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Samenvatting 

Het aantal Amsterdammers dat, anno 2020, een hiv-infectie heeft is ongeveer 6000. Jaarlijks komen 

daar circa 150 Amsterdammers bij. Hoewel hiv tegenwoordig een chronische ziekte is die goed is te 

behandelen, is er wel een effect op de gezondheid. Bovendien is de ziekte niet te genezen. Daarbij is hiv 

overdraagbaar naar andere personen, waardoor er implicaties zijn voor de publieke gezondheid. Daarom 

vindt Amsterdam het van groot belang dat nieuwe hiv-infecties zo veel mogelijk voorkomen worden. 
Niet voor niets ‘streeft’ men wereldwijd naar nul nieuwe hiv-infecties. In Amsterdam kunnen we dat doel 
ook daadwerkelijk bereiken, naar verwachting in 2026. Dankzij de jarenlange inzet in Amsterdam is dit 
nu een haalbare, concrete ambitie. 

Amsterdam werkt al sinds begin jaren 80 van de vorige eeuw aan het bestrijden van de hiv/aidsepidemie. 
Dat heeft ze met alle betrokken partners in en buiten de stad de afgelopen 35 jaar succesvol gedaan. 
Sterker nog, Nederland, en Amsterdam voorop, heeft een zeer vooraanstaande positie en succesvol 
beleid. Maar we zijn er nog niet. Om met het Aidsfonds te spreken: “Aids is not over”, ook niet in 

Amsterdam. Dat is een haalbare, concrete ambitie. In 2013 startte het ‘H-TEAM’ (HIV Transmission 

Elimination Amsterdam), een samenwerkingsverband van alle betrokken partners bij hiv onder leiding 

van Joep Lange, wereldberoemd arts en onderzoeker op het gebied van hiv en overleden bij de MH17-
ramp, met dit einddoel voor ogen. Het uitgangspunt was dat als het lukt om alle individuele, op bewijs 
gebaseerde, relevante preventie- en behandelmethoden gecombineerd te implementeren, men een 

“enorme klap kan geven” op de epidemie in Amsterdam. De verantwoordelijken voor preventie en 

behandeling hebben al veel bereikt. Samen met de Amsterdammers hebben zij aan dit doel gewerkt, 
daarbij gebruikmakend van data en wetenschap. 

Amsterdam wil met haar partners doorgaan op de ingeslagen weg. Door alle inspanningen kunnen we 
nu een stip op de horizon definiëren: naar nul nieuwe hiv-infecties in Amsterdam in 2026. Dit is een 

ambitieus doel, maar Amsterdam wil het voortouw nemen om deze epidemie definitief een halt toe te 

roepen in Nederland, te beginnen in Amsterdam. Dit willen we om de volgende redenen: 

 omdat we willen dat mensen een gezond, prettig en vrij leven kunnen leiden. 
 omdat het gaat om een ziekte met een grote impact op de publieke gezondheid vanwege 

transmissiekans. 
 Omdat met name in kwetsbare groepen mensen geïnfecteerd worden, vaak door niet-medische 

factoren als stigma, taboe en onderdrukking of gebrek aan toegang tot zorg. 
 omdat Amsterdam als stad van vrijheid en openheid om jezelf te zijn een extra verantwoordelijkheid 

heeft en neemt daar waar anderen (wereldwijd) dat laten liggen of juist bemoeilijken. 
 omdat we veel kennis en ervaring hebben, onderzoek kunnen doen en dus de verantwoordelijkheid 

hebben dat te benutten. 

Voor de komende jaren geldt, dat we op zoek moeten naar relatief kleine en gedifferentieerde 

doelgroepen waar het risico op een hiv-infectie nog hoog is. De groep van 150 nieuwe infecties bestaat 
voornamelijk uit mannen die seks hebben met mannen (msm) met hoog risicogedrag bij seksuele 

handelingen, msm met een migrantenachtergrond en transpersonen. Dat zijn drie gedifferentieerde 

groepen waar een gerichte aanpak voor nodig is. Er worden op dit moment nog te veel relatief late 

diagnoses gesteld, waardoor er nog steeds overdracht van hiv kan plaatsvinden. In Amsterdam lopen 
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vermoedelijk nog zo’n 300 geïnfecteerde mensen rond die nog niet weten dat ze hiv-positief zijn en de 

infectie dus nog niet gevonden is. Die mensen willen wij snel vinden. Daarom gaan we: 

1) de huidige acties van alle betrokken partijen beter bundelen en waar nodig op zoek naar 
vernieuwing om de aanpak te verfijnen, 

2) lobbyen om de laatste barrières om naar nul nieuwe hiv infecties in Amsterdam te komen te 

benoemen en op te ruimen én 

3) de diverse stigma’s rondom hiv nog duidelijker te lijf. 

In deze fase van de lokale epidemie betekent dat altijd dat er maximale creativiteit nodig is om het 
huidige systeem waar nodig te verfijnen, zodat er snelle, kleine aanpassingen gedaan kunnen worden 
die nodig zijn om die kleine en gedifferentieerde groepen te identificeren en te helpen. Voor dit ultieme 

resultaat van nul nieuwe infecties. Voor de komende jaren hebben we de volgende vijf speerpunten: 

 Vergroten van de mogelijkheden tot testen, inclusief de mogelijkheid tot zelf testen en community-
based testen. 

 Grootschalig mogelijk maken van het gebruik van pre-expositieprofylaxe (PrEP), een pil die 

voorkomt dat je hiv krijgt. 
 Snel behandeling starten bij iedereen met een hiv-diagnose. 
 Bestrijden van stigma’s rond hiv. 
 Delen van de Amsterdamse ervaringen met de rest van Nederland en wereld en leren van andere 

koplopers. 

We doen dit als gemeente niet alleen. Het H-TEAM heeft hier de afgelopen jaren al een belangrijke rol in 

gespeeld. Het beleid rondom hiv-bestrijding is onder andere met input van dit H-TEAM tot stand 

gekomen. Ook de komende jaren hebben we onze burgers, organisaties, huisartsen, ziekenhuizen, 
doelgroeporganisaties, zorgverzekeraars, ministeries (naast het kerndepartement VWS), RIVM, 
belangenorganisaties en vele andere betrokken partners hard nodig. De stad roept hen hierbij dan ook 

op om gezamenlijk op te trekken om het doel te bereiken van nul nieuwe hiv-infecties in 2026 in 

Amsterdam. 
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Geschiedenis van hiv in Amsterdam 

Eind 1981 werd de eerste patiënt in Amsterdam met aids opgenomen in een Amsterdams ziekenhuis, 
een man die seks had met mannen. Niemand had op dat moment een idee wat er aan de hand was met 
de patiënt. Begin 1982 kon Jan van Wijngaarden alsnog de diagnose stellen, Hij was op dat moment co-
assistent en is later ook belangrijk geweest in de bestrijding van aids. In 1982 werd ook duidelijk dat het 
niet alleen ging om mannen die seks hadden met mannen, maar ook om personen die drugs 

injecteerden en mensen die geïnfecteerd bloed van een donor gekregen hadden. De epidemie breidde 

zich snel uit. Halverwege de jaren 90 vorige eeuw was aids doodsoorzaak nummer één bij mannen 

tussen de 30 en 45 jaar oud in Amsterdam. Tot het jaar 2000 waren in Nederland meer dan 6000 mensen 
met hiv geïnfecteerd, van wie meer dan de helft overleden is. 

In de jaren 80 waren er nog geen effectieve hiv-remmers beschikbaar, waardoor een infectie met hiv zich 

binnen enkele jaren ontwikkelde tot aids, een dodelijke ziekte. De jaren 80 en begin jaren 90 waren in 

dat opzicht een donkere tijd met veel leed, weinig hoop en weinig mogelijkheden om te handelen. We 

hebben vele Amsterdammers verloren aan deze ziekte. Bovendien heeft het geleid tot een 
diepgeworteld stigma rond hiv, wat leidde – naast de pijn van het verliezen van een dierbare – tot extra 

pijn onder mensen die leefden met hiv. 

Amsterdam is vroegtijdig in actie gekomen, met een grote betrokkenheid vanuit de politiek. Al begin 

1983 stelde de gemeenteraad de eerste raadsvragen over het dan nog onbekende virus om het college te 

vragen actie te ondernemen. De epidemie heeft in Amsterdam hard toegeslagen vanwege de relatief 
grote populatie binnen de gemeentegrenzen van mannen die seks hebben met mannen. Niet alleen 

mannen die seks hebben met mannen werden getroffen: ook sekswerkers, migranten uit gebieden waar 
hiv hardnekkig heerst en mensen die drugs injecteren werden getroffen in Amsterdam. Acties werden 
opgezet voor deze vier doelgroepen. Daarbij zijn twee zaken belangrijk geweest: 

1. Er is geen sprake van strafbaarheid van homoseksualiteit, waardoor hier open gepraat kon en kan 

worden over seksualiteit en seksueel overdraagbare ziekten. Daarmee kon er ook voorlichting 

worden geven om het seksuele gedrag aan te passen om nieuwe infecties tegen te gaan 

(bijvoorbeeld toegenomen condoomgebruik). 
2. Gebruik van drugs is niet strafbaar, waardoor we in Amsterdam gestart zijn met het omwisselen van 

naalden (om op die manier overdracht van het virus via een vuile naald tegen te gaan), het inrichten 
van gebruikersruimten en waardoor drugsgebruikers niet de illegaliteit in hoefden om drugs te 
kunnen gebruiken. 

Op het moment van het verschijnen van deze nota is hiv in Nederland geen doodvonnis meer, maar er is 

ook nog geen genezing. Er zijn nog steeds mensen die een hiv-infectie oplopen. In 2018 werd in 
Amsterdam bij 150 mensen deze diagnose gesteld. Om nieuwe hiv-infecties definitief uit Amsterdam te 

verbannen, moeten we een ambitieus doel stellen en dat ook gaan halen. 

We hebben niet alleen gewerkt aan actieve opsporing, voorlichting en andere gerichte acties. Ook is er al 
in 1984 een studie opgezet om de ontwikkeling van hiv in Amsterdam te volgen: de Amsterdam Cohort 
Studies on HIV. Frank Miedema, Joep Lange, Sven Danner en Roel Coutinho, ieder vanuit een andere 
expertise, hebben deze Amsterdam cohortstudie opgezet. De deelnemers (homomannen en mensen die 

drugs gebruikten) werden op de GGD gezien. Homomannen participeren nog steeds in wat nu 

wereldwijd één van de langstlopende cohortstudies naar hiv is. Dit is een voorbeeld hoe Amsterdam niet 
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alleen geprobeerd heeft mensen voor te lichten, maar ook onderzoek altijd als belangrijke pijler gehad 

heeft om zo snel mogelijk in te kunnen springen op veranderingen in de praktijk. De laatste 5 jaar heeft 
het H-TEAM een belangrijke rol gespeeld bij het versterken en vernieuwen van de aanpak rond hiv in de 
stad met als resultaat een betere samenwerking tussen alle betrokken partijen. Het borgen van de door 
hen ontwikkelde innovaties die bewezen effectief waren, zal een onderdeel van de strategie van de 
komende jaren vormen. Daarbij moeten alle betrokken partners hun rol vervullen. 
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Hiv-bestrijding in Amsterdam anno 2019 

Amsterdam heeft al veel bereikt in de strijd tegen nieuwe hiv-infecties. Dit blijven we de komende jaren 
doen. Door alle inspanningen en reeds behaalde successen, zetten we nu een stip op de horizon: 
Amsterdam gaat naar nul nieuwe hiv infecties in Amsterdam in 2026. Dit is een ambitieus doel, maar 
Amsterdam wil het voortouw nemen om deze epidemie definitief een halt toe te roepen in Amsterdam: 

 omdat we willen dat mensen een gezond, prettig en vrij leven kunnen leiden. 
 omdat het gaat om een gevaarlijke ziekte met een grote impact op de publieke gezondheid 

vanwege het besmettingsgevaar. 
 Omdat met name kwetsbare groepen slachtoffer worden doordat ze vaak door niet-medische 

factoren als stigma, taboe en onderdrukking of gebrek aan toegang. 
 omdat Amsterdam als stad van vrijheid en openheid om jezelf te zijn een extra verantwoordelijkheid 

heeft en neemt daar waar anderen (wereldwijd) dat laten liggen of juist bemoeilijken. 
 omdat we veel kennis en ervaring hebben, onderzoek kunnen doen en dus de verantwoordelijkheid 

hebben dat te benutten 

Op dit moment staat de bestrijding van de hiv-epidemie in Amsterdam er goed voor. Dit zijn de laatste 

cijfers van de Stichting HIV Monitoring: 

Uitleg bij bovenstaande tabel: er zijn ruim 6000 mensen die een hiv-infectie hebben in Amsterdam. 
Daarvan is bij 86 procent het hiv-virus onmeetbaar. Dat betekent ook dat het virus niet langer 
overdraagbaar is (n=n, niet meetbaar = niet overdraagbaar; zie ook speerpunt 4). De rode percentages 

laten de verhoudingen ten opzichte van elkaar zien. Van alle Amsterdammer met hiv, kent 95 procent 
zijn/ haar status. Van die mensen zit 94 procent op de virusremmers. Bij 96 procent van die groep is het 
virus onmeetbaar. 
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Dit zijn de landelijke cijfers in absolute aantallen rond mensen in zorg: 

Voor Amsterdam zijn de getallen als volgt: 5665 mensen in zorg per 31 december 2018: 4267 mannen die 
seks hebben met mannen (MSM) , 705 andere mannen, 693 vrouwen. Het verschil met de het getal van 

5683 mensen in zorg in de hierboven genoemde figuur (18 personen) wordt veroorzaakt door vertraging 

in administratie van hiv infecties. Ongeveer 300 mensen in Amsterdam weten nog niet dat ze hiv-positief 
zijn. 

