
Lokale samenwerking als basis
Essentiele basis is dat in een regio of stad er goed wordt samengewerkt tussen de partners in de keten van hiv-preventie, 
hiv-zorg en hiv-ondersteuning. Die samenwerking brengt verschillende disciplines samen, bundelt krachten en gaat voor 
gezamenlijke resultaten. Voorbeelden van die samenwerking zijn het H-Team in Amsterdam en Rotterdam-Rijnmond 
Aidsvrij 2030. 

Om de ambitie Nederland naar 0 te behalen zijn er in meer steden en regio’s samenwerkings  verbanden nodig.

3 Checklist lokale aanpak

NEDERLAND NAAR 0!

Checklist Samenwerking
Waar moet je op letten als je lokale samenwerking rond hiv wil starten of verbeteren?
n  Zorg dat vertegenwoordigers van de volgende disciplines intensief samenwerken op basis van een lokaal plan van 

aanpak: GGD-soa-artsen en -soa-verpleegkundigen, huisartspraktijken en hiv-behandelaren en verpleegkundig 
consulenten hiv. 

n  Betrek op onderdelen ook andere disciplines: apothekers, streeklaboratoria, verslavingszorg, onderzoekers op het 
gebied van gedragswetenschappen, epidemiologie, datamanagement, statistiek en beleidsmakers.

n  Zorg voor effectieve betrokkenheid van (zelf) organisaties uit de te bereiken doelgroepen: COC, initiatieven gericht 
op jonge MSM of MSM met een migratieachtergrond, migrantenorganisaties, horeca.

n  Maak contact met relevante welzijn- en opvang organisaties voor minder direct bereikbare doelgroepen: Centrale 
Opvang Asielzoekers, Bad, Bed & Brood voorzieningen, horeca. Betrek hen bij onderdelen van het plan en maak 
samen met hen outreachactiviteiten voor testen en counseling beter mogelijk. 

n  Doe een appèl op landelijke services: professionals van Soa Aids Nederland en Aidsfonds dragen met adviezen en 
hulpmiddelen graag bij aan effectieve regionale samenwerking. 

Lokaal maatwerk is essentieel om succesvol te zijn in 
het terugdringen van het aantal hiv-infecties
Hiv is niet gelijk verdeeld over Nederland. Er zijn verschillen in hiv-prevalentie 
tussen regio’s, steden en binnen steden zelfs tussen wijken.1 Regio’s, steden 
en wijken verschillen van elkaar in populaties en omstandigheden die invloed 
hebben op de uitdagingen in preventie en zorg van hiv.
 
Door nauw aan te sluiten op lokale omstandigheden vergroot je de kans op 
succes. Dit document biedt handvatten om door gebruik van overzichtelijke 
checklists de lokale aanpak van hiv tot een succes te maken.

1 https://sekshag.nhg.org/sites/default/files/content/sekshag/uploads/2017_ntvg_gis_hiv_ jvb.pdf

https://hteam.nl/
https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/professionals/project-rr-aidsvrij-2030/
https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/professionals/project-rr-aidsvrij-2030/
https://sekshag.nhg.org/sites/default/files/content/sekshag/uploads/2017_ntvg_gis_hiv_jvb.pdf


Lokale aanpak in vijf stappen
Voor een succesvol lokaal of regionaal plan van aanpak moet je vijf zaken op orde hebben: 

1. Zorg voor een plan van aanpak dat je met de belangrijkste partners samen ontwikkelt. 

2.  Zorg voor een scherp beeld van de specifieke kernmerken van de lokale epidemie.

3. Zorg dat je zoveel mogelijk instrumenten inzet die extra impact geven.

4. Zorg dat je zicht hebt op degenen die je niet bereikt met het bestaand aanbod en zorg dat je weet hoe je hen wel bereikt 
en hoe je hun behoeften kan bedienen.

5.  Zorg dat je zo vroeg mogelijk bepaalt hoe je gaat evalueren en monitoren. 

 Voor elk van deze stappen vind je hieronder een checklist.

Checklist Plan van aanpak
n  Beschrijf het probleem en de specifieke uitdagingen in de stad of regio; check of de samenwerkingspartners 

de probleemanalyse delen.

n  Benoem welke resultaten je aan het einde van het jaar gezamenlijk wilt bereiken; bouw succes in door voor 
realistische, concrete resultaten te kiezen.

n  Beschrijf de samenwerking, structuur en sturing die in het samenwerkingsverband zijn opgezet (wie vervult 
welke rol?) 

n  Maak er een echt gezamenlijk plan van door de verantwoordelijkheden voor de ontwikkeling en uitvoering 
met elkaar te delen.

