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Dit elektronisch informatiepakket geeft je een overzicht van interessante en betrouwbare websites en links
over hiv/aids en andere seksueel overdraagbare aandoeningen (soa). De elektronische informatie die je hier
vindt, zal je helpen om een werkstuk of voordracht over hiv/aids of andere soa te maken.
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Algemene informatie over hiv en aids
Algemene informatie in het Nederlands
Op deze sites vind je de basisinformatie over hiv en aids en/of een overzicht van veelgestelde vragen: wat hiv is, wat het verschil is
tussen hiv en aids, wat de hiv-test inhoudt.
www.sensoa.be/hiv.php
www.allesoverseks.be
www.soaaids.nl
www.aidsfonds.nl
www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/Hivinfectie/index.jsp
Op de site van Artsen Zonder Grenzen vind je een kant en klaar pakket over aids voor leerkrachten:
www.msf-azg.be/index.php?id=179&L=0
Informatie over aids voor jongere kinderen vind je op www.hetklokhuis.nl/lees/dossiers/ met een filmpje
www.nps.nl/nps/klokhuis/flash/HIV3.swf
Andere filmpjes over hiv vind je op www.animatedexplanations.com/Animation.aspx?animation=5 en www.schooltv.nl/beeldbank
(zoek op hiv of aids).

Algemene informatie in andere talen:
Algemene informatie over aids in het Engels vind je op de sites van NAM en AVERT, twee Engelse aidsorganisaties en op de site van
UNAIDS. Hier vind je de links naar de basisinformatie over aids, maar je kan ook naar de homepage van deze sites gaan om te grasduinen in de massa interessante informatie.
www.unaids.org/en/MediaCentre/References/default.asp
www.who.int/topics/hiv_aids/en
www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/Pages/HIV_AIDS.aspx
www.tht.org.uk/informationresources/hivandaids/
www.nam.org.uk/en/docs/E37EAE51-794C-4A1B-A13A-4A697702F3D8.asp
www.avert.org/aids.htm
www.cdc.gov/hiv/az.htm
En dit zijn Franstalige websites:
www.preventionsida.org/v2/23?FRACTALS
www.aides.org/informations/sante/tout-savoir-sur-le-virus-du-sida.php

Lijsten van termen in verband met hiv/aids:
www.hivnet.org/index.php?option=com_content&task=view&id=5015&Itemid=162
www.aidsinfo.nih.gov/Glossary/GlossaryDefaultCenterPage.aspx?MenuItem=AIDSinfoTools (Engels)

Informatie over het ontstaan en de geschiedenis van aids
Hier vind je overzichten van belangrijke gebeurtenissen uit de aidsgeschiedenis. Je zal ook links vinden naar informatie over het ontstaan van aids.
www.avert.org/historyi.htm (Engels)
www.kff.org/hivaids/timeline/ (Engels)
www.thebody.com/whatis/history.html (Engels)

www.cdc.gov/hiv/topics/basic/index.htm
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Cijfers over hiv/aids
Cijfers over België
Het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid [WIV] verzamelt informatie over de gezondheid van de Belgische bevolking.
Zo verzamelt ze ook de gegevens over het aantal hiv-besmettingen en het aantal nieuwe gevallen van aids. Het WIV brengt twee
keer per jaar een rapport uit met de recentste cijfers en één jaarrapport met cijfers van het jaar daarvoor, aangevuld met achtergrondinformatie.
Laatste jaarrapport (2008):
www.iph.fgov.be/epidemio/epinl/aidsnl/aidsannl/aids08nl.pdf
Meer uitleg over de cijfers:
www.sensoa.be/pdf/hiv/duiding_hiv_cijfers_2008.pdf

Europa
EuroHIV is een samenwerkingsverband tussen 52 Europese landen. Zijn taak is de gegevens over het aantal hiv-besmettingen uit de
verschillende landen te verzamelen, te vergelijken en in overzichtelijke rapporten samen te brengen. Hier vind je dan ook steeds de
meest recente cijfers: www.eurohiv.org
Het European Centre of Disease Prevention and Control (ECDC) werd opgericht in 2005. Het is een agentschap van de Europese Unie
met als opdracht om Europa’s bescherming tegen infectieuze ziektes te versterken. Het in Stockholm gevestigde agentschap vervult
dit engagement door het identificeren, opmeten en communiceren over actuele en nieuwe bedreigingen voor de menselijke gezondheid veroorzaakt door infectueuze ziektes. www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/Pages/AZIndex.aspx?letter=H
Als je enkel een overzicht wil van de meest relevante cijfers, ga dan gewoon naar www.eurohiv.org en kies ‘slide sets’ in de linker
kolom

