toepasbare
genezing. Hiermee vertalen we
onderzoek naar de praktijk zodat
mensen met hiv daadwerkelijk
toegang hebben tot de doorbraken.

Bevorderen van samenwerking van
onderzoekers, hiv-behandelaren
én mensen die leven met hiv in
Nederland.

aidsfonds

‘We zijn heel blij met het
initiatief van Aidsfonds om
ons bij elkaar te brengen.
Om echt onze koppen bij
elkaar te steken over: waar
zijn we goed in? Waar willen
we naartoe? En hoe krijgen
we dat voor elkaar?’

Genezing van hiv – cruciaal voor het einde van aids

€ 500.000,investeerde Aidsfonds in overig wetenschappelijk
hiv-onderzoek in Nederland.
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Bewustwording, draagvlak en volledige financiering van de aanpak van aids

Doel 5: Bewustwording,
draagvlak en volledige
financiering van de aanpak
van aids

Uitgelicht:
AIDS2018

De internationale top
van aidsbestrijding op
Nederlandse bodem

Bewustwording:

Wij zijn de generatie
die aids kan verslaan
Na alle inspanningen in de afgelopen twintig jaar, zijn
we op een keerpunt aangekomen. Het einde van aids
is mogelijk. De komende jaren zijn cruciaal, maar de
aandacht voor de aidsbestrijding verslapt. Juist nú we
het tij kunnen keren, wordt de geldkraan steeds verder
dichtgedraaid, trekken internationale investeerders zich
terug en ontstaan nieuwe brandhaarden in Oost-Europa
door opkomend conservatisme. Pas als iedereen zich
bewust is van de noodzaak én van de mogelijkheden,
kunnen we de epidemie verslaan.

Onze uiteindelijke
droom?
Bewustwording, draagvlak en volledige
financiering van de aanpak van aids.

Onze doelstellingen
- Hiv en aids staan in de top tien van
‘s werelds dringendste uitdagingen.

Daarom vragen we met campagnes, actie en lobby
voortdurend aandacht voor de aidsproblematiek.
In Nederland en internationaal. De boodschap blijft
hetzelfde: Aids is niet voorbij. We kunnen de epidemie
een halt toeroepen, maar dat is een kwestie van
(politieke) wil. Een belangrijk moment in 2018 was de
internationale aidsconferentie AIDS2018 in Amsterdam.
Een week lang stond Nederland in het teken van de
wereldwijde strijd tegen aids.

- De Nederlandse en EU-bijdragen aan
internationale aidsbestrijding stijgt
met 20%.
- In onze focuslanden is meer lokale
financiering voor aidsbestrijding.
- Er is €57 miljoen beschikbaar voor
onze organisatiedoelen in 2022.
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Tijdens de internationale conferentie
AIDS2018 kwamen artsen,
activisten, topwetenschappers,
mensen met hiv en beroemdheden
uit 150 verschillende landen in
Amsterdam bijeen, in gezelschap
van vele journalisten. Aidsfonds was
nauw betrokken bij de organisatie
van AIDS2018. Voor, tijdens en na
het congres waren er verschillende
acties zoals protestmarsen, een
fietsevent en een Red Ribbon
concert (zie foto). Het was hét
moment om Nederland en de
wereld wakker te schudden: Aids
is niet voorbij, maar het kán wel!
Onze boodschap kan niemand zijn
ontgaan: een week lang werd de
landelijke media gedomineerd door
de aidsproblematiek. Met meer
dan 300 artikelen in alle landelijke
dagbladen, tijdschriften en online
kanalen en tv-items in onder
andere Jinek, Nieuwsuur en NOS
bereikten we miljoenen mensen.
De boodschap was helder: Aids is
niet voorbij. En nu is het moment
om de epidemie te verslaan.

aidsfonds

Bewustwording, draagvlak en volledige financiering van de aanpak van aids
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De feiten

De resultaten

Dit is waarom ons werk urgent blijft

20%

Een greep uit onze ambitie, kleine én grote resultaten
Samen met 137.873 donateurs,
waarvan 10.485 nieuwe in 2018,
zetten we ons in voor een
wereld zonder aids.

Door een toenemende conservatieve
politiek wordt bij internationale
donoren de geldkraan voor steun aan
ontwikkelingslanden en voor de strijd
tegen aids steeds verder dichtgedraaid.

