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WELKOM BIJ HET EERSTE JAAR HIVPORT!

Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Hiv Portaal Rotterdam over de periode 
oktober 2017 (oprichting) tot en met december 2018.

Als bestuur van de stichting kijken we met een soort onthutst enthousiasme terug op 
ons eerste jaar, want we hebben al meteen veel meer kunnen doen dan verwacht. Dank 
aan iedereen die ons hierbij geholpen heeft! 

Je mag rustig zeggen dat onze organisatie is voortgekomen uit de Rotterdamse 
Hiv+Borrels. Daar merkten we hoe groot de behoefte in de Rotterdamse regio is aan 
onderlinge ontmoetingen voor mensen met hiv. Toen wij in oktober 2017 Stichting Hiv 
Portaal Rotterdam oprichtten, was ons doel simpel maar ambitieus: beter leven met hiv 
in Rotterdam. Onze activiteiten zijn geconcentreerd rond lotgenotencontact 
(ontmoetingen voor mensen met hiv), informatie geven aan mensen met hiv, bijdragen 
aan het maatschappelijk debat om vooroordelen te bestrijden en acties om het 
onderwerp hiv uit de taboesfeer te trekken. En, zoals bij alle goeie intiatieven, 
ontstonden in het kielzog nieuwe activiteiten die hierop aansluiten zoals hulp bij 
voorlichting over hiv en preventie tegen hiv. 

Fondsenwerving is voor elke ideële instelling een deel van het werk.
We kunnen en konden al rekenen op onregelmatige kleinere
bijdragen uit uiteenlopende hoeken. Maar op 4 juli 2018 kregen we
een zeer substantiële bijdrage. Uit handen van burgemeester
Aboutaleb van Rotterdam ontvingen we een “award” van Stichting 
Neyenburgh. Deze award was bedoeld voor de uitvoering van ons 
plan om het aantal nieuwe hiv-infecties in Rotterdam te helpen
verlagen en taboes en stigmavorming te verminderen. Samen met
alle andere bijdragen en de enorme inzet van veel vrijwilligers,
konden we al in ons eerste volle kalenderjaar een échte bijdrage
leveren aan de Rotterdamse volksgezondheid en aan mensen met
hiv in het bijzonder. 

Hartelijk dank voor uw belangstelling, veel leesplezier en dank voor
uw bijdrage aan ons werk! 

Marnix Kemme, voorzitter 
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NEYENBURGH AWARD – BELONING EN AANSPORING

In het voorjaar van 2018 dienden we een
projectplan in bij Stichting Neyenburg.
Ons plan bestond er o.a. uit dat we het
aantal nieuwe hiv-infecties in Rotterdam
willen helpen verlagen door een aanpak
op  meerdere fronten. 

Tot onze grote vreugde werd de aanvraag
voor ons plan, getiteld “Onderweg naar
een stad zonder (angst voor) hiv” beloond.
Beter nog: het HivPort-bestuur werd op 4
juli 2018 uitgenodigd op het stadhuis,
alwaar de erevoorzitter van stichting
Neyenburg, burgemeester Aboutaleb ons
de “Neyenburg Award” uitreikte onder
het motto “voor en door Rotterdammers”.

Jury en winnaars Neyenburgh Award op het stadhuis
foto: Marieke Oldenburger voor Stichting Neyenburgh
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WAAR DOEN WE HET VOOR?

VAN DODELIJKE PANDEMIE NAAR BEHEERSBARE INFECTIE

Al sinds de ontdekking van hiv zijn er altijd Rotterdammers betrokken geweest bij het 
leed dat dit virus veroorzaakt. Hiv was niet alleen de veroorzaker van de dodelijke 
ziekte AIDS. Hiv leidde ook – tot op de dag van vandaag – tot vooroordelen, sociale 
ongelijkheid en juridische en financiële problemen voor getroffenen en hun naasten. 
Mensen werden niet letterlijk, maar wel figuurlijk “getekend” door hiv. Hulpverleners 
noemen dit vaak stigmatisering.

De komst van de revolutionaire combinatietherapie, eind jaren ‘90, was een fantastische
doorbraak. Daardoor overlijdt er tegenwoordig in Rotterdam vrijwel niemand1 meer aan
de gevolgen van hiv. Sterker nog: mensen met hiv hebben een normale 
levensverwachting. En: mensen die goed worden behandeld tegen hiv, kunnen het virus
ook niet meer aan anderen overdragen. Voorlichting draagt bij aan kennis over de 
manier waarop je hiv kunt voorkomen. En tot slot helpt de opkomst van PrEP, 
preventieve medicatie ter voorkoming van hiv, nog eens extra het aantal nieuwe 
infecties te verminderen.

