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VOORWOORD
Een bachelorproef over HIV-gerelateerd stigma… Het lijkt op het eerste zicht een ietwat
vreemd thema. Niet iets wat je meteen associeert met de vaardigheden en de kennis die
verwacht worden van een verpleegkundige op spoedgevallen. Toch is het een zeer
waardevol onderwerp, dat het teruggaat naar de kern van wat spoedverpleegkundigen
dagelijks doen: kwaliteitsvolle zorg verlenen aan elke patiënt, ongeacht de ernst van zijn
aandoening,
zijn
culturele
of
sociale
achtergrond
en
zijn
serostatus.

Mia is al jaren seropositief. “Een souvenirtje van mijn periode in ‘de’ Congo” zegt ze lachend. Meer
wil ze er niet over kwijt. Het is rustig op spoed en Mia ligt al een halve dag te wachten op de
resultaten van de onderzoeken die ze onderging. Hoofdpijn en een aanhoudende hoest. Dat kan van
alles betekenen als je HIV-positief bent. Mia vind het niet erg om over haar status te praten. Ze heeft
er mee leren leven. En sinds de introductie van de nieuwe generatie antiretrovirale middelen valt het
volgens haar best mee om met HIV te leven. Het is bijna bezoekuur. Een vriendin die toevallig in de
stad was, heeft laten weten dat ze even zou langskomen om te kijken hoe het met Mia gaat. En om
een ‘boekske’ te brengen zodat het wachten wat minder lang lijkt te duren. Net voor het bezoek
binnengelaten wordt vraagt Mia om toch maar niets over haar serostatus te vermelden als haar
vriendin erbij is. Je weet maar nooit wat ze zou denken…
Spoedgevallenverpleegkundigen moeten niet enkel beschikken over de medische kennis
en de verpleegkundige vaardigheden die hen voorbereiden op elke mogelijke rampsituatie.
Zij moeten eerst en vooral ‘mens’ zijn en ‘menselijke zorg’ bieden. Dit is niet altijd
eenvoudig. Zeker niet in het geval van HIV-positieve patiënten.

Het is een druilerige woensdagochtend wanneer Josephine aarzelend het triagehokje binnenstapt. Ze
heeft deze ochtend een zwangerschapstest afgenomen. Stiekem, toen haar echtgenoot al naar het
werk was vertrokken. Wat voor veel jonge vrouwen het mooiste moment van hun leven is, is voor
haar een regelrechte ramp. Josephine is immers HIV-positief. Haar man weet dit niet en mag dit ook
nooit te weten komen. Ze is bang dat hij haar anders zou verlaten. Josephine is niet alleen bezorgd
om haar eigen toekomst, maar ook om die van haar ongeboren kind. Ze wil absoluut vermijden dat
zij het virus doorgeeft aan haar baby…
Wat deze casussen duidelijk maken is dat we als spoedverpleegkundige verder moeten
kijken dan enkel de ziekte of de aanmeldingsklacht. We moeten oog hebben voor de mens
achter de positieve HIV-status en moeten ons bewust zijn van de impact die onze houding
en ons gedrag hebben op deze mens en zijn omgeving. Vandaar het belang van dit
onderzoek.
Dit onderzoek kon enkel tot stand komen dankzij de hulp en de ondersteuning van een
aantal belangrijke mensen. In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar mijn promotor, dhr.
Johan Asnong, voor het aanvaarden van dit vreemde onderwerp en het in goede banen
leiden van dit onderzoek. In de tweede plaats wens ik mijn echtgenote Sarah te bedanken
voor haar steun tijdens dit, soms moeilijke, proces. Ook voor mijn kindjes Felix en Tilly is
een woordje van dank op zijn plaats. Bedankt om jullie dutjes op de juiste momenten te
doen, zelf jullie Duplo sporen te bouwen en onverantwoord veel televisie te kijken op
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momenten dat moekie moest schrijven. Verder wens ik nog een aantal bijzondere mensen
te bedanken die geholpen hebben bij de totstandkoming van dit werk. In het bijzonder
mevr. Ann Deschamps voor de wetenschappelijke omkadering van dit onderzoek. Ook dhr.
Jochen Bergs verdient een vermelding in dit dankwoord voor zijn ondersteuning bij de
statistische verwerking van de data. Verder wens ik ook Dorien, Ella en Karin te bedanken
voor hun deskundige vertaling van de Health Care Provider HIV/AIDS Stigma Scale.
Bedankt ook aan iedereen die de moeite heeft genomen om de verschillende versies van
dit onderzoek na te lezen en te voorzien van de nodige bedenkingen en commentaar.
Tenslotte wens ik nog een speciaal woordje van dank te richten aan alle Mia’s en Josephines
die ik in de afgelopen jaren tijdens mijn werk als spoedverpleegkundige ben
tegengekomen. Bedankt om jullie verhaal te doen en om mij telkens weer de moed te
geven om dit onderzoek verder te zetten. Daarom wil ik deze bachelorproef graag speciaal
aan jullie opdragen.
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INLEIDING
Hoewel HIV-positieve patiënten in de meeste Westerse landen universele toegang hebben
tot een breed gamma aan gezondheidsdiensten, blijven er onder gezondheidswerkers nog
altijd een aantal misvattingen over deze patiënten bestaan. Dit maakt dat seropositieve
patiënten nog al te vaak geconfronteerd worden met stigmatisering en discriminatie door
gezondheidswerkers. Spoedgevallendiensten hebben een bijzondere opdracht in de
zorgverlening aan HIV-positieve patiënten. Enerzijds vormen zij vaak het eerste of enige
medische contact voor bepaalde risicogroepen. Anderzijds wordt verwacht dat zij, als
gevolg van de verouderende HIV-populatie in België, in toenemende mate geconfronteerd
zullen worden met HIV-positieve patiënten. Deze cruciale rol maakt het dan ook
noodzakelijk om een zeker inzicht te verwerven in HIV-gerelateerd stigma op deze
spoedgevallendiensten.
Het centrale opzet van dit onderzoek is om na te gaan in hoeverre HIV-gerelateerd stigma
aanwezig is onder gezondheidswerkers van Vlaamse en Brusselse spoedgevallendiensten.
Hiertoe werd de Health Care Provider HIV/AIDS Stigma Scale vertaald naar het Nederlands
en afgenomen onder de medewerkers van Vlaamse en Brusselse spoedgevallendiensten.
In het eerste deel van dit onderzoek wordt in eerste instantie een beeld geschetst van HIV
en AIDS in België. Hierbij worden de belangrijkste cijfers weergegeven met betrekking tot
de prevalentie van HIV en AIDS in België, de verschillende groepen binnen de samenleving
die het zwaarst getroffen worden door het HIV-virus en de recente evoluties binnen de
Belgische HIV-populatie. Daarnaast wordt binnen dit deel dieper ingegaan op het concept
HIV-gerelateerd stigma onder gezondheidswerkers en het wetenschappelijke en
maatschappelijke belang van dit onderzoek. Hierbij wordt gekeken naar de oorzaken van
HIV-gerelateerd stigma onder gezondheidswerkers, de verschillende manieren waarop dit
tot uiting komt in de zorgverlening aan HIV-positieve patiënten en de gevolgen voor het
welzijn en welbevinden van deze patiënten.
Het tweede deel van dit onderzoek behelst het methodologische luik. Dit gaat dieper in op
het ontwikkelen van een geschikte meetschaal voor het meten van HIV-gerelateerd stigma
onder gezondheidswerkers en de manier waarop de data verzameld en geanalyseerd
werden. Daarnaast schetst dit deel ook de limieten van het gevoerde onderzoek.
In het derde deel van dit onderzoek worden de verkregen resultaten besproken en
geanalyseerd op basis van de inzichten die verkregen werden uit de wetenschappelijke
literatuur. Op die manier werd een zeker inzicht verkregen in de mate van HIV-gerelateerd
stigma dat aanwezig is onder de bevraagde gezondheidswerkers en de verschillende
factoren die dit mee beïnvloeden.
In het vierde en laatste onderdeel worden de resultaten van dit onderzoek gekoppeld aan
de theoretische inzichten uit het eerste deel. Op basis van deze inzichten werden een aantal
aanbevelingen geformuleerd die als basis kunnen dienen voor toekomstig onderzoek en
kunne bijdragen tot het streven naar positHIVe Emergency Care.
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INTRODUCTIE

HIV EN AIDS IN BELGIË
In België leven op dit moment naar schatting 18.908 mensen met HIV, hetgeen
overeenkomt met een prevalentie van 1,7 HIV-positieve mensen per 1000 inwoners. Er
wordt geschat dat ongeveer 10,9% van deze mensen (nog) niet weten dat ze seropositief
zijn (Sensoa, 2018). Ondanks de daling van het aantal nieuwe infecties, worden jaarlijks
nog zo een 890 nieuwe diagnoses gesteld. Dit betekent dat er per dag 2,4 mensen te horen
krijgen dat ze seropositief zijn. De HIV-epidemie in België treft voornamelijk twee
bevolkingsgroepen: mannen die seks hebben met mannen en heteroseksuele mannen en
vrouwen die afkomstig zijn uit Sub-Saharaans Afrika. Meer dan 16.000 mensen die leven
met HIV worden op dit moment medisch opgevolgd. Hiervan staat 97% onder
antiretrovirale behandeling en heeft 97% een gecontroleerde virale lading. Opvallend is
wel dat de HIV-populatie die medisch opgevolgd wordt veroudert: waar in 2006 nog slechts
19% van de patiënten ouder dan 50 jaar was, is dit in 2017 al gestegen tot 39%
(Sciensano, 2018). Dit is grotendeels te wijten aan de introductie van een nieuwe generatie
antiretrovirale middelen, die de levenskwaliteit en de levensverwachting van HIV-positieve
personen aanzienlijk vergroot hebben (Marshall, Brewington, Allisson, Haynes & Zaller,
2017). Daarnaast valt ook een belangrijke toename van het aantal nieuwe HIV-diagnose
op latere leeftijd waar te nemen. In 2017 was 20% van de mensen die te horen kregen
dat zij seropositief zijn ouder dan 50 jaar (Sciensano, 2018).
De veroudering van de Belgische HIV-populatie brengt belangrijke veranderingen in
de medische opvolging en zorgverlening van deze specifieke patiëntenpopulatie met zich
mee. Deze groeiende groep van oudere HIV-positieve patiënten wordt, naast de specifieke
gezondheidsproblemen die gerelateerd zijn aan de infectie met het HIV-virus, immers ook
geconfronteerd met bijkomende ouderdomsgerelateerde aandoeningen. Het langdurig
gebruik van antiretrovirale middelen en de interactie van het HIV-virus met het natuurlijke
verouderingsproces maakt bovendien dat deze populatie vatbaarder is voor bepaalde
chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes, longziekten, nier- en
leverlijden en osteoporose (Balderson e.a., 2013). De verouderende HIV-populatie heeft
dan ook meer en meer nood aan een brede zorgverlening, die zich niet enkel richt op het
behandelen van HIV en HIV-gerelateerde gezondheidsproblemen (Sciensano, 2018).

