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Helpcenter en Sensoa starten het project ‘Testen op Locatie’ 
 

 
 

Helpcenter en Sensoa beginnen op zaterdag 29 maart het project ‘Testen op Locatie’. 
Door homoseksuele mannen hiv- en soatesten aan te bieden op plaatsen waar ze veel 
samen komen, hopen de initiatiefnemers mannen te bereiken die zich anders laat of 

niet zouden laten testen. 

 

Jaarlijks worden in ons land een duizendtal nieuwe besmettingen met hiv geregistreerd.  
Een niet te onderschatten aandeel van deze besmettingen wordt vastgesteld bij 
homoseksuele mannen. Het is alarmerend dat de hiv-besmetting in 39% van de 
gevallen zeer laat wordt vastgesteld. Een hiv-infectie gaat in een vroeg stadium niet 
altijd gepaard met klachten of symptomen, wat vroege detectie moeilijk maakt. 
Maar de virale lading in het bloed is net na de infectie het hoogst. Daardoor wordt hiv 
in die vroege fase zeer gemakkelijk overgedragen bij een onveilig contact. 
Om een aantal redenen laten mannen zich na risicogedrag vaak niet testen op hiv en 
soa. Angst voor de huisarts is één van de belangrijkste redenen. 
 
Daarom ontwikkelden Helpcenter en Sensoa een alternatieve strategie om hiv-infecties 
bij homomannen vroeger te detecteren. Er werd een methode uit Nederland 
overgenomen waar screening op hiv/soa op locatie al langer wordt aangeboden. In 
België is het een nieuwe methodiek. Voor Helpcenter en Sensoa is dit dan ook een 
proefproject waarbij wordt onderzocht of met deze methode ook in België mannen 
kunnen worden bereikt die zich anders niet, of laattijdig, zouden laten testen. Daarom 
werd aan de test een kleine enquête verbonden. 
 
Er werden twee locaties uitgekozen voor het project: een homosauna en een festisjclub 
in Antwerpen. Drie mensen van het project, een arts, een counseler en een 
vertegenwoordiger van Sensoa, gaan op drukke tijdstippen ter plaatse. De test werd op 
voorhand aangekondigd in de zaak en ook de dag zelf worden bezoekers extra 
gewezen op de mogelijkheid om zich te laten testen. De test, in een apart lokaal 
binnen de zaak, is gratis en kan, indien gewenst, anoniem. De betrokkene wordt 
achteraf via sms op de hoogte gebracht van het resultaat van het onderzoek. Als hiv of 
een soa werd vastgesteld, dan wordt hij gevraagd zo snel mogelijk contact op te 
nemen met Helpcenter. De agenda van Helpcenter is zo georganiseerd dat de 
betrokkene zeer snel (de dag zelf nog) kan langskomen voor de bespreking van de 
resultaten. 
 
Het proefproject ‘Testen op Locatie’ loopt tot en met de zomer. De resultaten worden 
later dit jaar bekend gemaakt. 
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Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (soa) 
Tijdens ‘Testen op Locatie’ wordt er ook getest op soa (syfilis, hepatitis-B, 
hepatitis-C en Chlamydia trachomatis). Vanaf 2001 wordt een toename van 
syfilis en vanaf 2004 ook van gonorroe vastgesteld bij homoseksuele mannen. 
Volgens de meest recente cijfers wordt 86% van de syfilisbesmettingen 
gediagnosticeerd bij homo- en biseksuele mannen. Uit de registratie blijkt verder 
dat 18% van de homomannen met syfilis en 7% met gonorroe niet wisten dat ze 
ook hiv hadden. Door de lichamelijke klachten van de soa waren ze echter wel 
naar de dokter gegaan.  
Mensen met hiv raken makkelijker met soa besmet en omgekeerd worden 
mensen met soa makkelijker met hiv besmet. Deze wisselwerking zorgt voor een 
drastische stijging in zowel hiv als soa. 
De piekleeftijd van de homomannen met syfilis of gonorroe ligt tussen 35 en 39 
jaar. De meeste van die besmettingen vinden in België plaats. 
 

 

Concreet 

‘Testen op Locatie’ is een initiatief van Helpcenter, Sensoa, de Universiteit 
Antwerpen en de Stad Antwerpen die het project financieel steunt. 
Het project begint op zaterdag 29 maart. Er worden tien testsessies, vijf in iedere 
zaak, georganiseerd. De hulpverleners hopen in totaal 100 à 150 mannen te 
testen. Eind juli loopt het project af. 

 
Bijkomende informatie of interviews 

Coördinator van het project is Tom Platteau, seksuoloog bij het Helpcenter van het 
Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen.  
U kan hem bereiken op het nummer 03/247 64 33 of via e-mail (tplatteau@itg.be). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


