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Voorwoord
Meer mensen dan ooit begrijpen hoe belangrijk onze gezondheid is
en hoe snel die bedreigd kan worden door een pandemie. De meeste
mensen in Europa en Noord-Amerika zijn intussen gevaccineerd tegen
covid-19. Na deze winter, lonkt er voorzichtig een terugkeer naar een
normaal leven. We hopen dat we covid-19 binnen afzienbare tijd
kunnen schrappen van de lijst van bedreigingen voor de volksgezondheid in de rijke westerse landen.
Dat zal niet lukken als we de pandemie niet op alle continenten
tegelijk aanpakken. In de armste landen en gemeenschappen van de
wereld blijft de covid-pandemie verwoestend doorgaan. In landen
van sub Sahara Afrika is nog maar amper 4 procent van de bevolking
gevaccineerd met één prik. De wereldwijde vaccinatiepercentages zijn
schrikbarend ongelijk en komen niet in de buurt van wat nodig is om
covid-19 in te dammen en te voorkomen dat er nieuwe en gevaarlijke
varianten ontstaan, die de hele wereld opnieuw bedreigen.
Ongelijkheid in de wereld blijkt de grootste hindernis om een einde te
maken aan een pandemie. Dat is ook precies wat de hiv-bestrijding al
jarenlang laat zien.

De hiv-pandemie woekert al 40 jaar

“The reason why the HIV-pandemic needs urgent
attention now is simple.
During 40 years of the HIV
epidemic, 80 million people have been infected; in
one year of COVID-19, more
than 100 million have been
infected. But whereas about
2% of those with COVID-19
have died, 43% of people
living with HIV have, predominantly from AIDS-related
disease. HIV is the deadliest
pandemic.”
Dr. Anthony Fauci,
directeur van National Institute of
Allergy and Infectious Diseases, USA
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Dit jaar veertig jaar geleden werden de eerste gevallen van aids
gemeld. Sindsdien kregen bijna 80 miljoen mensen het hiv-virus en zijn
er wereldwijd meer dan 36 miljoen mensen overleden aan de gevolgen
van aids. Er is nog geen vaccin tegen hiv en we kunnen hiv nog niet
genezen, maar wel is er intussen een effectieve behandeling die hiv
zo onderdrukt dat het virus niet meer doorgegeven kan worden.
Er is enorme vooruitgang geboekt door ruim 70 procent van de mensen
met hiv, dat zijn 27,5 miljoen mensen wereldwijd, te bereiken met
levensreddende medicijnen.

worden vergeten. Jongeren met hiv krijgen geen voorrang. Kinderen
worden veel minder getest, het aantal hiv-behandelingen van baby’s
en kleuters vermindert voor het eerst sinds 20 jaar en het aantal jonge
slachtoffers door aids neemt maar niet af. Dat is een voorbode voor een
dramatische toekomst voor de nieuwe generaties in Afrika en Azië.

Samen met lokale gemeenschappen
De belangenorganisaties van mensen met hiv uit lokale gemeenschappen hebben tijdens de covid-pandemie de meest effectieve hulp
geboden. Ze weten het beste wat nodig is, ze bezorgden de medicijnen
bij mensen thuis en brachten voedsel naar mensen zonder inkomen.
Ze bleken bijzonder veerkrachtig en putten uit decennia ervaring in het
bestrijden van een virus. Daarom moeten we investeren in deze
zorghelden. Zij bleken de afgelopen 40 jaar en nu opnieuw tijdens de
covid-crisis de beste partners in de strijd tegen aids én de nieuwe
covid-19-epidemie.

Stop ongelijkheid, stop aids
De covid-19-pandemie heeft de wereld laten zien hoe kwetsbaar we
allemaal zijn. De pandemie heeft ook laten zien dat extra wereldwijde
inspanningen mogelijk zijn. Dat inzicht en die betrokkenheid zijn nu ook
nodig om nieuwe hiv-infecties te voorkomen en aids te verslaan
We moeten juist de vooruitgang in de strijd tegen hiv versnellen. Door
te investeren in gelijke toegang tot hiv-preventie en zorg voor iedereen
die dat nodig heeft. Bovenal is het noodzakelijk dat er een einde komt
aan de ongelijkheden die de hiv -pandemie in stand houden. Door
discriminerende wetten te schrappen die mensen uitsluiten vanwege
hun genderidentiteit of seksuele geaardheid. Stop ongelijkheid, stop
aids.

Mark Vermeulen,
Directeur Aidsfonds
Wereld Aids Dag, 1 december 2021

Maar aids is nog steeds niet de wereld uit. Het aantal nieuwe
hiv-infecties wereldwijd, 1,5 miljoen in 2020, is maar liefst drie keer
hoger dan het doel dat de wereld voor zichzelf had gesteld op weg naar
het einde van aids. Ook de investeringen zijn de afgelopen jaren ver
achtergebleven bij wat nodig is om die ambitie waar te maken.
De covid-pandemie heeft de achterstand nog groter gemaakt.

