Financiering preventieve gezondheidsbeleid (niet overdraagbare
aandoeningen) vanaf 2012:
Beleidsonderdeel: Seksuele gezondheid
versie 31/12/2018
Beleidsonderdelen waarover dergelijk overzicht beschikbaar is:
• Thema-overschrijdend, Logo’s en diverse
• Voeding en beweging
• Ongevallenpreventie
• Middelengebruik (Tabak, Alcohol en drugs)
• Seksuele gezondheid
• Suïcidepreventie
• Bevolkingsonderzoek
Tenzij anders vermeld wordt enkel de financiering vermeld die aangestuurd wordt vanuit het Vlaams
Agentschap Zorg en Gezondheid.
Binnen elk overzicht worden eerst de organisaties opgesomd en dan de projecten.
De afgeronde projecten staan achteraan als bijlage: afgeronde projecten
ORGANISATIES
Begunstigde
Sensoa
Type organisatie of titel project
Partnerorganisatie voor preventie op vlak van seksuele gezondheid
Beleidsthema’s, doel
Beleidsthema is seksuele gezondheid
Doelgroep en samenwerking
Doelgroepen van Sensoa zijn het algemeen publiek, intermediairs, personen met een lagere
sociaaleconomische status, kinderen, jongeren en volwassenen, homomannen, mensen met een
seksueel overdraagbare aandoening, waaronder hiv, kwetsbare migranten en mensen met een
beperking en volwassenen die in woonzorgcentra of voorzieningen voor geestelijke
gezondheidszorg verblijven of ondersteuning krijgen vanuit thuiszorgdiensten. Zij werken
samen met organisaties die relevant zijn voor deze doelgroepen, onder meer met de
universiteiten, scholierenkoepel, het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG), Aditi vzw en
holebi-organisaties.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Het aanbod van informatie documentatie en advies
De ontwikkeling van methodieken
Disseminatie van methodieken
Ondersteuning van de implementatie van methodieken met inbegrip van
deskundigheidsbevordering
Uitvoering van methodieken
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
1/1/2016 - 31/12/2020
Toekenningsprocedure
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Beheersovereenkomst na oproep van december 2014 (Volgens BVR van 5/6/2009)
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair, 2.994.089euro per jaar. Bedrag 2016, inclusief VIA-middelen, jaarlijks te indexeren.
Belang/motivatie
In het preventieve beleid rond het thema seksuele gezondheid wordt seksualiteit in
verschillende aspecten benaderd. De beheersovereenkomst spits zich toe op :
seksualiteitsbeleving, seksueel grensoverschrijdend gedrag, geplande en gewenste zwangerschap
en psychosociale aspecten van seksueel overdraagbare infecties. Problemen m.b.t. seksuele
gezondheid kunnen een aanzienlijke impact hebben op de gezondheid en het welzijn van de
bevolking. Verder blijft seksualiteit een moeilijk bespreekbaar onderwerp, ook voor
professionals. Het is dan ook belangrijk om er voor te zorgen dat mensen toegang hebben tot
correcte informatie, en dat voor kwetsbare doelgroepen aangepaste methodieken en materialen
worden ontwikkeld en verspreid.
Meer info
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sensoa-0, www.sensoa.be
Begunstigde
Pasop
Type organisatie of titel project
Organisatie met terreinwerking voor seksuele gezondheid bij sekswerkers
Beleidsthema’s, doel
Seksuele gezondheid van sekswerkers
Doelgroep en samenwerking
Doelgroep van Pasop zijn sekswerkers
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Het aanbod van informatie, documentatie en advies
De ontwikkeling van methodieken
Disseminatie van methodieken
De ondersteuning van de implementatie van methodieken met inbegrip van
deskundigheidsbevordering
Uitvoering van methodieken
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
1/1/2017 – 31/12/2021
Toekenningsprocedure
Beheersovereenkomst na oproep van december 2015 (Volgens BVR van 5/6/2009)
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair, 457.000 euro per jaar. Bedrag 2017, inclusief VIA-middelen, jaarlijks te indexeren.
Belang/motivatie
Sekswerkers hebben specifieke noden en behoeften op het gebied van gezondheidsrisico’s en
kunnen daarmee niet altijd terecht in de reguliere circuits, hetzij vanwege het taboe dat nog
altijd rust op hun activiteiten, hetzij doordat ze in een precaire situatie verkeren. Het is dan ook
belangrijk om ze proactief te benaderen met een correct en gepast aanbod aan informatie,
advies en medische dienstverlening.
