Geen tijd te verliezen:
focussen, versnellen en aanjagen
Strategie 2018-2021

Aidsfonds - Soa Aids Nederland werkt als één organisatie aan een wereld
zonder soa’s en aids. Internationaal zetten we elke dag alles op alles om
voor 2030 een einde te maken aan aids. In Nederland werken we aan een
drastische vermindering van hiv en andere soa’s. In beide gevallen geldt: we
moeten nu focussen, versnellen én aanjagen om onze doelen te bereiken!

Onze visie is een wereld zonder
aids en soa’s want...
We staan op een historisch keerpunt in de aids
bestrijding. We hebben alle kennis in handen om de
wereldwijde epidemie voor 2030 te verslaan. Elke
dag zijn we hard aan het werk om dit doel te
bereiken. Maar we juichen nog niet. Integendeel. We
maken ons ernstig zorgen. Na decennia met allerlei
successen, lukt het ons de laatste jaren onvoldoende
om de verspreiding van hiv verder terug te dringen.

behandelen. Wereldwijd leidt dit 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 krijgen dat ze hiv
hebben. Dat vinden we onacceptabel. Wij kunnen het
eerste land zijn met 0 nieuwe hiv-infecties.

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. Als we zo
doorgaan, komen er ieder jaar zoveel mensen met hiv
bij, dat we hen onmogelijk allemaal kunnen

Wij zijn de generatie die definitief een einde kan
maken aan één van de grootste epidemieën aller
tijden. Maar als we de strijd tegen aids niet nu in de
allerhoogste versnelling zetten, missen we deze
unieke kans. Daarom moeten we twee dingen doen:
wereldwijd alle mensen met hiv behandelen en alle
mensen die risico lopen op hiv bereiken met een
brede mix van preventie en voorlichting.

Onze visie is een wereld zonder
aids en soa’s want...
Jaarlijks krijgen naar schatting een paar honderd
duizend Nederlanders een soa. Bij negenhonderd
mensen wordt hiv vastgesteld. Er zullen altijd soa’s
zijn, maar deze hoge aantallen zijn absoluut onnodig.
Met de medische kennis en (online) mogelijkheden
van vandaag, kunnen we de belangrijkste soa’s
aanzienlijk verminderen.

een soa te voorkomen, niet vanzelfsprekend is.
De ernst van het oplopen van soa’s is tegelijkertijd
niet voor iedereen voelbaar. Buiten nare fysieke
klachten, brengen ze vaak schaamte, stigma en
psychische klachten met zich mee. Onbehandeld
kunnen soa’s leiden tot ziekte, onvruchtbaarheid
en soms zelfs tot de dood.

Toch is het aantal soa-diagnoses in het afgelopen jaar
juist toegenomen. Als we op dezelfde voet verder
gaan, zet deze stijging door. De overheid bezuinigt op
soa-bestrijding en begrenst de betaling van soatesten.

Hiv, chlamydia, gonorroe, syfilis, hepatitis, en HPV
hebben één overeenkomst. Ze zijn stuk voor stuk
te voorkomen en meestal goed op te sporen en te
behandelen. Dan moeten we hier nu wel stevig op
inzetten. Met een focus op deze ‘grote 6’ kunnen we
die aanzienlijk verminderen en pakken we de overige
in de zijstroom mee. Het is mogelijk. Dat heeft de
aanpak in de jaren 80 & 90 laten zien. Als daarmee
de angst en schaamte voor soa’s verdwijnt, kan seks
weer meer over leuke dingen gaan.

Grote Vrij Veilig-campagnes zijn stopgezet. Dit
terwijl er elk jaar een nieuwe generatie van 200.000
jongeren seksueel actief wordt. Onderzoek laat zien
dat condoomgebruik, het belangrijkste middel om
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Onze visie is een wereld zonder
aids en soa’s want...
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. Heb je veel condooms op zak als
sekswerker, dan is de kans in meerdere landen groot
dat je wordt opgepakt voor het verkopen van seks.
En in teveel landen is alleen het feit dat je jong én
vrouw bent, al genoeg om geen stem te krijgen. In
Nederland ervaren mensen met hiv stigma, ligt het
seksleven van homomannen vaak onder de loep en

heerst er een taboe op seks en soa’s onder mensen
met een migratie-achtergrond. Ook vinden
soa-poli’s bij jongeren met een lager opleidingsniveau
meer soa’s. Hiv en andere soa’s worden niet
alleen overgedragen door seks. Ze worden ook
overgedragen door ongelijkheid, armoede, seksisme,
homofobie en discriminatie. 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 – Soa Aids Nederland werkt als één organisatie aan een wereld
zonder aids en soa’s. Internationaal zetten we elke dag alles op alles om een
einde aan aids te maken voor 2030. In Nederland werken we aan een drastische
vermindering van hiv en andere soa’s. Twee werkterreinen dus. Dat blijft zo,
met meer synergie in ons werk als ambitie!
Wij zijn een Nederlandse organisatie die ook internationaal werkt. Als
Aidsfonds zijn we op ons best als kickstarter en betrokken funder, als Soa Aids
Nederland zijn we sterk als expert. Deze verschillende rollen en activiteiten
vragen om verschillende mensen en expertises. Die verschillen zijn niet altijd
makkelijk, maar leiden wel tot het beste resultaat. In Nederland moeten we hiv
en andere soa’s tegelijk aanpakken om onze doelen te bereiken. Internationaal
kan de Nederlandse pragmatische werkwijze juist doorslaggevend zijn voor het
stoppen van de aidsepidemie.
Daarom gaan we onze nationale kennis over het bereiken van risicogroepen
en E-health bijvoorbeeld strategischer gebruiken om onze internationale
hiv-doelen te bereiken. Tegelijkertijd zetten we de manier waarop we
wereldwijd nauw samenwerken met communities in om de soa-bestrijding
in Nederland naar een hoger niveau te brengen.
Kortom, wij zien dagelijks de meerwaarde van het werken vanuit één
organisatie.
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Onze waarden

Onze unieke aanpak

Alles wat wij doen, begint bij onze waarden. Dit zijn de gedeelde idealen
en overtuigingen van de organisatie die richting geven aan al onze acties
en besluiten.

We zijn op ons best in een expert- en een voortrekkersrol, zowel in de soaals in de aidsbestrijding. We gaan het moeilijke werk niet uit de weg, vinden
nieuwe oplossingen en maken baanbrekend wetenschappelijk onderzoek
mogelijk. Ook mobiliseren we politiek en de Nederlandse maatschappij en
ontwikkelen we vernieuwende, evidence-based interventies. We werken altijd
samen met de doelgroepen en communities waar het over gaat én maken
onderwerpen bespreekbaar die anderen niet kunnen of willen bespreken.

Ondernemend

Impactgedreven

Om hiv en andere soa’s
drastisch terug te brengen,
zijn initiatieven, ideeën en lef
nodig. Wij durven kansrijke
ongebaande paden te
bewandelen.

Wij gaan voor maximale
impact. Onze aanpak is
doelgericht en flexibel.
Bewijsvoering is de basis
van ons werk.

Deze vijf pijlers zijn kenmerkend voor
onze aanpak. Hierin ligt onze kracht:

COMMUNITY-BASED
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Betrokken

Mensenrechten

Directe betrokkenheid van
de mensen die het meest
kwetsbaar zijn voor hiv en
andere soa’s is essentieel
voor al onze activiteiten.
Zij zijn de kern van ons werk.
Wij onderschrijven het
Meaningful Involvement of
People living with HIV and
Aids (MIPA) principe.

Wij zetten ons in voor een
wereld vrij van stigma,
discriminatie en criminalisatie.
We komen op voor de rechten
van mensen die het hardst
worden getroffen door hiv
en andere soa’s. Wij staan
voor een samenleving waar
iedereen zichzelf kan zijn.
Die overtuiging weerspiegelt
zich in onze organisatie.

Activistisch

Samenwerking

We gaan de confrontatie
niet uit de weg. Daar waar
verandering nodig is, laten
wij onze stem luid horen.