De Nationale Postcode Loterij
gaf Aidsfonds bovenop haar
vaste bijdrage van

Westerse donorlanden hebben de afgelopen
2 jaar al fors gekort op het totale budget voor
de wereldwijde aidsbestrijding

€ 2.250.000,-

Nederland is de

4e grootste

Zij verminderden hun bijdrage met bijna 20%
van $8,6 miljard naar $ 7 miljard

voor nieuwe projecten in
Oost-Europa en Centraal Azië.
De Vrienden Loterij schonk een
bedrag van

westerse donor in
de wereldwijde
aidsbestrijding.

In totaal ontvingen we in
2018 € 39,2 miljoen voor de
internationale aidsbestrijding.
Hiermee staat Aidsfonds
wereldwijd op de 7e plaats
als private donor in de
aidsbestrijding.

€ 892.539,-

Aantal doden door aids per jaar:

940.000 mensen
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in Amsterdam verschenen
meer dan 300 artikelen en
items in de Nederlandse
media.

– Volkskrant, 25-7-2018

Hiv/aids

wordt steeds minder als een
wereldprobleem gezien.

Minister Kaag van Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking
maakte bekend dat de overheid

€ 10.000.000,extra uittrekt voor groepen die groot
gevaar lopen op hiv. (Robert Carr Fund)

Onze aanpak

AIDS2018

“Aids is deze week
overal op TV”

Het einde van
aids is mogelijk
Daar zijn juist nu extra
investeringen voor nodig.
Door de komende jaren meer
geld uit te trekken, besparen we
kosten op de lange termijn.

Tijdens het internationale
aidsconferentie

“Als campagne was de
aidsconferentie een succes.
Het kan je moeilijk zijn
ontgaan de afgelopen
week…”
– NOS, 27-7-2018

Hiv de wereld uit, daar is geld en politieke wil voor nodig!

Bewustwording

Voldoende financiering

Maatschappelijk draagvlak voor
een wereld zonder aids en soa’s is
cruciaal. Niet alleen om voldoende
fondsen te werven, ook om politieke
verandering te creëren. Daarom
laten wij met lobby, campagnes en
acties onze stem horen.

We lobbyen voor meer geld
vanuit Nederland en de EU voor
de internationale aidsbestrijding,
en werven fondsen voor onze
organisatiedoelen.

Duurzame relatie
met donoren
De komende jaren besteden we
veel aandacht aan de relatie met
onze donoren (zoals de Nationale
Postcode Loterij en Ministerie
van Buitenlandse Zaken) en onze
160.000 donateurs.

aidsfonds

10.500
Nederlanders

28.000
Nederlanders

106.000
mensen

tekenden onze ‘alarm’-petitie tegen
de verontrustende groei van de
hiv-epidemie in Rusland.

tekenden onze universele
verklaring van de liefde en deelden
onze oproep om alle liefdes te
beschermen tegen hiv en aids,
zonder enige uitzondering.

volgden ons via onze
nationale social mediakanalen.

Bewustwording, draagvlak en volledige financiering van de aanpak van aids
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Namens alle mannen,
vrouwen en kinderen
met hiv: bedankt!

Dankzij al onze donateurs, vrijwilligers, financiers,
partners, nalatenschappen en deelnemers aan de Goede
Doelen Loterijen, hebben we al ontzettend veel bereikt.
Tien jaar geleden kregen er in Nederland 1.300 mensen
een hiv-diagnose. Nu zijn dat er dankzij goede
voorlichting en preventie 750.
En wereldwijd kregen toen slechts 4 miljoen mensen
levensreddende hiv-remmers. Dat zijn er nu al 22 miljoen!
Wij zijn enorm blij met al het enthousiasme, vertrouwen
en de financiële steun, zodat we de komende jaren weer
grote stappen kunnen zetten naar een aidsvrij 2030!
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Voor de genoemde feiten en cijfers hebben wij onderstaande bronnen gebruikt:
- HIV Monitoring Report, Stichting Hiv Monitoring, 2018
- Global HIV and AIDS Statistics, UNAIDS, 2018
- Women and HIV: a spotlight on adolescent girls and young women, UNAIDS, 2019
- Strengthening Aidsfonds' response to paediatric HIV treatment: Summary of
Global Landscape Analysis, Aidsfonds and Equal International, 2019
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