Dit is de trend in het aantal nieuwe diagnoses in hiv-behandelcentra, zowel landelijk als in Amsterdam: 
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Blauw is aantal diagnoses landelijk, rood is aantal diagnoses Amsterdam 

In Amsterdam kennen dus ongeveer 3001 mensen hun hiv-positieve status nog niet. Dit aantal is een 

schatting gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek op basis van internationaal geaccepteerde 
standaarden. We stellen in Amsterdam op dit moment ongeveer 150 nieuwe diagnoses per jaar. De SOA 

polikliniek van GGD Amsterdam stelt jaarlijks (data t/m 2018) ongeveer 100 nieuwe hiv-diagnoses, 
waarvan ongeveer 90 procent bij mannen die seks hebben met mannen. De overige diagnoses worden 

grotendeels gesteld door huisartsen in Amsterdam, en een klein deel in hiv behandelcentra. Traditioneel 

1 Dit gaat over mensen die op het moment van hun hiv-diagnose in de gemeente Amsterdam wonen. 
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zijn er vier groepen met een hoger risico op het hebben van hiv: mannen die seks hebben met mannen 

(MSM), mensen met een migratiegeschiedenis, sekswerkers en mensen die drugs gebruiken. De nieuwe 

recent opgelopen infecties betreffen voor het merendeel MSM (inclusief MSM onder migranten); 
overige migranten met nieuwe diagnoses hebben veelal een langer bestaande infectie. Onder de 

sekswerkers en injecterende druggebruikers zijn er in Amsterdam al lange tijd nauwelijks nieuwe hiv-
infecties gevonden. Op dat punt heeft Amsterdam in het verleden dus al een zeer effectief beleid 

gevoerd. Dit beleid omvat laagdrempelig ”harm reduction”: programma’s waarin methadon wordt 
verstrekt en spuiten en naalden omgeruild kunnen worden door mensen die drugs injecteren. Voor 
sekswerkers voert de gemeente al actief beleid rond veilig werken, zodat sekswerkers hun gezondheid 
beter kunnen beschermen, bijvoorbeeld door het starten en financieren van de prostitutie en 

gezondheidscentrum, het P&G292. 

Uit de huidige cijfers blijkt dus dat Amsterdam al hard op weg is richting nul nieuwe hiv-infecties. Om dat 
laatste stuk naar de nul af te kunnen leggen, is er een aantal intensiveringen nodig. De hooiberg is 

veranderd in een aantal kleinere hooibergen, waardoor een meer gerichte aanpak noodzakelijk is. We 

zijn dus al goed op weg door de grote hooiberg te verkleinen te differentiëren naar verschillende 

groepen. Om tot nul nieuwe hiv-infecties in 2026 te komen, ligt de inzet van Amsterdam de komende 

jaren op meer testen, snellere behandeling bij een positieve test, inzetten van PrEP op een grote schaal, 
het bestrijden van stigma’s rond hiv, en het delen van onze ervaringen met andere steden en landen. 
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Speerpunten voor de komende 7 jaar 

Speerpunt 1: vergroten van de mogelijkheden tot testen, inclusief de 
mogelijkheid tot zelf testen en community based testen. 

Op dit moment weten dus ongeveer 300 mensen in Amsterdam niet dat ze hiv-positief zijn. Het is 

waarschijnlijk dat mensen die hun positieve hiv-status niet kennen, een deel van de nieuwe hiv-infecties 

in Amsterdam veroorzaken. De nadruk ligt hierbij op MSM en MSM met een migratieachtergrond. De 

kans op overdracht is het grootst in de acute fase van de infectie, dat wil zeggen in de eerste maanden 

na het oplopen van de infectie. Ook late diagnoses bij een deel van deze groep mensen zorgen ervoor 
dat de epidemie onderhouden wordt (hoewel deze groep een kleine bijdrage levert aan nieuwe 

infecties). Daarbij is een late diagnose ongunstig voor de eigen gezondheid. 

Deze combinatie maakt dat we in Amsterdam hard moeten werken aan het zo vroeg mogelijk opsporen 

van deze infecties. Dat betekent vooral: veel testen, met name bij degenen met een verhoogd risico op 

hiv. Hierbij moeten we ook op zoek naar de mogelijkheden voor zelf testen en ‘community based’ 
testen. Daarvoor moeten we de komende jaren nieuwe manieren van aanpak gaan ontwikkelen. Een 

goed voorbeeld hiervoor is te vinden in New York, waarmee we de komende tijd dan ook beter samen 

willen werken. New York werkt goed samen met de verschillende gemeenschappen in de stad (waar er 
veel van zijn) en heeft verschillende methodieken ontwikkeld om die gemeenschappen te bereiken. Daar 
kunnen we in Amsterdam nog beter in worden. Aangezien de resterende groep met een hiv-infectie 

divers is en uit kleinere populaties bestaat, heb je ook meer testen nodig om die kleinere groep te 
vinden. Minstens zo belangrijk is dat we op tijd mensen vinden die een grote kans hebben op een hiv-
infectie en dat we daar tijdig adequate preventie en PrEP inzetten om hiv-infecties te voorkomen. 

Daarom zet Amsterdam een aantal acties in: 

- Verbouwing centrum voor seksuele gezondheid (soa-polikliniek) GGD Amsterdam om via een 

andere manier van werken extra capaciteit te hebben om meer testen per jaar te kunnen doen. De 

capaciteit van de soa-polikliniek is eerder onderwerp van gesprek geweest in de gemeenteraad van 

Amsterdam, waarbij de raad zijn zorgen uit gesproken heeft over de capaciteit van de polikliniek. De 

soa-polikliniek is daarna op zoek gegaan naar voorbeelden in het buitenland en is geïnspireerd door 
de “Dean Street Clinic” in Londen). Op basis daarvan heeft de soa-polikliniek een nieuwe manier van 
werken ontwikkeld. Deze nieuwe manier van werken houdt in, dat de intake grotendeels digitaal 
door de cliënt zelf gedaan wordt, waardoor er meer uren verpleegkundige inzet vrij komen om te 

besteden aan de consulten zelf. Ten opzichte van 2017 betekent dat een verwachte stijging van 10% 

van het aantal consulten per jaar. Dit leidt ertoe dat we efficiënt en integraal kunnen testen, inclusief 
hiv. Daarmee kunnen er meerdere vliegen in één klap geslagen worden: hiv, hepatitis en overige soa 

kunnen gevonden worden én er kan effectieve preventie ingezet worden. 
- Stimuleren dat huisartsen ook vaker testen op hiv. De soa-polikliniek is in principe een voorziening 

die aanvullend is op huisartszorg. Huisartsen zijn de eerste lijn, en dus ook het eerste aanspreekpunt. 
Drempel bij het testen bij de huisarts is dat het eigen risico voor de zorgverzekering wordt 
aangesproken voor de kosten van de laboratoriumtesten. Vanwege de financiering van het Rijk 

worden er bij de soa-polikliniek geen kosten berekend voor het testen van cliënten die vallen onder 
de risicogroepen (overigens vallen daar jongeren tot 25 ook onder). Dat betekent dat personen die 
buiten deze groepen vallen, aangewezen zijn op hun huisarts voor het testen op hiv en soa. 

10 



 
 

                 
                  

        
                

                
                  

                
             

            
               

               
                
               

             
             

                
                
               

            
                 

        
                  

                 
               

                  
            

              
               

                 
            

             
              

                  
            

              
             

             
              
                

             
               

                 
                  

                 
              

             

Amsterdam wil samen met partners lobbyen om de basiszorg op het punt van hiv, hepatitis en soa’s 

te versterken en die niet ten koste te laten gaan van het eigen risico. Dat zal geen gemakkelijke 

lobby worden, maar zeker het proberen waard. 
- Daarnaast zijn er ook andere partners die informeel kunnen en willen testen op hiv-infecties. Ook 

deze partijen kunnen we helpen en gebruiken om zo snel mogelijk nieuwe hiv-infecties op te sporen. 
Het gaat er niet zozeer om wie er nu precies test, zolang we maar alle mogelijkheden benutten om 

de hiv-infecties zo snel mogelijk op te sporen. Hierbij kunnen ook ontwikkelingen op het gebied van 

internet/ e-health op de korte termijn een uitkomst gaan bieden. Deze ontwikkelingen volgt 
Amsterdam met partners om zo snel mogelijk te kunnen gaan benutten. 

- Stimuleren dat juist in die gebieden waar geografisch gezien de meeste hiv-infecties vastgesteld of 
verwacht worden, ook wel “target areas” genoemd, ook de meeste moeite gestoken wordt in het 
testen op hiv. Overigens zou dit gecombineerd moeten worden met testen op hepatitis B en C, 
omdat ook die infecties relatief veel voorkomen in deze gebieden. Ook zou testen op hiv 

gecombineerd kunnen worden met het testen op andere aandoeningen, zoals hoge bloeddruk en 

diabetes. Over het algemeen weten lager opgeleiden slechter de soa-polikliniek te vinden. Daarom 
worden er ook al spreekuren op locatie uitgevoerd in Zuidoost, West en Noord. De GGD onderzoekt 
of dit verder uitgebreid kan worden. Deze uitbreiding zal waar mogelijk gebeuren op basis van data 

in die gebieden. Ook zouden activiteiten in de wijk of andere geschikte locaties ingezet kunnen 

worden vanuit de soa-polikliniek. Er wordt regelmatig via bijscholingen bij huisartsen voorlichting 

gegeven over het testen op hiv en andere infectieziekten. In de target areas gaan we de huisartsen 

intensiever betrekken bij het testen van hiv. 
- Thuistests voor hiv zijn sterk in ontwikkeling en kunnen een welkome aanvulling zijn voor het zo veel 

mogelijk kunnen testen op hiv. Zeker voor groepen mensen waar nog een taboe heerst rond hiv, kan 

een thuistest een uitgelezen mogelijkheid zijn om in alle privacy een test te kunnen doen. 
Voorlichting is dan wel nodig om duidelijk te maken wat men moet doen bij een positieve test. Ook 

kunnen organisaties van mensen met een migratieachtergrond dan ondersteuning bieden bij deze 

zelftests. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van opgedane kennis bij een eerder experiment met 
hiv-zelftesten van de GGD Amsterdam. Minstens zo belangrijk is dat mensen weten wat ze moeten 

doen bij een negatieve test: hoe kan je jezelf zo goed mogelijk beschermen tegen hiv? Is PrEP 

hiervoor bijvoorbeeld een oplossing? Dit moet ook een belangrijk onderdeel worden. 
- Partneronderzoek is een nuttig instrument om bij een geconstateerde infectie meteen te 

onderzoeken of mensen in de directe kring ook een infectie opgelopen hebben. Zoals eerder 
vermeld is het vinden van een acute infectie belangrijk, omdat in die fase de kans op overdracht het 
grootst is. Amsterdam heeft daarvoor haar budget in 2019 structureel verhoogd. 