Kinderen van de rekening
Juist de meest kwetsbaren worden hierdoor het hardst getroffen.
Na twee jaren covid-crisis blijkt dat juist de jongste generatie in
armere landen de dupe is van alle beperkingen. Kinderen met hiv
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Samenvatting:

hebben zij twee keer zoveel kans om hiv te krijgen dan jongens van hun

Covid-19 vergroot
bestaande ongelijkheid
in de hiv-bestrijding

leeftijd. Zij nemen maar liefst 63 procent van de nieuwe hiv-infecties
voor hun rekening.
In tegenstelling tot volwassenen neemt het aantal doden door de
gevolgen van aids onder kinderen en jongeren niet verder af. Aids is nog
steeds de belangrijkste doodsoorzaak voor jonge vrouwen (15-49 jaar).
Zij betalen de prijs van ongelijkheid in de wereld, die groter is geworden
door de covid-pandemie.

De covid-pandemie heeft een vernietigend effect op de wereldwijde
hiv-bestrijding. Er werden het afgelopen jaar 22 procent minder hiv-testen uitgevoerd, dat betekent dat 30 miljoen mensen niet zijn getest
op hiv. Volgens onderzoek van het Global Fund, het wereldfonds ter
bestrijding van aids, malaria en tbc, daalden in meer dan dertig landen
in Afrika en Azië de aantallen hiv-tests zelfs met 41 procent. Meer dan
de helft van de wereldwijde hiv-programma’s, van preventie tot
behandelen, kent nog steeds beperkingen door de covid-maatregelen.

Hiv-bestrijding stagneert door ongelijkheid
In veel landen is het aantal hiv-infecties omlaag gegaan, Nederland zet
zelfs de laatste stappen naar een mogelijk einde van de hiv-epidemie.
Levensreddende hiv-medicijnen bestaan al twee decennia lang, maar
bereiken nog lang niet alle mensen met hiv. Van de 38 miljoen mensen
met hiv wereldwijd krijgt nu 74% een behandeling zodat zij het hiv-virus niet meer kunnen doorgeven. Maar nog steeds krijgen ruim 10
miljoen mensen geen medicijnen. In 2020 overleden 680.000 mensen
onnodig aan de gevolgen van aids.

Kinderen van de rekening
Wie als eerste hiervan het slachtoffer wordt, zijn de meest kwetsbaren.
Het aantal kinderen (0-14 jaar) met hiv dat levensreddende medicijnen
krijgt is sterk afgenomen. Dat is voor het eerst in 20 jaar. Dat betekent
dat minder kinderen zijn getest op hiv en een behandeling zijn gestart
dan het jaar daarvoor. Het betekent ook dat kinderen die al wel medicijnen kregen, die niet meer krijgen en vervolgens zijn vergeten. Zonder
behandeling haalt de helft van de kinderen met hiv het tweede levensjaar niet eens.
Door de covid-pandemie is in veel landen van Afrika en Azië de prenatale zorg fors verminderd en het aantal consulten voor kinderen onder
de 5 jaar nam dramatisch af. Zeker 1/3 van de baby’s van moeders met
hiv werd niet getest. Het aantal moeders dat medicijnen krijgt om de
overdracht van hiv naar hun baby te voorkomen, daalde ook met 4,5
procent.
Kinderen met hiv worden vergeten. Bijna de helft van alle kinderen met
hiv (5-14 jaar) krijgt geen hiv-behandeling, terwijl onder volwassenen
maar een kwart nog niet behandeld wordt met levensreddende
medicijnen.

De kloof tussen degenen die wel toegang hebben tot goede hiv-zorg
en zij die worden uitgesloten van zorg wordt steeds groter. Elke dag
komen er wereldwijd zeker 4000 nieuwe hiv-infecties bij. Twee derde
hiervan is te vinden in landen in sub-Sahara Afrika, waar vooral
armoede, taboes en tradities een goede hiv-zorg in de weg staan.

“Inequalities in power,
status, rights and voice are
driving the HIV pandemic.
Inequalities kill.”
Winnie Byanyima
Executive Director of UNAIDS

Tegelijk komt er in een toenemend aantal landen in de wereld
repressieve wetgeving tot stand die groepen mensen die risico lopen
op hiv uitsluiten van levensreddende zorg. Homomannen, sekswerkers,
trans personen en mensen die drugs injecteren worden nog steeds
onevenredig getroffen door hiv. 65% van de nieuwe hiv-infecties
wereldwijd valt binnen deze risicogroepen én hun seksuele partners.
De winst in het ene land wordt zo te niet gedaan door falend beleid
in een ander land.

Ongelijkheid houdt de hiv-epidemie in stand
Ongelijkheid tussen landen, tussen rijk en arm, genderongelijikheid,
discriminatie en criminalisatie van groepen mensen blijven de
hiv-bestrijding wereldwijd genadeloos afremmen.