Onze ambitieuze doelen
kunnen we alleen samen met
anderen behalen. We zoeken
partnerschappen en allianties
met voor de hand en minder
voor de hand liggende partijen.
We zijn ervan overtuigd
dat uiteenlopende ideeën
en perspectieven ons werk
verbeteren.
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Verandering begint altijd bij de groepen en
gemeenschappen waar het om gaat. Wij werken
direct samen met de mensen die het meest
kwetsbaar zijn voor hiv en andere soa’s én
het hardst getroffen worden door stigma en
discriminatie. Zij weten zelf het beste wat werkt
en welke benadering goed bij hen past. Daarbij is
het niet alleen essentieel dat voorlichting, tests,
behandeling en zorg voor iedereen beschikbaar
zijn. Maar ook dat mensen zich in hun directe
omgeving aangemoedigd en vrij voelen om daar
gebruik van te maken.

PRAGMATISCH
In een tijd waarin morele oordelen steeds
vaker keuzes bepalen en beschikbare financiële
middelen beperkt zijn, kiezen wij pragmatisch
voor dat wat werkt. Met feiten en ervaring als
basis, zetten we in op maximaal resultaat.

KICKSTARTEN
Het stoppen van aids en drastisch terug
brengen van de grote 6 soa’s vraagt om nieuwe
methodes. Wij durven te experimenteren,
ontwikkelen oplossingen voor problemen die
anderen schuwen, testen deze in de praktijk en
motiveren overheden om dit pionierswerk verder
uit te bouwen.

MOBILISEREN
EXPERTISE
Alle kennis die nodig is om een einde aan aids
en soa’s te maken is beschikbaar. Er is ook
betrokkenheid voor nodig op alle niveaus: van
steden en landen tot aan de Verenigde Naties.
Alleen door samen te werken met anderen én
met voldoende financiering komen onze doelen
binnen handbereik. Om dit voor elkaar te krijgen,
gaan we activistisch te werk. We mobiliseren
overheden, politici, collega-organisaties en de
Nederlandse samenleving om de krachten te
bundelen en deel uit te maken van de oplossing.

Wij hebben jarenlange ervaring met aids- en
soa-bestrijding. Altijd samen met professionals.
Daarbij staat het betrekken en bereiken van
doelgroepen en communities centraal. Onze
expertise staat aan de basis van alles wat we
doen.
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Aidsfonds - Soa Aids Nederland werkt als één organisatie aan een wereld zonder soa’s en aids.
Internationaal zetten we elke dag alles op alles om voor 2030 een einde te maken aan aids.
In Nederland werken we aan een drastische vermindering van hiv en andere soa’s.

Ondernemend

Focuslanden
We focussen ons werk op
Nederland en de volgende
landen:
• Zuid-Afrika
• Nigeria
• Rusland
• Mozambique
• Kenia
• Zambia
• Tanzania
• Oeganda
• Indonesië
• Zimbabwe
• Malawi
• Ethiopië
• Ukraine

Betrokken

Activistisch

Drastische afname
grote 6 soa’s en
0 nieuwe hiv-infecties
0 nieuwe hiv infecties in
Nederland
Halvering aantal nieuwe
syfilis-infecties. Dit leidt
tot een afname van
ongeveer 600 nieuwe
syfilis diagnoses bij de
GGD
Halvering van het aantal
gonorroe-infecties.
Dit leidt tot een afname
van ongeveer 3000
gevonden gonorroeinfecties bij de GGD & een
afname van naar schatting
4500 gonorroe diagnoses
bij de huisarts
0 nieuwe acute hepatitis B
en C- infecties
Halvering aantal vrouwen
dat onvruchtbaar wordt
door chlamydia. Dit doel
wordt nader uitgewerkt in
afstemming met het veld

EINDDOEL 2:

Wereldwijd minder
dan 200.000 nieuwe
hiv-infecties
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

HPV-vaccinatie voor
alle risicogroepen.
Dit leidt tot een volledige
dekkingsgraad van
HPV-vaccinatie onder
jongeren

EINDDOEL 3:

Wereldwijd iedereen
met hiv op behandeling

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

EINDDOEL 4:

Genezing van hiv

Aidsfonds versnelt de
genezing van hiv door
10 miljoen euro te
werven en mobiliseren
voor baanbrekend
wetenschappelijk
onderzoek

EINDDOEL 5:

Hiv en aids genoemd in top
10 van wereldproblemen
Toename bijdrage NL
en EU aan internationale
aidsbestrijding met
20%. Dit leidt tot een
Nederlandse bijdrage
van 242 miljoen euro
aan de internationale
aidsbestrijding
Toename financiering
voor de nationale
soa-bestrijding. Dit doel
wordt nader uitgewerkt

100.000 mensen uit hoog
risico groepen hebben
toegang tot behandeling

Lokale financiering
voor aidsbestrijding in
focuslanden verhoogd.
Dit doel wordt per
focusland verder
uitgewerkt

Prijs voor behandeling
in focuslanden blijft
betaalbaar. Dit doel
wordt per focusland
verder uitgewerkt

ONZE
WAARDEN

Bewustwording, draagvlak
en volledige financiering voor
de aids- en soa-bestrijding

In 2022 is er 57 miljoen
euro beschikbaar om aan
onze organisatiedoelen
te besteden

ORGANISATIEDOELEN – WAT HEBBEN WIJ BEREIKT IN 2022?

Deze strategy map toont
hoe visie, doelen, aanpak
en onze waarden zich
tot elkaar verhouden in
de uitvoering van onze
strategie. In de volgende
hoofdstukken gaan we
verder op onze doelen in.

EINDDOEL 1:

ONZE
WAARDEN

ORGANISATIEDOELEN – WAT HEBBEN WIJ BEREIKT IN 2022?

Strategy map
2018-2021

Impactgedreven

Mensenrechten

Samenwerking

ONZE UNIEKE AANPAK
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COMMUNITY-BASED

MOBILISEREN

PRAGMATISCH

KICKSTARTEN

EXPERTISE

Wij werken direct samen met de mensen
die het meest kwetsbaar zijn voor hiv en
andere soa’s/ het hardst worden getroffen
door stigma en discriminatie.

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

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

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

Onze expertise staat aan de basis
van alles wat wij doen.
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Wat ons nu te doen staat

Vijf ambitieuze doelen

Aids de wereld uit in 2030 en de grote 6 soa’s ingrijpend verminderen.
Het kan, maar het moet wel nu gebeuren! Daarom gaan we focussen,
versnellen en aanjagen. Dat is wat ons te doen staat om onze visie te
realiseren.

Einddoel = long term goal. Deze einddoelen zijn de doelen die we als organisatie
uiteindelijk willen bereiken. Om daar de komende vier jaar aan bij te dragen
hebben we deze per einddoel geoperationaliseerd in organisatiedoelen.

Inzetten op het hoogst haalbare betekent
keuzes durven maken. Succesvolle aids- en
soa-bestrijding heeft alles te maken met
mensenrechten en seksuele gezondheid. De
breedte van ons werk brengt het gevaar met
zich mee dat we alles doen, want als betrokken
organisatie hechten we waarde aan al onze
activiteiten.

Versnellen

Focussen

Aanjagen

Vanaf nu focussen we nadrukkelijk op de
activiteiten waarmee wij het grootste verschil
kunnen maken. We willen continu kunnen
aantonen dat onze aanpak effectief is en tot
duurzame resultaten leidt. Daarbij kiezen
we de weg die nog niet door anderen wordt
bewandeld.

Nu voldoende middelen en draagvlak niet langer
vanzelfsprekend zijn, kunnen we onze ambities
alleen waarmaken door het aanjagen van
politieke wil, bewustwording en financiering.

Juist nu moeten we versnellen in het voorkomen,
opsporen en behandelen van hiv en andere soa’s.
Daarom is het belangrijk om meer slagkracht te
ontwikkelen en wendbaar te zijn. Dat betekent
ook dat we ons anders gaan organiseren.

Focussen, versnellen en aanjagen dus. Bij elke
activiteit wegen we af of dat de meest directe
stap is naar ons doel. We hebben ons op basis
hiervan vijf concrete doelen gesteld. Deze doelen
leest u op de volgende pagina.