- Op dit moment geeft het Rijk geld voor de Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG-regeling). 
Hieruit worden personeelskosten en onderhoud van de soa-poli betaald, evenals het uitvoeren van 

soa-testen door het laboratorium en het behandelen van gevonden soa. Ook preventieve taken 

worden hiervan betaald, zoals voorlichting. Het is van groot belang dat deze diensten beschikbaar 
blijven. Het ministerie denkt na over de voortgang van de ASG-regeling als geheel. Het is nog 
onduidelijk of deze financiering in de huidige vorm wordt voortgezet, aangepast of verlaagd. 
Amsterdam zal deze ontwikkeling op de voet blijven volgen en waar nodig actie ondernemen. 

Zoals zichtbaar is in de figuur van de Stichting HIV Monitoring bovenaan bladzijde 8 bestaat bijna twee 

derde van de mensen die leven met hiv in Nederland uit mannen die seks hebben met mannen. Voor 
Amsterdam zijn dat ruim 4200 van de in totaal 6000 mensen met een hiv-infectie. Mannen die seks 

hebben met mannen zijn daarom automatisch een zeer belangrijke doelgroep voor het terugdringen van 

het aantal nieuwe hiv-infecties. Voor hen is al een aantal interventies ontwikkeld, waaronder 
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laagdrempelig testen, testen op locatie en recent ook het beschikbaar stellen van PrEP voor de groep 

mannen die seks hebben met mannen welke een hoog risico lopen op hiv. Bovendien heeft de 

gemeenteraad in 2017 ook middelen beschikbaar gesteld om medische begeleiding mogelijk te maken 
voor mannen die seks hebben met mannen die op een informele wijze (buiten de reguliere wegen) PrEP 

gebruiken. De belangrijkste actie voor mannen die seks hebben met mannen is het op grote schaal 
beschikbaar stellen van PrEP (zie ook actie twee). De groep MSM is zoals eerder aangegeven 

heterogeen: bij ongeveer een derde van de MSM wordt de infectie laat vastgesteld, wat betekent dat 
nog niet de hele populatie goed bediend wordt. Ook dat kan en moet in de toekomst nog beter. 

Daarnaast zien we een relatief groot aandeel van groepen mensen met een migratiegeschiedenis onder 
mensen die leven met hiv. De verdeling van de regio’s van herkomst van mensen met een hiv-infectie in 

Nederland ziet er ongeveer zo uit2: 

Zoals hierboven te zien is, heeft in totaal ongeveer 40% van de mensen met een hiv-infectie in 

Nederland een migratie achtergrond. Een deel hiervan maakt onderdeel uit van de groep mannen die 

seks hebben met mannen. Slechts een deel van alle mensen met een migratiegeschiedenis heeft al een 
hiv-infectie als ze in Nederland aankomen. Recent Europees onderzoek heeft aangetoond dat een deel, 
vooral homomannen met een migratiegeschiedenis, hiv oploopt na hun migratie ·. Daarom nemen we de 
volgende acties: 

- We gaan zo snel mogelijk nieuw aangekomen Amsterdammers met een migratiegeschiedenis 
voorlichten over seksuele gezondheid, en over de zorg die de GGD en huisartsen aan hen kunnen 

bieden. Ook willen we proberen een algemene check op gezondheid, inclusief hiv, maar ook 

bloeddruk, vaccinaties en andere onderdelen, aan te bieden. Op die manier kunnen migranten hun 

seksuele gezondheid waarborgen. Vaak is er in landen van herkomst weinig aandacht voor seksuele 

voorlichting, zeker niet in die landen waar mannen die seks hebben met mannen nog 

gecriminaliseerd worden. Het is zaak zo snel mogelijk voorlichting te geven, aangezien uit het 
eerder besproken onderzoek bleek, dat een hiv-infectie vaak in de eerste paar jaar na aankomst in 

2 Stichting HIV Monitoring, Monitoring Report 2019 
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Nederland opgelopen wordt. Hierbij moet extra aandacht gegeven worden aan LHBTI/MSM 

groepen. Bij aankomst in Nederland zullen veel mensen met een migratiegeschiedenis mogelijk 

geneigd zijn hun seksuele vrijheid ook te beleven. Dat is nóg een reden om snel die groepen mensen 
met een migratiegeschiedenis te benaderen en seksuele voorlichting gecombineerd met frequent 
testen en eventuele PrEP verstrekking te organiseren. Een goed voorbeeld van een interventie die al 
ontwikkeld is, zijn de sexy side bijeenkomsten, waarop Soa Aids Nederland in samenwerking met 
GGD Amsterdam en zelforganisaties bijeenkomsten organiseert waarbij LHBTI 
vluchtelingen/asielzoekers zich kunnen laten testen op hiv en andere soa en ook HBV vaccinatie 

krijgen. 
- Samenwerking met organisaties voor mensen met een migratiegeschiedenis, met name uit landen 

waar hiv relatief vaak voorkomt, in Amsterdam te verbeteren, zodat nieuw aangekomenen ook 

vanuit die gemeenschap voorlichting krijgen over hun seksuele gezondheid. Soms leven er binnen 

bepaalde groepen van mensen met een migratiegeschiedenis nog opvattingen over hiv, die niet 
bijdragen aan seksuele gezondheid en goede zorg rondom hiv. Daarover meer bij actie 5. 

- Ongedocumenteerden vormen een groep waar aparte aandacht voor nodig is. Testen is ook voor 
hen mogelijk (in ieder geval bij de soa-polikliniek en voorzieningen zoals de Kruispost), maar ook 

daar is goede voorlichting nodig om de ongedocumenteerden erop te wijzen, dat ze dit anoniem 

kunnen doen. Daarnaast is er aandacht nodig voor een goede doorverwijzing en begeleiding naar 
zorg in geval van een hiv-infectie. 

- Voor transpersonen is mogelijk het risico op hiv ook hoger dan gemiddeld. Transpersonen komen in 

aanmerking voor PrEP, maar worden nu onvoldoende bereikt. De komende tijd brengen we in kaart 
welke acties nog meer kunnen werken voor deze doelgroep. Hiervoor kijken we ook naar onze 
partners in het buitenland. 
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Speerpunt 2: grootschalige implementatie van het gebruik van PrEP 

Amsterdam werkt al een aantal jaar aan de implementatie van PrEP. PrEP is een middel dat voorkómt 
dat je hiv krijgt, ook als je seks zonder condoom hebt. Hiermee kan verspreiding van hiv worden 

tegengegaan. PrEP is naast de al bestaande interventies, een zeer effectieve methode om nieuwe hiv-
infecties te voorkomen. Dat laat onverlet dat het altijd belangrijk is om een condoom bij seks met 
wisselende partners te gebruiken. De belangrijkste doelgroep voor PrEP zijn MSM en 

transgenderpersonen die geen hiv hebben maar wel een verhoogd risico lopen op een hiv-infectie. Dit 
zijn, volgende de nationale professionele PrEP richtlijn mensen die óf onbeschermde anale seks gehad 

hebben in de afgelopen zes maanden, óf een rectale soa of syfilis diagnose gehad hebben, óf de 

afgelopen zes maanden een PEP kuur gehad hebben (kuur van een maand met hiv-remmende 

medicijnen om het oplopen van een hiv infectie ná onbeschermde anale seks te voorkomen). 
Amsterdam is voor een grootschalige implementatie van PrEP, omdat uit Nederlands en buitenlands 

onderzoek is gebleken, dat het gebruik van PrEP effectief is in het voorkómen van een hiv-infectie, en 

bovendien acceptabel en veilig is. Grootschalig in Amsterdam betekent PrEP beschikbaar stellen voor 
ongeveer 7800 mannen en transpersonen met een indicatie voor PrEP, gebaseerd op wetenschappelijk 

onderzoek.3 Daarnaast zal er ook nog een groep mannen zijn die PrEP willen gebruiken, ondanks dat 
daar geen indicatie voor is vanwege de extra bescherming die PrEP biedt. 

We zijn één van de eerste steden in Europa die met PrEP-uitrol is gestart in de vorm van een 

demonstratieproject of pilot, mede op basis van ervaringen uit San Francisco, één van de steden 

waarmee Amsterdam op het terrein van hiv samenwerkt. Naast deze eerste Amsterdam PrEP 

implementatiestudie, gefinancierd door publieke onderzoeksgelden (ZonMW) en het H-TEAM met 
recent cofinanciering van Gilead Sciences, die ook de PrEP medicatie ter beschikking heeft gesteld, 
heeft de Amsterdamse gemeenteraad het ook mogelijk gemaakt om gebruikers van PrEP die zelf hun 

PrEP medicatie regelden vanaf 2017 medisch te begeleiden bij dit gebruik. 

Door het aanbieden van PrEP is er een reële kans dat mensen die voorheen niet bereikt werden nu wel in 

zorg komen en een hiv- en soa-test aangeboden krijgen. Daardoor worden ook personen bereikt die zich 

niet bewust zijn van hun positieve hiv-status. Bij de intake van PrEP wordt immers de hiv-status bepaald. 
Door het identificeren en in zorg krijgen van deze mensen wordt verdere overdracht van hiv voorkómen, 
en daarmee een bijdrage geleverd aan het stoppen van de hiv-epidemie. Ook daarom omarmt 
Amsterdam PrEP. Gebruikers van PrEP worden op dit moment elke drie maanden gecontroleerd op 

eventuele gezondheidseffecten van het gebruik van PrEP, gecombineerd met tests voor soa’s en hiv. 
Hiermee komt een groep die verhoogd risico op hiv heeft ook beter in beeld en kunnen ook andere 

infecties als hepatitis B en C en bacteriële soa vroegtijdig opgespoord en behandeld worden. 

Het ministerie van VWS heeft de Gezondheidsraad op 11 oktober 2016 om een advies gevraagd omtrent 
PrEP. De gezondheidsraad heeft dit advies op 27 maart 2018 gegeven. In dat advies heeft de 

gezondheidsraad aangegeven dat PrEP een belangrijk instrument is om toekomstige hiv-infecties te 

voorkomen en bovendien kosteneffectief is. Vervolgens heeft de minister op 10 juli 2018 besloten, dat 
PrEP binnen een pilot setting voor een periode van vijf jaar wordt verstrekt aan de hoog-risicogroep 
mannen die seks hebben met mannen en transgender personen met een verhoogd risico op hiv. Het 
aantal deelnemers is gemaximeerd op 6500. Op basis van schattingen van het RIVM zullen ongeveer 250 

3 Coyer L, van Bilsen W, Bil J, Davidovich U, Hoornenborg E, Prins M, et al. Pre-exposure prophylaxis 
among men who have sex with men in the Amsterdam Cohort Studies: Use, eligibility, and intention 
to use. PLoS One 2018; 13(10):e0205663. 
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nieuwe hiv-infecties per jaar worden voorkomen als er 6500 mannen in Nederland hiervan gebruik gaan 

maken. Voor gebruikers geldt een eigen bijdrage van 7,50 euro per maand. Ook wordt aan hen gevraagd 

deel te nemen aan de driemaandelijkse medische begeleiding. Na drie jaar vindt er een tussenevaluatie 
plaats en na vijf jaar wordt geëvalueerd wat het effect van PrEP in Nederland is.4 Dit landelijke 

programma is in augustus 2019 gestart. 