1 Minder dan 5% van de mensen dat in Nederland hiv oploopt, komt nog met aids terecht in het ziekenhuis. Er is altijd een kleine groep 
mensen die niet wist een risico op hiv te hebben gelopen en een kleine groep die de voorgeschreven hiv-medicatie niet volgens voorschrift 
inneemt. Ook aids is tegenwoordig effectief behandelbaar en de meesten herstellen en kunnen normaal oud worden. Een nog veel kleiner 
aantal mensen, doorgaans door (een combinatie van) hun bijzondere individuele situatie, bepaalde psychyatrische aandoeningen of 
lichamelijke aandoeningen, overlijdt uiteindelijk toch.
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WAAROM HET ONS NOG WAT KAN SCHELEN

Naast de vele goede berichten zijn er ook slechte. Vooral maatschappelijk. Veel oude 
vooroordelen zijn nog springlevend. De mens focust van nature nu eenmaal meer op 
zorgwekkende berichten dan op goed nieuws. Heteroseksuele vrouwen en mannen met
hiv vinden moeilijker een nieuwe partner. Bij bloedbank Sanguin mogen homoseksuele 
mannen geen bloed geven. Ook merken homoseksuele mannen onderling dat het 
vermelden van een positieve hiv-status in dating apps vrijwel geen dates meer oplevert.
Mensen met hiv raken gewend aan deze vorm van discriminatie en blijven met hun hiv 
vaak “in de kast”. Hierdoor stigmatiseren zij zichzelf, deels onterecht, maar wel 
begrijpelijk. Ook zien we dat jongeren, vers op de relatiemarkt, vrijwel niets meer horen
of weten over hiv. Over voorbehoedsmiddelen tegen hiv en andere soa’s maken steeds 
minder mensen zich zorgen. Die zorgeloosheid wordt versterkt door de grote en 
toenemende populariteit van weekend- en partydrugs. 

In 2018 werkten we mee aan tv-programma Nieuwsuur. Hier op de foto Prof.dr. Charles Boucher van het 
Erasmus MC Rotterdam over het onderzoek naar een definitief geneesmiddel tegen hiv maar ook over 
patiëntparticipatie bij onderzoek en stigmabestrijding. Belangrijk en hoopgevend werk.
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EEN BESMET IMAGO VRAAGT EEN SCHONE AANPAK

HivPort staat midden in de veranderende maatschappij. We weten dat mensen 
eigenwijs zijn, jongeren steeds vroeger zelfstandig en onafhankelijk en dat mensen zelf 
naar informatie op zoek gaan en elke dag de keus hebben uit een enorm aanbod van 
hulp of informatie. 

Onze projecten concurreren niet met het bestaande aanbod van professionele 
instellingen zoals de GGD, de verslavingszorg , de GGZ of de medische zorg. 
Wij trachten door gerichte doelgroep-benadering precies op die plekken aanwezig te 
zijn, waar zich mensen bevinden die mogelijk informatie of steun nodig hebben. 

Wat ons betreft is hiv niet zielig, niet vies, niet
iets om van te schrikken, noch voor degene die
hiv heeft, noch voor degene die iemand met hiv
ontmoet.

Daarom is onze toonzetting optimistisch, vrolijk,
soms een beetje uitdagend maar nooit
betuttelend. Wij treden mensen die hulp of
informatie nodig hebben op een ontspannen
manier tegemoet. 

We lopen hen figuurlijk bij toeval tegen het lijf,
door slimme it-ondersteunde campagnes of door
die ene rare poster op de wc van een kroeg. 
Maar soms ook letterlijk, als we in een straat
opeens tussen het winkelende publiek staan. 

In de volgende hoofdstukken gaan we in op een
aantal van de projecten die we vanaf 2017 op de
rails hebben gezet of hebben gesteund. 

Poster voor de chemsex meet-ups op wc-deur van 
Bar Loge90, naast de condoom-automaat. 
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Project: SNELTESTPUNT HIV ROTTERDAM

Gratis, snel én anoniem kunnen testen op hiv helpt enorm tegen
de verspreiding. De GGD (GGD Rotterdam Rijnmond) biedt al
vele jaren kostenloze hiv-testen. Toch vomt de niet geheel
anonieme vooraf-aanmelding een drempel voor sommigen.
Daarom is er, net als in veel andere grote steden in het
buitenland, behoefte aan een totaal anoniem inlooppunt waar je
je zonder afspraak en anoniem direct en gratis kan laten
sneltesten op hiv. 