Een wereld zonder aids en soa’s
EINDDOEL 1:
Drastische afname 6 grote soa’s en 0 nieuwe
hiv-infecties

EINDDOEL 2:
Wereldwijd minder dan 200.000 nieuwe
hiv-infecties

EINDDOEL 3:
Wereldwijd iedereen met hiv op behandeling

EINDDOEL 4 :
Genezing van hiv

EINDDOEL 5:
Bewustwording, draagvlak en volledige financiering
voor de aids en soa-bestrijding
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EINDDOEL 1:
Drastische afname 6 grote
soa’s en 0 nieuwe hiv-infecties
Organisatiedoelen 2022
-	0 nieuwe hiv infecties in Nederland
-	Halvering aantal nieuwe syfilis-infecties.
Dit leidt tot een afname van ongeveer 600
nieuwe syfilis diagnoses bij de GGD*
-	Halvering van het aantal gonorroe-infecties.
Dit leidt tot een afname van ongeveer
3000 gevonden gonorroe-infecties bij de
GGD & een afname van naar schatting
4500 gonorroe diagnoses bij de huisarts*
- 0 nieuwe acute hepatitis B en C- infecties
-	Halvering aantal vrouwen dat onvruchtbaar
wordt door chlamydia. Dit doel wordt nader
uitgewerkt in afstemming met het veld
-	HPV-vaccinatie voor alle risicogroepen.
Dit leidt tot een volledige dekkingsgraad
van HPV-vaccinatie onder jongeren
*In 2017 rapporteerde het RIVM 1228 nieuwe syfilis
diagnoses, 6764 gevonden gonorroe-infecties bij de
GGD en naar schatting 9000 gonorroe diagnoses bij de
huisarts. Op basis van deze aantallen zijn onze doelen
voor de komende periode vastgesteld.

Wij zijn de nationale expert in hiv- en soabestrijding en bouwen op meer dan 100 jaar
ervaring. Daarnaast zijn we al dertig jaar de
organisatie die zorgt voor een effectieve aanpak
van hiv en aids. Nieuwe medische mogelijkheden
zoals PrEP, vroege behandeling en online

interventies bieden ons de kans om het aantal
soa- en hiv-infecties verregaand terug te dringen.
Deze kans vraagt om focus.
We gaan ons primair richten op het voorkomen
en behandelen van hiv en 5 andere soa’s. Daarbij
kiezen we voor de kortste route naar het bereiken
van deze doelen. In Nederland zetten we concreet
in op 0 nieuwe hiv-infecties. Dit is in geen enkel
ander land in de wereld gelukt. Als alle betrokken
partijen een uiterste inspanning leveren, kan ons
land het eerste zijn dat deze ambitie verwezenlijkt.
Daarnaast werken we aan een aanzienlijke
vermindering van de 5 soa’s die naast hiv het
meest voorkomen en ernstige gevolgen hebben.
Elk uur telt
Voor het drastisch terugdringen van de grote
6 soa’s is het cruciaal dat we versnellen. Het
voorkomen, vroegtijdig vinden en behandelen
van soa’s zorgt ervoor dat ze niet verder worden
verspreid. Door te vaccineren waar het kan, door
stevig in te zetten op partnerwaarschuwing
en de samenwerking tussen professionals te
versterken kunnen we direct resultaat boeken.
Soa-bestrijding doen we in Nederland altijd
samen met het RIVM, GGD-en, huisartsen,
hiv-consulenten en de doelgroepen.
0 nieuwe hiv-infecties is alleen mogelijk als
we alle beschikbare preventiemiddelen en
behandelmethoden inzetten, bij de juiste
doelgroepen (verhoogd risico op hiv) én op de
juiste 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 in behandeling komen. Voor
hun gezondheid en om nieuwe hiv-infecties te
voorkomen. Elk uur telt!

“Door PrEP heb ik
geen angst meer.”
Anne – deelnemer PrEP-studie
Anne slikt PrEP. PrEP is een pil die hiv-infectie
voorkomt: “Ik wil geen hiv, maar wel mijn manier
van seksbeleving hebben. Door PrEP heb ik geen
angst meer en is seks er alleen maar leuker op
geworden.”
PrEP, het middel dat bescherming biedt tegen hiv,
wordt in Nederland nog niet vergoed. Wel loopt
er een studie in Amsterdam (AMPrEP) van het
H-TEAM waarin Aidsfonds samenwerkingspartner
is. In deze studie wordt aan enkele honderden
homomannen PrEP verstrekt.
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Meer focus
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 E-health 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 om soa’s aan te pakken.
Hierdoor kunnen we gerichter ingrijpen en
doelgroepen nog beter bereiken met informatie
die aansluit bij hun behoeftes.
We gaan anders samenwerken
Heldere keuzes maken betekent ook dat we

anders gaan samenwerken met onze partners.
Wij willen ons meer gaan richten op kennis van
doelgroepen en expertise op het gebied van hiv en
andere soa’s.
Seksuele vorming is essentieel voor succesvolle
soa- en hiv-bestrijding. Daarom kunnen onze
(professionele) doelgroepen blijven rekenen op
een integrale aanpak. Dit doen wij door samen te
werken met anderen, waarbij onze focus ligt bij
hiv en andere soa’s. Thema’s die hier verder van
af staan zoals ongewenste zwangerschappen,
grensoverschrijdend gedrag, sexting en loverboys
blijven deel uit maken van onze producten, maar
de expertise op deze gebieden komt van andere
partijen. Bijvoorbeeld Rutgers waar we nauw mee
samenwerken.
Er is een steeds sterkere zelforganisatie van
sekswerkers in Nederland die opkomt voor hun
rechten. Soa- en hiv-bestrijding voor sekswerkers
blijven wij doen. Waar het gaat om lobby en
belangenvertegenwoordiging zien we een grotere
rol voor de organisatie van sekswerkers zelf.
Het ondersteunen van mensen met hiv zit in het
DNA van onze organisatie. In Nederland komen
we op voor de belangen van mensen met hiv door
het ondersteunen van de Hiv Vereniging en door
te investeren in wetenschappelijk onderzoek.
Op deze wijze dragen wij bij aan het tegengaan
van stigma en het wegnemen van angst voor hiv
in Nederland. In gesprek met de Hiv Vereniging
willen we bepalen op welke wijze individuele
support voor en juridische hulpverlening
aan mensen met hiv in Nederland het best
georganiseerd kan worden.
Maatwerk
Soa-bestrijding is maatwerk. We richten ons op
specifieke doelgroepen als jongeren, mannen
die seks hebben met mannen, sekswerkers en
mensen met een migratie-achtergrond. Zij lopen
in Nederland vaak het grootste risico. We voorzien
hen en het algemeen publiek van bruikbare kennis,
vaardigheden en instrumenten op het gebied
van hiv en andere soa’s. Zo kan iedereen zijn
eigen zelfredzaamheid vergroten. Ook helpen we
docenten, zorgprofessionals en beleidsmakers om
meer impact te creëren met hun inspanningen.
Stop syfilis en gonorroe
Om de sterke toename van syfilis en gonorroe
een halt toe te roepen, zijn nieuwe werkwijzen
hard nodig. Die zijn onmisbaar om daar waar de
meeste overdracht plaatsvindt efficiënt te kunnen
ingrijpen. Beter voorkomen en sneller behandelen
zijn sleutelwoorden. Vroeger opsporen betekent
dat we in eerste instantie juist meer infecties
moeten vinden en deze ook sneller behandelen.
Door in een vroeg stadium fors veel meer
infecties te vinden, doorbreken we namelijk

“Het is van levensbelang
om te blijven investeren
in onderzoek dat kan
leiden tot genezing of
een definitieve manier
om hiv te voorkomen.”
Theo Geijtenbeek- Professor en hiv-onderzoeker
Professor Theo Geijtenbeek geeft in het
Academisch Medisch Centrum in Amsterdam
leiding aan een groep wetenschappers die
onderzoek doet naar hiv. “Aidsfonds is voor
Nederlands hiv-onderzoek een ongelofelijk
belangrijke partner. Elk jaar komen er wereldwijd
ruim twee miljoen nieuwe infecties bij. Het is
van levensbelang om te blijven investeren in
onderzoek dat kan leiden tot genezing of een
definitieve manier om hiv te voorkomen.”
Met de high-risk high gain subsidieronde heeft
Aidsfonds het afgelopen jaar onderzoekers
met innovatieve ideeën ruimte gegeven om
te bewijzen dat ze gelijk hebben. Ze kunnen
daarmee echt een verschil maken in de
bestrijding van aids.” Door veelbelovende ideeën
een kans te geven, kunnen we het virus te slim
af zijn!