Van deze in totaal 6500 plekken zijn ongeveer 2200 plekken beschikbaar bij de soa-polikliniek in 

Amsterdam. Uit een voorzichtige schatting gemaakt door GGD Amsterdam hebben echter minimaal 
4000 mannen, van de geschatte 7800 met een indicatie, behoefte aan PrEP. Een deel van deze mannen 
zal al via de huisarts gebruik maken van PrEP. Het vermoeden is echter dat het aan de soa-polikliniek 

toegekende aantal van 2200 plekken voor de Amsterdam te weinig is. Amsterdam zet daarom de 
volgende stappen: 

 De GGD includeert sinds 15 september 2019 zo veel mogelijk mannen met een indicatie voor 
PrEP in de nationale PrEP pilot. Dat kan vanwege de omvang van de groep niet allemaal 
tegelijk. Hiervoor heeft de GGD maar net aan voldoende middelen beschikbaar uit landelijke 

financiering. Bij een gebrek aan financiering zal Amsterdam bij het Rijk voor ruimere middelen 

pleiten. 
 De GGD is niet de enige plek waar mannen een PrEP-behandeling kunnen krijgen. Ook 

huisartsen zijn hierin een belangrijke partner, zeker als het gaat om de minder kwetsbaren, want 
aan PrEP via de huisarts zijn kosten verbonden voor PrEP en laboratorium testen. GGD 

Amsterdam heeft een actieve rol gespeeld in het verzorgen van onderwijs over PrEP en soa aan 

huisartsen, en zal dat in de toekomst ook blijven den. Voor mannen die PrEP via de huisarts 

verkrijgen is het financiële voordeel minder belangrijk. Overigens geldt dat in Amsterdam dat 
veel huisartsen meewerken aan het verstrekken van PrEP en dit als basiszorg beschouwen. Dit 
ondanks het feit dat de landelijke koepelorganisatie LHV dit nadrukkelijk niet als basiszorg ziet 
en er in den lande ook weerstand is tegen deze uitbreiding van taken van huisartsen die zich 

vaak al overbelast voelen. Niettemin zijn huisartsen een belangrijke speler bij PrEP, omdat zij 
MSM die hiervoor kwalificeren maar niet van PrEP op de hoogte zijn (bv patiënt met syfilis) 
hierop kunnen wijzen en desgewenst PrEP voorschrijven of verwijzen. Het in preventiezorg 

krijgen van de groep die niet op de hoogte is van PrEP is immers een belangrijke uitdaging in de 

toekomst. De goed geïnformeerde MSM weten de route vaak wel te vinden. De Amsterdamse 
huisartsen hebben met de zorgverzekeraars ook budget geregeld om deze PrEP verstrekking zo 

goed mogelijk te laten verlopen. 
 Amsterdam zal bij VWS pleiten voor verruiming van het aantal plekken voor Amsterdam ruim 

voor het moment dat de GGD nee moet gaan verkopen aan nieuwe belangstellenden voor PrEP-
verstrekking die aan de criteria van PrEP-verstrekking voldoen 

 Amsterdam zal ongeacht de uitkomst van de landelijk aangekondigde tussenevaluatie en 
eindevaluatie een warm voorstander blijven van het gebruik van PrEP als aanvullend biomedisch 

instrument om de hiv-epidemie in Amsterdam een halt toe te roepen. Zoals gemeld helpt de 

PrEP-zorg ook bij het opsporen van andere soa’s en virale hepatitis bij een groep mensen die op 

basis van hun seksueel gedrag een verhoogd risico lopen, waarmee verspreiding van die 

’infecties ook terug gedrongen kan worden. 

4 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/07/10/preventieve-hiv-remmers-prep-worden-verstrekt-
voor-een-periode-van-vijf-jaar 
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 De GGD gaat extra inzetten op het informeren en in zorg krijgen van jonge MSM, MSM met een 

migratie achtergrond, en transgender personen met risicofactoren voor een hiv-infectie. 
 PrEP is uiteraard niet de enige actie voor de groep mannen die seks hebben met mannen. Zoals 

al eerder aangegeven, blijft aandacht voor diverse onderwerpen belangrijk, waaronder testen, 
motverende gespreksvoering om condoomgebruik te stimuleren, aandacht voor chemsex (het 
gebruik van drugs rondom seksueel contact), informatie over wat het betekent om een hiv-
infectie te hebben en hoe je jezelf en anderen kunt beschermen door in behandeling te zijn (n=n, 
niet meetbaar = niet overdraagbaar, zie ook speerpunt 4). 
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Speerpunt 3: Snel behandeling starten bij iedereen met een positieve hiv-
diagnose 

Op het moment dat er een hiv-diagnose gesteld wordt, wil je dat de behandeling zo snel mogelijk 

begint. Dat is in principe nu goed geregeld voor Nederlanders, mensen van buiten Europa en voor 
ongedocumenteerden op basis van het rapport Klazinga5. Op die manier wordt de eigen gezondheid 

bevorderd en wordt de mogelijke verspreiding van hiv naar anderen tegen gegaan. Amsterdam wil de 
volgende acties voor snelle start van behandeling bij diagnose van een hiv-infectie bewerkstelligen: 

- Eventuele drempels om de aansluiting tussen preventie en behandeling van de infectie naadloos 

te laten verlopen, verlagen dan wel verwijderen. Dit zal altijd in samenspraak met de zorgsector 
gebeuren. Nog te onderzoeken is de vraag of bij een vaststelling van hiv-infectie op de soa-
polikliniek niet meteen daar al begonnen moet worden met een eerste behandeling om 
vervolgens de behandeling voort te zetten bij een hiv-behandelcentrum. 

- Voorzetten van initiatieven om meer mensen in de acute fase van hiv-infectie p te sporen. 
Vanuit het H-TEAM is er reeds een aanpak ontwikkeld om hiv in de acute fase beter op te 

kunnen sporen. Hiervoor is een website ontwikkeld, www.hebikhiv.nl , en wordt er via een 

online tool geadviseerd of iemand getest moet worden op een acute hiv-infectie. 
- Stimuleren dat de behandeling van hiv in een breder kader wordt aangepakt. Behandeling van 

de hiv-infectie is niet alleen afhankelijk van toegang tot medicatie. Er kunnen veel meer 
kwesties spelen, zoals armoede, psychosociale problematiek, huisvesting. Belangrijk is in dit 
soort gevallen om contact tussen hiv-behandelaar en betrokken andere instanties goed tot 
stand te brengen. 

- Met hiv-behandelaren in overleg treden of daar nog verbeteringen mogelijk zijn waarvoor 
Amsterdam zich sterk kan maken bij partners in de zorg. 

Helaas geldt de goede aansluiting van behandeling na diagnose pas sinds kort voor een andere 

categorie: (Oost-)Europeanen. De eerste ervaringen worden nu opgedaan met een klein aantal 
geïnfecteerde Oost-Europeanen om de hiv zorg geregeld te krijgen. Signalen uit het veld zijn, dat dit tot 
nu toe nog een aardige administratieve last oplevert. Amsterdam zal vinger aan de pols houden of deze 
zorg nu ook goed van de grond komt en indien nodig bij betrokken partijen lobbyen voor een efficiënter 
proces rond de administratie bij deze zorgverlening. Ook voor de groep hiv-positieve sekswerkers, 
vooral uit Midden- en Zuid-Amerika die hier met geldig toeristenvisum werken moet onderzocht worden 

hoe zo goed mogelijke hiv-zorg geleverd kan worden. 

Als bij iemand de behandeling start, is therapietrouw belangrijk. Informele zorg, bijvoorbeeld in de vorm 
van een buddy systeem, kan belangrijk zijn om de therapietrouw te verbeteren. In de afgelopen jaren 

hebben diverse organisaties hier buddyprojecten voor opgezet. Ook in de toekomst zullen dit soort 
projecten voor therapietrouw nodig zijn. Amsterdam rekent hierbij op haar partners, zoals ook de 

partners een beroep kunnen doen op Amsterdam. 

5 Rapport van de commissie Medische zorg voor (dreigend) uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale 
vreemdelingen 
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Speerpunt 4: bestrijden van stigma rond hiv 

Bij verschillende acties is al gesproken over de noodzaak om onder risicogroepen een sluitende aanpak 

rond testen en hiv zorg te krijgen. Een grote barrière hierbij is stigma. Dat kan gaan om stigma rond het 
testen op hiv tot discriminatie van mensen die leven met hiv, stigma over het leven met hiv zelf, stigma’s 

die rond hiv binnen een bepaalde gemeenschap leven en stigma onder professionals (in de zorg). 

We zullen juist bij die groepen, waar het risico op een infectie hoog is, meer moeten doen om stigma 

rond seksuele gezondheid en het testen op hiv tegen te gaan. Testen op hiv moet voor iedereen een veel 
normaler onderdeel worden van seksuele gezondheid. Amsterdam treedt in overleg met betrokken 

partners in het veld om te onderzoeken hoe de stad kan bijdragen aan het bestrijden van stigma rondom 

hiv. 

Leven met hiv is ook een belangrijk onderdeel waar stigma voluit bestreden moeten worden. De 

beeldvorming van mensen die een hiv-infectie hebben, moet bijgesteld worden op basis van de 

behandeling van de infectie, die al lang sterk verbeterd is. Recent is overtuigend aangetoond dat bij een 

goed behandelde hiv-infectie de kans op overdracht van het virus naar anderen niet meer aanwezig is. 
Daarom is het ook zo belangrijk om de mensen die een infectie hebben zo snel mogelijk in beeld te 
hebben en te behandelen, omdat dat behandelen voor de persoon zelf gezondheidswinst oplevert en 

secundair het risico van het verspreiden van het virus tegengaat. 

Wereldwijd is voor het informeren over geen overdracht van de infectie bij een onderdrukt virus de U=U 

campagne opgezet: “Undetectable is Untransmittable”. In Nederland is deze boodschap in een gerichte 

campagne n=n genoemd is, uitgedragen: niet meetbaar is niet overdraagbaar. De boodschap “niet 
meetbaar = niet overdraagbaar” kan bijdragen aan minder stigma en het (vaker) laten testen op hiv: je 

kunt goed leven met een hiv-infectie en je voorkomt dat je het virus doorgeeft aan anderen. Deze 

campagne wordt uitgevoerd door de Hiv Vereniging. Het is niet bekend of deze campagne het bredere 

publiek heeft bereikt. De Hiv Vereniging heeft ook aangegeven, dat dit beter en structureler opgepakt 
zou kunnen worden. Amsterdam zal in de toekomst bekijken hoe dit initiatief onder de aandacht 
gebracht kan worden bij landelijke partijen, zodat de Hiv Vereniging deze campagne volwaardig uit kan 
voeren. 

Net als verschillende belangenorganisaties bespeurt Amsterdam een trend van minder tolerantie 

rondom seksualiteit ten opzichte van afwijkingen van de norm van heteroseksualiteit. Via de 

regenboogagenda besteedt Amsterdam hier ruim aandacht aan. Vanuit het hiv-beleid zullen we zo veel 
mogelijk op deze agenda aansluiten, om stigma ook via dat kanaal tegen te kunnen gaan. 

Bij stigma zijn nog geen concrete actiepunten opgenomen. Wat betreft stigma rond bijvoorbeeld 

homoseksualiteit in het algemeen heeft Amsterdam haar beleid al geformuleerd in de 

regenboogagenda. Of nieuwe of andere voorlichting of een andere aanpak nodig zijn voor het specifiek 

tegengaan van stigma rond hiv, zoals met de n=n campagne, gaan we de komende tijd bekijken. 
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Speerpunt 5: delen van de Amsterdamse ervaringen met de rest van Nederland 
en wereld en leren van andere koplopers 

Amsterdam is een verantwoordelijke en inclusieve hoofdstad. Bovendien is het één van de koplopers als 

het de bestrijding van de hiv epidemie betreft. Dat heeft UNAIDS ook in een publicatie erkend, waarin 

Amsterdam als voorbeeld opgenomen staat. Om die reden voelt Amsterdam het als een plicht om haar 
kennis te delen met andere steden binnen Nederland en binnen en buiten Europa. Bovendien kan 

Amsterdam ook leren van andere steden die voorop lopen bij de bestrijding van de hiv epidemie. Neem 
als voorbeeld PrEP: Amsterdam heeft in haar aanpak beschreven bij actie 2 geleerd en geprofiteerd van 

de ervaringen van San Francisco en daardoor Europees gezien voor kunnen sorteren op het gebruik van 

PrEP. 