STIGMATISERING VAN H IV-POSITIEVE PATIËNTEN OP VLAAMSE EN
BRUSSELSE SPOEDGEVAL LENDIENSTEN: EEN PRO BLEMATISCH GEGEVEN
Hoewel seropositieve patiënten in de Westerse wereld over het algemeen universele
toegang hebben tot de verschillende gezondheidsdiensten, blijft er onder
gezondheidswerkers nog steeds een zekere onwetendheid over HIV en AIDS bestaan
(UNAIDS, 2016). Dit resulteert in een aantal vooroordelen en misvattingen over HIVpositieve patiënten, waardoor er nog steeds een zeker stigma rust op deze
patiëntenpopulatie (Lewis, 2011). UNAIDS definieert HIV-gerelateerd stigma als: “a
process of devaluation of people either living with or associated with HIV and AIDS” (Stangl
& Nyblade, 2007, p. 9). Dit stigma kan aanleiding geven tot discriminatie: “the unfair and
unjust treatment of an individual that is based on his or her real or perceived HIV status”
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(Stangl & Nyblade, 2007, p. 9) Stigmatisering van HIV-positieve patiënten door
gezondheidswerkers is bijzonder problematisch aangezien zij afhankelijk zijn van deze
zorgverleners om te voldoen aan hun zorgbehoeften (Stutterheim, Bos & Sicking, 2013).
Spoedgevallendiensten spelen een bijzondere rol in de zorgverlening aan HIV-positieve
patiënten. Enerzijds wordt, als gevolg van de veroudering van de HIV-populatie in België,
een toename verwacht van het aantal HIV-positieve patiënten die zich op de Vlaamse en
Brusselse spoedgevallendiensten aanbieden. De spoedgevallendienst vormt immers een
belangrijke toegangspoort tot de gezondheidszorg, en wordt doorgaans geconsulteerd
indien er een acute nood aan medische zorg is (Federaal Kenniscentrum voor de
Gezondheidszorg, 2016). Daarnaast hebben spoedgevallendiensten reeds van bij het begin
van de HIV en AIDS epidemie een belangrijke strategische rol gespeeld in het opsporen en
in kaart brengen van de HIV/AIDS problematiek. Vaak vormen zij immers het eerste
medische contact voor mensen die (mogelijks) besmet raakten met het HIV-virus. Voor
kwetsbare groepen met een verhoogd risico op besmetting, zoals intraveneuze
druggebruikers, migranten, sekswerkers, ... is de spoedgevallendienst daarenboven vaak
de enige mogelijke toegang tot gezondheidszorg (Kelen e.a., 2016).
De cruciale rol van spoedgevallendiensten in het opsporen van het HIV-virus en het
opvangen van HIV-patiënten en kwetsbare bevolkingsgroepen, maken het noodzakelijk
een zeker inzicht te ontwikkelen in de mate waarin HIV-gerelateerd stigma aanwezig is op
deze diensten. Tot op heden gebeurde er echter nog geen onderzoek rond dit onderwerp,
hetgeen maakt dat er geen concrete data beschikbaar zijn over HIV-gerelateerd stigma op
Vlaamse en Brusselse spoedgevallendiensten. Vanuit de literatuur werden een aantal
mogelijke oorzaken, uitingsvormen en gevolgen geïdentificeerd. Deze worden later in deze
bachelorproef tot op zekere hoogte teruggekoppeld aan de resultaten die binnen dit
onderzoek verkregen werden. Om een gedetailleerd beeld te krijgen van de verschillende
factoren die aan de basis liggen van HIV-gerelateerd stigma op Vlaamse en Brusselse
spoedgevallendiensten, de manier waarop dit tot uiting komt en de mogelijke gevolgen die
dit heeft, is echter nood aan meer uitgebreid en diepgaand onderzoek.
OORZAKEN
VAN
GEZONDHEIDSWERKERS

HIV-GERELATEERD

STIGMA

ONDE R

In landen, zoals België, waar HIV en AIDS relatief weinig voorkomt onder de algemene
bevolking, zijn gezondheidswerkers weinig vertrouwd met HIV-positieve patiënten. Zij
beschikken dan ook over onvoldoende ervaring met de leefwereld en de specifieke
zorgbehoeften van deze patiëntenpopulatie. Veelal hebben zij enkel een beperkte
basiskennis inzake HIV en AIDS en hebben zij weinig tot geen inzicht in de complexiteit
van deze problematiek en de evolutie die laatste jaren heeft plaatsgevonden inzake de
behandeling van HIV (Stutterheim, Bos & Sicking, 2013). Hierdoor blijft onder
zorgverleners nog al te vaak het beeld bestaan van HIV als een uiterst besmettelijke en
dodelijke ziekte. Dit resulteert in een irrationele angst om via contact met een HIVpositieve patiënt zelf besmet te raken met het HIV-virus (UNAIDS, 2017; HIV Vereniging
Nederland, 2013). Het is deze irrationele angst die aanleiding kan geven tot een aantal
stigmatiserende en discriminerende handelingen zoals bijvoorbeeld het onnodig isoleren
van de seropositieve patiënt, het nemen van overdreven voorzorgsmaatregelen of het
weigeren om bepaalde risicovolle handelingen uit te voeren bij een HIV-positieve patiënt
(Karr, Kidd, Fitzgerald & Nyblade, 2015).
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Daarnaast kunnen ook de waarden en normen van zorgverleners een belangrijke rol spelen
in het stigmatiseren en discrimineren van HIV-positieve patiënten. HIV en AIDS worden
nog vaak in verband gebracht met bepaalde sociale groepen binnen de samenleving die
door hun levensstijl een verhoogd risico op besmetting lopen (HIV Vereniging Nederland,
2013). Het feit dat het HIV-virus in de beginjaren voornamelijk een aantal
gemarginaliseerde bevolkingsgroepen leek te treffen, zoals homoseksuelen, prostituees en
intraveneuze druggebruikers, heeft hier een belangrijke rol in gespeeld (Marshall,
Brewington, Allisson, Haynes & Zaller, 2017). Deze morele oordelen over mensen met HIV
en AIDS zijn vaak verweven met bredere maatschappelijke opvattingen omtrent gender,
seksualiteit, ras en sociale ongelijkheid (UNAIDS, 2016).
UITING VAN HIV-GERELATEERD
POSITIEVE PATIËNTEN

STIGMA

IN

DE

ZORG

AAN

HIV-

Het stigmatiseren van HIV-positieve patiënten door gezondheidswerkers kan op
uiteenlopende manieren tot uiting komen. Het kan erg opvallende en extreme vormen
aannemen, zoals bijvoorbeeld het uitschelden van een HIV-positieve patiënt, maar het kan
ook op een meer onderhuidse, subtiele manier aanwezig zijn in de relatie tussen
zorgverlener en zorgvrager. Het kan op een heel bewuste manier gebeuren, bijvoorbeeld
door uitdrukkelijk te weigeren om voor een HIV-positieve patiënt te zorgen. Vaak gebeurt
het echter meer onbewust en staan zorgverleners niet stil bij het feit dat bepaalde
handelingen of uitspraken als stigmatiserend ervaren worden door HIV-positieve patiënten
(Stutterheim, Bos & Sicking, 2013; HIV Vereniging Nederland, 2013). Een voorbeeld
hiervan is het noteren van de HIV-status op het zorgdossier of in de triagenota. Dit gebeurt
meestal niet vanuit een bewuste intentie om de seropositieve patiënt te stigmatiseren,
maar is eerder bedoeld om collega’s attent te maken op het feit dat deze patiënt
seropositief is zodanig dat zij de nodige voorzorgsmaatregelen in acht kunnen nemen. Het
feit dat gezondheidswerkers zich over het algemeen niet bewust zijn van het
stigmatiserende effect van bepaalde uitspraken of handelingen, maakt dat HIV-gerelateerd
stigma in stand gehouden wordt (Karr, Kidd, Fitzgerald & Nyblade, 2015).
GEVOLGEN
VAN
GEZONDHEIDSWERKERS