Onze opgerolde-mouwen-aanpak in de samenwerking met
bureau hiv-hulpverlening van Stichting Humanitas Rotterdam en
met AHF Europe, leidde in zeer korte tijd tot dit eerste vaste
inlooptestpunt voor hiv-sneltests in Rotterdam. Humanitas biedt
op de Pieter de Hoochweg een wacht- en prikkamer en de tests
worden uitgevoerd door AHF (Aids Healthcare Fund). 

Het AD Rotterdams Dagblad schreef erover:
https://www.ad.nl/rotterdam/rotterdam-krijgt-gratis-testpunt-voor-hiv~a2d65485

Elke Rotterdammer kan zonder afspraak
en anoniem binnenlopen voor een hiv-
sneltest en de uitslag volgt binnen vijf
minuten. Bij een onverhoopte positieve
uitslag is persoonlijke counseling direct
beschikbaar vanuit zowel AHF als vanuit
Humanitas. Het testpunt is gestart met 2
openingsdagen per maand.

 

Voor deze foto: een medewerker van Humanitas
(links) poseert met de AHF-verpleegkundige (r).
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Project: CHEMSEX MEET-UPS VOOR MSM

Een bijzondere risicogroep voor hiv wordt gevormd door mensen die actief participeren
in het zogeheten ‘chemsex circuit’. Chemsex staat voor het recreatieve gebruik van 
drugs (‘chems’) in combinatie met het hebben van seks, doorgaans gedurende langere 
tijd achtereen en met meerdere partners. We noemen dit laatste chemsex party’s. 
Drugs maken nonchalanter, zelfverzekerder en/of onvoorzichter. Chemsex party’s 
nemen toe in populariteit en zijn gestart in de gay scene (mannen die seks hebben met 
mannen, ofwel MSM). We constateren dat een deel van de groep chemsex-deelnemers 
roekelozer wordt en psychisch en lichamelijk dreigt af te glijden. 

In 2018 zijn wij samen met het Rotterdamse COC
gestart met maandelijkse gespreksavonden voor
chemsex-deelnemers. Doelstelling is tweeledig: 
(1) voorkom afglijden in verslaving en armoede en
(2) in stand houden van gezondheid, voorkomen
van hiv-infecties of falende hiv-therapieën. De
meet-ups worden gecoacht door een professional
van Humanitas maatschappelijk werk. De aard van
de avonden is relaxed: we geven gelegenheid tot
het delen van ervaring waarbij het accent ligt op
behoud van balans en op gezondheid zonder
wijzend vingertje. Als deelnemers een stap
richting officiële hulpverlening willen zetten,
helpen wij bij de route voor de correcte
doorverwijzing. 

Voor de chemsex gespreksavonden hebben we 
expertise te leen gekregen van o.a. PsyQ,
Humanitas, Maasstadziekenhuis en het
Amsterdamse bureau Mainline. COC biedt de
veilige ruimte aan. HivPort doet de organisatie en
de promotie. Flyers en posters zijn onder andere
verspreid in het gay uitgaanscircuit in Rotterdam 
maar ook bij de GGD, de hiv-poli’s van
ErasmusMC en MaasstadZh en via online media.

In samenwerking met de poli infectieziekten van Maasstad Ziekenhuis is nu een 
halfjaarlijks overleg 'chemsex rotterdam' ontstaan, waarin alle relevante medische, 
maatschappelijke en verslavingszorg-instellingen participeren.
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Stichting Humanitas Rotterdam (bureaus Hiv Hulpverlening & Expertisecentrum 
Seksualiteit) heeft ook voor volgend jaar (2019) toegezegd hun hulp in de vorm van 
menskracht (maatschappelijk werk) te budgetteren. COC Rotterdam heeft eveneens 
toegezegd de steun te blijven geven in de vorm van ruimte en koffie/thee voor 2019.

Enigszins verrast waren we ook door de plotselinge belangstelling vanuit Politie 
Rotterdam-Rijnmond. Het team “roze in blauw” blijkt soms tegen situaties aan te lopen 
waar zowel handhaving (drugsbestrijding) als dienstverlening (hulp aan burgers in 
problemen) aan de orde kan zijn. HivPort werd uitgenodigd om bij Humanitas een 
workshop te komen verzorgen om politiemensen te laten kennismaken met het 
onderwerp chemsex en de bijbehorende “scene”.