Amsterdam heeft op 1 december 2014 het “Fast Track Cities” convenant ondertekend in Parijs en is 

daarmee 1 van de 26 eerste steden die dit gedaan hebben. Het “Fast track cities initiative” houdt in, dat 
de zogenoemde Paris declaration, gebaseerd op de nieuwe UNAIDS doelen “ 90-90-90” uit 2014 
ondertekend is en steden ernaar streven deze doelen gehaald te hebben in 2020. Het gaat hier om 

 90 procent van de mensen met hiv kent hun hiv-status 

 90 procent van hen die hun status kent, wordt behandeld 

 90 procent van hen die behandeld wordt, heeft een onmeetbare virale load (virus is niet terug te 
vinden in het bloed en daarmee niet meer overdraagbaar) 

Amsterdam heeft de 90-90-90 gehaald in 2017 en streeft nu naar 0 nieuwe hiv-infecties en 99-99-99 in 

2026 

Op dit moment wordt het Fast Track Cities convenant herschreven om daar niet alleen hiv, maar ook 

hepatitis B, C en tuberculose onder te laten vallen. Dit sluit aan bij het actieplan hepatitis B en C 

preventie en zorg in Amsterdam, gecoördineerd door de GGD. Dit plan heeft als doel het bevorderen van 

het bewustzijn, preventie, opsporing en toegang tot zorg en behandeling, en bevorderen van 

gezondheid van Amsterdammers met een hepatitis B of C-infectie. 

Amsterdam onderneemt de volgende acties om haar ervaringen internationaal te delen en daar waar 
nodig ook op te halen: 

- Amsterdam zal daar waar mogelijk en relevant voordrachten en/of artikelen indienen voor 
wetenschappelijke congressen om de kennis opgedaan in Amsterdam te delen. 

- Amsterdam organiseert samen met Soa Aids Nederland in 2021 het internationale STI & HIV 2021 

World Congress, het belangrijkste congres op het gebied van Soa’s wereldwijd, daarmee invulling 

gevend aan haar positie in de wereld. Vanwege COVID-19 wordt het een virtuele versie dit keer. 
- GGD Amsterdam vertegenwoordigt met partners Amsterdam in de activiteiten rondom het Fast 

Track Cities convenant, inclusief het bijwonen van regionale (Europese) workshops en neemt binnen 
het convenant waar mogelijk initiatief om ook van andere koplopers te leren 

- Amsterdam verwelkomt andere steden die bij ons kennis willen ophalen, en zal zorgen dat haar 
eigen kennis op een hoog niveau blijft door met andere koploper steden, waaronder London, San 

Francisco, Parijs en New York, ervaringen uit te wisselen 

- Amsterdam deelt haar kennis en ervaring met internationale organisaties zoals de wereld 
gezondheidsorganisatie (WHO) en het (European) Centers for Disease Prevention and Control (CDC) 
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Amsterdam maakt zich grote zorgen om de ontwikkelingen in Centraal en Oost-Europa als het gaat om 

het terugdringen van het aantal hiv-infecties. Waar in West-Europa de trend dalend is, zien we in Oost-
Europa een stijgende trend. Dit heeft niet of nauwelijks te maken met de beschikbaarheid van 
medicatie, maar wel met de (toename van) de opvattingen in Oost-Europa rond rechten voor de lgbtqi+ 

populatie. Een onderzoek van de Europese Unie heeft dat onlangs nog aangetoond6: 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIA 
L/search/discrimination/surveyKy/2251 

6 
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Onze partners 

Amsterdam probeert door samenwerking en acties het aantal nieuwe hiv-infecties naar nul te brengen. 
In 2015 hebben diverse partijen in Amsterdam en daarbuiten hun innovatieve activiteiten om hiv te 

bestrijden gebundeld in het H-TEAM (Hiv-Transmissie Eliminatie Amsterdam). In het H-TEAM zitten 

onder andere de volgende partners: Amsterdam Universitaire Medische Centra, Soa Aids Nederland, 
GGD Amsterdam (en dus de gemeente), Hiv Vereniging, AIGHD (Amsterdam Institute for Global Health 
and Development) en Stichting HIV Monitoring. Ook is er nog een aantal andere hiv-behandelcentra 

aangesloten, waaronder Erasmus MC, Radboudumc en LUMC, en zijn de Amsterdamse huisartsen 

vertegenwoordigd. Het H-TEAM wordt onder andere financieel ondersteund door een aantal 
farmaceuten, het Aidsfonds en MAC aids fund. Ook Amsterdam Dinner Foundation en Zilveren Kruis 

dragen bij. Het H-TEAM probeert door middel van gecombineerd onderzoek en testen van nieuwe 

interventies op kleinere schaal, effectief gebleken interventie verder uit te rollen en zo nieuwe stappen 
mogelijk te maken in het tegengaan van nieuwe hiv-infecties. 

Ook het Rijk, waaronder RIVM, en de zorgverzekeraars zijn belangrijke partners. Het Rijk beheert het 
zorgsysteem (zie bijvoorbeeld de landelijke PrEP pilot) en buitenlandse contacten op interstatelijk 

niveau om de kennisdeling vanuit Amsterdam mede mogelijk te maken, onder andere vanuit diverse 

ambassades. Uiteraard zijn ook de Amsterdamse huisartsorganisaties LHV en ELAA partners die dit 
project steunen en bijdragen leveren. 

Tenslotte zijn er onze wetenschappelijke partners uit binnen- en buitenland, belangenorganisaties en 

steden in het buitenland die ons dagelijks kunnen inspireren onze doelstelling van nul nieuwe hiv-
infecties in 2026 te kunnen gaan realiseren. Amsterdam heeft nog een weg te gaan, maar we staan er 
zeker niet alleen voor. 
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	Samenvatting 
	Samenvatting 
	Het aantal Amsterdammers dat, anno 2020, een hiv-infectie heeft is ongeveer 6000. Jaarlijks komen daar circa 150 Amsterdammers bij. Hoewel hiv tegenwoordig een chronische ziekte is die goed is te behandelen, is er wel een effect op de gezondheid. Bovendien is de ziekte niet te genezen. Daarbij is hiv overdraagbaar naar andere personen, waardoor er implicaties zijn voor de publieke gezondheid. Daarom vindt Amsterdam het van groot belang dat nieuwe hiv-infecties zo veel mogelijk voorkomen worden. Niet voor ni
	Amsterdam werkt al sinds begin jaren 80 van de vorige eeuw aan het bestrijden van de hiv/aidsepidemie. Dat heeft ze met alle betrokken partners in en buiten de stad de afgelopen 35 jaar succesvol gedaan. Sterker nog, Nederland, en Amsterdam voorop, heeft een zeer vooraanstaande positie en succesvol beleid. Maar we zijn er nog niet. Om met het Aidsfonds te spreken: “Aids is not over”, ook niet in Amsterdam. Dat is een haalbare, concrete ambitie. In 2013 startte het ‘H-TEAM’ (HIV Transmission Elimination Amst
	-

	Amsterdam wil met haar partners doorgaan op de ingeslagen weg. Door alle inspanningen kunnen we nu een stip op de horizon definiëren: naar nul nieuwe hiv-infecties in Amsterdam in 2026. Dit is een ambitieus doel, maar Amsterdam wil het voortouw nemen om deze epidemie definitief een halt toe te roepen in Nederland, te beginnen in Amsterdam. Dit willen we om de volgende redenen: 
	 omdat we willen dat mensen een gezond, prettig en vrij leven kunnen leiden.  omdat het gaat om een ziekte met een grote impact op de publieke gezondheid vanwege 
	transmissiekans. 
	 Omdat met name in kwetsbare groepen mensen geïnfecteerd worden, vaak door niet-medische factoren als stigma, taboe en onderdrukking of gebrek aan toegang tot zorg.  omdat Amsterdam als stad van vrijheid en openheid om jezelf te zijn een extra verantwoordelijkheid heeft en neemt daar waar anderen (wereldwijd) dat laten liggen of juist bemoeilijken. 
	 omdat we veel kennis en ervaring hebben, onderzoek kunnen doen en dus de verantwoordelijkheid hebben dat te benutten. 
	Voor de komende jaren geldt, dat we op zoek moeten naar relatief kleine en gedifferentieerde doelgroepen waar het risico op een hiv-infectie nog hoog is. De groep van 150 nieuwe infecties bestaat voornamelijk uit mannen die seks hebben met mannen (msm) met hoog risicogedrag bij seksuele handelingen, msm met een migrantenachtergrond en transpersonen. Dat zijn drie gedifferentieerde groepen waar een gerichte aanpak voor nodig is. Er worden op dit moment nog te veel relatief late diagnoses gesteld, waardoor er
	Voor de komende jaren geldt, dat we op zoek moeten naar relatief kleine en gedifferentieerde doelgroepen waar het risico op een hiv-infectie nog hoog is. De groep van 150 nieuwe infecties bestaat voornamelijk uit mannen die seks hebben met mannen (msm) met hoog risicogedrag bij seksuele handelingen, msm met een migrantenachtergrond en transpersonen. Dat zijn drie gedifferentieerde groepen waar een gerichte aanpak voor nodig is. Er worden op dit moment nog te veel relatief late diagnoses gesteld, waardoor er
	vermoedelijk nog zo’n 300 geïnfecteerde mensen rond die nog niet weten dat ze hiv-positief zijn en de infectie dus nog niet gevonden is. Die mensen willen wij snel vinden. Daarom gaan we: 

	1) de huidige acties van alle betrokken partijen beter bundelen en waar nodig op zoek naar vernieuwing om de aanpak te verfijnen, 
	2) lobbyen om de laatste barrières om naar nul nieuwe hiv infecties in Amsterdam te komen te benoemen en op te ruimen én 
	3) de diverse stigma’s rondom hiv nog duidelijker te lijf. 
	In deze fase van de lokale epidemie betekent dat altijd dat er maximale creativiteit nodig is om het huidige systeem waar nodig te verfijnen, zodat er snelle, kleine aanpassingen gedaan kunnen worden die nodig zijn om die kleine en gedifferentieerde groepen te identificeren en te helpen. Voor dit ultieme resultaat van nul nieuwe infecties. Voor de komende jaren hebben we de volgende vijf speerpunten: 
	 
	 
	 
	Vergroten van de mogelijkheden tot testen, inclusief de mogelijkheid tot zelf testen en communitybased testen. 
	-


	 
	 
	Grootschalig mogelijk maken van het gebruik van pre-expositieprofylaxe (PrEP), een pil die voorkomt dat je hiv krijgt. 

	 
	 
	Snel behandeling starten bij iedereen met een hiv-diagnose. 

	 
	 
	Bestrijden van stigma’s rond hiv. 

	 
	 
	Delen van de Amsterdamse ervaringen met de rest van Nederland en wereld en leren van andere koplopers. 


	We doen dit als gemeente niet alleen. Het H-TEAM heeft hier de afgelopen jaren al een belangrijke rol in gespeeld. Het beleid rondom hiv-bestrijding is onder andere met input van dit H-TEAM tot stand gekomen. Ook de komende jaren hebben we onze burgers, organisaties, huisartsen, ziekenhuizen, doelgroeporganisaties, zorgverzekeraars, ministeries (naast het kerndepartement VWS), RIVM, belangenorganisaties en vele andere betrokken partners hard nodig. De stad roept hen hierbij dan ook op om gezamenlijk op te t

	Geschiedenis van hiv in Amsterdam 
	Geschiedenis van hiv in Amsterdam 
	Eind 1981 werd de eerste patiënt in Amsterdam met aids opgenomen in een Amsterdams ziekenhuis, een man die seks had met mannen. Niemand had op dat moment een idee wat er aan de hand was met de patiënt. Begin 1982 kon Jan van Wijngaarden alsnog de diagnose stellen, Hij was op dat moment coassistent en is later ook belangrijk geweest in de bestrijding van aids. In 1982 werd ook duidelijk dat het niet alleen ging om mannen die seks hadden met mannen, maar ook om personen die drugs injecteerden en mensen die ge
	-

	In de jaren 80 waren er nog geen effectieve hiv-remmers beschikbaar, waardoor een infectie met hiv zich binnen enkele jaren ontwikkelde tot aids, een dodelijke ziekte. De jaren 80 en begin jaren 90 waren in dat opzicht een donkere tijd met veel leed, weinig hoop en weinig mogelijkheden om te handelen. We hebben vele Amsterdammers verloren aan deze ziekte. Bovendien heeft het geleid tot een diepgeworteld stigma rond hiv, wat leidde – naast de pijn van het verliezen van een dierbare – tot extra pijn onder men
	Amsterdam is vroegtijdig in actie gekomen, met een grote betrokkenheid vanuit de politiek. Al begin 1983 stelde de gemeenteraad de eerste raadsvragen over het dan nog onbekende virus om het college te vragen actie te ondernemen. De epidemie heeft in Amsterdam hard toegeslagen vanwege de relatief grote populatie binnen de gemeentegrenzen van mannen die seks hebben met mannen. Niet alleen mannen die seks hebben met mannen werden getroffen: ook sekswerkers, migranten uit gebieden waar hiv hardnekkig heerst en 
	1. 
	1. 
	1. 
	Er is geen sprake van strafbaarheid van homoseksualiteit, waardoor hier open gepraat kon en kan worden over seksualiteit en seksueel overdraagbare ziekten. Daarmee kon er ook voorlichting worden geven om het seksuele gedrag aan te passen om nieuwe infecties tegen te gaan (bijvoorbeeld toegenomen condoomgebruik). 