Ook jongeren (10-19 jaar) die risico lopen op hiv hebben zich tijdens
de covid-pandemie veel minder laten testen. Wereldwijd daalden de
hiv-preventiediensten voor jongeren met 12 procent. Het aantal
jongeren in Afrika dat niet op de hoogte is van zijn positieve hiv-status
groeit. In sommige landen van sub-Sahara Afrika is dat toegenomen tot
gemiddeld 40 procent. En vooral meisjes en jonge vrouwen in die regio
zijn door de covid-crisis nog kwetsbaarder geworden. Door gebrek aan
onderwijs en voorlichting over hiv en door toenemend seksueel geweld
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Hiv in tijden van covid-19
Van de 38 miljoen mensen met hiv in de wereld, zijn er nu 27,5 miljoen
mensen op behandeling. Met hiv-medicijnen kunnen ze gezond leven en
het virus niet meer overdragen. Het leven van miljoenen mensen wereldwijd is afhankelijk van die medicijnen. Twee derde van alle mensen
met hiv in de wereld leeft in sub-Sahara Afrika.

Kinderen worden vergeten

•
•

1,7 miljoen kinderen (0-14 jaar) met hiv
54% krijgt medicijnen, dat is 20% minder

  dan bij volwassenen. In West en Centraal Afrika krijgt
  maar 32 % van de kinderen levensreddende medicijnen

•

80.000 kinderen overleden in 2020 aan de gevolgen van aids

Juist in die landen met een fragiele gezondheidszorg is de verstoring
van de hiv-bestrijding door de covid-pandemie het grootst. Volgens
het Global Fund, het wereldfonds dat actief is in hiv-bestrijding in
midden- en lage inkomenslanden, vooral in Afrika en in Azië, verkeert
33 procent van die landen nog steeds in een lockdown en in 22 procent
gelden er nog steeds zware beperkingen. Dat verstoort de hiv-preventie en hiv-zorg in grote mate. Het betekent dat mensen niet meer
worden getest op hiv en niet meer de zorg krijgen die ze nodig hebben.
En dat kost levens.

Meer dan de helft van de wereldwijde hiv-programma’s, van preventie
tot behandelen, kent nog steeds beperkingen door de covidmaatregelen, maar vooral de hiv-testprogramma’s zijn het afgelopen
jaar zeer ernstig verstoord. Wereldwijd werden er 22% minder
hiv-testen uitgevoerd, in meer dan 30 landen in Afrika en Azië werd
er zelfs 41% minder getest op hiv.
Het verstrekken van levensreddende hiv-medicijnen werd tijdens de
covid-crisis voor een deel opgevangen, door mensen met hiv niet een
maandelijks rantsoen maar voor een half jaar pillen voor te schrijven,
zodat ze niet zo snel naar het ziekenhuis terug hoefden te komen.
Maar ook dankzij de vele hiv-activisten die in afgelegen gebieden de
hiv-medicijnen gingen rondbrengen bij de mensen thuis.
De meeste lokale hiv-testlocaties zijn simpelweg gesloten of zijn
omgevormd tot covid-19 testlocaties. Niet testen vergroot de kansen
dat het hiv-virus wordt doorgegeven of te laat wordt ontdekt om een
levensreddende behandeling mogelijk te maken. De eerste slachtoffers
hiervan zijn meteen zichtbaar : kinderen, meisjes en jonge vrouwen en
jongeren die risico lopen op hiv. Stigmatisering, intimidatie en
discriminatie nam juist tijdens de covid-crisis toe.
Wereldwijd zijn er 1,7 miljoen kinderen (van 0 tot 14 jaar) met hiv. Bijna
de helft van deze groep krijgt nog geen medicijnen. Daardoor verliest
elke zes minuten ergens ter wereld een ouder zijn of haar kind aan aids.
Deze vergeten kinderen bevinden zich voor bijna 70 procent in landen in
sub-Sahara Afrika.
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Al jaren is er een flinke kloof tussen het aantal kinderen met hiv op
behandeling, 54 procent, en het aantal volwassenen op behandeling,
74 procent. Bovendien heeft de covid-pandemie de dienstverlening aan
kinderen en gezinnen het afgelopen jaar aanzienlijk geschaad. In 24
landen in Afrika nam het aantal consultaties voor kinderen onder de 5
jaar af met 23 procent, in zeven landen in Azië daalde dit aantal zelfs
met 74 procent. Ook de prenatale zorg daalde met 5 procent in de
meeste Afrikaanse landen en met 66 procent in de zeven Aziatische
landen.
Dat heeft een vernietigend effect: voor het eerst in 20 jaar daalt het
aantal kinderen met hiv op behandeling.
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“Kinderen met hiv bleven al achter, nu met de covid-crisis
is het alleen maar erger geworden. Er zijn minder
kinderen getest op hiv zeker, maar zorgwekkend is ook
dat veel kinderen die al een behandeling waren begonnen
hun hiv-medicijnen niet meer krijgen. Moeders moeten
die medicijnen wel ophalen bij de lokale medische post,
maar zelfs nu er weer publiek transport is en je weer mag
bewegen, is de angst voor covid-19 zo groot dat ze liever
thuis blijven.