De grote 6
Naast hiv zijn er vijf andere soa’s die
onze aandacht vragen. Deze komen het
meest voor en hebben ernstige gevolgen.
Jaarlijks krijgen naar schatting 200.000
mensen, voornamelijk jongeren onder
de 25 jaar, te maken met een chlamydiainfectie. Ook gonorroe en syfilis komen
steeds vaker voor met veelal serieuze
klachten. Onbehandeld kunnen ze
tot onvruchtbaarheid, miskramen en
vroeggeboorte leiden. Door hepatitis loop
je kans op levensbedreigende leverziektes.
Met hiv valt tegenwoordig goed te leven,
maar het is nog altijd niet te genezen en dat
brengt een levenslange behandeling met
zich mee. HPV blijkt steeds meer een relatie
te hebben met kwaadaardige ziektes. In
de ergste vorm baarmoederhalskanker en
vermoedelijk ook anus- en keelkanker.
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verdere overdracht en neemt het aantal infecties
uiteindelijk af. Deze aanpak vraagt niet alleen
om nieuwe werkwijzen, maar ook om voldoende
draagvlak en financiële middelen.
Doorslaggevende rol
In ons nationale werk maken we een groot verschil
als expert. Soa-bestrijding is in eerste instantie
gebaat bij gedegen kennis en expertise over soa’s
en het bereiken van specifieke doelgroepen.
Nu we inzetten op het ambitieuze doel om de
grote 6 soa’s drastisch terug te brengen, is het
nodig om ook in Nederland vaker aan te jagen.
Door versnelling bij belangrijke spelers in de soabestrijding te stimuleren én door het kickstarten
van nieuwe oplossingen die op termijn deel uit
gaan maken van de reguliere gezondheidszorg.
Tot wereldtop behoren
De soa- en hiv-aanpak moet ‘state of the art’
zijn. Dit betekent dat we tot de wereldtop willen
behoren. Daar hoort bij dat onze belangrijkste
wetenschappelijke onderzoeken als publicatie
verschijnen. De Internationale Aidsconferentie
2018 (IAC) in Amsterdam en de ISSTDR-IUSTI
soa-conferentie 2021 zijn belangrijke kansen om
ons te meten in de internationale soa-bestrijding.

“...ik heb hiv, maar ik
lééf nog, ik kan iets van
mijn leven maken.”
Sinkenesh – jonge moeder levend met hiv
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.”
Ethiopië is hard getroffen door de aidsepidemie.
Ruim tweederde van de 730.000 mensen met
hiv in het land is vrouw en slechts de helft van
hen krijgt medicijnen. Wanneer zij wegvallen
laten ze niet alleen hun kinderen achter, maar
wordt ook de gemeenschap hard getroffen.
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EINDDOEL 2:
Wereldwijd minder dan
200.000 nieuwe hiv-infecties

EINDDOEL 3:
Wereldwijd iedereen met hiv
op behandeling

Organisatiedoelen 2022
- 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

Organisatiedoelen 2022
- 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
- Prijs voor behandeling in focuslanden blijft
betaalbaar. Dit doel wordt per focusland
verder uitgewerkt

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 communities met
het hoogste risico het meeste impact heeft.
Zij weten zelf als beste wat er nodig is voor
het opheffen van barrières voor preventie en
behandeling. We hebben onszelf ook in aantallen
ambitieuze doelen gesteld om ervoor te zorgen
dat we scherp blijven op waar we het meeste
impact kunnen hebben.
Fast-track: actief in 15 landen
We kunnen meer impact creëren als we ons
richten op een groep van 15 specifieke landen
waar we de grootste impact op de epidemie
kunnen hebben. Met meer kennis van een land
en een bestaand netwerk is een veel meer
gerichte aanpak mogelijk. De overgang van de
huidige 40 naar 15 landen maken we zorgvuldig.
We sluiten ons hiermee aan bij de UNAIDS
fast-trackstrategie.
Binnen deze fast-tracklanden maken we
opnieuw heldere keuzes over ons werk. We
bekijken waar de nood het hoogst is voor
de communities waar we ons op richten,
waar effectieve aidsbestrijding lastig is door
een financieel tekort en waar we al ervaring
hebben opgebouwd. Hierbij houden we ook
rekening met mogelijkheden om fondsen te
werven. Daarnaast overwegen we of het verder
inzoomen op grote steden binnen deze landen
een extra impuls aan ons werk geeft.

Wereldwijd heeft iets meer dan de helft van
de mensen die leven met hiv toegang tot
behandeling. Dat betekent dat er nog steeds
17,5 miljoen mensen zijn die nog geen toegang
hebben tot levensreddende medicijnen. Daarbij
weten we dat mensen die succesvol behandeld
worden, het virus niet langer aantoonbaar is in
het lichaam. Dit betekent dat zij het virus niet
meer over kunnen dragen. Het is dus essentieel
dat alle mensen die leven met hiv zo snel
mogelijk toegang krijgen tot behandeling.

Doorslaggevende rol
In het internationale werk maken we het
grootste verschil als betrokken funder en
kickstarter. Als betrokken funder zijn we een
volwaardig partner van de organisaties die we
steunen. Dit betekent dat we bereid zijn risico’s
te nemen en durven in te spelen op nieuwe
kansen. Als kickstarter brengen we partijen
samen en ontwikkelen we nieuwe oplossingen,
testen deze in de praktijk en stimuleren
overheden om dit structureel over te nemen.
Capaciteitsopbouw doen we in principe niet
zelf, maar kan wel mogelijk worden gemaakt
met onze financiële steun. Alleen bij hoge
uitzondering bieden wij zelf capaciteitsopbouw
aan. Dat is dan altijd op basis van onze unieke
rol en bewezen kwaliteit.
Communities staan centraal
De kern van ons werk is en blijft het
ondersteunen van communities, zodat zij in
staat zijn nieuwe hiv-infecties te voorkomen
en mensen met hiv toegang tot behandeling
te geven. Afhankelijk van het land en de
situatie doen we wat nodig is om hun positie te
versterken, bijvoorbeeld met lobbyactiviteiten
en het tegengaan van stigma. We richten ons
op kinderen, jonge vrouwen, mannen die seks
hebben met mannen (MSM), transgenders,
sekswerkers en mensen die drugs gebruiken.
Daarbij hebben mensen die leven met hiv onze
bijzondere aandacht. Als betrokken funder
zorgen wij voor de extra investering die deze
verschillende groepen nodig hebben.

David - LHBT-/hiv-activist
David woont met zijn vriend Dimitry in Kirgizië.
Ze vluchtten drie jaar geleden uit Oezbekistan na
een periode van geweld, afpersing en bedreiging
door de politie en inlichtingendienst vanwege
hun homoseksualiteit. “In Kirgizië is de activist
in me wakker geworden,” zegt David. David
begeleidt lhbt’-ers met hiv naar zorg. “Toen de
arts die een vriend van me testte erachter kwam
dat hij geïnfecteerd was geraakt door seks met
een man, liep ze de kamer uit. Ze kwam terug
met een man. Hij schreeuwde: “Jullie homo’s
verdienen geen hiv-remmers!” Hij dreigde met
vervolging en gevangenisstraf.”

“Jullie homo’s verdienen
geen hiv-remmers!”

