
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schrijf je nu in en bereid je voor op — 

 

De Europese HIV-Hepatitis Test Week 

17 - 24 november 2017 

 

Veilig en vrijwillig testen voor sleutelgroepen veilig en vrijwillig testen 

voor risicogroepen zoals drugsgebruikers, sekswerkers en migranten. 

en de meest getroffen bevolkingsgroepen. 

 
Een gezamenlijke verklaring van belangenverenigingen, regionale organisaties, HIV 

en Hepatitis organisaties. 

 
Wij steunen de Europese HIV-Hepatitis Testing Week (ETW) met hun werk door:  

1. Het beschikbaar en toegankelijk maken van effectieve, uitgebreide, op rechten 

gebaseerde, veilige, anonieme en vrijwillige HIV-Hepatitis tests voor iedereen.  

2. Het bevorderen van vroege diagnose en aansluiting op de zorg, het bevorderen van 

bekendheid met de obstakels die sleutelgroepen en de meest getroffen 

bevolkingsgroepen treffen wanneer zij HIV en Hepatitis tests en behandeling proberen 

te verkrijgen.  

We erkennen dat de ETW 2017 een significante positieve stap is in belangenbehartiging en in 

acties om huidige obstakels tot veilig en vrijwillig testen, daadwerkelijk of vermeend, aan te 

vechten en om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk niemand wordt achtergelaten. 

 

Voortbouwend op deze unieke gelegenheid zijn wij blij om in solidariteit te staan met andere 

belangenorganisaties, nationale en regionale organisaties en met HIV/Hepatitis organisaties om 

samen deze belangrijke testcampagne te ondersteunen.  

 

Gedurende de Europese HIV-Hepatitis Week vragen we jullie - samen met organisaties, 

klinieken, zorgverleners en beleidsmakers door heel Europa en Centraal-Azië:  

 Vecht de huidige wetgeving en beleid aan wanneer zij overdracht, blootstelling en 

geheimhouding van HIV en/of hepatitis strafbaar stellen, inclusief discriminerende 

wetgeving betreffende sleutelgroepen zoals het criminaliseren van drugsgebruik, 

homoseksualiteit, of sekswerk. Wij verzetten ons krachtig tegen dit soort wetten en 

beleid. 

  

http://www.testingweek.eu/register-to-take-part.aspx
http://www.testingweek.eu/home


 

 

Daarnaast vragen we u om samen met ons de volgende doelen te stellen:  

 Protesteer tegen niet op-rechten-gebaseerde medische tests, inclusief verplichte en 

gedwongen tests, gedwongen registratie, niet-vertrouwelijke tests en andere vormen 

van testen die zorgen wekken rondom privacy of die een risico tot vervolging 

vormen voor sleutelgroepen 

 Geef prioriteit aan het betrekken van sleutelgroepen en de meest getroffen 

bevolkingsgroepen in testcampagnes  

 Verwijder restricties die tests en zelftests verhinderen in gemeenschaps-setting  

 Stimuleer en investeer in laagdrempelige testmogelijkheden zoals peer-to-peer 

testen, harm reduction programmas, sneltests in gemeenschaps-settings en 

zelftests 

 Verbeter de toegankelijkheid van goedkope sneltest en zelftest kits  

 Neem de gegevensbeschermings- en privacyoverwegingen weg die obstakels tot 

testen creëren 

 Faciliteer snelle en barrièrevrije aansluiting van zorg na diagnose, met toegankelijke 

behandeling in lijn met WHO en EACS richtlijnen  

 Bestrijd de chronische financieringstekorten van programma’s en organisaties die 

geleid worden door personen uit sleutelpopulaties 

 
Wij moedigen alle inspanningen aan die werken aan het bereiken van een of meerdere van deze 

strategische doelen.  

 

In ETW fact sheets 9 en 10 is meer informatie te vinden over het bevorderen van samenwerking en 

betrokkenheid door middel van good-practices en rechten-gebaseerde principes.  

 
Sleutelgroepen zijn onder andere:  

 Homoseksuele en biseksuele mannen en 

andere mannen die seks hebben met mannen 

(MSM) 

 Intraveneuze drugsgebruikers 

 Sekswerkers  

 Transgender personen 

 Migranten, vluchtelingen en mobiele 

bevolkingsgroepen 

 Personen in gevangenissen en gesloten 

omgevingen  

 Personen die ChemSeks of andere 

amfetaminenachtige drugs gebruiken en/of 

injecteren 

 

 

Aanvullende sleutelgroepen voor hepatitis zijn 

onder andere:  

 Personen die langduring hemodialyse 

ontvangen  

 Ontvangers van bloedtransfusie  

 Personen die niet-intraveneuze 

drugsmaterialen gebruiken (zoals rietjes om te 

snuiven, pijpen etc.)  

Meest getroffen bevolkingsgroepen zijn onder 

andere:  

 Meest getroffen bevolkingsgroepen 

verschillen per locatie en regio maar zijn 

vaak intieme partners van personen in 

sleutelgroepen, etnische minderheden, 

vrouwen, meisjes en jongeren, voornamelijk 

jonge migranten. 

Wat kan uw organisatie nu doen? 

 Kijk op de ETW website en lees de ETW Fact Sheets #9 and #10 

 Schrijf u nu in en bereid u voor op de ETW, 17-24 november 2017 

 Deel deze informatie met uw collega’s en vraag hen om mee te doen aan de ETW 

 Netwerk met anderen in uw regio die zich al hebben ingeschreven voor de ETW 

 Verken de optie om samen te werken om veilig en vrijwillig testen van sleutelgroepen en de meest 

getroffen bevolkingsgroepen te bevorderen 

 Laat de ondertekenaars weten wat u gepland heeft zodat we uw nieuws kunnen delen en anderen 

kunnen aanmoedigen: ETW website, Facebook and Twitter accounts. 

 Voor meer informatie, email het coördinatiecentrum: hie.rigshospitalet@regionh.dk  

 De ETW en de ondertekenaars kunnen waar mogelijk helpen met vertalingen van materialen en 

het creëren van social media banners. 

http://www.testingweek.eu/get-involved/european-hiv-hepatitis-testing-week-materials#s03
http://www.testingweek.eu/home
http://www.testingweek.eu/get-involved/european-hiv-hepatitis-testing-week-materials#s03
http://www.testingweek.eu/register-to-take-part.aspx
http://www.testingweek.eu/get-involved/whos-signed-up
http://www.testingweek.eu/
https://www.facebook.com/EuroHIVtestweek/
https://twitter.com/HIVheptestweek