Meer info
https://www.zorg-en-gezondheid.be/pasop-1,www.pasop.info/, www.ghapro.be
Begunstigde
ITG (Instituut voor Tropische Geneeskunde)
Type organisatie of titel project
Organisatie met terreinwerking voor seksuele gezondheid bij Subsaharaanse Afrikaanse
migranten (SAM)
Beleidsthema’s, doel
Seksuele gezondheid bij Subsaharaanse Afrikaanse migranten (SAM)
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Doelgroep en samenwerking
Subsaharaanse Afrikaanse migranten (SAM), community leaders. Samenwerking met relevante
organisaties.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Het instituut heeft als opdracht de seksuele gezondheid te bevorderen van Subsaharaanse
Afrikaanse migranten. Het ITG verstrekt informatie, documentatie en advies aan de doelgroep,
hun intermediairen (community leaders) en waar nodig aan de media over de impact van
seksueel overdraagbare aandoeningen (soa), testen en het bestaande hulpverleningsnetwerk.
Daarnaast ontwikkelen ze methodieken en materiaal aangepast aan de doelgroep en
ondersteunen ze relevante organisaties en professionals om die methodieken te gebruiken.
Verder organiseren ze vorming en deskundigheidsbevordering en outreachende activiteiten
waarbij leden van de doelgroep (peers) worden opgeleid om binnen hun eigen groep
voorlichting te geven.
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
1/1/2012 – 31/12/2016, verlengd tot 31/12/2019
Toekenningsprocedure
Beheersovereenkomst na oproep van december 2010 (Volgens BVR van 5/6/2009)
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair, 255.000 € per jaar. Bedrag 2012, zonder eventuele VIA-middelen, jaarlijks te
indexeren.
Belang/motivatie
Subsaharaanse migranten hebben specifieke noden en behoeften op het gebied van seksuele
gezondheid en kunnen daarmee niet altijd terecht in de reguliere circuits, hetzij vanwege het
taboe dat nog altijd rust op seksualiteit en in het bijzonder op besmetting met soa, hetzij
doordat ze in een precaire situatie verkeren. Het is dan ook belangrijk om ze proactief te
benaderen met een correct en gepast aanbod aan informatie, advies en medische
dienstverlening. Community leaders en peereducators hebben daarbij een belangrijke functie: zij
vormen de brug tussen de gemeenschap waarin ze leven, en het aanbod aan informatie en zorg
dat mensen nodig hebben.
Meer info
https://www.zorg-en-gezondheid.be/instituut-voor-tropische-geneeskunde, www.itg.be
PROJECTEN
Begunstigde
Sensoa
Type organisatie of titel project
Nodenbevraging bij mensen met hiv
Beleidsthema’s, doel
Seksuele gezondheid bij mensen met hiv
Doelgroep en samenwerking
Doelgroep voor dit project zijn mensen met hiv en mensen met risico op hiv en soa
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Uitvoering van een nodenbevraging, bestaande uit een kwantitatieve online survey bij en
kwalitatieve groepsgesprekken met mensen met hiv.
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
1/11/2017 – 31/10/2019
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie zonder oproep
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair, 105.000 euro. Bedrag 2017.
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Belang/motivatie
De medische vooruitgang zorgt ervoor dat therapietrouwe mensen met hiv een goed en lang
leven kunnen opbouwen. Toch zijn er nog barrières en noden bij mensen met hiv. Met deze
bevraging wil men een grondig begrip verwerven van de huidige noden van mensen met hiv in
Vlaanderen met betrekking tot hun kwaliteit van leven en hun seksuele gezondheid in het
bijzonder. De resultaten van deze bevraging vormen vervolgens de basis voor nieuwe accenten
in beleid naar doelgroepen, nieuwe interventies, nieuwe initiatieven van organisaties als Sensoa,
e.a. Daarnaast is het een concrete verwezenlijking in het kader van het nationaal HIV-plan.
Meer info

Begunstigde
Sensoa
Type organisatie of titel project
Navormingsaanbod voor huisartsen met betrekking tot praten over seksualiteit
Beleidsthema’s, doel
Seksuele gezondheid
Doelgroep en samenwerking
Doelgroep voor dit project zijn huisartsen
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Organisatie van een 60-tal navormingssessies voor huisartsen met betrekking tot praten over
seksualiteit. Het is een project dat zich focust op implementatie, het pakker is immers al
ontwikkeld door Sensoa.
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
1/11/2017 – 31/10/2020
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie zonder oproep
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair, 45.000 euro. Bedrag 2017.
Belang/motivatie
De implementatie zicht zich op praktiserende huisartsen en op het proactief communiceren
over seksuele gezondheid met hun patiënten. De grootste drempel bij artsen is niet altijd het
gebrek aan informatie maar wel aarzelingen over hoe te communiceren en het ontbreken van
handvatten om dit te doen (vaardigheden). Het project heeft een link met het HIV-plan, maar
het is ruimer opgevat dan dat. Praten over hiv vereist in eerste instantie de kennis en kunde om
te kunnen praten over seksualiteit in het algemeen. Seksualiteit bespreekbaar maken in de
huisartsenpraktijk komt ook andere doelgroepen ten goede zoals patiënten met vragen over
andere SOA’s, seksualiteitsbeleving, gezinsplanning, seksualiteit en kanker, handicap, ouder
worden, enz.