HIV-GERELATEERD

STIGMA

ONDER

HIV-gerelateerd stigma onder gezondheidswerkers wordt door HIV-positieve patiënten op
verschillende manieren ervaren. Zo is het mogelijk dat de sociale interactie met de
zorgverlener ongemakkelijk verloopt doordat deze ongepaste of irrelevante vragen stelt,
zich onbeleefd gedraagt of kwetsende opmerkingen maakt die verband houden met de
serostatus van de patiënt. Daarnaast wordt ook het vermijden fysiek contact, het nemen
van overdreven voorzorgsmaatregelen en het onnodige isoleren van een seropositieve
patiënt als stigmatiserend ervaren. Tenslotte kan ook een gebrek aan privacy en
confidentialiteit maken dat HIV-positieve patiënten zich gestigmatiseerd voelen.
Voorbeelden hiervan zijn het noteren van de HIV-status op het dossier of bezittingen van
de patiënt, het onnodig meedelen van de serostatus aan andere gezondheidswerkers of
het inlichten van familieleden zonder uitdrukkelijke toestemming van de patiënt (Avert,
2017; UNAIDS, 2016; Karr, Kidd, Fitzgerald & Nyblade, 2015;Stutterheim, Bos en Sicking,
2013). Uit grootschalig onderzoek van UNAIDS bleek dat voor de periode van 2011 tot
2016 bijna 20 % van de HIV-positieve patiënten in Duitsland aangeeft dat zij ooit te maken
hebben gekregen met gezondheidswerkers die hun serostatus bekendmaakten zonder dat
zij daar uitdrukkelijk in toegestemd hadden. In Portugal gaf iets meer dan 10% van de
HIV-positieve patiënten aan dat zij ooit met deze vorm van stigmatisering geconfronteerd
8

werden. Zij staan daarmee boven landen als Zimbabwe, Malawi, Swaziland en Zuid-Afrika
die over het algemeen geassocieerd worden met de HIV en AIDS problematiek (UNAIDS,
2017). Dat HIV-gerelateerd stigma in de gezondheidszorg niet enkel ervaren wordt door
seropositieve patiënten in gebieden met een hoge prevalentie van HIV en AIDS, wordt
hiermee dan ook duidelijk geïllustreerd.
HIV-gerelateerd stigma heeft ook een belangrijke negatieve invloed op het welzijn en het
gedrag van HIV-positieve patiënten (Stutterheim, Bos en Sicking, 2013). Zo werd
aangetoond dat patiënten die geconfronteerd worden met stigma en discriminatie op basis
van hun serostatus een hogere kans hebben op depressie en minder sociale steun ervaren.
Zij slagen er minder goed in om hun serostatus te aanvaarden en kunnen gevoelens van
schuld en schaamte ontwikkelen. (Rueda et al., 2016; UNAIDS, 2017; Karr, Kidd,
Fitzgerald & Nyblade, 2015). Dit heeft tot gevolg dat zij minder open zijn over hun HIVstatus en maakt het moeilijk om de zorg af te stemmen op de behoeften van de patiënt.
Er kan immers geen rekening worden gehouden met zijn serostatus bij de diagnostiek, het
instellen van een behandeling of het voorschrijven van medicatie. Dit kan op korte of
langere termijn mogelijks schadelijke gevolgen met zich meebrengen voor deze patiënten,
bijvoorbeeld door het opstarten medicatie die niet compatibel is met de antiretrovirale
middelen die de patiënt neemt. Daarnaast gaan HIV-positieve patiënten die geconfronteerd
worden met HIV-gerelateerd stigma vaker medische zorg uitstellen (Stutterheim, Bos &
Sicking, 2013). Meer dan 10% van de Duitse HIV-positieve patiënten gaven aan dat zij,
voor de periode 2011 tot 2016, in het afgelopen jaar medische zorgen hebben uitgesteld
omwille van hun HIV-status. In Portugal liep dit aantal zelfs op tot meer dan 15% (UNAIDS,
2017). Dit kan ertoe leiden dat HIV-positieve patiënten minder therapietrouw worden en
in extreme gevallen zelfs helemaal verdwijnen uit de medische opvolging (Rueda et al.,
2016).
De effecten van HIV-gerelateerd stigma onder gezondheidswerkers blijven echter niet
beperkt tot het niveau van de individuele patiënt, maar kent ook bredere, maatschappelijke
gevolgen. De angst om de eigen serostatus te kennen of om hier openlijk mee naar buiten
te komen kan immers op verschillende manieren bijdragen tot de verdere verspreiding van
het HIV-virus onder de bevolking (UNAIDS, 2016). Zo zullen mensen die hun eigen HIVstatus niet kennen minder geneigd zijn om risicogedrag aan te passen of beschermende
maatregelen te nemen (Avert, 2017). Daarenboven is het kennen van de eigen serostatus
een voorwaarde om te kunnen starten met antiretrovirale therapie en zo de virale load
terug te dringen. HIV-positieve personen die hun eigen status niet kennen of geen
antiretrovirale therapie volgen, zullen een hogere virale lading hebben. Hierdoor bestaat
een hogere kans op overdracht van het HIV-virus. Bij deze patiënten zal de ziekte ook
sneller evolueren waardoor zij vroegtijdig komen te overlijden (Karr, Kidd, Fitzgerald &
Nyblade, 2015).

EEN EERSTE STAP NAAR POSITHIVE EMERGENCY CARE: METEN VAN HIVGERELATEERD
STIGMA
OP
VLAAMSE
EN
BRUSSEL SE
SPOEDGEVALLENDIENSTE N
Binnen dit onderzoek werd het begrip ‘positHIVe Emergency Care’ ontwikkeld. Dit verwijst
naar ‘het streven om op Vlaamse en Brusselse spoedgevallendiensten een kwaliteitsvolle
zorg te bieden aan HIV-positieve patiënten die vrij is van vooroordelen, stereotypen en
discriminatie op basis van serostatus’. Een eerste stap op weg naar positHIVe Emergency
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Care is het verzamelen van data omtrent HIV-gerelateerd stigma onder
gezondheidswerkers die op deze spoedgevallendiensten actief zijn. Dit maakt het immers
mogelijk om een beter inzicht te krijgen in de omvang van deze problematiek en na te
gaan op welke domeinen actie moet ondernomen worden (Karr, Kidd, Fitzgerald & Nyblade,
2015). Tot op heden bestaat er echter geen gevalideerde, betrouwbare, Nederlandstalige
meetschaal die toelaat om HIV-gerelateerd stigma onder gezondheidswerkers van Vlaamse
en Brusselse spoedgevallendiensten te meten (Marshall, Brewington, Allisson, Haynes &
Zaler, 2017).
Eens een zeker inzicht is verkregen in de omvang van HIV-gerelateerd stigma op Vlaamse
en Brusselse spoedgevallendiensten is het noodzakelijk om een zekere bewustwording te
creëren. Deze bewustwording moet zich niet enkel beperken tot de gezondheidswerkers
die op spoedgevallen werkzaam zijn, maar moet zich ook uitbreiden tot het niveau van de
zorginstellingen en de verschillende actoren die mee het Belgische gezondheidsbeleid
bepalen. Dit is immers noodzakelijk om zorgverleners en beleidsmakers ervan te
overtuigen dat er nood is aan interventies om HIV-gerelateerd stigma onder
gezondheidswerkers aan de pakken en te komen tot positHIVe Emergency Care (Karr,
Kidd, Fitzgerald & Nyblade, 2015).
Deze bachelorproef tracht een bijdrage te leveren aan het wetenschappelijk onderzoek
naar HIV-gerelateerd stigma binnen de gezondheidszorg door aan de hand van de Health
Care Provider HIV/AIDS Stigma Scale (HPASS) een antwoord bieden op de vraag in welke
mate HIV-gerelateerd stigma aanwezig is onder gezondheidswerkers van Vlaamse en
Brusselse spoedgevallendiensten. Belangrijk hierbij is echter dat deze bachelorproef niet
gezien moet worden als een exacte weergave van de omvang van HIV-gerelateerd stigma
op Vlaamse en Brusselse spoedgevallendiensten, maar wel als een eerste stap in het
exploreren en erkennen van deze problematiek. Het is dan ook eerder een pleidooi voor
verder en meer diepgaand wetenschappelijk onderzoek en een startpunt voor het op gang
brengen van de discussie en eventuele interventies rond dit onderwerp. Dit onderzoek
situeert zich dan ook eerder op het niveau van het creëren van bewustwording over HIVgerelateerd
stigma
onder
gezondheidswerkers
van
Vlaamse
en
Brusselse
spoedgevallendiensten.
DE HEALTH CARE PROVI DER HIV/AIDS STIGMA SCALE (HPASS)
De belangrijkste uitdaging binnen dit onderzoek was ongetwijfeld het vinden van een
gevalideerde en betrouwbare meetschaal die toelaat om HIV-gerelateerd stigma te meten
op het niveau van de individuele gezondheidswerker. Vanuit de literatuur werden reeds
verschillende meetschalen ontwikkeld die toelaten om HIV-gerelateerd stigma onder
gezondheidswerkers in kaart te brengen. Vaak zijn deze echter ontworpen voor een
specifieke context of een welbepaald domein van de gezondheidszorg. Bovendien
beschikken deze schalen niet altijd over de benodigde validiteit en betrouwbaarheid
(Marshall, Brewington, Allisson, Haynes & Zaler, 2017). Binnen dit onderzoek werd
geopteerd om gebruik te maken van de Health Care Provider HIV/AIDS Stigma Scale
(HPASS). Deze beschikt niet enkel over de nodige validiteit en betrouwbaarheid, maar
werd bovendien specifiek ontwikkeld voor het in kaart brengen van HIV-gerelateerd stigma
onder gezondheidswerkers van Westerse landen (Wagner, Hart, McShane, Margolese &
Girard, 2014).
HET HIV-STIGMA FRAMEWORK ALS THEORETISCH E BASIS
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De HPASS werd ontwikkeld op basis van de theoretische inzichten van Earnshaw en
Chaudoir (2009). Deze vertrekken vanuit de assumptie dat HIV een ‘stigma’ is: een
merkteken, een aspect van het individu dat binnen een bepaalde samenleving als sociaal
minderwaardig of afwijkend wordt beschouwd. Aan de hand van het HIV Stigma Framework
trachten zij te begrijpen op welke manier individuen omgaan met het stigma dat
onlosmakelijk verbonden is aan HIV en AIDS. Zij identificeerden hiervoor verschillende
stigmamechanismen. Deze stigmamechanismen verschillen naargelang het individu HIVpositief of HIV-negatief is.
Volgens Earnshaw en Chaudoir (2009) ervaren HIV-positieve individuen stigma aan de
hand van drie verschillende stigmamechanismen. In de eerste plaats door het ‘uitgevoerd
stigma’: de mate waarin HIV-positieve personen ook daadwerkelijk geconfronteerd worden
met vooroordelen en discriminatie door anderen binnen de samenleving. Het kan hier
bijvoorbeeld gaan om een seropositieve patiënt bij wie een tandarts weigert om een
ingreep uit te voeren omwille van zijn serostatus. Een tweede belangrijk
stigmamechanisme is het ‘geanticipeerde stigma’. Het gaat hierbij om de mate waarin HIVpositieve individuen verwachten dat zij in de toekomst mogelijks met vooroordelen en
discriminatie geconfronteerd zullen worden. Een voorbeeld hiervan is een patiënt die een
bepaalde behandeling uitstelt uit schrik voor negatieve reacties van gezondheidswerkers
bij het meedelen van zijn serostatus. Tenslotte speelt ook het ‘geïnternaliseerde stigma’
een uitermate belangrijke rol in de beleving van HIV-positieve personen. Dit verwijst naar
de mate waarin het HIV-positieve individu bepaalde negatieve gedachten en gevoelens
met betrekking tot HIV en AIDS bij zichzelf bekrachtigd ziet. Zo kan een seropositieve,
homoseksuele man bijvoorbeeld een enorm gevoel van schuld en schaamte ontwikkelen
over zijn geaardheid (Earnshaw & Chaudoir, 2009).
Ook voor HIV-negatieve personen onderscheiden Earnshaw en Chaudoir (2009) drie
stigmamechanismen. Een eerste stigmamechanisme zijn ‘vooroordelen’: negatieve
gevoelens en gedachten die HIV-negatieve personen hebben ten aanzien van HIV-positieve
individuen. Zo kan men bijvoorbeeld van oordeel zijn dat intraveneuze druggebruikers zelf
de oorzaak zijn van hun verslaving en bijgevolg dus ook schuld treffen voor hun besmetting
met het HIV-virus. Een tweede belangrijk mechanisme is ‘stereotypen’: overtuigingen en
denkbeelden over bepaalde, vaak gemarginaliseerde, groepen die worden toegepast op
HIV-positieve individuen. Een voorbeeld hiervan is de opvatting dat mannen die seks
hebben met mannen over het algemeen verschillende seksuele partners hebben. Een derde
belangrijk stigmamechanisme dat bij HIV-negatieve individuen teruggevonden wordt, is
‘discriminatie’. Dit is een gedragsmatige uiting van de vooroordelen die men heeft ten
opzichte van HIV-positieve personen. Een voorbeeld hiervan is weigeren om een
bloedname uit te voeren bij een Afrikaanse patiënt omdat men er van uitgaat dat deze
waarschijnlijk seropositief is (Earnshaw & Chaudoir, 2009).
Deze verschillende stigmamechanismen treden voortdurend in interactie met elkaar en het
is vanuit deze interactie dat de uiteindelijke uiting en ervaring van HIV-gerelateerd stigma
bepaald wordt (Wagner, Hart, McShane, Margolese & Girard, 2014).
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METHODOLOGIE
Binnen dit onderzoek werd vertrokken vanuit de vraag in welke mate HIV-gerelateerd
stigma aanwezig is onder de gezondheidswerkers van Vlaamse en Brusselse
spoedgevallendiensten. Teneinde hierop een antwoord te formuleren werd een kwantitatief
onderzoek uitgevoerd.