Aantal kinderen met hiv en aantal dat een behandeling
krijgt wereldwijd

Als een moeder met hiv eerder in een kliniek is geweest
en ze mist een afspraak, dan worden haar medicijnen
door vrijwillige gezondheidswerkers naar haar toe gebracht, maar baby’s en kinderen met hiv zijn niet geregistreerd. Zij zijn volledig afhankelijk van hun moeder die ze
meeneemt naar de kliniek. Als ze dat niet doet, dan krijgen kinderen geen medicijnen. Heel veel kinderen zijn het
afgelopen jaar zo uit beeld verdwenen. Soms maakt een
moeder de keuze om haar medicijnen te delen met haar
kind, maar die verteert die pillen veel te moeilijk.
Dus daar stoppen ze snel mee.
Juist door covid bevallen meer moeders thuis, dus hun
baby’s worden nooit getest op hiv. Het zijn op dit moment de vrijwilligers die voedsel rondbrengen naar de
armste families, die zieke kinderen ontdekken en laten
testen op hiv. Het is soms zo schrijnend. Ik ken gezinnen
waar een kind van 13 haar kleinere broers en zusjes te
eten moet geven. Moeder is overleden aan covid. Testen
op hiv is dan echt geen prioriteit.
Dat geldt ook in de ziekenhuizen en in de lokale
testlocaties. Testen op covid-19 heeft voorrang. Het is
zelfs zo dat je tegenwoordig maanden moet wachten op
het resultaat van een hiv-test, want laboratoria hebben
het veel te druk met covid-19. Als een moeder pas na drie
maanden te horen krijgt dat haar baby ook hiv heeft en
het kind is nog niet ziek, dan gaat die moeder echt niet
naar de kliniek toe om medicijnen op te halen. Voor heel
veel kleine kinderen komen levensreddende medicijnen nu
te laat. We moeten zo snel mogelijk weer het land in om
grootschalig kinderen te testen op hiv.”
Merian Musinguzi
Landelijk coördinator van programma’s voor kinderen
met hiv in Oeganda
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Kindermedicijn
Zeker 1/3 van de baby’s van moeders met hiv is niet getest.
Van de kinderen met hiv die geen medicijnen krijgen haalt
de helft het tweede levensjaar niet. De verwachting is dat
de sterfte onder jonge kinderen zal stijgen nu ze levensreddende zorg mislopen.
Van de kinderen die wel een hiv-behandeling krijgen is maar
bij 40 procent het virus voldoende onderdrukt om gezond
te blijven, terwijl dat bij volwassenen veel hoger ligt,
67 procent. Voor kinderen met hiv zijn de beschikbare
medicijnen verre van ideaal, de pillen zijn groot en daardoor
moeilijk door te slikken en ze hebben een vieze smaak. De
meeste kinderen krijgen medicijnen die eigenlijk bedoeld
zijn voor volwassenen.
Na jarenlang aandringen door artsen en activisten,
waaronder Aidsfonds, is hiv-medicatie speciaal voor
kinderen er dit jaar eindelijk gekomen. Eén farmaceutische
bedrijf brengt sinds juni 2021 een hiv-siroop op de markt
speciaal voor kinderen van 3 tot 20 kg. Hiermee kunnen
kinderen een hiv-behandeling makkelijker volhouden
en kunnen hun levens worden gered.
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Jonge vrouwen krijgen geen voorrang

Nieuw doel voor kinderen
Voor het eerst hebben de VN-lidstaten een nieuwe afspraak vastgelegd, in de nieuwe internationale strategie
van de aidsbestrijding: driekwart van de kinderen met hiv moet over 2 jaar toegang hebben tot levensreddende medicijnen. Dat is een enorme uitdaging, vindt Aidsfonds.
Aidsfonds heeft samen met betrokken gemeenschappen in 6 Afrikaanse landen een effectieve aanpak
ontwikkeld om kinderen met hiv op te sporen en te behandelen. Lokale gezondheidswerkers trekken van
dorp tot dorp om kinderen te testen op hiv en als dat nodig is ze te begeleiden bij hun behandeling.

“Eindelijk heeft de Wereldgezondheidsorganisatie een hivkindermedicijn goedgekeurd.
Daar hebben we zo lang op
gewacht en op aangedrongen.
De siroop met aardbeiensmaak
hoeft niet gekoeld, belangrijk in
Afrika, en is makkelijk te doseren voor kinderen tot 20 kg. Het
is daardoor ook goed verteerbaar voor kleine kinderen. Er
is intussen een generiek op de
markt. Dolutegravir voor kinderen kost nog maar 36,-US Dollar
per kind per jaar. Dit kindermedicijn is dus makkelijker en
goedkoper. Dat kan een groot
verschil gaan maken. Het is nu
van groot belang om dit medicijn snel en gericht naar de kinderen met hiv toe te brengen.
Dat doet Aidsfonds in Afrika, in
samenwerking met de nationale
overheden en lokale partners.”