Samen met Politie en Humanitas op Instagram #rozeinblauw #chemsexvoorlichting 
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Project : HIV GIDS 

Met de introductie van de HivGIDS voor Rotterdam doen we onze naam eer aan: een 
portaal, online én op papier, voor iedereen die meer wil weten over hiv. De Hiv Gids 
biedt een overzicht van zorgverleners, preventie-initiatieven, bijeenkomsten en groepen
voor lotgenotencontact, dating voor mensen met hiv, hiv-gespecialiseerde apotheken 
enz.enz. Hoewel het accent op de Rotterdamse regio ligt, zijn er ook buiten Rotterdam 
instellingen van betekenis voor onze regio; ook deze zijn in de Hiv Gids opgenomen.

De doelgroepen die de Hiv Gids Rotterdam bedient zijn
- Mensen zie zelf leven met hiv 
- Zorgverleners die vanuit hun rol extra kunnen bijdragen aan vermindering van 
stigmatisering 
- Mensen die gezien hun herkomst, sociale circuit of gedrag een groter risico lopen op 
hiv-infectie (z.g. risicogroepen)

Online is de HivGids te vinden via de site
van hivport.nl. Hulpverleners noemen dit
in hun jargon vaak een 'sociale kaart'.

Offline (als gedrukt gidsje) is de HivGids
verspreid via alle organisaties met wie wij
samenwerken. De eerste editie (ambitieus
met 2019 aangeduid), verscheen eind
2018. Het is een handzaam boekje van 28
pagina's op borstzakformaat. Het kan
gemakkelijk en discreet worden
geraadpleegd of opgeborgen en ligt
standaard in folderrekjes van de hiv-
behandelcentra (ErasmusMC,
Maasstadziekenhuis) en instanties voor
maatschappelijk werk zoals Stichting
Mara, Humanitas en overige organisaties
in Rotterdam. Apotheek Rijken in
Rotterdam zuid heeft de HivGids
eenmalig meegegeven aan al hun
patiënten die hiv-medicatie krijgen.
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VOORLICHTING & HIV TESTS @ ROTTERDAM PRIDE 2018

In 2018 hebben we voor 'het algemene publiek' diverse voorlichtingsactiviteiten 
uitgevoerd, vaak in samenwerking met diverse partners in de stad.

Tijdens Rotterdam PRIDE (29 sept 2018) 
hebben we uitgepakt met een team van 20 
vrijwilligers op het Schouwburgplein in 
Rotterdam.

Door de samenwerking met de GGD werd 
de GGD-testbus voor gratis hiv-tests extra 
gepromoot met onze materialen en 
voorlichters. Van veraf waren we herkenbaar 
door onze torenhoge  beachflags met tekst 
"hoe positief ben jij?"

Passend bij de feestelijke en vrolijke sfeer 
van de Pride-manifestatie, waren onze 
voorlichters, team #positief010, uitgedost als
nep-verpleegsters.

Uitdeelgadgets (medicijndoos-sleutelhangers)
waren een ideaal en grappig middel om een
gesprek te starten over hiv en hiv-medicatie.
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WERELD AIDS DAG 1 DECEMBER

De VN hebben 1 december uitgeroepen tot wereld aids dag, afgekort “WAD”. 
Op 1 december 2018 hielpen we daarom mee met een publieksactie in de winkelstraat 
Hoogstraat (hoek Vlasmarkt). Het team, samengesteld uit medewerkers van Stichting 
Mara, GGD, AHF,  Maasstadziekenhuis, ErasmusMC, Humanitas, en vrijwilligers van 
COC Rotterdam, HivPort en HivBorrelRotterdam stond klaar met twee testbussen voor 
een gratis anonieme hiv-sneltest en voor informatie en voorlichting over hiv.

Aan het eind van de koude 1 decemberdag, hadden we 500 mensen van informatie 
voorzien en waren 65 mensen getest. Indirect kregen we media-aandacht via Radio 
Rijnmond. 

Voorlichten op de Hoogstraat
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HIV+BORREL ROTTERDAM

De Hiv+Borrel Rotterdam is in 2013 ontstaan uit initiatief van enkele vrijwillige 
individuen in samenwerking met COC Rotterdam. De Hiv+Borrel Rotterdam (soms 
hivcafé genoemd) is een laagdrempelige inloopplek voor mensen met hiv. Ook partners
en andere direct betrokkenen zijn welkom. De avonden staan in het teken van 
ontmoeting. In een ontspannen sfeer kunnen mensen met hiv makkelijker praten met 
anderen over hun ervaringen. Het is de kracht van lotgenotencontact.