GEBRUIKTE MEETSCHAAL
Om de benodigde data voor dit onderzoek te verzamelen werd gebruik gemaakt van de
Health Care Provider HIV/AIDS Stigma Scale (HPASS). Deze schaal werd ontwikkeld door
Wagner, Hart, McShane, Margolese & Girard (2014) aan de hand van focus groep
interviews met zorgverleners die gespecialiseerde zorg bieden aan mensen met HIV, HIVpositieve mannen en vrouwen en studenten geneeskunde en verpleegkunde uit
verschillende delen van Canada. Op basis van deze interviews en de theoretische inzichten
van Earnshaw en Chaudoir (2009) werden een aantal thema’s geïdentificeerd van waaruit
een eerste vragenlijst werd opgesteld. Deze vragenlijst omvatte 93 vragen en werd
opnieuw getest onder Canadese studenten geneeskunde en verpleegkunde. Uiteindelijk
werd vanuit deze resultaten een definitieve schaal ontwikkeld die bestaat uit 30 stellingen.
Respondenten kunnen aangeven in welke mate zij al dan niet akkoord zijn met deze
stelling. Elk van deze 30 stellingen peilt naar één van de drie stigmamechanismen die
Earnshaw en Chaudoir (2009) identificeerden voor HIV-negatieve personen, namelijk
‘vooroordelen’, ‘stereotypen’ en ‘discriminatie’. Bij de antwoordmogelijkheden werd
gebruik gemaakt van een 6-punt Likert schaal, gaande van helemaal niet akkoord; over
niet akkoord; eerder niet akkoord; eerder akkoord; akkoord tot helemaal akkoord. Op die
manier werd vermeden dat respondenten neutraal antwoorden. De HPASS heeft
aangetoond dat zij over de nodige validiteit en betrouwbaarheid (Cronbach’s alpha= 0,940)
beschikt voor het meten van HIV-gerelateerd stigma onder Canadese studenten
verpleegkunde en geneeskunde. Tot op heden werd zij echter nog nooit eerder toegepast
op gezondheidswerkers uit het werkveld (Wagner, Hart, McShane, Margolese & Girard,
2014). De opzet van dit onderzoek is dan ook eerder uniek omdat het niet enkel de eerste
maal is dat het stigmatiseren van HIV-positieve patiënten op Vlaamse en Brusselse
spoedgevallendiensten onderzocht wordt, maar bovendien is het ook de eerste keer dat de
HPASS zal gebruikt worden om gezondheidswerkers te bevragen.
VERTALEN VAN DE HEALTH CARE PROVIDER HIV /AIDS STIGMA SCALE
Aangezien de HPASS ontwikkeld werd in Canada, was deze schaal volledig in het Engels.
Deze diende dus eerst vertaald te worden alvorens kon overgegaan worden naar het
verzamelen van de benodigde data. Voor het vertalen van de schaal werd beroep gedaan
op drie onafhankelijke vertalers, die elk afzonderlijk de verschillende vragen vanuit het
Engels vertaalden naar het Nederlands. Eén vertaler was van opleiding vertaler-tolk
Engels-Nederlands, een andere vertaler bezat een Master in de Germaanse Talen en een
derde vertaler heeft ruime ervaring met wetenschappelijk onderzoek rond HIV en AIDS in
België en Zuid-Afrika. De verschillende vertalingen werden uiteindelijk samengevoegd tot
een voorlopige Nederlandstalige versie van de HPASS. Deze werd opnieuw per mail
doorgestuurd naar de vertalers en op basis van hun feedback werd een uiteindelijke
vertaling van de HPASS opgesteld. De verschillende vertalers gaven aan dat zij drie vragen
niet helemaal duidelijk geformuleerd vonden. Hierop werd, in samenspraak met de
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vertalers, de formulering van deze vragen wat aangepast zodanig dat deze duidelijker
werden. Enkel vraag 17 omtrent de wettelijke aansprakelijkheid bleef voor de vertalers
onduidelijk en er werd dan ook voorgesteld om deze eventueel weg te laten. Een mogelijke
reden voor de verwarring omtrent deze vraag is het feit dat de HPASS werd opgesteld voor
een Noord-Amerikaanse context waar wettelijke aansprakelijkheid een belangrijke zorg is
voor gezondheidswerkers (Wagner, Hart, McShane, Margolese & Girard, 2014). Aangezien
geen van de drie vertalers een medische of verpleegkundige achtergrond had, werd er voor
gekozen om de volledige vragenlijst door te mailen naar alle 103 verpleegkundigen van de
spoedgevallendienst van het UZLeuven met de vraag of deze vragenlijst duidelijk is. Op
basis van 4 verkregen antwoorden (response rate 3,9%) bleek dat de vragen voor de
verpleegkundigen duidelijk waren en er werd dan ook beslist om vraag 17 te behouden in
de definitieve Nederlandstalige versie van de HPASS. Deze werd aangevuld met een aantal
vragen omtrent de demografische kenmerken van de respondent, zoals geslacht, leeftijd,
functie, werkervaring en de plaats van tewerkstelling. Daarnaast werden een aantal
specifieke vragen ontwikkeld op basis van de verschillende grondslagen van HIVgerelateerd stigma die vanuit de literatuur geïdentificeerd werden. Het gaat hierbij
ondermeer om de kennis van de respondent over HIV en AIDS, de aandacht die tijdens de
opleiding aan HIV en AIDS werd besteed, of de respondent al dan niet een bijkomende
opleiding volgde rond HIV en AIDS en hoe vaak de respondent bij het uitoefenen van zijn
werk in contact komt met een HIV-positieve patiënt. Hoewel de Nederlandstalige HPASS
gebaseerd is op de stigmamechanismen die Earnshaw en Chaudoir (2009) identificeerden
voor HIV-negatieve individuen, werd de HIV-status van de respondent niet bevraagd. Er
werd binnen dit onderzoek immers uitgegaan van de assumptie dat het merendeel van de
respondenten HIV-negatief zijn of als HIV-negatief worden gepercipieerd door de patiënt
(Wagner, Hart, McShane, Margolese & Girard, 2014; Stutterheim, Bos & Sicking, 2013).
VALIDITEIT EN BETROU WBAARHEID VAN DE NEDE RLANDSTALIGE HPASS
De validiteit van dit onderzoek verwijst naar de mate waarin de Nederlandse vertaling van
de HPASS er daadwerkelijk in slaagt om het begrip HIV-gerelateerd stigma onder
gezondheidswerkers van Vlaamse en Brusselse spoedgevallendiensten te meten. Dit kan
aangetoond worden aan de hand van de inhouds- en de begripsvaliditeit.
De inhoudsvaliditeit gaat na in welke mate de Nederlandstalige HPASS er in slaagt om alle
aspecten van het begrip HIV-gerelateerd stigma te meten. Deze werd binnen dit onderzoek
aangetoond aan de hand van ‘face validity’. Hierbij gaat een groep experten na in hoeverre
de verschillende stellingen een weergave vormen van de stigmamechanismen die men
onder de respondenten wil meten (Heale & Twycross, 2015). De uiteindelijke versie van
de Nederlandstalige HPASS werd voorgelegd aan twee onafhankelijke onderzoekers die
beiden een uitgebreide kennis van kwantitatief onderzoek hebben. Eén van beide
onderzoekers beschikt bovendien ruime ervaring met sociaal-wetenschappelijk onderzoek
rond HIV en AIDS in België en Zuid-Afrika. Beide onderzoekers gaven aan dat de
Nederlandstalige versie van de HPASS op het eerste zicht geschikt lijkt om HIV-gerelateerd
stigma
te
meten
onder
gezondheidswerkers
van
Vlaamse
en
Brusselse
spoedgevallendiensten.
De begripsvaliditeit gaat na in hoeverre de resultaten van de Nederlandstalige HPASS
vergeleken kunnen worden met de resultaten van andere meetschalen die ontwikkeld
werden voor het meten van HIV-gerelateerd stigma (Heale & Twycross, 2015). Binnen het
opzet van dit onderzoek was het, gezien de beperkte middelen, echter niet mogelijk om
de begripsvaliditeit van de Nederlandstalige HPASS aan te tonen. Er is dan ook nood aan
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meer uitgebreid, grootschalig onderzoek om na te gaan of de Nederlandstalige HPASS over
de nodige begripsvaliditeit beschikt indien zij wordt toegepast op de gezondheidswerkers
van Vlaamse en Brusselse spoedgevallendiensten.
De betrouwbaarheid van de HPASS werd berekend aan de hand van de Cronbach’s alpha
score. Deze score kijkt naar de homogeniteit van de verschillende stellingen die werden
samengevoegd tot een eindscore. In het geval van dit onderzoek zal de Cronbach’s alpha
score dus nagaan in hoeverre de verschillende stellingen hetzelfde stigmamechanisme
meten en kunnen samengevoegd worden tot één score. Hoe dichter de Cronbach’s
alpha bij 1 ligt, hoe hoger de mate van interne consistentie en hoe betrouwbaarder de
gebruikte meetschaal is (Heale & Twycross, 2015). De Cronbach’s alpha score van dit
onderzoek bedraagt 0,939 hetgeen erop wijst dat de verschillende variabelen eenzelfde
concept meten en dat deze meetschaal dus een hoge betrouwbaarheid heeft.