Meer info

Begunstigde
Sensoa
Type organisatie of titel project
Procesbegeleiding bij het symposium seksuele gezondheid van december 2018
Beleidsthema’s, doel
Seksuele gezondheid
Doelgroep en samenwerking
Proces naar het symposium gebeurt in samenwerking met de Vlaamse overheid
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Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Volledige inhoudelijke organisatie en coördinatie van het proces naar, het symposium zelf en
van de rapportage achteraf.
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
18/12/2017 – 31/01/2019
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie zonder oproep
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair, 37.000 euro. Bedrag 2017.
Belang/motivatie
Minister Vandeurzen nam initiatief om een symposium seksuele gezondheid te organiseren.
Deze facultatieve subsidie maakt het mogelijk om naast de inspanningen vanuit Zorg en
Gezondheid en vanuit Sensoa te investeren in een externe procesbegeleider voor de volledige
inhoudelijke organisatie en coördinatie.
Meer info
Begunstigde
Ghapro
Type organisatie of titel project
Uitbouwen van structurele betrokkenheid van sekswerkers in gezondheidsbevordering voor
sekswerkers
Beleidsthema’s, doel
Seksuele gezondheid
Doelgroep en samenwerking
Sekswerkers
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Sekswerkers verenigen omtrent gezondheid en georganiseerde sekswerkers vertegenwoordigen
in overleg, adviezen formuleren en een actieplan opmaken en uitvoeren ter bevordering van de
gezondheid van sekswerkers in Vlaanderen
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
18/12/2017 – 17/12/2020
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie zonder oproep
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair, 149.521 euro. Bedrag 2017.
Belang/motivatie
In het maatschappelijke debat over de maatschappelijke positie van de sekswerkers en hun
gezondheid, zijn sekswerkers zelf niet structureel betrokken . Met deze subsidie wordt tijdelijk
een stimulans en aanzet gegeven opdat sekswerkers kwaliteitsvol vertegenwoordigd zijn in het
debat.
Meer info
Begunstigde
Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en GEzin
Type organisatie of titel project
Evaluatie van de werking m.b.t. seksuele gezondheid bij sub-saharaanse Afrikaanse migranten
Beleidsthema’s, doel
Seksuele gezondheid
Doelgroep en samenwerking
Sub-saharaanse Afrikaanse migranten, beleidsvoorbereidend onderzoeksproject
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Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Via een kwalitatieve benadering, gecombineerd met secundaire data-analyse en
documentenanalyse, komen tot een goed beeld van
- de problematiek (hiv-preventie, hiv-testing, leven met hiv bij sub-saharaanse Afrikaanse
migranten);
- de meerwaarde van het specifiek werken naar deze doelgroep;
- de gewenste terreinwerking voor de toekomst
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
20/12/2018 – 31/08/2019
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie zonder oproep
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair, 79.750 euro. Bedrag 2018.
Belang/motivatie
Met dit onderzoeksproject wordt gezocht naar de gewenste terreinwerking voor sub-saharaanse
Afrikaanse migranten in Vlaanderen in de toekomst.
Meer info

BIJLAGE: AFGERONDE PROJECTEN
Begunstigde
cRZ(centrum voor Relatievorming en Zwangerschapsproblemen)
Type organisatie of titel project
Niet van toepassing
Beleidsthema’s, doel
CRZ wil als kennis- en ervaringscentrum vrouwen ondersteunen die door hun zwangerschap
geconfronteerd worden met het nemen en/of verwerken van een moeilijke beslissing. cRZ
ontwikkelt daartoe een aanbod voor de vrouwen en hun omgeving enerzijds en voor de
professionelen (intermediairen) die met deze vrouwen in contact komen.
Doelgroep en samenwerking
Ongewenst zwangere vrouwen, vrouwen met vragen rond prenatale diagnostiek, zwangere
tieners, hun partners, omgeving en professionelen
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Concreet richt de werking zich op vier grote domeinen: ongeplande zwangerschap, postabortus
tienerzwangerschap en prenatale diagnose.
Ze organiseren ondermeer een luistertelefoon voor ongepland zwangeren, hulplijn na prenatale
diagnose, beslissingsgesprekken bij ongeplande zwangerschappen, begeleidingsgesprekken na
prenatale diagnose, postabortusverwerking: individueel en in groep, en lotgenotencontacten.
Daarnaast is er ook een online hulpaanbod voor doelgroep van zwangere tieners. Voor
intermediairen is er een vorming 'een leerling is zwanger ' en diverse andere methodieken rond
de hierboven vermelde thema’s.
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
1/01/2012 - 31/12/2012
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie zonder oproep die al verschillende jaren na elkaar wordt verder gezet.
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (220.048 euro), voorschotten en resterende 10% na beëindiging.
Belang/motivatie
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Voldoet aan een maatschappelijke nood. In de toekomst wellicht overheveling naar het
welzijnsbeleid gezien betere aansluiting bij welzijnsbeleid dan bij preventief gezondheidsbeleid
Meer info
www.crz.be