Internationale cijfers
UNAIDS (www.unaids.org ) is dé organisatie die, onder de koepel van de Verenigde Naties, verantwoordelijk is voor de strijd tegen
aids. Op www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/HIVData/GlobalReport/2008/ vind je een link naar het recentste rapport over hiv en
aids in de wereld. Let op, dit is een zwaar bestand om te downloaden en misschien heb je maar een deel van de informatie nodig.
Je kan hier uit een tabel kiezen welke informatie je het meest nodig hebt, bijvoorbeeld alleen de samenvatting of een paar tabellen
met de belangrijkste cijfers!
Een samenvatting over de cijfers wereldwijd vind je op
www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/HIVData/GlobalReport/2008/2008_Global_report.asp
Landen afzonderlijk: hier kan je uit een lijst een land naar keuze selecteren:
www.unaids.org/en/Regions_Countries/Countries/default.asp
Op de website van de Wereld Gezondheids Organisatie [WGO] vind je een overzicht per land over hiv en andere seksueel overdraagbare aandoeningen: www.who.int/globalatlas/default.asp. Volgens een vast stramien zijn op deze site de gekende cijfers per land
opgenomen, maar voor sommige landen zijn de cijfers zeer onvolledig.
Andere cijfergegevens over hiv/aids wereldwijd (aantal aidswezen, vrouwen met hiv bijvoorbeeld) vind je op
www.globalhealthfacts.org

Preventie van hiv
Hiv wordt overgedragen via onveilige seks, door contact met besmet bloed of van moeder op kind. Een overzicht van de verschillende besmettingswegen vind je op www.sensoa.be/hiv.php. Een folder over hiv-preventie kan je downloaden op de site van Sensoa:
www.sensoa.be/downloadfiles_shop/algemene_gids_soa.pdf
www.sensoa.be/pdf/praat_over_seks/hiv_preventie.pdf .

Hiv en veilige seks
Correct gebruik van een condoom beschermt je tegen een besmetting met hiv. Over condooms, hoe ze te gebruiken, waar ze te bestellen enz. lees je op www.allesoverseks.be en op de Sensoa website www.sensoa.be/1_2_2_1.php.
Op www.sexwoordenboek.nl vind je nog meer nuttige informatie over condooms.
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Hier vind je informatie over het vrouwencondoom: www.sensoa.be/1_2_2_2.php. Een tekening en een gebruiksaanwijzing vind je op
www.sexwoordenboek.nl/vrouwencondoom.html.

Hiv en bescherming tegen besmet bloed
Hiv kan overgedragen worden via besmet bloed. Daarom is het uiterst belangrijk dat men zorgt voor de veiligheid van bloedtransfusies. Het Rode Kruis ziet er streng op toe dat de bloedeenheden en bloedproducten beantwoorden aan de hoogste eisen qua veiligheid en kwaliteit. Op de website van het Rode Kruis lees je welke maatregelen er in ons land gelden om tot een veilig bloedtransfusiebeleid te komen en wat je als bloeddonor daarover moet weten.
www.rodekruis.be/NR/rdonlyres/700FF713-FA3E-4170-89A6-B32A5A1762B8/0/Donorselectie.pdf
www.rodekruis.be/NR/rdonlyres/070AA8D2-FF6F-4F71-94E1-E5AD2AA71EB7/0/donorbrochure.pdf
Druggebruikers lopen een groot risico op hiv (en hepatitis) als ze gebruikt spuitmateriaal aan elkaar doorgeven. Over deze en andere risico’s van druggebruik lees je alles op de website van de Druglijn:
www.druglijn.be/info_drugs/drugsABC/heroine/risicos_gebruik.html
Voor gezondheidswerkers, personeel van veiligheids- en reinigingsdiensten bestaan er universele preventiemaatregelen om infectie
te voorkomen. Meer daarover op www.sensoa.be/./1_4_4_4.php (of ga naar hiv  bescherming).

Hiv-preventie en zwangerschap
Een hiv-besmetting van moeder op kind noemt men verticale transmissie. Informatie over verticale transmissie en hoe men die kan voorkomen vind je op de Sensoa website:
sensoa.be/1_6_2_8.php de website van Kind & Gezin vind je een aantal veelgestelde vragen over zwangerschap en hiv:
www.kindengezin.be/KG/Ouders/Zwangerschap/Specifieke_onderwerpen/Seropositief_en_AIDS/default.jsp