In veel voormalige Sovjetlanden groeit de
homohaat. Met ernstige gevolgen voor de
veiligheid van homomannen. Maar ook voor hun
gezondheid én voor de hiv-epidemie. Aidsfonds
ondersteunt activisten zoals David om dit te
veranderen.
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EINDDOEL 4 :
Genezing van hiv

Organisatiedoel 2022
-	Aidsfonds versnelt de genezing van hiv door
10 miljoen euro te werven en mobiliseren
voor baanbrekend wetenschappelijk
onderzoek

Het ultieme doel is om hiv uiteindelijk te kunnen
genezen. Op dit moment is er één persoon in
de wereld die is genezen van hiv, dus we weten
dat het kan. Genezing van iedereen met hiv is
helaas nog niet binnen handbereik. Toch beginnen
wetenschappers voorzichtig te spreken over de
eerste stappen op weg naar dit doel. 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

“Ik heb bewust gekozen
voor Aidsfonds, omdat
ik geloof dat we
binnen een paar jaar
echt verschil kunnen
maken.”
Reza Farsi – Donateur Aidsfonds
Tandarts Reza Farsi (33) 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. Ik heb bewust gekozen
voor Aidsfonds, omdat ik geloof dat we binnen
een paar jaar echt verschil kunnen maken.
Door meer geld beschikbaar te stellen voor
voorlichting over hiv en aids, wordt discriminatie
en uitsluiting minder. Daar ben ik van overtuigd!”
Naast partners zoals het Ministerie van
Buitenlandse Zaken, het RIVM, de Postcode
Loterij maken onze 160.000 particuliere
donateurs ons werk mogelijk. Zij zijn belangrijke
partners bij onze gezamenlijke missie.
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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.
Vooroplopen in onderzoek
We zetten ons in voor genezing van iedereen
met hiv, wereldwijd én in Nederland. Om de
kans op een doorbraak in genezingsonderzoek
te vergroten, brengen we vooruitstrevende
wetenschappers, onderzoeksinstituten en
andere relevante partijen die hier direct aan
kunnen bijdragen bij elkaar. Nederland heeft de
mogelijkheid om hierin voorop te lopen door
een combinatie van goed gestructureerde zorg,
een nauwe samenwerking met mensen met
hiv en hoogstaand onderzoek. Daarnaast is
het belangrijk dat we ons voorbereiden op het
moment dat er genezing gevonden is. Want dan
komt het er op aan dat mensen met hiv daar ook
snel toegang toe krijgen. Hier zullen we ons hard
voor maken, onder meer door dit wereldwijd
te agenderen en hier fondsen voor te werven.
Met genezing staat de wetenschap minder ver
dan bijvoorbeeld met een preventief vaccin.
Het is bovendien de derde cruciale stap om
een einde aan aids te maken naast preventie en
behandeling.

EINDDOEL 5:
Bewustwording, draagvlak en
volledige financiering voor de
aids en soa-bestrijding
Organisatiedoelen 2022
-	Hiv en aids genoemd in top 10 van
wereldproblemen
- •Toename bijdrage NL en EU aan
internationale aidsbestrijding met 20%.
Dit leidt tot een Nederlandse bijdrage van
242 miljoen euro aan de internationale
aidsbestrijding
-	Toename financiering voor de nationale
soa-bestrijding. Dit doel wordt nader
uitgewerkt
-	Lokale financiering voor aidsbestrijding in
focuslanden verhoogd. Dit doel wordt per
focusland verder uitgewerkt
- In 2022 is er € 57 miljoen beschikbaar om
aan onze organisatiedoelen te besteden

Juist nu de wereldwijde financiering voor de
aidsbestrijding afneemt en het budget voor
soa-zorg in Nederland is bevroren, zijn politieke
wil, maatschappelijk draagvlak en extra
investeringen cruciaal. Met campagnes en
lobby zorgen we dat hiv en andere soa’s hoog
op de politieke én maatschappelijke agenda
blijven staan. Niet alleen in Den Haag, maar ook
in internationale politieke centra als Brussel,
Genève, Washington en Addis Abeba.
Naast Nederland roepen we andere
progressieve landen op om zich in te zetten
voor een effectieve en volledig gefinancierde
aidsbestrijding. Ook richten we ons nadrukkelijk
op de landen waar we werken.
Bewustwording
Maatschappelijk draagvlak in Nederland voor
een wereld zonder aids en soa’s is cruciaal voor
ons werk. Niet alleen om voldoende fondsen te
werven, ook om politieke verandering te creëren.
Met campagnes stimuleren we bewustwording
onder het Nederlandse publiek en met politieke
acties zetten we urgente onderwerpen zoals
PrEP op de agenda.

“We zijn meer dan een
financier. Door samen
op te trekken maken
we echt een verschil.”
Els Klinkert - Adviseur hiv/aids Ministerie van
Buitenlandse Zaken
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken
werkt met Aidsfonds samen in verschillende
strategische partnerschappen. Els Klinkert is
senior adviseur hiv/aids bij het Ministerie:
“We zijn meer dan een financier. Door samen
op te trekken maken we echt een verschil.
Door de inzet van lokale ambassades
ondersteunen we bijvoorbeeld lokale partners
van Aidsfonds bij het op de politieke agenda
krijgen van belangrijke onderwerpen op
strategische momenten. Ook internationaal
geven we partners een podium door deelname
aan belangrijke internationale bijeenkomsten
en fora te faciliteren.”
Het PITCH-programma is één van de
strategische partnerschappen van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken waaraan Aidsfonds
deelneemt. Met PITCH ondersteunen we de
groepen die het meest getroffen zijn door hiv
in hun lobby voor gelijke toegang tot seksuele
en reproductieve gezondheid en hiv-zorg en
-voorlichting.

Duurzame relatie met donoren
Onze huidige donoren, zoals het Ministerie
van Buitenlandse Zaken, het RIVM, de Postcode
Loterij en 160.000 donateurs, maken ons
werk mogelijk. Zij zijn belangrijke partners bij
onze gezamenlijke missie. In de komende jaren
besteden we nadrukkelijk aandacht aan de relatie
met onze donoren en donateurs.

Voldoende financiering
Met een stevig draagvlak voor soa- en aids
bestrijding 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, bijvoorbeeld voor het Global
Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria.
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Middelen om ons werk
mogelijk te maken
Tussen 2013 en 2017 is het bedrag dat we per jaar kunnen besteden aan deze
doelen gestegen van € 37 miljoen naar € 48 miljoen. In de komende periode
willen we deze stijging doorzetten naar € 57 miljoen om te besteden aan onze
organisatie-doelstellingen.

Doel is dat het ministerie van Buitenlandse
Zaken, ook na afloop van onze huidige afspraken
tot 2020, geld beschikbaar blijft stellen voor
onze aanpak met communities; dat het Robert
Carr civil society Network Fund volledig
gefinancierd blijft en dat het RIVM voldoende
budget beschikbaar blijft stellen.
Voor het behalen van onze ambitieuze
doelen hebben we daarnaast extra middelen
hard nodig. We zetten in op een mix aan
financieringsbronnen en gaan op zoek naar
nieuwe kansen om fondsen te werven. Zoals
door financiering van meer landen aan het
Robert Carr civil society Networks Fund; het
vinden van extra geld voor onze scherpe soadoelen; het keren van de dalende trend in
particuliere fondsenwerving en het verwerven
van extra bijdragen bij grote financiers. Ook
kijken we vooruit zodat we ook voldoende
middelen kunnen organiseren na 2021. Tot slot
blijven we constant kijken hoe we onze middelen
zo effectief en scherp mogelijk kunnen inzetten.
Het werven van fondsen gaan we in de
organisatie versterken met de volgende aanpak:
- Projectleiders / leidinggevenden krijgen een
integrale verantwoordelijkheid voor bereiken
van een (sub)doelstelling en bijbehorende
funding doelstelling
- Een business development team ondersteunt
de projectleiders bij het signaleren en
benutten van kansen en het bevorderen van
ondernemerschap op het gebied van funding

- Bij het ontwikkelen en uitvoeren van projecten
is er vanaf het begin oog voor het belang
van financiering en financiële duurzaamheid.
Marketing/funding-deskundigen en inhoudelijk
deskundigen werken hiervoor vanaf het begin
van een project samen
- Donoren en donateurs betrekken we nog meer
bij ons werk. Met grotere donoren gaan we een
persoonlijk partnerschap aan op basis van een
relatiemanagementplan.