ONDERZOEKSPOPULATIE EN STEEKPROEF
De benodigde data voor deze bachelorproef werdenverzameld aan de hand van een surveyonderzoek onder gezondheidswerkers van Vlaamse en Brusselse spoedgevallendiensten.
Het begrip ‘gezondheidswerker’ werd breed gehanteerd en werd gedefinieerd als ‘elke
medewerker die mogelijks in contact komt met een HIV-positieve patiënt’. Het gaat hierbij
dus niet enkel om artsen en verpleegkundigen, maar ook dispatchers, administratieve
medewerkers van de in- en uitschrijvingen en logistieke medewerkers konden deelnemen
aan de enquête. Ook ambulanciers die prehospitaal mogelijks in contact komen met HIVpositive patiënten werden in dit onderzoek mee opgenomen. De enquête werd ontwikkeld
voor gezondheidswerkers van alle Vlaamse en Brusselse spoedgevallendiensten, ongeacht
of deze verbonden zijn aan een universitair , een privé- of een openbaar ziekenhuis. De
enige voorwaarde voor het invullen van de vragenlijst is het voldoende beheersen van het
Nederlands. Dit is vooral van belang voor gezondheidswerkers van Brusselse
spoedgevallendiensten. Aangezien het vanuit praktisch standpunt echter onmogelijk was
om de HPASS op elke Vlaamse en Brusselse spoedgevallendienst af te nemen werd er voor
geopteerd om gebruik te maken van een steekproef door het bevragen van de aanwezigen
op het congres van de Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallen (VVVS) dat
plaatsvond op 29 en 30 januari 2018.

DATAVERZAMELING
Voor de aanvang van het congres van de VVVS werden de enquêtes via een goodie bag
verdeeld onder de aanwezigen. Dit gebeurde zowel op de eerste als op de tweede
congresdag. Het invullen van de vragenlijsten gebeurde volledig anoniem en de
respondenten werden op de hoogte gebracht van het doel van het onderzoek. In totaal
werden op die manier 350 vragenlijsten verdeeld. Over het verloop van de beide
congresdagen werden 45 ingevulde enquêtes verzameld, hetgeen overeenkomt met een
response rate van 12,8%. Er werd eerste screening van deze ingevulde enquêtes
uitgevoerd om na te gaan welke enquêtes bruikbaar zijn voor de uiteindelijke data-analyse.
Respondenten werden geëxcludeerd indien zij niet alle stellingen hebben beantwoord of
een onduidelijk of dubbel antwoord hebben aangeduid. Op basis van deze exclusiecriteria
werden 39 ingevulde enquêtes (86,6%) behouden voor verdere analyse. Aangezien het
aantal respondenten na deze twee congresdagen eerder beperkt was, werd er binnen dit
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onderzoek voor geopteerd om de vragenlijst ook te verspreiden onder de
gezondheidswerkers van de spoedgevallendienst van het Universitaire Ziekenhuis Leuven.
Gedurende de hele maand februari 2018 werden 150 enquêtes verdeeld en werden
medewerkers zowel mondeling als via mail gevraagd om de enquête in te vullen. Op die
manier werden 23 vragenlijsten ingevuld terugbezorgd, hetgeen overeenkomt met een
response rate van 15,3%. Na een eerste screening van deze enquêtes werden er 20
behouden (86,9%) voor verdere analyse. Hierbij werden dezelfde exclusiecriteria gebruikt
als bij de enquêtes die verkregen werden op het congres van de VVVS. In totaal werden
op die manier dus 59 bruikbare enquêtes bekomen van waaruit de data voor verdere
analyse werden ingegeven. Dit komt overeen met een uiteindelijke response rate van
11,8%. Alle gegevens uit de enquêtes werden door de onderzoeker volledig anoniem
verwerkt en ingegeven.

DATA-ANALYSE
De bekomen data werden ingegeven door de onderzoeker en geanalyseerd aan de hand
van het statistische programma IBM SPSS Statistics. In de eerste plaats werden de data
geordend en gecodeerd. Er werd een score van 1 tot 6 toegekend aan de antwoorden van
de respondenten op elk van de 30 stellingen. Deze score gaat van 1 (helemaal niet
akkoord) over 2 (niet akkoord); 3 (eerder niet akkoord); 4 (eerder akkoord); 5 (akkoord)
tot 6 (helemaal akkoord). De score voor stelling 15, ‘Ik zou mij op mijn gemak voelen
indien ik moet samenwerken met een andere hulpverlener die HIV-positief is’, werd
omgekeerd gecodeerd. Hierbij stond score 1 voor ‘helemaal akkoord’ en score 6 voor
‘helemaal niet akkoord’. Om het geheel aan data overzichtelijk te houden werden de
gegevens omtrent de plaats van tewerkstelling gehercodeerd. Er werd een onderscheid
gemaakt tussen respondenten die werkzaam waren in één van de provinciehoofdsteden of
Brussel en respondenten voor wie dit niet het geval was. Voor deze respondenten werd de
code ‘geen grootstad’ ingevoerd. Ook de leeftijd en de werkervaring van de respondenten
werden gehercodeerd naar verschillende categorieën.
Eens de definitieve data waren ingegeven, werd overgegaan tot het genereren van
frequentietabellen. Op die manier werd enerzijds een inzicht verworven in de specifieke
kenmerken van de respondenten en werd anderzijds een eerste indruk verschaft van de
antwoorden van de verschillende respondenten op elk van de 30 stellingen van de HPASS.
Vervolgens werden de totaalscores voor de stigmamechanismen ‘vooroordelen’,
‘stereotypen’ en ‘discriminatie’ berekend door de antwoorden van de respondenten voor
de verschillende stellingen die naar dit mechanisme peilen samen te tellen. Deze scores
werden herleid naar een waarde tussen 1 en 6 zodanig dat het mogelijk werd om deze
onderling te vergelijken.

LIMIETEN VAN HET GEVOERDE ONDERZOEK
Hoewel dit onderzoek een belangrijke bijdrage kan leveren aan het wetenschappelijk
onderzoek omtrent HIV-gerelateerd stigma onder gezondheidswerkers, kent het ook een
aantal limieten. In de eerste plaats zijn er de beperkingen die inherent zijn aan de
gehanteerde onderzoeksmethode. Kwantitatief onderzoek op basis van surveys is een
uitermate geschikte methode om een idee te krijgen van de mate waarin HIV-gerelateerd
stigma aanwezig is onder de gezondheidswerkers van Vlaamse en Brusselse
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spoedgevallendiensten (Hofstee, 2010). Zij slaagt er echter niet in om een meer diepgaand
en gedetailleerd inzicht te krijgen in de meningen en opvattingen die aan de basis liggen
van HIV-gerelateerd stigma bij de ondervraagde gezondheidswerkers. Om een beter beeld
te krijgen van de complexiteit van deze problematiek is het dan ook noodzakelijk om de
resultaten van dit onderzoek verder aan te vullen met kwalitatief onderzoek (Mouton,
2009).
Een tweede belangrijke limiet van dit onderzoek vloeit voort uit de omvang van het
bestudeerde onderzoeksveld. De beperkte tijd en middelen die voor dit onderzoek
voorhanden waren, maakten het onmogelijk om de Nederlandstalige HPASS op elke
Vlaamse en Brusselse spoedgevallendienst af te nemen. Om die reden werd geopteerd om
de vragenlijst af te nemen op het congres van de VVVS. De lage response rate maakte het
echter noodzakelijk om bijkomende enquêtes af te nemen onder de gezondheidswerkers
van de spoedgevallendienst van het UZLeuven. Ook hier lag de response rate eerder laag,
hetgeen maakt dat er relatief weinig respondenten hebben deelgenomen aan dit
onderzoek. De gehanteerde steekproef is dan ook niet representatief voor de bredere
populatie van gezondheidswerkers die Vlaamse en Brusselse spoedgevallendiensten actief
zijn. Dit maakt dat de resultaten van dit onderzoek enkel een weergave zijn van de
opvattingen van de bevraagde respondenten en dat deze dus niet generaliseerbaar zijn
(Mouton, 2009; Hofstee, 2010).
Een derde belangrijke limiet van dit onderzoek vloeit voort uit de manier waarop de
Nederlandstalige HPASS werd afgenomen. Het invullen van de survey gebeurde immers op
vrijwillige basis. Dit maakt dat enkel de meest gemotiveerde gezondheidswerkers en
degenen met een zekere interesse voor de problematiek van HIV-gerelateerd stigma aan
dit onderzoek hebben deelgenomen. Daarnaast werden de gevoelens en attitudes ten
opzichte van HIV-positieve patiënten gemeten aan de hand van een systeem van
zelfrapportage waarbij respondenten moeten aangeven in hoeverre zij al dan niet akkoord
gaan met de verschillende stellingen. Het is dus mogelijk dat er een zekere mate van
sociale wenselijkheid aanwezig is in de gegeven antwoorden (Mouton, 2009). Dit alles
maakt dat de gevonden resultaten mogelijks een onderschatting zijn van de werkelijke
mate waarin HIV-gerelateerd stigma aanwezig is onder de gezondheidswerkers van
Vlaamse en Brusselse spoedgevallendiensten.
Tenslotte is het belangrijk om te vermelden dat binnen dit onderzoek HIV-gerelateerd
stigma op Vlaamse en Brusselse spoedgevallendiensten enkel bekeken werd vanuit het
standpunt van de gezondheidswerkers die er actief zijn. Er werd echter niet onderzocht of
HIV-gerelateerd stigma ook daadwerkelijk tot uiting komt op Vlaamse en Brusselse
spoedgevallendiensten, welke vormen dit aanneemt en hoe dit ervaren wordt door HIVpositieve patiënten.
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RESULTATEN