Microbicides en vaccins
Microbicides zijn chemische producten die de kans op een besmetting met hiv zouden kunnen verkleinen of zelfs uitsluiten. De wetenschap is ijverig op zoek naar microbicides in de vorm van crèmes, gels of sponsjes om in te brengen in de vagina vóór het vrijen.
Vooral in ontwikkelingslanden zouden microbicides een enorme hulp kunnen zijn in de preventie, omdat vrouwen ze ook zonder
instemming of medeweten van hun partner kunnen gebruiken. Global Campaign for Microbicides: www.global-campaign.org en het
International Partnership for Microbicides [IPM]: www.ipm-microbicides.org zijn twee internationale netwerken die ijveren voor het
onderzoek naar microbicides.
De wetenschap zoekt naar preventieve vaccins (om hiv-besmetting te voorkomen) en naar therapeutische vaccins (die het verloop
van de hiv-infectie kunnen remmen). De zoektocht naar een vaccin om hiv te voorkomen is zeer complex en zeer duur. Af en toe
verschijnen er hoopvolle berichten in de media, maar de realiteit is dat het nog vele jaren zal duren vooraleer er een bruikbaar vaccin op de markt komt. Op de websites van enkele buitenlandse of internationale organisaties vind je informatie over het onderzoek
naar preventieve hiv-vaccins:
Het International Aids Vaccin Initiative [IAVI] is een internationale organisatie die ijvert voor de ontwikkeling van een preventief hivvaccin voor gebruik in heel de wereld: www.iavi.org
National Institute of Allergy and Infectious Diseases [NIAID - een Amerikaans onderzoeksinstituut]:
www.niaid.nih.gov/daids/vaccine/info.htm
.
Beknopte Nederlandstalige informatie over het onderzoek naar een aidsvaccin vind je ook op
www.sensoa.be/pdf/internationaal_publicaties/FactSheet_6_aidsvaccin.pdf

Sensoa // Webpakket hiv en soa

p5

Leven met hiv
Op www.sensoa.be lees je onder ‘leven met hiv’ alle informatie over de medische behandeling en de hulpverlening aan mensen met
hiv. Bij ‘ons aanbod’ lees je wat hulpverlening aan mensen met hiv vandaag inhoudt en hoe het vroegere buddysysteem werd afgebouwd en aangepast aan deze nieuwe behoeften.
In Nederland zet de Hiv Vereniging Nederland zich in voor alle mensen met hiv en betrokkenen. Informatie over leven met hiv vind je
op www.hivnet.org/. Ook SoaAids Nederland geeft informatie over mensen met hiv: www.soaaids.nl/hivaids/leven_met_hivaids.
Een zeer degelijke website over leven met hiv is ook www.thebody.com (Engels).
Andere sites over leven met hiv: www.hivmix.be/news.php?lg=nl en http://www.tht.org.uk/howwecanhelpyou/livingwithhiv/
Getuigenissen en beeldmateriaal over leven met hiv
www.sensoa.be/pdf/docucentrum ga naar webpakketten en kies Leven met hiv
www.hivnet.org/jongpositief/verhalen/index.html
www.hivnet.org/Kunst/Kracht/index.htm
www.avert.org/pictures.htm (Engels)
www.avert.org/stories.htm (Engels)

Hiv en internationale samenwerking
Op www.sensoa.be/internationaal.php vind je informatie over internationale samenwerking in de strijd tegen aids. Algemene informatie over hiv/aids in ontwikkelingslanden vind je op de website van UNAIDS: www.unaids.org en www.unicef.org/aids.

Toegang tot hiv-geneesmiddelen
www.eatg.org/About-us
www.msf-azg.be/index.php?id=224&L=0&uw_vars[id]=1&uw_vars[table]=tx_uwazg_theme&cHash=7ece1385e0
www.stopaidsnow.nl/aidsindewereld_artikel/toegang_tot_behandeling

Meer geld voor aids in ontwikkelingslanden
‘The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria’ werd in het leven geroepen om massaal veel geld vrij te maken voor de
wereldwijde bestrijding van aids, tuberculose en malaria. Over het fonds vind je informatie op www.theglobalfund.org/en/

1.1

Vrouwen en aids

www.womenandaids.unaids.org/publications.html
www.rosadoc.be/site/nieuw/pdf/factsheets/nr47.pdf
www.hivnet.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3138&Itemid=300
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Algemene informatie over soa
Preventie, klachten, behandeling
Een overzicht van de verschillende soa (wat is het, hoe merk je het, hoe verloopt de medische behandeling) vind je op de Sensoa
website:
www.sensoa.be/soa.php
Ook de website van Soa Aids Nederland biedt veel informatie: www.soaaids.nl
Alsook deze van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: www.rivm.nl/cib/themas/soa
Veel gestelde vragen over soa
www.allesoverseks.be
Naast de Sensoa site kan je ook terecht op enkele Nederlandse sites:
www.sense.info/soas
www.soaaids.nl/
www.sexwoordenboek.nl/soa_top_tien.html. Op deze site vind je bij sommige soa ook een kleine afbeelding.
www.vrijsoavrij.nl campagnesite met informatie over de verschillende soa
Zeer uitgebreide informatie
De website van Soa Aids Nederland biedt ook informatie over verschillende soa die je kan downloaden, ga kijken naar
www.soaaids.nl onder bestellen/downloads.