Leiderschap en organisatie
Om onze visie te realiseren is het belangrijk dat we meer
slagkracht ontwikkelen en wendbaar zijn. Dat betekent
ook dat we ons anders gaan organiseren. Gericht op onze
doelen gaan we werken in projectteams, ondersteund
door specialisten op onder meer data, medische kennis,
doelgroepenkennis, marketing en financiën. In de tweede
helft van 2017 starten we met het aanpassen van ons
organisatiemodel op basis van de volgende uitgangspunten:
- Het bereiken van onze doelen en het leveren van kwaliteit
zijn leidend, systemen en procedures zijn ondersteunend
- Het organisatiemodel bevordert samenwerking, leren van
elkaar en het uitwisselen van kennis
- We sturen op kwaliteit
- We werken op een eenduidige manier met onze partners,
bijvoorbeeld met één format voor onze rapportages
- We willen een goed evenwicht bereiken tussen specialisatie
en flexibele inzetbaarheid
- We bieden duidelijke kaders zodat er ruimte is voor
leiderschap en professionele vrijheid

Meerjarendoelstellingen
Per doelstelling hebben we een meerjarenraming gemaakt van de financiële
middelen die nodig zijn om deze doelstelling te verwezenlijken, gebaseerd
op onze ambitie om onze verdere inspanning te vergroten. Dit bepaalt
ook onze funding doelstelling per programma. Daarnaast blijven we actief
sturen op kostenbewustzijn en kostenbeperking. Zowel als het gaat om de
kosten van aansturing en coördinatie van programma’s als van de kosten
voor beheer en administratie.

INKOMSTEN 2015-2021
X € 1.000

werkelijk werkelijk begroting

doel

doel

doel

doel

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

12.177

10.777

10.097

10.100

10.300

10.600

10.700

Totaal baten van bedrijven

755

522

545

350

450

450

450

waarvan baten van bedrijven voor
Soa Aids Nederland

146

132

245

250

250

250

250

Totaal baten van loterij organisaties

3.308

3.600

3.100

3.400

4.450

3.450

4.450

Totaal subsidies van overheden

21.897

27.229

33.467

35.250

37.150

37.400

36.200

waarvan overheden voor RCNF

3.999

7.217

8.330

8.800

10.000

10.000

10.000

waarvan van Buza voor lopende
programma's

13.447

15.538

20.496

21.900

20.800

20.800

1.100

waarvan van overheden voor
nieuwe programma's

0

0

0

0

1.250

1.000

19.000

waarvan overheden VS

0

165

738

450

0

0

0

4.451

4.309

3.903

4.100

4.100

4.100

4.100

0

0

0

0

1.000

1.500

2.000

3.493

1.776

748

1.250

2.200

2.950

3.400

250

390

317

250

250

250

250

41.630

43.904

47.957

50.350

54.550

54.850

55.200

Totaal baten van particulieren

waarvan overheden voor Soa Aids
waarvan overige overheden
Totaal baten van organisaties zonder
winststreven inclusief leads

waarvan van organisaties zonder
winststreven voor Soa Aids
Totaal funding

Tijdens deze verandering zorgen we ervoor dat ons werk
gewoon doorgaat en onze doelen leidend zijn.
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X € 1.000

werkelijk werkelijk begroting

doel

doel

doel

doel

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

37.871

41.621

48.403

48.800

50.800

51.800

52.800

5.400

5.400

5.400

5.400

Wereldwijd minder dan 200.000
nieuwe hiv-infecties per jaar
(2016: 1,9 miljoen)

17.000

18.000

18.500

19.000

Wereldwijd iedereen met hiv op
behandeling (2016: 18 miljoen)

17.000

18.000

18.500

19.000

Genezing van hiv

2.000

2.000

2.000

2.000

Bewustwording, draagvlak en
volledige financiering voor de
aids- en soa-bestrijding

7.400

7.400

7.400

7.400

Totaal strategische doelen
In Nederland een drastische afname
van de 6 grote soa’s; met 0 nieuwe
hiv-infecties

Kosten fondsenwerving

2.340

2.125

2.555

3.100

3.100

3.100

3.100

Kosten beheer en
administratie - max 3,2%

1.318

1.488

1.252
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Onttrekking aan
bestemmingsreserves
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-1.330

-4.253

-2.850

-950
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-2.400

Risico’s nemen hoort
bij ons werk

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. Deze doelstelling geldt
voor alle landen en voor iedereen. Dus niet alleen
overheden maar ook voor organisaties, bedrijven
en individuen.
Dit betekent dat uiterlijk in 2030:

Dat betekent dat uiterlijk in 2020:
- 90% van de mensen met hiv zijn of haar
status kent
- 90% van hen op behandeling is
-	bij 90% van deze groep mensen op behandeling
is het virus onderdrukt. Zij kunnen het virus dus
niet meer overdragen
Deze doelen maken deel uit van de cascade of
care. In het Nederlands de test-behandelcascade.
Bij elke overgang treedt uitval op. Wereldwijd zit
het grootste verlies in de eerste stap omdat
slechts 70 procent van de mensen met hiv zijn of
haar status kent.

-	alle mensen met hiv wereldwijd worden
behandeld met hiv-remmers*
-	er per jaar minder dan 200.000 nieuwe
hiv-infecties per jaar zijn*
-	er geen discriminatie is van mensen met hiv
* Van de bijna 37 miljoen mensen met hiv kregen
er in 2016 maar 19,5 miljoen hiv-remmers. In
2016 waren er 1,8 miljoen nieuwe hiv-infecties.
Fast Track
De strijd tegen aids moet nu in de allerhoogste
versnelling om deze doelen te halen. De mondiale
strategie om dit te bereiken, de Fast Track Policy,
is tijdens een speciale VN-top bekrachtigd door
alle lidstaten. Om de doelen zo snel mogelijk te
behalen en te monitoren hoe de aidsbestrijding
er nu voor staat lanceerde UNAIDS, het
internationale hiv/aidsprogramma van de VN,
de 90-90-90 doelen. Aidsfonds – Soa Aids
Nederland committeert zich nadrukkelijk aan
deze doelen.
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Vooruitgang naar de 90-90-90 doelen, wereldwijd, 2017
Bron: aidsinfo.unaids.org 2018

Figuur 1 : vooruitgang naar de 90-90-90 doelen,
wereldwijd, 2016
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Het nemen van risico’s hoort bij ons werk. Wij zijn actief
op de plekken in de wereld waar hiv de grootste impact
heeft en dat is vaak in landen die de nodige risico’s met zich
meebrengen. Ook kiezen we bewust voor het experimenteren
met nieuwe aanpakken om grote stappen voorwaarts te
kunnen maken. Risico’s brengen een bepaalde onzekerheid
met zich mee. Door hier alert op te zijn, kunnen we
doeltreffend ons werk blijven doen. Risicomanagement is
daarom onderdeel van onze strategische planning en de
keuzes die we de komende jaren maken.

Appendix: context
aids- en soa-bestrijding
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BESTEDINGEN 2015-2021

Aantal mensen met hiv,
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Figuur 2: Percentage mensen bekend met hiv-status, op behandeling en levend met onderdrukt virus wereldwijd
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Extra geld en politieke wil
nu nodig voor aidsbestrijding wereldwijd
Politieke ontwikkelingen brengen de vooruitgang die de
afgelopen jaren in de aidsbestrijding is geboekt in gevaar.
De politieke context verschilt van land tot land, maar
wereldwijd is sprake van een conservatieve trend. Deze
is eerder nationalistisch dan gericht op globalisering en
internationale samenwerking. Binnen deze beweging komen
mensenrechten onder druk te staan, net als het draagvlak
voor ontwikkelingssamenwerking.
In de Verenigde Staten (VS) is dit goed te zien. Sinds 2003
committeerde het land zich nadrukkelijk aan het redden van
levens met The US President’s Emergency Plan for AIDS Relief
(PEPFAR). Samen met mondiale partners nam de VS het
voortouw om naar een aidsvrije generatie te komen en was tot
nu toe de grootste donor van hiv- en aidsprogramma’s in de
wereld. Deze bijdrage staat sinds het vertrek van President
Obama begin 2017 onder druk. De huidige regering heeft
daarnaast de zogenaamde Global Gag Rule weer ingesteld,
waardoor veel organisaties niet meer (openlijk) aan seksuele
rechten kunnen werken.
Wereldwijd en ook in Afrikaanse landen neemt de ruimte voor
civil society en communities om hun werk te doen af, net als
de politieke vrijheid en de rechten van minderheden. Voor
NGO’s wordt het door nieuwe wetgeving steeds moeilijker
om hoog- risicogroepen te ondersteunen bij het toegang
krijgen tot gezondheidszorg. Ook in Europa neemt de hang
naar nationalisme en conservatisme toe. Ontwikkelings
samenwerking wordt steeds vaker gecombineerd met het
beleid ten aanzien van handelsbelangen en asielbeleid.
Voor de aidsbestrijding geldt dat het belangrijk is dat geld
beschikbaar blijft voor landen die niet onder de definitie van
ontwikkelingsland vallen. Het grootste deel van de mensen
met hiv woont namelijk in een land dat de afgelopen tien jaar
een grote economische groei heeft meegemaakt. Dit betekent
dat deze landen formeel niet meer als ontwikkelingsland
worden gezien, waardoor grote donoren zich terugtrekken
en landen zelf hun hiv-programma’s moeten financieren.
Deze transitie brengt echter grote uitdagingen met zich
mee. Economische groei zorgt niet automatisch voor gelijke
toegang tot gezondheidszorg, waarbij vooral kwetsbare
groepen die het meest worden getroffen door hiv buiten
de boot vallen. Het is dus belangrijk dat voor deze groepen
financiering beschikbaar blijft en er een goede overgangs
periode komt als internationale donoren zich terugtrekken.