•
•

Elke week lopen 5.000 jonge vrouwen (15-24 jaar) hiv op

6 van de 7 nieuwe hiv-infecties onder jongeren in sub-Sahara
   Afrika is bij een meisje (15- 19 jaar)

•

Aids is wereldwijd de belangrijkst doodsoorzaak onder
   jonge vrouwen (15-49 jaar)

Meisjes en jonge vrouwen worden hard getroffen door de hiv-epidemie.
Er waren het afgelopen jaar wereldwijd 260.000 nieuwe hiv-infecties
onder meisjes en jonge vrouwen (15-24 jaar), dat zijn 5.000 meisjes per
week met een nieuwe hiv-infectie. In landen in sub-Sahara Afrika lopen
jonge vrouwen en meisjes twee keer zoveel risico op een hiv-infectie
dan hun mannelijke leeftijdsgenoten.
Door de covid-crisis konden veel meisjes niet meer naar school en nam
het huiselijk en seksueel geweld toe. De covid-maatregelen beperkten
ook hun toegang tot preventiemiddelen en medische zorg.
Daardoor werden meisjes extra kwetsbaar voor hiv.

Nieuwe hiv-infecties onder jongeren ( 15-24 jaar)
(per 100.000 die risico op hiv lopen – in 13 landen)

Sabrina Erné
coördinator kinderprojecten
Aidsfonds
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Afname van doden aan de gevolgen van aids onder kinderen
(0-9 jaar) en jongeren (10-19 jaar) wereldwijd zet niet door

Blog Jerop Limo
https://www.lifeandlovewithhiv.ca/
dear-miss-corona/

“ Er is nog steeds een avondklok om tien uur. De politie
treed hard op als je dan nog op straat bent, je wordt
geslagen en onmiddellijk gearresteerd. Openbaar vervoer
is nog steeds beperkt en mondkapjes zijn overal verplicht.
Maar jonge mensen hebben het geld niet om die te
kopen. Meisjes hebben het bijzonder moeilijk. Vanaf hun
18de mogen ze zelfstandig wonen, maar veel van hen zijn
noodgedwongen door de covid-crisis teruggekeerd naar
huis, waar hun familie niet op hen zat te wachten.
Seksueel misbruik en verkrachting komt vaker voor. Ze
durven daarna niet naar de kliniek om zich te laten testen
op hiv, bang voor covid en voor hiv. Het komt ook heel
vaak voor dat ze gewoon weggestuurd worden bij de
kliniek, omdat hun temperatuur te hoog zou zijn en ze
dus mogelijk covid kunnen hebben. Als je een uur lang in
de zon loopt door de stad dan heb je het gewoon heet,
dan heb je nog geen covid. Maar ze discrimineren bij de
meeste klinieken, ze sturen meisjes weg. Alleen als je
zwanger bent, laten ze je binnen.
De kwaliteit van de hiv-zorg is ronduit slecht geworden.
We hebben al meer dan 6 maanden lang geen hiv-medicijnen. Maar zoveel mensen zijn hier wel afhankelijk van
die levensreddende medicijnen. Heel veel van ons hebben
dus hun hiv-behandeling moeten onderbreken. Dat kwam
bovenop de vele problemen van de covid-crisis : geen
baan meer, geen huis meer, geen geld voor eten. Heel veel
jonge mensen zijn zwaar depressief. Dat is nieuw, door
covid. Het werd mij ook soms echt te veel. We kunnen
ook nergens meer heen om hierover te praten, want alle
bijeenkomsten zijn verboden.
We zijn elkaar gaan helpen. Online en via whatsapp
hebben we groepjes gemaakt. We geven elkaar nu
informatie over covid en over hiv. We checken bij elkaar
of het goed gaat en we zorgen voor eten als dat nodig is.
De hiv-medicijnen zijn sinds kort weer beschikbaar, maar
niet al mijn vrienden zijn er weer mee begonnen. Het gaat
beter, maar het leven is nog lang niet normaal.”

Jerop Limo (23),

Minder testen
Testen op hiv onder adolescenten (10-19 jaar) is door de covid-crisis fors
achteruitgegaan. De preventie diensten aan jongeren daalden
met 12 procent. Dat gebeurde vooral in de landen van sub-Sahara
Afrika. Precies in deze regio groeit de jongere generatie sneller dan
elders in de wereld en leeft 60 procent van alle jongeren met hiv
wereldwijd. Maar 1 op de 3 weet hoe ze zichzelf tegen hiv kan
beschermen.
Uit onderzoek van Columbia University in Zimbabwe, Malawi,
Zambia, Eswatini (voormalig Swaziland) en Lesotho blijkt dat het
aantal jongeren dat niet op de hoogte is van zijn hiv-status snel groeit.
In de onderzochte landen is dat nu gemiddeld 40 procent. Zambia
heeft de meeste niet gediagnosticeerde jongeren, zo’n 60 procent.
In Eswatini, waar iedereen systematischer op hiv wordt getest, is dat
maar 22 procent.
Daarnaast zijn er zorgen over de hiv-behandeling bij jongeren, want
weinigen zijn in staat om met de medicijnen het virus te onderdrukken.
Dat betekent dat medicijnen niet zorgvuldig genoeg worden ingenomen. Dat verklaart waarom aids nog steeds toeslaat onder jongeren en
dat aantal niet afneemt, zoals bij volwassenen.