Na het terugtreden van een sponsor van de 
eerste 3 jaar ontstond de behoefte om voor 
nieuwe fondsenwerving de hivborrel onder te 
brengen bij een rechtspersoon. HivPort heeft 
direct bij oprichting in 2017 aangeboden dit 
voor de Hiv+Borrel te willen organiseren. 
Naast een donatie vanuit HivPort in de vorm 
van nieuwe flyers en posters voor de volgende 
2 jaar, steunt HivPort de hivborrel nu ook 
administratief. 
 

Nog altijd stijgt het aantal bezoekers. Eind
2018 organiseerden we een fantastisch
lustrumfeest “5 Jaar HivBorrel”.

Inmiddels participeren vrijwilligers van de
hivborrel ook steeds vaker bij de jaarlijkse
“week van” Wereld Aids Dag Rotterdam en
bij andere HivPort projecten.
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SAMENWERKINGEN EN PARTNERS: HIV010

Sinds onze oprichting en via onze oorsprong met de Rotterdamse Hiv+Borrel, hebben 
we altijd geprobeerd samen te werken met andere partijen in de stad. Hierboven zijn al 
diverse voorbeelden gegeven.

In de zomer van 2018 hebben we speciaal rondom 
de Rotterdam Pride de samenwerking gezocht met 
partijen die hier betrokkenheid mee hebben, zoals 
het Rotterdamse COC, maar ook Humanitas, de 
GGD en de twee hiv-behandelcentra ErasmusMC en
MaasstadZiekenhuis. Wij konden vanuit HivPort 
bijdragen met materialen en mensen maar het 
verstevigde ook de gedachte achter samenwerking. 

Gaandeweg vonden meer samenwerkende partijen, onder andere rondom Wereld Aids 
Dag, het verstandig om langdurig een gemeenschappelijke werknaam te gebruiken. 
Hieruit ontstond de facebook-paginanaam HIV010, een praktische naam voor een 
informele samenwerking rond het onderwerp hiv in de Rotterdamse regio.

Met Stichting Het Rode Lint, initiatief van de Surinaams-
Nederlandse Gloria Summerville, zijn we in gesprek om haar te
helpen bij het zoeken naar een ontmoetingsruimte, bij
voorkeur in de wijk Feijenoord. De ontmoetingsplek moet
mensen met en zonder hiv bij elkaar brengen en stigma’s
bestrijden. 
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NOG HEEL VEEL TE DOEN IN ROTTERDAM

Het is zo: “aandacht trekt aandacht". De gewonnen Neyenburgh Award en de steun 
van vrijwilligers en andere sponsors heeft niet alleen rechtstreeks aan ons werk 
bijgedragen.  Ook door de activiteiten zélf krijgen we meer aandacht. We zijn erg blij 
met de aandacht in de pers, op social media en in het circuit van Rotterdamse 
hulpverleners. Het geeft ons ook zonder vervolg-awards de kans om externe 
fondsenwerving te doen en om gesprekken te starten met voorheen ontoegankelijke 
instanties. De aanvraag voor een fiscale ANBI-status is hier een noodzakelijkonderdeel 
van, evenals de renovatie van onze website. Het financiële verslag van onze kleine 
stichting wordt ten behoeve van eventuele sponsors in een apart document op onze 
website gepubliceerd.

Aansluitend op de gemeentelijke 
beleidsdoelstellingen "Rotterdam 
Aidsvrij 2030", is er nog altijd genoeg te
doen. Ondanks de ambitieuze 
doelstelling merken we ook dat de 
overheid zich op sommige vlakken juist 
steeds meer terugtrekt. Rond 
verkiezingstijd 2018 en de 
machtswisseling in de Rotterdamse 
politiek, is door diverse partijen de 
suggestie gewekt dat een nieuwe 
coalitie bereid was meer geld te 
besteden aan voorlichting en preventie. 
Bij het samenstellen van dit jaarverslag 
in 2019 is ons hiervan nog weinig 
gebleken. In dit klimaat past het daarom
goed dat organisaties als de onze 
vrijwilligerstijd én geld willen steken in 
preventie van hiv en betere voorlichting.

Nu ons eerste “boekjaar” erop zit en u misschien dit verslag leest, zijn wij dus ook al 
lang weer bezig met 2019. Er blijft veel werk te doen rond voorlichting, strijden tegen  
taboes en stigmavorming en voor meer aandacht voor meer en vaker testen op hiv. 
Dit alles in het belang van een "beter leven met hiv in Rotterdam".
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