Op basis van de antwoorden van de verschillende respondenten op de 30 stellingen van
de Nederlandstalige HPASS werd een totaalscore berekend voor elk van de drie
stigmamechanismen. Deze werd vervolgens herleid naar een gemiddelde score tussen 1
en 6. Deze totaalscores geven weer in hoeverre de bevraagde gezondheidswerkers al dan
niet akkoord gaan met de verschillende stellingen en zijn dus een indicatie voor de mate
waarin het stigmamechanisme onder respondenten aanwezig is. Hoe dichter dit resultaat
bij 6 ligt, hoe sterker het stigmamechanisme onder de bevraagde gezondheidswerkers
aanwezig is. De verkregen resultaten werden afgerond tot op 2 cijfers na de komma. De
uiteindelijke resultaten van de drie stigmamechanismen varieerden van 1 (helemaal niet
aanwezig) over 2 (niet aanwezig); 3 (eerder niet aanwezig); 4 (eerder aanwezig); 5
(aanwezig) tot 6 (sterk aanwezig). Vanuit dit opzicht werd de score 3,50 dan ook als
grenswaarde genomen om te bepalen of het stigmamechanisme al dan niet aanwezig is
onder de gezondheidswerkers die aan dit onderzoek deelnamen. Aangezien dit ordinale
variabelen zijn, werd de mediaan berekend als centrummaat (MacFarland & Yates, 2016).

HIV-GERELATEERD
STIGMA
ONDER
GEZONDHEIDS WERKERS
VLAAMSE EN BRUSSELSE SPOEDGEVALLENDIENST EN

VAN

AANWEZIGHEID VAN HET STIGMAMECHANISME ‘VOOROORDELEN’
Voor het stigmamechanisme ‘vooroordelen’ werden de scores van 13 stellingen
samengeteld. De gezondheidswerkers die aan dit onderzoek deelnamen, halen een score
tussen 1 en 4,82. Dit houdt in dat de respondent met de laagste score helemaal geen
vooroordelen heeft ten opzichte van HIV-positieve patiënten, terwijl de respondent met de
hoogste score wel bevooroordeeld is. De helft van de respondenten haalt voor dit
stigmamechanisme een score die die ligt tussen 1,77 en 2,84.
N

Valid

59

Missing 0
Mean

2,3729

Median

2,2308

Mode

2,08

Minimum

1,00

Maximum

4,69

Percentiles

25

1,7692

50

2,2308

75

2,8462

Figuur 1: totaalscore vooroordelen

De centrale tendens van deze resultaten toont aan dat het stigmamechanisme
‘vooroordelen’ niet aanwezig (Mdn=2,23) is onder de bevraagde gezondheidswerkers. Bij
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het grootste deel van de respondenten is dit stigmamechanisme niet (n=26, 44,1%) of
eerder niet (n=20, 33,9%) aanwezig. Bij 15,3% (n=9) van de bevraagde
gezondheidswerkers is het stigmamechanisme ‘vooroordelen’ zelfs helemaal niet aanwezig.

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

helemaal niet aanwezig

9

15,3

15,3

15,3

niet aanwezig

26

44,1

44,1

59,3

eerder niet aanwezig

20

33,9

33,9

93,2

eerder aanwezig

2

3,4

3,4

96,6

aanwezig

2

3,4

3,4

100,0

Total

59

100,0

100,0

Figuur 2: score vooroordelen naargelang referentiewaarden

Slechts 6,8% (n=4) van de bevraagde gezondheidswerkers haalt voor het
stigmamechanisme ‘vooroordelen’ een totaalscore die hoger ligt dan de vastgelegde
grenswaarde van 3,50. Bij een minderheid van de respondenten zijn vooroordelen ten
opzichte van HIV-positieve patiënten dan ook eerder wel (n=2, 3,4%) tot wel (n=2, 3,4%)
aanwezig.

Grafiek 1: score vooroordelen naargelang referentiewaarden
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AANWEZIGHEID VAN HET STIGMAMECHANISME ‘STEREOTYPEN’
Om na te gaan in hoeverre het stigmamechanisme ‘stereotypen’ aanwezig is onder
gezondheidswerkers van Vlaamse en Brusselse spoedgevallendiensten, werden de scores
van 11 stellingen samengeteld. De totaalscores van de gezondheidswerkers die aan dit
onderzoek deelnamen, liggen tussen 1,64 en 4,82. Concreet betekent dit dat de
respondent met de laagste score geen stereotiep beeld heeft van HIV-positieve patiënten,
terwijl de respondent met de hoogste score wel een stereotiep beeld heeft van deze
patiënten. De helft van de respondenten haalt een score tussen 2,63 en 3,36.
N

Valid

59

Missing

0

Mean

3,0185

Median

3,0000

Mode

3,18

Minimum

1,64

Maximum

4,82

Percentiles,

25

2,6364

50

3,0000

75

33636

Figuur 3: totaalscore stereotypen

Over het algemeen is het stigmamechanisme ‘stereotypen’ eerder niet aanwezig (Mdn=
3,00) onder de bevraagde gezondheidswerkers van Vlaamse en Brusselse
spoedgevallendiensten. Bij 61% (n=36) van de gezondheidswerkers die aan dit onderzoek
deelnamen is dit stigmamechanisme eerder niet aanwezig. Bij 20,3% (n=12) van de
respondenten is het niet aanwezig.

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

niet aanwezig

12

20,3

20,3

20,3

eerder niet aanwezig

36

61,0

61,0

81,4

eerder aanwezig

10

16,9

16,9

98,3

aanwezig

1

1,7

1,7

100,0

Total

59

100,0

100,0

Figuur 4: score stereotypen naargelang referentiewaarden

Opvallend is wel dat bij 18,6% (n=11) van de bevraagde gezondheidswerkers de score
voor het stigmamechanisme ‘stereotypen’ hoger ligt dan de vastgelegde grenswaarde van
3,50. Dit wil zeggen dat bijna één vijfde van de gezondheidswerkers van Vlaamse en
Brusselse spoedgevallendiensten die aan dit onderzoek deelnamen, een eerder stereotiep
(n=10, 16,9%) tot stereotiep (n=1, 1,7%) beeld hebben van HIV-positieve patiënten.
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Grafiek 2: score stereotypen naargelang referentiewaarden

AANWEZIGHEID VAN HET STIGMAMECHANISME ‘DISCRIMINATIE’
Om een idee te krijgen van de mate waarin het stigmamechanisme ‘discriminatie’ aanwezig
is onder gezondheidswerkers van Vlaamse en Brusselse spoedgevallendiensten, werden de
scores van 6 stellingen samengeteld. De gezondheidswerkers die aan dit onderzoek
deelnamen behalen een score tussen 1 en 5,17. Dit houdt in dat de respondent met de
laagste score helemaal geen discriminerende houding heeft ten opzichte van HIV-positieve
patiënten, terwijl de respondent met de hoogste score wel een discriminerende houding
heeft ten opzichte van deze patiënten. De helft van de respondenten haalt voor dit
stigmamechanisme een score tussen 1,67 en 3,00.
N

Valid

59

Missing

0

Mean

2,3446

Median

2,1667

Mode

2,00

Minimum

1,00

Maximum

5,17

Percentiles

25

1,6667

50

2,1667

75

3,0000

Figuur 5: totaalscore discriminatie
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Globaal gezien is het stigmamechanisme ‘discriminatie’ niet aanwezig (Mdn=2,16) onder de
bevraagde gezondheidswerkers van Vlaamse en Brusselse spoedgevallendiensten. Bij de
meerderheid van de respondenten (n=25, 42,4%) is dit stigmamechanisme niet aanwezig. Bij
18,6% (n=11) van de gezondheidswerkers die aan onderzoek deelnamen is dit zelfs helemaal
niet aanwezig. Bij iets meer dan een kwart van de respondenten (n=15, 25,4%) is het
stigmamechanisme ‘discriminatie’ eerder niet aanwezig.

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

helemaal niet aanwezig

11

18,6

18,6

18,6

niet aanwezig

25

42,4

42,4

61,0

eerder niet aanwezig

15

25,4

25,4

86,4

eerder wel aanwezig

6

10,2

10,2

96,6

wel aanwezig

2

3,4

3,4

100,0

Total

59

100,0

100,0

Figuur 6: score discriminatie naargelang referentiewaarden

Voor 13,6% (n=8) van de bevraagde gezondheidswerkers ligt de score voor het
stigmamechanisme ‘discriminatie’ echter hoger dan de vastgelegde grenswaarde van
3,50. Bij 10,6% (n=6) van de ondervraagde gezondheidswerkers van Vlaamse en
Brusselse spoedgevallendiensten is dit stigmamechanisme eerder aanwezig. Bij 3,4% van
de respondenten is dit aanwezig.