Ambassador for Youth and Adolescent Reproductive Health Program
(AYARHEP)- Kenia
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Aidsfonds realiseert digitaal platform voor jongeren
Voorlichting over hoe hiv te voorkomen ontbreek in veel
landen. In Zuid-Afrika, Kenia en Mozambique ontwikkelt
Aidsfonds naar het Nederlandse voorbeeld, het online
platform Sense.info, een website speciaal voor jongeren,
die alle informatie geeft over hiv. Het nieuwe ZuidAfrikaanse online platform, BWise, is een plek waar
jongeren terecht kunnen met al hun vragen over hiv en
covid-19 en waar ze verwezen worden naar de meest
passende hulp als dat nodig is. Ze krijgen er advies op
maat. Het Ministerie van Gezondheidszorg heeft op
deze site de hiv-zelftesten geïntroduceerd die gratis
kunnen worden besteld.
Zo kunnen jongeren van nog geen 18 jaar oud zelf
beslissen of ze een hiv-test willen. Jonge vrouwen
kunnen zonder enige bemoeienis van iemand
anders zelf handelen.
BWise https://bwisehealth.com/

Jongeren uit risicogroepen
worden uitgesloten
65% van de nieuwe hiv-infecties wereldwijd treft de
risicogroepen én hun partners (homo-bi-mannen,
trans personen, druggebruikers, sekswerkers)
16

Wereldwijd zijn er mensen die bijzonder kwetsbaar zijn voor een
hiv-infectie. Mensen die drugs injecteren, lopen 35 keer meer risico een
hiv-infectie op te lopen dan mensen die geen drugsgebruiken; trans
personen hebben een 34 keer groter risico om hiv te krijgen dan andere
volwassenen; vrouwelijke sekswerkers hebben een 26 keer groter risico
om hiv te krijgen dan andere vrouwen; en mannen die seks hebben met
mannen lopen 25 keer meer risico op hiv dan heteroseksuele mannen.
Van alle mensen met een nieuwe infectie behoort 65 procent tot deze
risicogroepen en hun partners. Het aantal infecties in de risicogroepen
is de afgelopen jaren toegenomen omdat discriminatie en
onderdrukking in steeds meer landen voorkomt. In Rusland bijvoorbeeld
is 99 procent van de nieuwe hiv-infecties in de risicogroepen te vinden.
Repressieve wetgeving vergroot de ongelijkheid tussen mensen en
houdt de hiv-epidemie in stand. In maar liefst 73 landen is een
homorelatie strafbaar. In 108 landen zijn druggebruikers volgens de
wet criminelen. In de meeste landen van de wereld is sekswerk illegaal.

Misbruik covid-regels
In sommige landen heeft de overheid de covid-regels misbruikt om op
te treden tegen deze gemarginaliseerde groepen mensen. Volgens de
Aidsfonds-partners neemt de onderdrukking van deze groepen toe.
Opvangcentra of vluchthuizen voor jongeren en homomannen zijn
door de autoriteiten in Oeganda en in Kenia gesloten. Hun inwoners
zijn opgepakt en lange tijd gevangen gehouden. In Belarus zijn aidsactivisten het land ontvlucht, nadat hun organisatie door de autoriteiten
werd opgeheven en het kantoor werd binnengevallen. Deze partner
coördineerde de samenwerking tussen regionale hiv-projecten en bood
hiv-zorg aan trans personen, die nergens anders terecht konden.
Veel jonge mensen met hiv moeten onderduiken, missen medische
check-ups en kunnen geen medicijnen meer ophalen. Dit zal leiden tot
een toename van nieuwe hiv-infecties en meer doden.
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Onderzoek van Aidsfonds en partners
onder jongeren in Rusland, Kenia,
Zuid-Afrika en Vietnam

Hiv in de wereld

In Rusland weten jonge homomannen niet waar ze heen kunnen voor een hiv-test en hiv-zorg.
Informatie over homoseksualiteit is er verboden.
In Vietnam hebben jonge sekswerkers en druggebruikers geen of onvoldoende kennis over hiv.
Sekswerk en drugsgebruik zijn er verboden.
In Kenia worden meisjes die jonger zijn dan 18, weggestuurd bij klinieken. Jongeren hebben tot
hun 18de toestemming nodig van hun ouders voor een hiv-test. Verkrachte meisjes durven niet
eens naar een kliniek toe te gaan.