	2. 
	2. 
	Gebruik van drugs is niet strafbaar, waardoor we in Amsterdam gestart zijn met het omwisselen van naalden (om op die manier overdracht van het virus via een vuile naald tegen te gaan), het inrichten van gebruikersruimten en waardoor drugsgebruikers niet de illegaliteit in hoefden om drugs te kunnen gebruiken. 


	Op het moment van het verschijnen van deze nota is hiv in Nederland geen doodvonnis meer, maar er is ook nog geen genezing. Er zijn nog steeds mensen die een hiv-infectie oplopen. In 2018 werd in Amsterdam bij 150 mensen deze diagnose gesteld. Om nieuwe hiv-infecties definitief uit Amsterdam te verbannen, moeten we een ambitieus doel stellen en dat ook gaan halen. 
	We hebben niet alleen gewerkt aan actieve opsporing, voorlichting en andere gerichte acties. Ook is er al in 1984 een studie opgezet om de ontwikkeling van hiv in Amsterdam te volgen: de Amsterdam Cohort Studies on HIV. Frank Miedema, Joep Lange, Sven Danner en Roel Coutinho, ieder vanuit een andere expertise, hebben deze Amsterdam cohortstudie opgezet. De deelnemers (homomannen en mensen die drugs gebruikten) werden op de GGD gezien. Homomannen participeren nog steeds in wat nu wereldwijd één van de langst
	We hebben niet alleen gewerkt aan actieve opsporing, voorlichting en andere gerichte acties. Ook is er al in 1984 een studie opgezet om de ontwikkeling van hiv in Amsterdam te volgen: de Amsterdam Cohort Studies on HIV. Frank Miedema, Joep Lange, Sven Danner en Roel Coutinho, ieder vanuit een andere expertise, hebben deze Amsterdam cohortstudie opgezet. De deelnemers (homomannen en mensen die drugs gebruikten) werden op de GGD gezien. Homomannen participeren nog steeds in wat nu wereldwijd één van de langst
	alleen geprobeerd heeft mensen voor te lichten, maar ook onderzoek altijd als belangrijke pijler gehad heeft om zo snel mogelijk in te kunnen springen op veranderingen in de praktijk. De laatste 5 jaar heeft het H-TEAM een belangrijke rol gespeeld bij het versterken en vernieuwen van de aanpak rond hiv in de stad met als resultaat een betere samenwerking tussen alle betrokken partijen. Het borgen van de door hen ontwikkelde innovaties die bewezen effectief waren, zal een onderdeel van de strategie van de ko


	Hiv-bestrijding in Amsterdam anno 2019 
	Hiv-bestrijding in Amsterdam anno 2019 
	Amsterdam heeft al veel bereikt in de strijd tegen nieuwe hiv-infecties. Dit blijven we de komende jaren doen. Door alle inspanningen en reeds behaalde successen, zetten we nu een stip op de horizon: Amsterdam gaat naar nul nieuwe hiv infecties in Amsterdam in 2026. Dit is een ambitieus doel, maar Amsterdam wil het voortouw nemen om deze epidemie definitief een halt toe te roepen in Amsterdam: 
	 omdat we willen dat mensen een gezond, prettig en vrij leven kunnen leiden.  omdat het gaat om een gevaarlijke ziekte met een grote impact op de publieke gezondheid vanwege het besmettingsgevaar. 
	 Omdat met name kwetsbare groepen slachtoffer worden doordat ze vaak door niet-medische factoren als stigma, taboe en onderdrukking of gebrek aan toegang.  omdat Amsterdam als stad van vrijheid en openheid om jezelf te zijn een extra verantwoordelijkheid heeft en neemt daar waar anderen (wereldwijd) dat laten liggen of juist bemoeilijken. 
	 omdat we veel kennis en ervaring hebben, onderzoek kunnen doen en dus de verantwoordelijkheid hebben dat te benutten 
	Op dit moment staat de bestrijding van de hiv-epidemie in Amsterdam er goed voor. Dit zijn de laatste cijfers van de Stichting HIV Monitoring: 
	Figure
	Uitleg bij bovenstaande tabel: er zijn ruim 6000 mensen die een hiv-infectie hebben in Amsterdam. Daarvan is bij 86 procent het hiv-virus onmeetbaar. Dat betekent ook dat het virus niet langer overdraagbaar is (n=n, niet meetbaar = niet overdraagbaar; zie ook speerpunt 4). De rode percentages laten de verhoudingen ten opzichte van elkaar zien. Van alle Amsterdammer met hiv, kent 95 procent zijn/ haar status. Van die mensen zit 94 procent op de virusremmers. Bij 96 procent van die groep is het virus onmeetba
	Dit zijn de landelijke cijfers in absolute aantallen rond mensen in zorg: 
	Figure
	Voor Amsterdam zijn de getallen als volgt: 5665 mensen in zorg per 31 december 2018: 4267 mannen die seks hebben met mannen (MSM) , 705 andere mannen, 693 vrouwen. Het verschil met de het getal van 5683 mensen in zorg in de hierboven genoemde figuur (18 personen) wordt veroorzaakt door vertraging in administratie van hiv infecties. Ongeveer 300 mensen in Amsterdam weten nog niet dat ze hiv-positief zijn. 
	Dit is de trend in het aantal nieuwe diagnoses in hiv-behandelcentra, zowel landelijk als in Amsterdam: 
	1600 
	0 200 400 600 800 1000 1200 1400 
	2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
	Blauw is aantal diagnoses landelijk, rood is aantal diagnoses Amsterdam 
	In Amsterdam kennen dus ongeveer 300mensen hun hiv-positieve status nog niet. Dit aantal is een schatting gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek op basis van internationaal geaccepteerde standaarden. We stellen in Amsterdam op dit moment ongeveer 150 nieuwe diagnoses per jaar. De SOA polikliniek van GGD Amsterdam stelt jaarlijks (data t/m 2018) ongeveer 100 nieuwe hiv-diagnoses, waarvan ongeveer 90 procent bij mannen die seks hebben met mannen. De overige diagnoses worden grotendeels gesteld door huisartse
	1 

	zijn er vier groepen met een hoger risico op het hebben van hiv: mannen die seks hebben met mannen (MSM), mensen met een migratiegeschiedenis, sekswerkers en mensen die drugs gebruiken. De nieuwe recent opgelopen infecties betreffen voor het merendeel MSM (inclusief MSM onder migranten); overige migranten met nieuwe diagnoses hebben veelal een langer bestaande infectie. Onder de sekswerkers en injecterende druggebruikers zijn er in Amsterdam al lange tijd nauwelijks nieuwe hivinfecties gevonden. Op dat punt
	-

	Uit de huidige cijfers blijkt dus dat Amsterdam al hard op weg is richting nul nieuwe hiv-infecties. Om dat laatste stuk naar de nul af te kunnen leggen, is er een aantal intensiveringen nodig. De hooiberg is veranderd in een aantal kleinere hooibergen, waardoor een meer gerichte aanpak noodzakelijk is. We zijn dus al goed op weg door de grote hooiberg te verkleinen te differentiëren naar verschillende groepen. Om tot nul nieuwe hiv-infecties in 2026 te komen, ligt de inzet van Amsterdam de komende jaren op
	Dit gaat over mensen die op het moment van hun hiv-diagnose in de gemeente Amsterdam wonen. 
	1 


	Speerpunten voor de komende 7 jaar 
	Speerpunten voor de komende 7 jaar 
	Speerpunt 1: vergroten van de mogelijkheden tot testen, inclusief de mogelijkheid tot zelf testen en community based testen. 
	Speerpunt 1: vergroten van de mogelijkheden tot testen, inclusief de mogelijkheid tot zelf testen en community based testen. 
	Op dit moment weten dus ongeveer 300 mensen in Amsterdam niet dat ze hiv-positief zijn. Het is waarschijnlijk dat mensen die hun positieve hiv-status niet kennen, een deel van de nieuwe hiv-infecties in Amsterdam veroorzaken. De nadruk ligt hierbij op MSM en MSM met een migratieachtergrond. De kans op overdracht is het grootst in de acute fase van de infectie, dat wil zeggen in de eerste maanden na het oplopen van de infectie. Ook late diagnoses bij een deel van deze groep mensen zorgen ervoor dat de epidem
	Deze combinatie maakt dat we in Amsterdam hard moeten werken aan het zo vroeg mogelijk opsporen van deze infecties. Dat betekent vooral: veel testen, met name bij degenen met een verhoogd risico op hiv. Hierbij moeten we ook op zoek naar de mogelijkheden voor zelf testen en ‘community based’ testen. Daarvoor moeten we de komende jaren nieuwe manieren van aanpak gaan ontwikkelen. Een goed voorbeeld hiervoor is te vinden in New York, waarmee we de komende tijd dan ook beter samen willen werken. New York werkt
	-

	Daarom zet Amsterdam een aantal acties in: 
	-Verbouwing centrum voor seksuele gezondheid (soa-polikliniek) GGD Amsterdam om via een andere manier van werken extra capaciteit te hebben om meer testen per jaar te kunnen doen. De capaciteit van de soa-polikliniek is eerder onderwerp van gesprek geweest in de gemeenteraad van Amsterdam, waarbij de raad zijn zorgen uit gesproken heeft over de capaciteit van de polikliniek. De soa-polikliniek is daarna op zoek gegaan naar voorbeelden in het buitenland en is geïnspireerd door de “Dean Street Clinic” in Lond
	-Stimuleren dat huisartsen ook vaker testen op hiv. De soa-polikliniek is in principe een voorziening die aanvullend is op huisartszorg. Huisartsen zijn de eerste lijn, en dus ook het eerste aanspreekpunt. Drempel bij het testen bij de huisarts is dat het eigen risico voor de zorgverzekering wordt aangesproken voor de kosten van de laboratoriumtesten. Vanwege de financiering van het Rijk worden er bij de soa-polikliniek geen kosten berekend voor het testen van cliënten die vallen onder de risicogroepen (ove
	Amsterdam wil samen met partners lobbyen om de basiszorg op het punt van hiv, hepatitis en soa’s te versterken en die niet ten koste te laten gaan van het eigen risico. Dat zal geen gemakkelijke lobby worden, maar zeker het proberen waard. 
	-Daarnaast zijn er ook andere partners die informeel kunnen en willen testen op hiv-infecties. Ook deze partijen kunnen we helpen en gebruiken om zo snel mogelijk nieuwe hiv-infecties op te sporen. Het gaat er niet zozeer om wie er nu precies test, zolang we maar alle mogelijkheden benutten om de hiv-infecties zo snel mogelijk op te sporen. Hierbij kunnen ook ontwikkelingen op het gebied van internet/ e-health op de korte termijn een uitkomst gaan bieden. Deze ontwikkelingen volgt Amsterdam met partners om 
	-Stimuleren dat juist in die gebieden waar geografisch gezien de meeste hiv-infecties vastgesteld of verwacht worden, ook wel “target areas” genoemd, ook de meeste moeite gestoken wordt in het testen op hiv. Overigens zou dit gecombineerd moeten worden met testen op hepatitis B en C, omdat ook die infecties relatief veel voorkomen in deze gebieden. Ook zou testen op hiv gecombineerd kunnen worden met het testen op andere aandoeningen, zoals hoge bloeddruk en diabetes. Over het algemeen weten lager opgeleide
	-Thuistests voor hiv zijn sterk in ontwikkeling en kunnen een welkome aanvulling zijn voor het zo veel mogelijk kunnen testen op hiv. Zeker voor groepen mensen waar nog een taboe heerst rond hiv, kan een thuistest een uitgelezen mogelijkheid zijn om in alle privacy een test te kunnen doen. Voorlichting is dan wel nodig om duidelijk te maken wat men moet doen bij een positieve test. Ook kunnen organisaties van mensen met een migratieachtergrond dan ondersteuning bieden bij deze zelftests. Hierbij kan gebruik
	-Partneronderzoek is een nuttig instrument om bij een geconstateerde infectie meteen te onderzoeken of mensen in de directe kring ook een infectie opgelopen hebben. Zoals eerder vermeld is het vinden van een acute infectie belangrijk, omdat in die fase de kans op overdracht het grootst is. Amsterdam heeft daarvoor haar budget in 2019 structureel verhoogd. 
	-Op dit moment geeft het Rijk geld voor de Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG-regeling). Hieruit worden personeelskosten en onderhoud van de soa-poli betaald, evenals het uitvoeren van soa-testen door het laboratorium en het behandelen van gevonden soa. Ook preventieve taken worden hiervan betaald, zoals voorlichting. Het is van groot belang dat deze diensten beschikbaar blijven. Het ministerie denkt na over de voortgang van de ASG-regeling als geheel. Het is nog onduidelijk of deze financiering in d
	Zoals zichtbaar is in de figuur van de Stichting HIV Monitoring bovenaan bladzijde 8 bestaat bijna twee derde van de mensen die leven met hiv in Nederland uit mannen die seks hebben met mannen. Voor Amsterdam zijn dat ruim 4200 van de in totaal 6000 mensen met een hiv-infectie. Mannen die seks hebben met mannen zijn daarom automatisch een zeer belangrijke doelgroep voor het terugdringen van het aantal nieuwe hiv-infecties. Voor hen is al een aantal interventies ontwikkeld, waaronder 
	Zoals zichtbaar is in de figuur van de Stichting HIV Monitoring bovenaan bladzijde 8 bestaat bijna twee derde van de mensen die leven met hiv in Nederland uit mannen die seks hebben met mannen. Voor Amsterdam zijn dat ruim 4200 van de in totaal 6000 mensen met een hiv-infectie. Mannen die seks hebben met mannen zijn daarom automatisch een zeer belangrijke doelgroep voor het terugdringen van het aantal nieuwe hiv-infecties. Voor hen is al een aantal interventies ontwikkeld, waaronder 
	laagdrempelig testen, testen op locatie en recent ook het beschikbaar stellen van PrEP voor de groep mannen die seks hebben met mannen welke een hoog risico lopen op hiv. Bovendien heeft de gemeenteraad in 2017 ook middelen beschikbaar gesteld om medische begeleiding mogelijk te maken voor mannen die seks hebben met mannen die op een informele wijze (buiten de reguliere wegen) PrEP gebruiken. De belangrijkste actie voor mannen die seks hebben met mannen is het op grote schaal beschikbaar stellen van PrEP (z