Grafiek 3: score discriminatie naargelang referentiewaarden
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UITGEBREIDE ANALYSE STIGMAMECHAN ISMEN
Na het berekenen van de totaalscores voor elk van de onderscheiden stigmamechanismen,
werden deze vergeleken op basis van de demografische kenmerken van de respondenten,
hun werksituatie, hun opleiding en kennis met betrekking tot HIV en AIDS en de mate
waarin zij in hun dagelijks werk in contact komen met een HIV-positieve patiënt. Hierbij
werd nagegaan of deze leiden tot verschillen in de mate van HIV-gerelateerd stigma dat
aanwezig is onder de bevraagde gezondheidswerkers. Om te bepalen of deze verschillen
ook statistisch significant zijn, werd gebruik gemaakt van de Mann-Whitney U test en de
Kruskal Wallis test. Hierbij geldt dat een gevonden verschil statistisch significant is indien
er minder dan 5% kans is (p<0,05) dat dit op toeval berust (MacFarland & Yates, 2016).
Een tabel met het overzicht van de verschillende resultaten is terug te vinden in de bijlage
van dit onderzoek.

DEMOGRAFISCHE KENMERKEN VAN DE RESPONDEN TEN
GESLACHT
Het aantal mannen en vrouwen die de enquête invulden is ongeveer gelijk verdeeld: 55.9%
van de respondenten zijn mannelijk (n=33), 44.1% van de respondenten zijn van het
vrouwelijke geslacht (n=26).

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

man

33

55,9

55,9

55,9

vrouw

26

44,1

44,1

100,0

Total

59

100,0

100,0

Figuur 6: geslacht van de respondenten

De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat er voor het stigmamechanisme
‘discriminatie’ een significant verschil (p=0,028) bestaat tussen mannen en vrouwen. Zo
blijken de mannelijke gezondheidswerkers (Mdn=2,00) die aan dit onderzoek deelnamen
een minder discriminerende houding te hebben ten aanzien van HIV-positieve patiënten
dan hun vrouwelijke collega’s (Mdn=2,50). Voor de andere stigmamechanismen zijn de
gevonden verschillen niet statistisch significant (p>0,05).
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Grafiek 4: boxplot discriminatie en geslacht respondenten

LEEFTIJD
De leeftijd van de bevraagde gezondheidswerkers bevindt zich tussen 22 en 58 jaar, met
een gemiddelde leeftijd van 36,8 jaar. De helft van de respondenten is jonger dan 34 jaar.
De meeste respondenten (n=19, 32,2%) zijn tussen 20 en 30 jaar oud, gevolgd door
degenen die tussen 40 en 50 jaar (n=11, 18,6%) en 30 tot 40 jaar (n=10, 16,9%) oud
zijn. De respondenten die ouder zijn dan 50 jaar (n=7, 11,9%) zijn het minst
vertegenwoordigd in dit onderzoek. Er zijn echter 12 respondenten (20.3%) die geen
leeftijd hebben ingevuld op de enquête. Deze werden gecodeerd als een missing value..

Valid

Missing
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

20 tot 30 jaar

19

32,2

40,4

40,4

30 tot 40 jaar

10

16,9

21,3

61,7

40 tot 50 jaar

11

18,6

23,4

85,1

ouder dan 50 jaar

7

11,9

14,9

100,0

Total

47

79,7

100,0

12

20,3

59

100,0

-1,00

Figuur 7: leeftijdscategorie van de respondenten

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat er, naargelang de leeftijd van de
respondenten, een significant verschil (p=0,012) bestaat in de mate van vooroordelen die
de bevraagde gezondheidswerkers hebben over HIV-positieve patiënten. Opvallend is dat
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de jongste respondenten (Mdn= 2,84) het meest bevooroordeeld zijn, gevolgd door
degenen uit de leeftijdscategorie 30 tot 40 jaar (Mdn= 2,19) en 40 tot 50 jaar (Mdn= 1,84)
De oudste respondenten (Mdn=1,76) blijken het minste vooroordelen te hebben. Een
gelijkaardige trend valt waar te nemen voor het stigmamechanisme ‘discriminatie’. Deze
verschillen zijn echter net niet statistisch significant (p=0,055).

Grafiek 5: boxplot vooroordelen en leeftijd respondenten

Uit de resultaten van dit onderzoek blijken geen statistisch significante (p>0,05)
verschillen in de mate van stereotypen tussen de verschillende leeftijdscategorieën.
FUNCTIE
Het overgrote deel van de gezondheidswerkers die aan dit onderzoek deelnamen, zijn
verpleegkundigen (n= 43, 72.9%), gevolgd door artsen (n= 9, 15.3%), dispatchers (n=3,
5.1%), ambulanciers (n=2, 3.4%) en logistieke medewerkers (n=2, 3.4%).

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

arts

9

15,3

15,3

15,3

ambulancier

2

3,4

3,4

18,6

verpleegkundige

43

72,9

72,9

91,5

logistiek medewerker

2

3,4

3,4

94,9

dispatcher

3

5,1

5,1

100,0

Total

59

100,0

100,0

Figuur 8: functie van de respondenten
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De mate waarin de bevraagde gezondheidswerkers een stereotiep beeld hebben van HIVpositieve patiënten blijkt binnen dit onderzoek significant te verschillen (p=0,006)
naargelang hun functie. Zo hebben logistieke medewerkers het meest stereotype beeld
van deze patiënten (Mdn= 4,45), gevolgd door artsen (Mdn= 3,36), ambulanciers (Mdn=
3,00) en verpleegkundigen (Mdn=2,90). Dispatchers haalden de laagste score
(Mdn=2,81). Ook voor de stigmamechanismen ‘vooroordelen’ (Mdn= 4,45) en
‘discriminatie’ (Mdn= 3,75) behaalden de logistieke medewerkers die aan dit onderzoek
deelnamen de hoogste score in vergelijking met de andere beroepsgroepen. Deze
verschillen waren echter niet statistisch significant (p>0,05).

Grafiek 6: boxplot stereotypen en functie respondenten

WERKERVARING
De werkervaring van de bevraagde respondenten op spoedgevallen ligt tussen 6 maand
en 38 jaar. Gemiddeld hebben zij 12 jaar ervaring als gezondheidswerker op
spoedgevallen. De helft van de respondenten heeft minder dan 10 jaar ervaring. De meeste
respondenten (n=21, 35,6%) hebben minder dan 5 jaar ervaring op spoedgevallen. De
respondenten met meer dan 30 jaar ervaring (n=4, 6,8%) zijn binnen dit onderzoek het
minst vertegenwoordigd. Twee respondenten (3,4%) vulden deze vraag niet in en werden
gecodeerd als missing value.
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Valid

Missing
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

minder dan 5 jaar

21

35,6

36,8

36,8

5 tot 10 jaar

11

18,6

19,3

56,1

10 tot 15 jaar

8

13,6

14,0

70,2

15 tot 20 jaar

7

11,9

12,3

82,5

20 tot 30 jaar

6

10,2

10,5

93,0

meer dan 30 jaar

4

6,8

7,0

100,0

Total

57

96,6

100,0

-1,00

2

3,4

59

100,0

Figuur 9: werkervaring van de respondenten

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de mate van vooroordelen die de bevraagde
gezondheidswerkers hebben ten aanzien van HIV-positieve patiënten significant verschillen
(p=0,012) naargelang hun werkervaring op spoedgevallen. Respondenten met minder dan
5 jaar werkervaring hebben het meeste vooroordelen (Mdn= 3,15), gevolgd door degenen
met 5 tot 10 jaar ervaring (Mdn= 2,23), 20 tot 30 jaar ervaring (Mdn= 2,15) en 10 tot 15
jaar ervaring (Mdn= 2,07). Gezondheidswerkers met meer dan 30 jaar ervaring (Mdn=
1,76) en degenen met 15 tot 20 jaar ervaring (Mdn= 1,73) zijn het minst bevooroordeeld.

Grafiek 7: vooroordelen en werkervaring van de respondenten
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Ook voor het stigmamechanisme ‘discriminatie’ blijken er binnen dit onderzoek significante
verschillen (p=0,032) te bestaan naargelang de werkervaring van de respondenten. Ook
hier blijkt dat respondenten met minder dan 5 jaar werkervaring (Mdn= 2,66) de meest
discriminerende houding hebben ten opzichte van HIV-positieve patiënten. Zij worden
gevolgd door degenen met 5 tot 10 jaar ervaring (Mdn= 2,00), 15 tot 20 jaar ervaring
(Mdn= 2,00) en 10 tot 15 jaar ervaring (Mdn= 1,91). Respondenten met 20 tot 30 jaar
ervaring (Mdn= 1,75) en meer dan 30 jaar ervaring (Mdn= 1,66) hebben de minst
discriminerende houding.

Grafiek 8: discriminatie en werkervaring van de respondenten

Voor het stigmamechanisme ‘stereotypen’ worden binnen dit onderzoek geen statistisch
significante verschillen (p>0,05) gevonden naargelang de werkervaring van de bevraagde
gezondheidswerkers.
OPLEIDINGSNIVEAU
De meerderheid van de respondenten beschikken over een Bachelor na Bachelor diploma
(n= 36, 61%). Daarnaast zijn vooral degenen met een Master diploma (n= 11, 18.6%) of
een diploma secundair onderwijs (n= 7, 11.9%) in deze steekproef vertegenwoordigd. Het
aantal respondenten met een Bachelor (n=2, 3.4%) of HBO5 diploma (n=2, 3.4%) ligt
beduidend lager. Eén iemand (1.7%) duidt aan over een ander diploma te beschikken. Het
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grootste deel van de respondenten (n=47, 79,6%) is dus hoger opgeleid en beschikt over
een Bachelor na Bachelor of Master diploma.