38 miljoen
mensen wereldwijd
leven met hiv
1,5 miljoen mensen met
hiv erbij dit jaar

In Zuid-Afrika is er tot 18 jaar toestemming van ouders nodig voor een hiv-test, maar jongeren
vinden vooral de reis naar een kliniek voor zo’n test gewoon veel te duur.
Jongeren vinden leeftijdsgenoten, vrienden en sociale netwerken de belangrijkste en voor hen
de meest betrouwbare informatiebronnen. Informatie van de overheid en van zorginstellingen
is niet op hen gericht, vinden ze, het geeft geen antwoord op hun specifieke vragen en is zelfs
stigmatiserend.

27,5 miljoen
mensen hebben toegang
tot levensreddende medicijnen, dat is 74% van
alle mensen met hiv
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Jongeren vragen het opheffen van discriminerende wetten. Ze willen toegankelijke en
betaalbare of zelfs gratis zorg, aangepast aan hun behoefte. Ze hebben behoefte aan
begrijpelijke voorlichting en ondersteuning zowel online als offline.

680.000

Young, Wild and Free:
https://aidsfonds.org/resource/a-young-key-population-led-needs-assessment

mensen sterven aan de
gevolgen van aids het
afgelopen jaar

1,5 miljoen
mensen liepen hiv op in 2020
VN-doel: minder dan 500.000
nieuwe hiv-infecties
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De wereldwijde strijd tegen aids kampt met flinke tegenslag.
Met waar we nu staan, lijkt een einde aan aids voorlopig niet haalbaar.
De gestelde doelen om die ambitie waar te maken zijn in de verste
verte niet gehaald. Veel landen leveren niet de toegezegde inspanning
en ongelijke toegang tot gezondheidszorg is een structureel probleem.

680.000
mensen stierven aan de
gevolgen van aids in 2020
VN-doel: minder dan 500.000
doden aan de gevolgen van aids
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Nieuwe hiv-infecties in 2020 wereldwijd, ten opzichte van het gesteld doel in 2020 en 2025

Hiv in de regio
Nieuwe hiv-infecties en doden aan de gevolgen van aids per regio

Doden aan de gevolgen van aids in 2020 wereldwijd, ten opzichte van het gesteld doel

De vooruitgang tegen hiv is ongelijk in de wereld. De winst die het ene
land boekt door hiv te voorkomen, wordt weer teniet gedaan door een
ander land dat onvoldoende actie onderneemt.
Het jaarlijkse aantal nieuwe hiv-infecties steeg opvallend in het
Midden-Oosten en Noord-Afrika. Maar de schokkende uitbreiding
van de hiv-epidemie bevindt zich in grote delen van Oost-Europa en
Centraal-Azië, vooral in Rusland. Discriminatie van homomannen en
mannen die seks hebben met mannen en het criminaliseren van
mensen die drugs injecteren is hiervan de belangrijkste oorzaak.
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Hiv in Nederland

Hiv in Rusland

Rusland

Rusland

NL
Rusland

Oekra

NL

Oekraïne

1,5 miljoen

mensen met hiv 1/3
krijgt levensreddende
hiv-medicijnen

100.000
nieuwe
hiv-diagnoses
per jaar

23.700

Bron: Russisch Centrum voor AIDS-preventie en -bestrijding - UNAIDS

mensen met hiv, 93% krijgt
levensreddende hiv-medicijnen

411
nieuwe
hiv-diagnoses
in 2020

13
mensen overleden aan de
gevolgen van aids in 2020
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Juist in sommige landen van sub-Sahara Afrika, waar de meeste
mensen met hiv leven, is de grootste vooruitgang gemaakt om het
aantal nieuwe hiv-infecties te beperken. Maar opvallend genoeg
blijven kinderen fors achter.

Nederland is zo effectief in zijn aanpak van de hiv-epidemie, dat het

Hiv in Zuid-Afrika
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7,8 miljoen

230.000

310.000

mensen met hiv
erbij in 2020

kinderen met hiv,
47% krijgt medicijnen

Zuid

Hiv in Oeganda

Ethopië

De sleutel tot succes is het combineren van verschillende acties : een Botswana
brede inzet van de hiv-preventiepil PrEP (wat nu nog niet het geval is),
gerichter testen op hiv, sneller behandelen en daarbij gebruik maken
van de beschikbare data over de laatste kernen van hiv-infecties. Dat
betekent meer maatwerk in de grote steden en in de regio’s. Maar net
zo belangrijk is het serieus nemen van niet-medische factoren zoals
stigma, taboes of geen toegang tot zorg voor sommigen, zoals voor
asielzoekers en immigranten. Alleen als we dat oplossen, voorkomen
we nieuwe hiv-infecties.
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Hoewel 93 procent van alle mensen met hiv in Nederland in behandeling is en onder hen bij 95 procent het virus ook onderdrukt is zodat
het niet verspreid kan worden, zijn er naar schatting nog steeds 1700
mensen die hiv hebben maar het nog niet weten. Een groot deel van
hen krijgt daardoor erg laat een hiv-behandeling aangeboden.
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mensen met hiv, 72%
krijgt medicijnen

naar verwachting als een van de eerste landen ter wereld de overdracht
van hiv zal stoppen. Ondanks de covid-crisis, die enorm
veel vraagt van
Nigeria
artsen en de GGD’en, is er een enorme gedrevenheid om dat doel te
bereiken. Het vraagt om prioriteit in het nationaal beleid en voldoende
geld.
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mensen met hiv
erbij in 2020

kinderen met hiv,
63% krijgt medicijnen
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Financiering van de
internationale aidsbestrijding