Stand van de aidsbestrijding: peildatum 2016
Er zijn op dit moment 37 miljoen mensen met
hiv in de wereld. Het hoogste aantal ooit.
Hiervan zijn 19,5 miljoen mensen op behandeling.
Daardoor is het aantal mensen dat aan de
gevolgen van aids overlijdt met 48% gedaald
(sinds 2005), hebben mensen met hiv die
behandeling krijgen dezelfde levensverwachting
als mensen zonder hiv en wordt een groot
aantal nieuwe infecties voorkomen. Tegelijkertijd
zijn er 17 miljoen mensen die nog steeds geen
levensreddende medicijnen krijgen. Bovendien
lukt het de laatste jaren onvoldoende om het
aantal nieuwe hiv-infecties terug te dringen.
De jongste generatie, in het bijzonder meisjes
en jonge vrouwen (15-24 jaar), is vooral de dupe.
Elk jaar overlijden 1 miljoen mensen aan aids.
Preventie-kloof
Met 1.8 miljoen nieuwe hiv-infecties per jaar zijn
we ver verwijderd van de UNAIDS-doelstelling
van minder dan 500.000 nieuwe infecties per
jaar in 2020. Dit vormt een grote bedreiging
om de epidemie onder controle te krijgen. Het
succesvol verminderen van het aantal nieuwe
hiv-infecties vraagt altijd om een combinatie
van verschillende soorten preventie. Zoals
condooms, PrEP, voorlichting en het beperken
van gezondheidsschade bij druggebruik: harm
reduction. Per land of regio verschilt het
vervolgens welke combinatie nodig is om daar
de doorslag te geven. Punten van zorg op dit
moment zijn:
- In sub-Sahara Afrika zijn twee keer zo veel
condooms nodig als op dit moment
beschikbaar zijn. Het gebruik van condooms
is daarnaast te laag onder alle groepen die
een hoog risico hebben op een hiv-infectie
- 65% van alle jongeren heeft onvoldoende
kennis over hiv
- 43% van alle landen die injecterend
druggebruik rapporteren hebben geen
spuit-omruil programma’s
- Beschikbaarheid van PrEP is minder dan
5% van de doelstelling voor 2020
- Slechts 44% van de mensen met hiv heeft
een onderdrukt virus

Grootste kansen in de aidsbestrijding
Het vinden van iemand met hiv blijkt nog
steeds duurder dan een jaar lang iemand
behandelen (IAS 2017). Dat betekent dat
het essentieel is om mensen met hiv op een
effectievere manier te gaan vinden. Een
ontwikkeling die hierbij kan helpen, is dat
we steeds beter worden in het gebruik van
zogenaamde big data voor gezondheids
doeleinden. Epidemiologische gegevens
kunnen worden gecombineerd met andere
gegevens waardoor we steeds beter weten
wie we op welke plek moeten testen om het
grootste verschil te maken.
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

Nederland heeft zich gecommitteerd aan de
strategische visie 2016-2021 van de World
Health Organisation (WHO) om hiv en andere
soa’s drastisch terug te brengen:
Hiv
- 0 nieuwe hiv-infecties,
- 0 doden als gevolg van hiv,
- 0 hiv-stigma in een wereld waar mensen met
hiv een lang en gezond leven hebben
Soa’s
- 0 nieuwe soa-infecties
- 0 doden en complicaties als gevolg van soa
- 0 soa-stigma in een wereld waarin iedereen
laagdrempelig toegang heeft tot preventie
en soa-zorg zodat mensen met een soa een
lang en gezond leven hebben

Stand van de hiv- en soabestrijding in
Nederland: peildatum 2015
In de hiv- en soa-bestrijding lukt het om meer
mensen te bereiken met informatie over
klachten, testen en preventie. Het aantal
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Financiering van communities
In 2016 hebben de VN-lidstaten een specifieke
verklaring over de aidsbestrijding aangenomen
waarin landen zich o.a. hebben verbonden om
voldoende geld bij elkaar te brengen: 26 miljard
dollar per jaar. Voor het behalen van de Fast
Track-doelen is het belangrijk dat een groot deel
van dit geld wordt geïnvesteerd in het werk van
communities. Met deze aanpak dring je door in
de haarvaten van een samenleving omdat lokale
organisaties van mensen met hiv de weg kennen
in een bepaald gebied en het vertrouwen
hebben van de mensen die het meest worden
getroffen.

Drastisch verminderen van hiv
en andere soa’s in Nederland

Per land wordt een plan opgesteld om deze
visie op termijn te bereiken. In Nederland is het
Nationaal plan soa, hiv en seksuele gezondheid
2017-2022 hier leidend voor.
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PrEP of metingen om de hoeveelheid virus vast
te stellen die in iedere kliniek gedaan kunnen
worden. Zorg en preventie wordt steeds verder
uitgerold tot in de communities met behoud
van kwaliteit, waardoor de effectiviteit en het
bereik toeneemt.

consulten bij de Centra Seksuele Gezondheid
(CSG) van de GGD-en is gestegen. Ook zijn
er meer soa’s gevonden, waardoor ze na
behandeling niet worden doorgegeven. Deze
stappen in de goede richting hebben er helaas
ook voor gezorgd dat hiv- en soa-bestrijding
als minder urgent wordt ervaren in Nederland.
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) besloot in 2015 om het budget
voor het testen op soa’s bij CSG van GGD-en
te bevriezen.
Dit heeft gezorgd voor een strengere selectie
op deze soa-poli’s en meer verwijzing naar de
huisarts. Ook nemen wachttijden voor de
hoog-risicogroepen die nog wel bij soa-poli
terecht kunnen toe. Bij de huisarts zien we
sinds 2014 dat minder mensen zich laten testen
op soa’s. Waarschijnlijk door de toename van de
eigen bijdrage. Niet iedereen kan of wil hierdoor
naar de huisarts. Tegelijkertijd groeit de markt
met soa-zelftesten, waarbij de kwaliteit vaak
te wensen overlaat. Des te belangrijker om
mensen de weg te wijzen naar betrouwbare
soa-zelftestaanbieders.
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Cijfers hiv in Nederland
In Nederland leven naar schatting 22.900
mensen met hiv. Daarvan zijn 2.800 mensen
niet bekend met hun eigen hiv-status. Van de
mensen met een nieuwe diagnose komt 45%
te laat in zorg. Jaarlijks vinden er rond de 900
hiv-diagnoses plaats en overlijden nog meer dan
100 mensen aan hivgerelateerde aandoeningen.
Nederland is op weg om de 90-90-90
doelstellingen van UNAIDS te behalen:
Uit deze test-behandel cascade blijkt dat we in
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Vooruitgang naar de 90-90-90-doelen, Nederland, eind 2016
Bron: Stichting Hiv Monitoring