Cijfers over soa
België
Met betrekking tot soa zijn er in België heel wat verschillende registratiesystemen. De cijfergegevens moeten dus met heel wat omzichtigheid geïnterpreteerd worden. Op de website van Sensoa www.sensoa.be/1_5_1.php7.2 vind je hierover recente informatie en
inks terug.
Dit artikel geeft een overzicht van de seksueel overdraagbare infecties in België:
www.zorg-en-gezondheid.be/defaultSubsite.aspx?id=9946

Europa
Informatie over soa in de verschillende Europese landen vind je op http://www.essti.org/links.php

Internationaal
Op de website van de Wereld Gezondheids Organisatie [WHO] vind je cijfergegevens over seksueel overdraagbare aandoeningen
wereldwijd:
www.euro.who.int/healthtopics/HT2ndLvlPage?HTCode=sexually_transmitted_infections
sinds een aantal jaren worden ook gegevens bijgehouden over soa incidentie door het WIV:
www.iph.fgov.be/epidemio/epien/aidsen/d_2009_2505_19.pdf

Campagnemateriaal, spelletjes en quizzen, links
Preventiecampagnes
Hier vind je informatie over de ‘Praat over seks’ campagne van Sensoa. Deze campagne richt zich in de eerste plaats tot (jong)volwassenen. De informatie op deze site is bijgevolg niet bestemd voor jongeren onder de twaalf jaar. www.sensoa.be/campagnes.php
Je vindt ook informatie over vorige campagnes op deze site.
Hier kan je het materiaal van buitenlandse of anderstalige preventiecampagnes bekijken en downloaden:
www.vrijsoavrij.nl
Op www.soaaids.nl/actueel_bericht/3034 vind je een overzicht van campagnes in Nederland.
www.preventionsida.org/portal/news.php?id=35 (Franstalig België)
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www.lovelife.ch (Zwitserland)
www.aides.org  kies multimedia (Frankrijk)

Wereld Aids Dag
World Aids Campaign is de officiële site van de internationale Wereld Aids Dag. Informatie over Wereld Aids Dag 2008 vind je hier:
www.worldaidscampaign.org
Ook bij Sensoa ondersteunen we Wereld Aids Dag. Alle activiteiten die we ondersteunen vind je hier: www.sensoa.be

Spelletjes en quizzen om je kennis over hiv/aids en soa te testen:
www.sense.info
www.unicef.org/voy/explore/aids/explore_1360.html
www.vrijsoavrij.nl/game
www.avert.org/hivquiz.htm
www.aids.about.com/b/2007/06/02/hiv-quiz-how-much-do-you-know-about-hiv.htm
www.thebody.com/content/art33136.html

Nog meer links
Op de jongerenwebsite van Sensoa vind je nog meer interessante links over veilig vrijen: www.allesoverseks.be en ook op de site
van onze Nederlandse zusterorganisaties vind je links naar andere sites over veilig vrijen en seksualiteit:
www.seksualiteit.nl/leuke_sites_282.html

Nog meer info
Sensoa Shop
In de Sensoa shop kan je terecht voor de aankoop van brochures, educatief materiaal, boeken, enz. over seksuele gezondheid. Een
overzicht van alle producten vind je op www.sensoa.be/shop.php

Sensoa Documentatiecentrum
Sensoa Documentatiecentrum biedt een ruim aanbod aan informatie over hiv en soa. De collectie bestaat uit boeken, tijdschriften,
audiovisueel materiaal, leermiddelen relationele en seksuele vorming en losse documentatie. Je kan langskomen ter plaatse (voor
de ontleenvoorwaarden en openingsuren -> zie het bibreglement online: http://www.sensoa.be/2_4_2.php ) of alvast een kijkje nemen in de collectie online: www.sensoa.be/2_4_3.php
Heb je nog vragen, stuur ons dan gerust een mailtje: documentatiecentrum@sensoa.be

Sensoa Bookmarks
De verzameling bookmarks van Sensoa Documentatiecentrum kan je terugvinden via deze link:
www.connotea.org/user/SensoaDocu. Je kan de bookmarks doorzoeken door middel van tags (trefwoorden).

Sensoa Blog
Op de blog van Sensoa Documentatiecentrum (sensoadocu.wordpress.com/) vind je nieuws over onze nieuwste aanwinsten, Sensoa publicaties en activiteiten, interessante websites, beeldmateriaal, downloads, campagnes, ….

Oproep aan de gebruikers van dit infopakket
We willen de informatie in dit pakket zo volledig en actueel mogelijk houden. Als je vaststelt dat belangrijke informatie ontbreekt
of links niet langer werken, dan stellen wij het zeer op prijs indien je ons hiervan op de hoogte brengt. Dit kan via ons e-mailadres: documentatiecentrum@sensoa.be.
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