Conclusie:

Alle landen van de VN hebben ingestemd om uiterlijk tegen 2030 een einde te maken aan aids en de
hiv-pandemie. UNAIDS berekende welk budget hiervoor nodig zou zijn en de Wereldgezondheidsorganisatie stelde richtlijnen op over hoe dat doel gehaald kon worden. Zowel de belofte om extra te
investeren als de belofte om het geld bewust in te zetten voor de mensen die het meeste risico lopen,
is de afgelopen jaren gebroken. De wereldwijde investeringen voor de aidsbestrijding zijn fors achter
gebleven. Er is nu een jaarlijks een tekort van zo’n 7,3 miljard US Dollar om een einde te kunnen
maken aan de hiv-epidemie.

Een einde van de bedreiging van covid-19 en het einde van hiv. Beide kan
werkelijkheid worden in Nederland en dat is een prachtig vooruitzicht.
Maar dat is nog lang niet het beeld in de rest van de wereld.

Nationale investeringen van de getroffen landen namen de afgelopen 10 jaar toe en zijn intussen
verantwoordelijk voor twee derde van het totale wereldwijde aidsbudget. Maar deze landen kunnen
de opdrogende internationale steun niet langer meer compenseren. Door de covid-pandemie zijn

veel landen bovendien in een economische crisis terechtgekomen en vermindert hun bijdrage
aan de hiv-bestrijding. Het is zeer de vraag of ze de uitgaven zelfs kunnen volhouden.
Internationale bijdragen schommelen al 10 jaar, dat betekent jaren achteruitgang. De optelsom van
alle internationale donoren is in 2020 weer op hetzelfde niveau als in 2010. 10 van de 14 westerse
donorlanden, waaronder Nederland, hebben hun bijdrage opnieuw verminderd.
Daarbovenop komt nu ook de schade van de covid-crisis. Het Global Fund zegt dit jaar 10 miljard US
Dollar extra nodig te hebben om de schade in de gezondheidszorg van landen in Afrika en Azië op te
vangen en te beperken. Er is hiervoor nog steeds een tekort van 6,3 miljard US Dollar.

Beschikbare middelen voor de aidsbestrijding in lage- en middeninkomenslanden

Stop ongelijkheid.
Stop aids.

We moeten doorgaan
totdat het einde van hiv
overal in de wereld is
bereikt, anders komt het
genadeloos terug.
De hiv-bestrijding heeft
bewezen dat met
internationale steun en
door de inzet van de
getroffen mensen zelf
het mogelijk is om
mensen in de verste
uithoeken van de wereld
te bereiken met testen
en medicijnen. Het is dus
verstandig om juist te
blijven investeren in dat
wat opgebouwd en
succesvol is. En om wat
nog kwetsbaar is verder
te versterken.

Dankzij de inzet van onder andere Nederlandse wetenschappers is
een vorm van genezing van hiv in afzienbare tijd wellicht mogelijk.
Bovendien lijkt met de kennis die is opgebouwd om een vaccin te
ontwikkelen tegen covid-19, ook een hiv-vaccin niet langer onmogelijk.
Er is in elk geval opnieuw hoop. Een medicijn dat hiv geneest of een
hiv-vaccin betekent het echte einde van de hiv-pandemie, het zou
geweldig nieuws zijn, vooral voor de jonge en nieuwe generatie.
Maar dan moeten dat medicijn en dat vaccin wel overal in de
wereld beschikbaar zijn. Voorlopig wordt het tegendeel bewezen.
Hiv-medicatie die levens kan redden heeft nog steeds niet iedereen in
de wereld bereikt. Hetzelfde geldt voor het actuele covid-vaccin: de
rijke landen zijn voorzien terwijl de armere landen het nakijken hebben.
Intussen zetten juist de arme landen zich schrap voor weer een nieuwe
covid-golf met nog besmettelijkere varianten van het virus.
Ongelijkheid houdt epidemieën in stand.
40 jaar hiv-bestrijding heeft ons geleerd dat niemand uitgesloten mag
worden van goede preventie en zorg om te kunnen afrekenen met een
epidemie. Nederland geeft daarin het goede voorbeeld.
Maar het kan pas wereldwijd een succes worden als overheden in
andere landen hun discriminerende wetten voor kwetsbare mensen
opheffen. Als we blijven investeren in de creativiteit en veerkracht van
lokale hulpverleners en activisten en gemeenschappen, die het beste
weten wat ze kunnen doen om hun problemen op te lossen. Als we
mondiaal inzetten op een toegankelijke en goede gezondheidszorg
voor iedereen, zonder enige vorm van discriminatie.

Het is de enige manier
om oude en nieuwe
epidemieën te
overwinnen.
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