Figuur 3: vooruitgang naar de 90-90-90 doelen,
Nederland 2016

Nederland goed zijn in het in zorg houden
en behandelen van mensen met hiv en het
succesvol onderdrukken van de viral load.
Dat laatste draagt bij aan een hogere levens
verwachting en betere gezondheid van mensen
met hiv en zorgt er ook voor dat zij het virus
niet verder overdragen. Toch worden ook in
Nederland niet alle preventie-middelen die
voorhanden zijn zoals educatie op scholen,
condoomcampagnes en PrEP ingezet. Het is
essentieel dat dit wel gebeurt omdat de
overdracht van hiv het meest plaatsvindt in
de acute fase, nog voor de hiv-diagnose.
In 2016 zijn er bij Centra Seksuele Gezondheid
van GGD’en meer soa’s gevonden dan in de
voorgaande jaren. Dat komt omdat de soa-poli’s
gerichter testen onder de risicogroepen. Bij de
huisartsen is het aantal soa-consulten in 2016
niet toegenomen, maar verder afgenomen. Het
risicogedrag onder bezoekers van de CSG daalt
niet. Seksuele vorming van nieuwe generaties
blijft achter; de kennis over soa’s daalt en ruim
40% van de jongeren gebruikt geen condoom
bij een onenightstand.
Chlamydia is nog steeds de meest gevonden soa
in Nederland, met een stabiele trend onder
mannen die seks hebben met mannen (MSM) en
een stijgende trend onder heteroseksuelen. Het
aantal gonorroe- en syfilis-diagnoses stijgt de
laatste jaren, met name bij MSM. Het aantal
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Cijfers soa’s 2016
Chlamydia
Aantal diagnoses CSG:
Aantal diagnoses huisarts:

20.698
35.000

Gonorroe
Aantal diagnoses CSG:
Aantal diagnoses huisarts:

6.092
7.900

Syfilis
Aantal diagnoses CSG:
Aantal diagnoses huisarts:

1.223
Geen
cijfers

Hepatitis B
Aantal diagnoses CSG + huisarts:

109

Hepatitis C
Aantal diagnoses CSG + huisarts:

44

*Twee derde van alle soa-consulten in Nederland vindt
plaats bij de huisarts. Het overige deel doen de soa-poli’s
(Centra Seksuele Gezondheid (CSG)) van de GGD’en.
Tweemaal per jaar rapporteert het RIVM over het aantal
consulten bij de GGD’en en het aantal soa’s en hiv dat
daar gevonden wordt. In juni 2016 publiceerde het RIVM
de definitieve cijfers over 2015, inclusief de cijfers en
schattingen van de huisartsenpraktijk.

meldingen van hepatitis B- en C-infecties daalt.
Ook de HPV-vaccinatiegraad van meisjes voor
baarmoederhalskanker is gedaald, van 61 naar
53 procent. Testrichtlijnen worden in de praktijk
niet optimaal gevolgd. Resistentie van gonorroe
tegen behandeling is een zorg.
Grootste kansen in de soa-bestrijding
Tegenwoordig raadplegen mensen vaker Google
dan hun eigen huisarts. Deze trend van online
zelfdiagnose en zelfzorg moet aan hoge
kwaliteitseisen blijven voldoen. Men wil meer
dan alleen platte informatie en is op zoek naar
interactie en advies op maat. Met E-health is
het mogelijk om anoniem vanuit je eigen
omgeving, op een door jou zelf gekozen
moment informatie te raadplegen of contact te
hebben met een professional. Juist voor een
gevoelig onderwerp als soa’s en seksualiteit,
werkt de anonimiteit drempelverlagend. Online
informatie en e-health interventies die inspelen
op de behoeftes van ons publiek en nieuwe
vormen van informatieen dienstverlening zijn nodig. De introductie
van Advies.chat in 2017 is hier een goed
voorbeeld van.

Condoompromotie
Met Treatment as Prevention en de introductie
van PrEP voor hiv en de nadruk op het belang
van testen en behandelen van soa’s bestaat
het gevaar dat condoomgebruik onvoldoende
gepromoot en ondersteund wordt. Met name
het kiezen van de juiste maat blijkt essentieel
voor goed gebruik en plezier in de praktijk. In
het buitenland zijn positieve voorbeelden van
succesvolle condoomcampagnes. Een actuele
condoomboodschap en –campagne geeft
betrokken professionals uit het hele land de kans
om het bewustzijn over- en motivatie voor veilig
vrijen lokaal te vergroten.
Vaccinatie
HPV-vaccinatie wordt in Nederland alleen
ingezet bij meisjes en ter voorkoming van
baarmoederhalskanker. Naar verwachting
adviseren Gezondheidsraad en Zorg Instituut
Nederland in 2018 over eventuele verbreding
van de HPV-vaccinatie naar alle risicogroepen.
Steeds meer landen gebruiken HPV-vaccinatie
niet alleen om baarmoederhalskanker te
voorkomen, maar ook andere kankers (zoals
anus- en keelkankers) en genitale wratten.
Partnerwaarschuwing
Het vindpercentage bij gewaarschuwde partners
is twee keer zo hoog als bij alle bezoekers van de
CSG (32% versus 18%). Partnerwaarschuwing
en partner-management zijn dan ook essentieel
voor de individuele gezondheid (voorkomen
complicaties) en publieke gezondheid (onder
breking transmissie). Dit is met name relevant bij
chlamydia, waarbij meer testen niet tot minder
infecties lijkt te leiden, en het essentieel is om
complicaties en her-infecties te voorkomen.
Maar het speelt ook een rol bij het ombuigen van
de stijging in syfilis en gonorroe.

Nieuwe impuls hiv- en soa-bestrijding in
Nederland is nu nodig!
In 1981 werden in Nederland de eerste aidspatiënten in een
ziekenhuis opgenomen. Niemand wist hoe aids overgedragen
werd en ondertussen greep de ziekte in alle hevigheid om zich
heen. Er was geen duidelijkheid over de oorzaak en er was
geen geneesmiddel. Met dramatische gevolgen. In de periode
van 1982 tot 2000 is in Nederland bij ruim 6.000 mensen aids
geconstateerd; meer dan de helft is overleden. Dit heeft in
Nederland geleid tot grote veranderingen in gedrag, praktijk
en beleid.
Grootschalige voorlichting over het risico van onbeschermde
contacten was in eerste instantie de aangewezen weg en hier
werd vol op ingezet. Ook werd er extra geld vrij gemaakt voor
het opbouwen van de aidsbestrijding. Dit gaf meteen een
stevige impuls aan de soa-bestrijding. Zo is een groot deel van
de homomannen condooms gaan gebruiken. Met de massamediale Vrij Veilig campagne werd heel Nederland jaarlijks
herinnerd aan de noodzaak van veilig vrijen voor het
voorkomen van hiv en andere soa’s.
Programma’s voor risicogroepen als jongeren, homomannen
en sekswerkers gingen van start. Ook is er een landelijk
netwerk van test- en counsel-voorzieningen bij GGD-en
opgezet. Professionals zijn actiever gaan testen en sneller
gaan behandelen. Deze proactieve aanpak heeft zijn vruchten
afgeworpen.
Nu de confrontatie met de aidsepidemie is weggevallen als
sterke impuls voor de hiv- en soa-bestrijding daalt de
investering en inzet voor de soa-bestrijding. Terwijl dit net als
bij de aidsbestrijding juist nu een boost nodig heeft.
Bestaande preventiemiddelen moeten breder ingezet worden,
bij sommige soa’s is het noodzakelijk om nog veel meer
infecties te gaan vinden om een daling in te kunnen zetten.
Ook is het cruciaal dat we kansen zoals E-health aangrijpen.

Colofon
Advies.chat
Om ervoor te zorgen dat iedereen zijn weg
vindt in een steeds ingewikkelder landschap
van soa-testen door GGD, huisarts of
private aanbieders, ontwikkelde AidsfondsSoa Aids Nederland Advies.chat. De eerste
online soa-testwijzer waarmee gebruikers
24/7 anoniem en betrouwbaar advies kunnen
krijgen over soa-tests. In het eerste kwartaal
is deze site gemiddeld 1000 keer per dag
geraadpleegd.
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