	Daarnaast zien we een relatief groot aandeel van groepen mensen met een migratiegeschiedenis onder mensen die leven met hiv. De verdeling van de regio’s van herkomst van mensen met een hiv-infectie in Nederland ziet er ongeveer zo uit: 
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	Figure
	Zoals hierboven te zien is, heeft in totaal ongeveer 40% van de mensen met een hiv-infectie in Nederland een migratie achtergrond. Een deel hiervan maakt onderdeel uit van de groep mannen die seks hebben met mannen. Slechts een deel van alle mensen met een migratiegeschiedenis heeft al een hiv-infectie als ze in Nederland aankomen. Recent Europees onderzoek heeft aangetoond dat een deel, vooral homomannen met een migratiegeschiedenis, hiv oploopt na hun migratie Daarom nemen we de volgende acties: 
	·. 

	-We gaan zo snel mogelijk nieuw aangekomen Amsterdammers met een migratiegeschiedenis voorlichten over seksuele gezondheid, en over de zorg die de GGD en huisartsen aan hen kunnen bieden. Ook willen we proberen een algemene check op gezondheid, inclusief hiv, maar ook bloeddruk, vaccinaties en andere onderdelen, aan te bieden. Op die manier kunnen migranten hun seksuele gezondheid waarborgen. Vaak is er in landen van herkomst weinig aandacht voor seksuele voorlichting, zeker niet in die landen waar mannen d
	Nederland opgelopen wordt. Hierbij moet extra aandacht gegeven worden aan LHBTI/MSM groepen. Bij aankomst in Nederland zullen veel mensen met een migratiegeschiedenis mogelijk geneigd zijn hun seksuele vrijheid ook te beleven. Dat is nóg een reden om snel die groepen mensen met een migratiegeschiedenis te benaderen en seksuele voorlichting gecombineerd met frequent testen en eventuele PrEP verstrekking te organiseren. Een goed voorbeeld van een interventie die al ontwikkeld is, zijn de sexy side bijeenkomst
	-Samenwerking met organisaties voor mensen met een migratiegeschiedenis, met name uit landen waar hiv relatief vaak voorkomt, in Amsterdam te verbeteren, zodat nieuw aangekomenen ook vanuit die gemeenschap voorlichting krijgen over hun seksuele gezondheid. Soms leven er binnen bepaalde groepen van mensen met een migratiegeschiedenis nog opvattingen over hiv, die niet bijdragen aan seksuele gezondheid en goede zorg rondom hiv. Daarover meer bij actie 5. 
	-Ongedocumenteerden vormen een groep waar aparte aandacht voor nodig is. Testen is ook voor hen mogelijk (in ieder geval bij de soa-polikliniek en voorzieningen zoals de Kruispost), maar ook daar is goede voorlichting nodig om de ongedocumenteerden erop te wijzen, dat ze dit anoniem kunnen doen. Daarnaast is er aandacht nodig voor een goede doorverwijzing en begeleiding naar zorg in geval van een hiv-infectie. 
	-Voor transpersonen is mogelijk het risico op hiv ook hoger dan gemiddeld. Transpersonen komen in aanmerking voor PrEP, maar worden nu onvoldoende bereikt. De komende tijd brengen we in kaart welke acties nog meer kunnen werken voor deze doelgroep. Hiervoor kijken we ook naar onze partners in het buitenland. 
	Stichting HIV Monitoring, Monitoring Report 2019 
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	Speerpunt 2: grootschalige implementatie van het gebruik van PrEP 
	Speerpunt 2: grootschalige implementatie van het gebruik van PrEP 
	Amsterdam werkt al een aantal jaar aan de implementatie van PrEP. PrEP is een middel dat voorkómt dat je hiv krijgt, ook als je seks zonder condoom hebt. Hiermee kan verspreiding van hiv worden tegengegaan. PrEP is naast de al bestaande interventies, een zeer effectieve methode om nieuwe hivinfecties te voorkomen. Dat laat onverlet dat het altijd belangrijk is om een condoom bij seks met wisselende partners te gebruiken. De belangrijkste doelgroep voor PrEP zijn MSM en transgenderpersonen die geen hiv hebbe
	-
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	We zijn één van de eerste steden in Europa die met PrEP-uitrol is gestart in de vorm van een demonstratieproject of pilot, mede op basis van ervaringen uit San Francisco, één van de steden waarmee Amsterdam op het terrein van hiv samenwerkt. Naast deze eerste Amsterdam PrEP implementatiestudie, gefinancierd door publieke onderzoeksgelden (ZonMW) en het H-TEAM met recent cofinanciering van Gilead Sciences, die ook de PrEP medicatie ter beschikking heeft gesteld, heeft de Amsterdamse gemeenteraad het ook moge
	Door het aanbieden van PrEP is er een reële kans dat mensen die voorheen niet bereikt werden nu wel in zorg komen en een hiv-en soa-test aangeboden krijgen. Daardoor worden ook personen bereikt die zich niet bewust zijn van hun positieve hiv-status. Bij de intake van PrEP wordt immers de hiv-status bepaald. Door het identificeren en in zorg krijgen van deze mensen wordt verdere overdracht van hiv voorkómen, en daarmee een bijdrage geleverd aan het stoppen van de hiv-epidemie. Ook daarom omarmt Amsterdam PrE
	Het ministerie van VWS heeft de Gezondheidsraad op 11 oktober 2016 om een advies gevraagd omtrent PrEP. De gezondheidsraad heeft dit advies op 27 maart 2018 gegeven. In dat advies heeft de gezondheidsraad aangegeven dat PrEP een belangrijk instrument is om toekomstige hiv-infecties te voorkomen en bovendien kosteneffectief is. Vervolgens heeft de minister op 10 juli 2018 besloten, dat PrEP binnen een pilot setting voor een periode van vijf jaar wordt verstrekt aan de hoog-risicogroep mannen die seks hebben 
	nieuwe hiv-infecties per jaar worden voorkomen als er 6500 mannen in Nederland hiervan gebruik gaan maken. Voor gebruikers geldt een eigen bijdrage van 7,50 euro per maand. Ook wordt aan hen gevraagd deel te nemen aan de driemaandelijkse medische begeleiding. Na drie jaar vindt er een tussenevaluatie plaats en na vijf jaar wordt geëvalueerd wat het effect van PrEP in Nederland is.Dit landelijke programma is in augustus 2019 gestart. 
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	Van deze in totaal 6500 plekken zijn ongeveer 2200 plekken beschikbaar bij de soa-polikliniek in Amsterdam. Uit een voorzichtige schatting gemaakt door GGD Amsterdam hebben echter minimaal 4000 mannen, van de geschatte 7800 met een indicatie, behoefte aan PrEP. Een deel van deze mannen zal al via de huisarts gebruik maken van PrEP. Het vermoeden is echter dat het aan de soa-polikliniek toegekende aantal van 2200 plekken voor de Amsterdam te weinig is. Amsterdam zet daarom de volgende stappen: 
	 De GGD includeert sinds 15 september 2019 zo veel mogelijk mannen met een indicatie voor PrEP in de nationale PrEP pilot. Dat kan vanwege de omvang van de groep niet allemaal tegelijk. Hiervoor heeft de GGD maar net aan voldoende middelen beschikbaar uit landelijke financiering. Bij een gebrek aan financiering zal Amsterdam bij het Rijk voor ruimere middelen pleiten. 
	 De GGD is niet de enige plek waar mannen een PrEP-behandeling kunnen krijgen. Ook huisartsen zijn hierin een belangrijke partner, zeker als het gaat om de minder kwetsbaren, want aan PrEP via de huisarts zijn kosten verbonden voor PrEP en laboratorium testen. GGD Amsterdam heeft een actieve rol gespeeld in het verzorgen van onderwijs over PrEP en soa aan huisartsen, en zal dat in de toekomst ook blijven den. Voor mannen die PrEP via de huisarts verkrijgen is het financiële voordeel minder belangrijk. Over
	 Amsterdam zal bij VWS pleiten voor verruiming van het aantal plekken voor Amsterdam ruim voor het moment dat de GGD nee moet gaan verkopen aan nieuwe belangstellenden voor PrEPverstrekking die aan de criteria van PrEP-verstrekking voldoen 
	-

	 Amsterdam zal ongeacht de uitkomst van de landelijk aangekondigde tussenevaluatie en eindevaluatie een warm voorstander blijven van het gebruik van PrEP als aanvullend biomedisch instrument om de hiv-epidemie in Amsterdam een halt toe te roepen. Zoals gemeld helpt de PrEP-zorg ook bij het opsporen van andere soa’s en virale hepatitis bij een groep mensen die op basis van hun seksueel gedrag een verhoogd risico lopen, waarmee verspreiding van die ’infecties ook terug gedrongen kan worden. 
	 De GGD gaat extra inzetten op het informeren en in zorg krijgen van jonge MSM, MSM met een migratie achtergrond, en transgender personen met risicofactoren voor een hiv-infectie. 
	 PrEP is uiteraard niet de enige actie voor de groep mannen die seks hebben met mannen. Zoals al eerder aangegeven, blijft aandacht voor diverse onderwerpen belangrijk, waaronder testen, motverende gespreksvoering om condoomgebruik te stimuleren, aandacht voor chemsex (het gebruik van drugs rondom seksueel contact), informatie over wat het betekent om een hivinfectie te hebben en hoe je jezelf en anderen kunt beschermen door in behandeling te zijn (n=n, niet meetbaar = niet overdraagbaar, zie ook speerpunt
	-