Checklist Ken je eigen epidemie
n  Maak zoveel mogelijk gebruik van lokale, regionale en landelijke databronnen:

n  Stichting Hiv Monitoring en RIVM. 

n  GGD Centrum voor seksuele gezondheid. 

n   Hiv-behandelcentra.

n  Gedragsonderzoek zoals Survey Mannen & Seksualiteit 2018, Seks in Nederland. 

n  Achtergrondgegevens bijv. over sociaaleconomische status van oa CBS, Sociaal Cultureel Planbureau en anderen. 

n  Haal in aanvulling daarop ook informatie op uit de praktijk, bijv. via de samenwerkingspartners en via community’s.

n  Verken of andere onderzoekers bereid zijn om specifieke gegevens voor jouw regio te genereren uit hun 
databronnen en soms om voor jouw regio belangrijke vragen op te nemen in nog af te nemen onderzoek. Doe een 
beroep op Aidsfonds-Soa Aids Nederland die haar ingangen in het onderzoeksveld kan gebruiken om je daarbij te 
assisteren. 

Aidsfonds – Soa Aids Nederland organiseert een dialoog tussen Stichting Hiv Monitoring en het veld om te 
bepalen welke data steden/regio’s extra nodig hebben.



Checklist Interventiemix 
n  Maak zoveel mogelijk gebruik van interventies die een extra impact leveren op de standaard uitvoering:

n  Interventies voor preventie: PrEP: bijv. PrEPadvies.chat, PrEP-zorg via de GGD, huisartsen ondersteunen in  
PrEP-zorg.

n  Interventies voor herkennen acute hiv-infectie: bijv. de Hebikhiv campagne.

n   Interventies voor tijdig testen van degenen met een hoog risico: bijv. testen op locatie of via Testlab. 

n  Interventies voor partnerwaarschuwing n.a.v. een acute hiv-infectie: bijv. partnerwaarschuwing.nl.

n  Interventies voor het vinden van degenen die niet weten dat ze hiv hebben: bijv. inzetten van thuistesten via 
sociaal-seksuele netwerken van peers.

n  Interventies voor het in zorg houden en ondersteunen van therapietrouw: bijv. informele ondersteuning van 
mensen met recente hiv-diagnose.

n  Interventies waarmee vluchtelingen MSM worden bereikt, gecounseld, getest (soa en hiv) en gevaccineerd 
(HBV): bijv. Sexy Side of the Netherlands. 

n  Interventies die aanvullende informatie en zorg leveren voor mannen die aan chemsex doen: bijv. verwijzen 
naar de website www.SexNtina.nl, groepsgesprekken van Mainline, of een chemsexspreekuur op de soa-poli.

Checklist Bereiken en bedienen kwetsbaren
Vanuit het perspectief van de professional lijken sommige groepen moeilijk bereikbaar en beïnvloedbaar. In feite 
betekent dit dat het aanbod niet aanwezig is waar zij zijn en niet levert wat zij nodig hebben. 

n  Heb zicht op bereik van onderstaande groepen, weet wat hun behoeften zijn en lever wat zij nodig hebben. 

n  MSM die meer risico lopen; zoals MSM die aan chemsex doen, MSM die dating apps gebruiken, 
MSM nieuwkomers (vluchtelingen, asielzoekers).

n  Mensen met een migratieachtergrond afkomstig uit hiv-endemische gebieden. 

n  Internationale studenten.

n  Mannelijke sekswerkers.

n  Heteroseksuele sekstoeristen.

n  Oost-Europese arbeidsmigranten.

Checklist Monitoring en evaluatie
n  Maak bij de start al een evaluatieplan.

n  Betrek partners en stakeholders bij ontwikkeling en vaststellen van het plan. Wat willen jullie weten en waar gaan 
jullie de uitkomsten van de evaluatie voor gebruiken?

n  Bepaal op welk niveau van evalueren je wilt inzetten (dit is mede afhankelijk van fase in uitvoering en 
beschikbare capaciteit):

n  procesevaluatie: beoordelen of activiteiten op de juiste wijze en naar tevredenheid zijn uitgevoerd.

n  impactevaluatie: nagaan welk bereik en waardering de activiteiten hebben gehad.

n  effectevaluatie: nagaan of de uitgevoerde activiteiten het gewenste effect hebben.

n  monitoring: op verschillende momenten een reeks metingen vergelijken, waardoor inzicht ontstaat in trends.

n  Communiceer de uitkomsten van evaluaties. Goede communicatie over de voortgang en het delen van successen 
of geleerde lessen draagt bij aan behoud van draagvlak en enthousiasme.

www.soaaids.nl/nederlandnaar0

https://prep.advies.chat/
https://hebikhiv.nl/
https://mantotman.nl/nl/testen-en-vaccineren/testlab-jouw-test
https://partnerwaarschuwing.nl/partnerwaarschuwing-voor-professionals
http://www.SexNtina.nl

