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“We could not observe large positive changes […]. Youth did not
significantly reduce sexual activity, and condom use at last seks 
only increased notably among males. Only one study reported a 

positive impact on a biological outcome (HSV-2)”
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Hoe werkt hiv?



Hoe verloopt een hiv-infectie?



?

Bloedtransfusie

Seksueel contact

Gebruik van naalden

Moeder op kind

9,250 / 10,000 blootstellingen

11-138 / 4-8 (x10 igv soa / 
x? in acute fase)

63 (druggebruik)
23 (naaldenprik)

2,500



60-90% per contact!

Chlamydia

Herpes

Gonorroe

HPV



35 jaar

78.000.000
0,8% volwassen wereldbevolking





www.bit.ly/2fiDZbT (evolutie)

http://www.bit.ly/2fiDZbT




36,7 miljoen mensen leven 
momenteel met HIV

40% weet het niet

2,1 miljoen nieuwe infecties 
in 2015

1,1 miljoen mensen 
gestorven aan hiv in 2015

Sub-Sahara Afrika: 70% van 
de hiv-patiënten (10% van 
de wereldbevolking)

www.bit.ly/2fiEdQe (wereldkaart)

http://www.bit.ly/2fiEdQe




Hiv heeft overal ter wereld dezelfde 
kenmerken

Waarom zo verschillend
tussen landen/regio’s ?

Verschillende soorten epidemies



België

2-3 nieuwe diagnoses per dag

Ongeveer 15,000 mensen in 
behandeling

0,3% van de volwassen 
bevolking

“Geconcentreerde epidemie”



Twee epidemieën



Twee epidemieën

Homomannen:

- 3-5% prevalentie

- Belgische of Europese 
nationaliteit

- Overdracht gebeurde meestal 
in België

- Dalende trend sinds 2 jaar

- Vroege diagnose



Twee epidemieën

Heteroseksuele overdracht:

- Migranten: 70% bij mensen 
met niet-Belgische 
nationaliteit (voornamelijk 
sub-Sahara Afrika)

- 2/3 bij vrouwen

- Dalende trend

- Latere diagnose



Oostelijk en zuidelijk Afrika

Prevalentiecijfers tot 28% van de volwassen bevolking (met 
sub-populaties tot 50% en meer)

Zuid-Afrika: grootste hiv-epidemie ter wereld
- 7 miljoen mensen leven met hiv
- 1 op 5 mensen besmet



Waarom?

• Seksueel netwerk
• Leeftijdsongelijkheid

• Concurrency

• Ongelijkheid tussen mannen en 
vrouwen

• Attitudes tov condooms

• Armoede

• Beleid, wegeninfrastructuur, 
gezondheidszorg,…



Leeftijdsongelijkheid
in relaties



Concurrency



Concurrency



Concurrency



Concurrency



Concurrency



Bearman, Moody & Stovel, 2004, AJS, 110(1). 



Nicole Bohme Carnegie, Martina Morris, 2012, Plos One



Stigmatisering

Condooms

• Associatie met promiscuïteit en ontrouw (vooral bij vrouwen)

• Weinig tot geen condoomgebruik in vaste relaties en huwelijk

HIV-patiënten

“My problem is as a student if you have to keep leaving a class in 
session to take your drugs, your friends will start to suspect and gossip 
about you leading to your embarrassment. Also if your friend knows 
that you are on ARVs, s/he may decide to spread the news around 
especially when you are no longer friends.”



Genderongelijkheid
en machtsrelaties

Lagere sociale en economische 
positie

Minder onderhandelingskracht

Grotere afhankelijkheid

Geweld, educatie, wetgeving, …





Beleid



Mobiliteit



Goed nieuws?

Maar: voor elke 2 personen die op behandeling gezet worden, worden er 3 besmet

“We can’t treat our way out of the epidemic”



Rol van sociale wetenschappen

- Factoren identificeren

- Interactie tussen  factoren

- Verschillen afhankelijk van de context

- Voorbeeld onderzoek globalisering,

opleiding en seksuele en reproductieve

gezondheid

Programma’s op maat

Modelleren van impact

Meten van impact



Seksueel overdraagbare 
aandoeningen

Gezondheid van moeder en 
kind

Seksueel geweld en 
partnergeweld

Gedwongen huwelijken en 
kindhuwelijken

Vrouwelijke genitale 
verminking Abortus

Anticonceptie en 
gezinsplanning

Jaarlijks ongeveer 500 miljoen 
nieuwe gevallen van Chlamydia, 
Gonnoroe, Trichomonas en Syfilis

In Sierra Leone is de kans om te 
sterven aan zwangerschap tijdens 
je leven meer dan 1 op 17

Wereldwijd: 11-45% van de 
adolescente meisjes zegt dat hun 
eerste seksuele ervaring 
gedwongen was

Tussen 2010 en 2013 registreerde 
de Belgische politie 56 klachten 
over gedwongen huwelijken
Elke maand gemiddeld 2 
kindhuwelijken in België

Tussen 2010-2014 werden naar 
schatting jaarlijks 56 miljoen 
abortussen gedaan
Heel vaak illegaal en met slechte 
afloop
Bv. Mozambique

28% van de vrouwen in sub-
Sahara Afrika wil anticonceptie 
gebruiken, maar heeft er geen 
toegang toe
België: keuze van anticonceptie

In sommige landen meer dan 90% 
van de vrouwen besneden
Meer dan 6000 vrouwen besneden 
in België; meer dan 2000 meisjes 
lopen momenteel risico
Cosmetische vaginale chirurgie

Lichaamsbeeld
België: Kinderen al vanaf een 
jaar of zeven ontevreden met 
hun lichaam
Uganda: extreem positief 
lichaamsbeeld

Evenwichtige 
relaties

Eigenwaarde

PlezierRespect & 
grenzen

Seksuele en reproductieve

gezondheid

Een vijfde tot een derde van de 
mondiale ziektelast



“Ieder mens heeft het recht om zelf te beslissen over zijn/haar voortplanting, 
vrij van discriminatie, dwang en geweld”

“…een staat van fysiek, emotioneel, mentaal en sociaal welzijn in relatie tot 
seksualiteit; en is niet louter de afwezigheid van ziekte. Seksuele gezondheid
vereist een positieve en respectvolle benadering tot seksualiteit en seksuele

relaties, evenals de mogelijkheid om plezierige en veilige seksuele ervaringen
te hebben, vrij van dwang, discriminatie en geweld.” (WHO, 2006)