	Coyer L, van Bilsen W, Bil J, Davidovich U, Hoornenborg E, Prins M, et al. Pre-exposure prophylaxis among men who have sex with men in the Amsterdam Cohort Studies: Use, eligibility, and intention to use. PLoS One 2018; 13(10):e0205663. 
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	voor-een-periode-van-vijf-jaar 
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	https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/07/10/preventieve-hiv-remmers-prep-worden-verstrekt
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	Speerpunt 3: Snel behandeling starten bij iedereen met een positieve hiv-diagnose 
	Speerpunt 3: Snel behandeling starten bij iedereen met een positieve hiv-diagnose 
	Op het moment dat er een hiv-diagnose gesteld wordt, wil je dat de behandeling zo snel mogelijk begint. Dat is in principe nu goed geregeld voor Nederlanders, mensen van buiten Europa en voor ongedocumenteerden op basis van het rapport Klazinga. Op die manier wordt de eigen gezondheid bevorderd en wordt de mogelijke verspreiding van hiv naar anderen tegen gegaan. Amsterdam wil de volgende acties voor snelle start van behandeling bij diagnose van een hiv-infectie bewerkstelligen: 
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	-Eventuele drempels om de aansluiting tussen preventie en behandeling van de infectie naadloos te laten verlopen, verlagen dan wel verwijderen. Dit zal altijd in samenspraak met de zorgsector gebeuren. Nog te onderzoeken is de vraag of bij een vaststelling van hiv-infectie op de soa-polikliniek niet meteen daar al begonnen moet worden met een eerste behandeling om vervolgens de behandeling voort te zetten bij een hiv-behandelcentrum. 
	-Voorzetten van initiatieven om meer mensen in de acute fase van hiv-infectie p te sporen. Vanuit het H-TEAM is er reeds een aanpak ontwikkeld om hiv in de acute fase beter op te kunnen sporen. Hiervoor is een website ontwikkeld, , en wordt er via een online tool geadviseerd of iemand getest moet worden op een acute hiv-infectie. 
	www.hebikhiv.nl 
	www.hebikhiv.nl 


	-Stimuleren dat de behandeling van hiv in een breder kader wordt aangepakt. Behandeling van de hiv-infectie is niet alleen afhankelijk van toegang tot medicatie. Er kunnen veel meer kwesties spelen, zoals armoede, psychosociale problematiek, huisvesting. Belangrijk is in dit soort gevallen om contact tussen hiv-behandelaar en betrokken andere instanties goed tot stand te brengen. 
	-Met hiv-behandelaren in overleg treden of daar nog verbeteringen mogelijk zijn waarvoor Amsterdam zich sterk kan maken bij partners in de zorg. 
	Helaas geldt de goede aansluiting van behandeling na diagnose pas sinds kort voor een andere categorie: (Oost-)Europeanen. De eerste ervaringen worden nu opgedaan met een klein aantal geïnfecteerde Oost-Europeanen om de hiv zorg geregeld te krijgen. Signalen uit het veld zijn, dat dit tot nu toe nog een aardige administratieve last oplevert. Amsterdam zal vinger aan de pols houden of deze zorg nu ook goed van de grond komt en indien nodig bij betrokken partijen lobbyen voor een efficiënter proces rond de ad
	Als bij iemand de behandeling start, is therapietrouw belangrijk. Informele zorg, bijvoorbeeld in de vorm van een buddy systeem, kan belangrijk zijn om de therapietrouw te verbeteren. In de afgelopen jaren hebben diverse organisaties hier buddyprojecten voor opgezet. Ook in de toekomst zullen dit soort projecten voor therapietrouw nodig zijn. Amsterdam rekent hierbij op haar partners, zoals ook de partners een beroep kunnen doen op Amsterdam. 
	Rapport van de commissie Medische zorg voor (dreigend) uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale vreemdelingen 
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	Speerpunt 4: bestrijden van stigma rond hiv 
	Speerpunt 4: bestrijden van stigma rond hiv 
	Bij verschillende acties is al gesproken over de noodzaak om onder risicogroepen een sluitende aanpak rond testen en hiv zorg te krijgen. Een grote barrière hierbij is stigma. Dat kan gaan om stigma rond het testen op hiv tot discriminatie van mensen die leven met hiv, stigma over het leven met hiv zelf, stigma’s die rond hiv binnen een bepaalde gemeenschap leven en stigma onder professionals (in de zorg). 
	We zullen juist bij die groepen, waar het risico op een infectie hoog is, meer moeten doen om stigma rond seksuele gezondheid en het testen op hiv tegen te gaan. Testen op hiv moet voor iedereen een veel normaler onderdeel worden van seksuele gezondheid. Amsterdam treedt in overleg met betrokken partners in het veld om te onderzoeken hoe de stad kan bijdragen aan het bestrijden van stigma rondom hiv. 
	Leven met hiv is ook een belangrijk onderdeel waar stigma voluit bestreden moeten worden. De beeldvorming van mensen die een hiv-infectie hebben, moet bijgesteld worden op basis van de behandeling van de infectie, die al lang sterk verbeterd is. Recent is overtuigend aangetoond dat bij een goed behandelde hiv-infectie de kans op overdracht van het virus naar anderen niet meer aanwezig is. Daarom is het ook zo belangrijk om de mensen die een infectie hebben zo snel mogelijk in beeld te hebben en te behandele
	Wereldwijd is voor het informeren over geen overdracht van de infectie bij een onderdrukt virus de U=U campagne opgezet: “Undetectable is Untransmittable”. In Nederland is deze boodschap in een gerichte campagne n=n genoemd is, uitgedragen: niet meetbaar is niet overdraagbaar. De boodschap “niet meetbaar = niet overdraagbaar” kan bijdragen aan minder stigma en het (vaker) laten testen op hiv: je kunt goed leven met een hiv-infectie en je voorkomt dat je het virus doorgeeft aan anderen. Deze campagne wordt u
	Net als verschillende belangenorganisaties bespeurt Amsterdam een trend van minder tolerantie rondom seksualiteit ten opzichte van afwijkingen van de norm van heteroseksualiteit. Via de regenboogagenda besteedt Amsterdam hier ruim aandacht aan. Vanuit het hiv-beleid zullen we zo veel mogelijk op deze agenda aansluiten, om stigma ook via dat kanaal tegen te kunnen gaan. 
	Bij stigma zijn nog geen concrete actiepunten opgenomen. Wat betreft stigma rond bijvoorbeeld homoseksualiteit in het algemeen heeft Amsterdam haar beleid al geformuleerd in de regenboogagenda. Of nieuwe of andere voorlichting of een andere aanpak nodig zijn voor het specifiek tegengaan van stigma rond hiv, zoals met de n=n campagne, gaan we de komende tijd bekijken. 

	Speerpunt 5: delen van de Amsterdamse ervaringen met de rest van Nederland en wereld en leren van andere koplopers 
	Speerpunt 5: delen van de Amsterdamse ervaringen met de rest van Nederland en wereld en leren van andere koplopers 
	Amsterdam is een verantwoordelijke en inclusieve hoofdstad. Bovendien is het één van de koplopers als het de bestrijding van de hiv epidemie betreft. Dat heeft UNAIDS ook in een publicatie erkend, waarin Amsterdam als voorbeeld opgenomen staat. Om die reden voelt Amsterdam het als een plicht om haar kennis te delen met andere steden binnen Nederland en binnen en buiten Europa. Bovendien kan Amsterdam ook leren van andere steden die voorop lopen bij de bestrijding van de hiv epidemie. Neem als voorbeeld PrEP
	Amsterdam heeft op 1 december 2014 het “Fast Track Cities” convenant ondertekend in Parijs en is daarmee 1 van de 26 eerste steden die dit gedaan hebben. Het “Fast track cities initiative” houdt in, dat de zogenoemde Paris declaration, gebaseerd op de nieuwe UNAIDS doelen “ 90-90-90” uit 2014 ondertekend is en steden ernaar streven deze doelen gehaald te hebben in 2020. Het gaat hier om 
	 
	 
	 
	90 procent van de mensen met hiv kent hun hiv-status 

	 
	 
	90 procent van hen die hun status kent, wordt behandeld 

	 
	 
	90 procent van hen die behandeld wordt, heeft een onmeetbare virale load (virus is niet terug te vinden in het bloed en daarmee niet meer overdraagbaar) 


	Amsterdam heeft de 90-90-90 gehaald in 2017 en streeft nu naar 0 nieuwe hiv-infecties en 99-99-99 in 2026 
	Op dit moment wordt het Fast Track Cities convenant herschreven om daar niet alleen hiv, maar ook hepatitis B, C en tuberculose onder te laten vallen. Dit sluit aan bij het actieplan hepatitis B en C preventie en zorg in Amsterdam, gecoördineerd door de GGD. Dit plan heeft als doel het bevorderen van het bewustzijn, preventie, opsporing en toegang tot zorg en behandeling, en bevorderen van gezondheid van Amsterdammers met een hepatitis B of C-infectie. 
	Amsterdam onderneemt de volgende acties om haar ervaringen internationaal te delen en daar waar nodig ook op te halen: 
	-Amsterdam zal daar waar mogelijk en relevant voordrachten en/of artikelen indienen voor 
	wetenschappelijke congressen om de kennis opgedaan in Amsterdam te delen. -Amsterdam organiseert samen met Soa Aids Nederland in 2021 het internationale STI & HIV 2021 
	World Congress, het belangrijkste congres op het gebied van Soa’s wereldwijd, daarmee invulling 
	gevend aan haar positie in de wereld. Vanwege COVID-19 wordt het een virtuele versie dit keer. -GGD Amsterdam vertegenwoordigt met partners Amsterdam in de activiteiten rondom het Fast 
	Track Cities convenant, inclusief het bijwonen van regionale (Europese) workshops en neemt binnen 
	het convenant waar mogelijk initiatief om ook van andere koplopers te leren -Amsterdam verwelkomt andere steden die bij ons kennis willen ophalen, en zal zorgen dat haar 
	eigen kennis op een hoog niveau blijft door met andere koploper steden, waaronder London, San 
	Francisco, Parijs en New York, ervaringen uit te wisselen -Amsterdam deelt haar kennis en ervaring met internationale organisaties zoals de wereld 
	gezondheidsorganisatie (WHO) en het (European) Centers for Disease Prevention and Control (CDC) 
	gezondheidsorganisatie (WHO) en het (European) Centers for Disease Prevention and Control (CDC) 
	Amsterdam maakt zich grote zorgen om de ontwikkelingen in Centraal en Oost-Europa als het gaat om het terugdringen van het aantal hiv-infecties. Waar in West-Europa de trend dalend is, zien we in Oost-Europa een stijgende trend. Dit heeft niet of nauwelijks te maken met de beschikbaarheid van medicatie, maar wel met de (toename van) de opvattingen in Oost-Europa rond rechten voor de lgbtqi+ populatie. Een onderzoek van de Europese Unie heeft dat onlangs nog aangetoond: 
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	Figure
	L/search/discrimination/surveyKy/2251 
	L/search/discrimination/surveyKy/2251 
	https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIA 




	Onze partners 
	Onze partners 
	Amsterdam probeert door samenwerking en acties het aantal nieuwe hiv-infecties naar nul te brengen. In 2015 hebben diverse partijen in Amsterdam en daarbuiten hun innovatieve activiteiten om hiv te bestrijden gebundeld in het H-TEAM (Hiv-Transmissie Eliminatie Amsterdam). In het H-TEAM zitten onder andere de volgende partners: Amsterdam Universitaire Medische Centra, Soa Aids Nederland, GGD Amsterdam (en dus de gemeente), Hiv Vereniging, AIGHD (Amsterdam Institute for Global Health and Development) en Stich
	Ook het Rijk, waaronder RIVM, en de zorgverzekeraars zijn belangrijke partners. Het Rijk beheert het zorgsysteem (zie bijvoorbeeld de landelijke PrEP pilot) en buitenlandse contacten op interstatelijk niveau om de kennisdeling vanuit Amsterdam mede mogelijk te maken, onder andere vanuit diverse ambassades. Uiteraard zijn ook de Amsterdamse huisartsorganisaties LHV en ELAA partners die dit project steunen en bijdragen leveren. 
	Tenslotte zijn er onze wetenschappelijke partners uit binnen-en buitenland, belangenorganisaties en steden in het buitenland die ons dagelijks kunnen inspireren onze doelstelling van nul nieuwe hivinfecties in 2026 te kunnen gaan realiseren. Amsterdam heeft nog een weg te gaan, maar we staan er zeker niet alleen voor. 
	-
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