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

secundair onderwijs

7

11,9

11,9

11,9

HBO5 (A2)

2

3,4

3,4

15,3

bachelor

2

3,4

3,4

18,6

BanaBa

36

61,0

61,0

79,7

Master

11

18,6

18,6

98,3

ander

1

1,7

1,7

100,0

Total

59

100,0

100,0

Figuur 10: hoogst behaalde diploma van de respondenten

De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat de totaalscores die de bevraagde
gezondheidswerkers haalden voor het stigmamechanisme ‘stereotypen’ significant
verschillen (p=0,020) naargelang hun hoogst behaalde diploma. Respondenten met een
Bachelor (Mdn= 3,54) of een Master diploma (Mdn= 3,45) hebben het meest stereotiepe
beeld van HIV-positieve patiënten. Degenen met een Bachelor na Bachelor diploma (Mdn=
2,86) hebben dan weer het minst stereotiepe beeld van deze patiënten. Respondenten met
een HBO5 (Mdn=3,31) of ander diploma (Mdn=3,09) en degenen met een diploma
secundair onderwijs (Mdn= 3,00) halen gelijkaardig scores voor dit stigmamechanisme.

Grafiek 9: boxplot stereotypen en hoogst behaalde diploma respondenten
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Voor de stigmamechanismen ‘vooroordelen’ en discriminatie’ werden geen statistisch
significante verschillen (p>0,05) naargelang het opleidingsniveau van de respondenten.
GEOGRAFISCHE SPREIDING
Wanneer gekeken wordt naar de geografische spreiding van de respondenten valt op dat
de meerderheid van de respondenten tewerkgesteld zijn in Vlaams-Brabant (n=34,
57.6%), gevolgd door Antwerpen (n=11, 18.6%), Oost-Vlaanderen (n= 9, 15.3%) en
tenslotte West-Vlaanderen (n= 5, 8.5%). Geen enkele respondent was tewerkgesteld in
de provincie Limburg. Wanneer meer in detail gekeken wordt naar de plaats van
tewerkstelling wordt duidelijk dat de meerderheid van de respondenten werkzaam is in
Leuven (n= 24, 40.7%). Brussel (n= 5, 8.5%), Gent (n= 4, 6.8%) en Antwerpen (n= 6,
10.2%) zijn ongeveer gelijkmatig vertegenwoordigd. Eén iemand (1,7%) werkt in Brugge
en 32.2% van de respondenten (n=19) is niet tewerkgesteld in één van de
provinciehoofdsteden of Brussel.
De stad en de provincie waar de bevraagde gezondheidswerkers tewerkgesteld zijn, blijken
binnen dit onderzoek geen significante verschillen te genereren in de mate van HIVgerelateerd stigma (p>0,05).

OORZAKEN
VAN
HIV-GERELATEERD
GEZONDHEIDSWERKERS
VAN
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CONTACT MET HIV-POSITIEVE PATIËNTEN
De meerderheid van de bevraagde gezondheidswerkers komen bij het uitoefenen van hun
werk minder dan 1 keer per maand in contact met een HIV-positieve patiënt (n= 37,
62.7%). Van de overige respondenten geeft 15.3 % (n=9) aan dat zij maandelijks in
contact komen met een seropositieve patiënt en voor 15.3% (n=9) gebeurt dit wekelijks.
Een minderheid van de bevraagde gezondheidswerkers komt dagelijks in contact met HIVpositieve patiënten (n=3, 5.1%).

Valid

Missing
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

minder dan 1 keer per
maand

37

62,7

63,8

63,8

maandelijks

9

15,3

15,5

79,3

wekelijks

9

15,3

15,5

94,8

dagelijks

3

5,1

5,2

100,0

Total

58

98,3

100,0

6,00

1

1,7

59

100,0

Figuur 11: frequentie contact met HIV-positieve patiënt

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de mate van vooroordelen die respondenten
hebben over HIV-positieve patiënten significant verschillen (p=0,033) naargelang zij meer
of minder met deze patiënten in contact komen. Opvallend hierbij is dat
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gezondheidswerkers die dagelijks in contact komen met een HIV-positieve patiënt (Mdn=
2,61) het meeste vooroordelen hebben, gevolgd door zij die minder dan één keer per
maand in contact komen met een HIV-positieve patiënt (Mdn= 2,53). Voor respondenten
bij wie dit contact maandelijks (Mdn= 1,76) of wekelijks (Mdn= 1,69) plaatsvindt, liggen
deze totaalscores duidelijk lager.

Grafiek 10: boxplot vooroordelen en contact met HIV-positieve patiënt

Voor de stigmamechanismen ‘stereotypen’ en ‘discriminatie’ worden binnen dit onderzoek
geen significante verschillen gevonden tussen respondenten die vaak in contact komen
met HIV-positieve patiënten en zij die weinig in contact komen met deze
patiëntenpopulatie (p>0,05).
OPLEIDING MET BETREKKING TOT HIV EN AIDS
Volgens 81,4% (n=48) van de respondenten werd er tijdens zijn opleiding slechts beperkt
(n= 26, 44.1 %) of weinig tot geen (n= 22, 37.3%) aandacht besteed aan de HIV en AIDS
problematiek. Daarenboven volgde 88,1% (n= 52) van de respondenten geen bijkomende
opleiding rond HIV en AIDS. Eén iemand (1.7%) vulde deze vraag niet in en werd dus
gecodeerd als een missing value.
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Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

weinig tot geen

22

37,3

37,3

37,3

beperkt

26

44,1

44,1

81,4

voldoende

8

13,6

13,6

94,9

uitgebreid

3

5,1

5,1

100,0

Total

59

100,0

100,0

Figuur 12: mate waarin tijdens de opleiding van de respondent aandacht werd besteed aan HIV en
AIDS

Wanneer de totaalscores van de respondenten vergeleken worden op basis van hun
opleiding met betrekking tot HIV en AIDS blijkt uit deze resultaten dat er voor elk van de
drie stigmamechanismen geen significante verschillen bestaan (p>0,05). Voor het
stigmamechanisme ‘stereotypen’ werd wel een significant verschil (p= 0,033) gevonden
tussen respondenten die geen bijkomende opleiding rond HIV en AIDS volgden (Mdn=
3,31) en zij die dit wel deden (Mdn= 3,00). Opvallend is wel dat degenen die een
bijkomende opleiding volgden een iets hogere totaalscore haalden en dus een iets
stereotyper beeld hebben van HIV-positieve patiënten dan zij die geen bijkomende
opleiding volgden. Dit opmerkelijke resultaat werd niet teruggevonden bij de andere
stigmamechanismen, waar respondenten die een bijkomende opleiding volgden een lagere
score haalden. Deze verschillen waren echter niet statistisch significant (p>0,05).

Grafiek 11: boxplot stereotypen en bijkomende opleiding rond HIV en AIDS
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KENNIS OVER HIV EN AIDS
Ondanks het feit dat de meeste respondenten aangeven dat er tijdens hun opleiding relatief
weinig aandacht besteed werd aan HIV en AIDS, ervaart 55,9% (n=33) zijn kennis met
betrekking tot HIV en AIDS als voldoende (n= 30, 50,8%) of uitgebreid (n=3, 5,1%).
Slechts 8,5 % (n=5) van de bevraagde gezondheidswerkers vinden dat zij weinig tot geen
kennis over HIV en AIDS hebben en 35,6% (n=21) beschouwt deze als beperkt.
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weinig tot geen

5

8,5

8,5

8,5

beperkt

21
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50,8

50,8

94,9

uitgebreid

3

5,1

5,1

100,0

Total

59

100,0

100,0

Figuur 13: mate van kennis van de respondent met betrekking tot HIV en AIDS

De mate van vooroordelen (p=0,006) en stereotypen (p=0,024) die de bevraagde
gezondheidswerkers hebben ten aanzien van HIV-positieve patiënten bleken binnen dit
onderzoek significant te verschillen naargelang hun kennis omtrent HIV en AIDS.
Gezondheidswerkers met weinig tot geen kennis omtrent HIV en AIDS (Mdn= 4,30)
behaalden de hoogste totaalscore voor het stigmamechanisme ‘vooroordelen’, gevolgd
door respondenten met een beperkte kennis (Mdn= 2,69). Zij die aangaven dat zij over
voldoende kennis omtrent HIV en AIDS beschikken behaalden de laagste totaalscore
(Mdn= 1,84) en hebben dus het minste vooroordelen ten opzichte van HIV-positieve
patiënten. Opvallend is wel dat de respondenten met een uitgebreide kennis over HIV en
AIDS (Mdn= 3,00) de op één na hoogst score voor dit stigmamechanisme behalen.

Grafiek 12: boxplot vooroordelen en kennis met betrekking tot HIV en AIDS
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Een gelijkaardige trend valt waar de nemen voor het stigmamechanisme ‘stereotypen’.
Ook hier wordt de hoogste score behaald door respondenten met weinig tot geen kennis
omtrent HIV en AIDS (Mdn= 3,72) en halen degenen met een uitgebreide kennis (Mdn=
3,09) een hogere score dan hun collega’s met een beperkte (Mdn= 3,00) of voldoende
kennis (Mdn= 2,90). De onderlinge verschillen zijn voor dit stigmamechanisme wel minder
uitgesproken dan voor het stigmamechanisme ‘vooroordelen’.

Grafiek 13: boxplot stereotypen en kennis met betrekking tot HIV en AIDS

De resultaten voor het stigmamechanisme ‘discriminatie’ volgen hetzelfde merkwaardige
verloop, maar deze verschillen zijn echter niet statistisch significant (p>0,05).
ANGST VOOR BESMETTIN G MET HET HIV-VIRUS
Een opvallende vaststelling binnen dit onderzoek is het feit dat 54,2% (n=32) van de
ondervraagde gezondheidswerkers van Vlaamse en Brusselse spoedgevallendiensten
aangeven dat zij bezorgd zijn om besmet te raken met het HIV-virus door contact met een
HIV-positieve patiënt. Dit resultaat is opmerkelijk aangezien 88,1% (n=52) van de
gezondheidswerkers die deelnamen aan deze studie aangeven dat zij HIV-positieve
patiënten niet beschouwen als een bedreiging voor hun eigen gezondheid. Daarenboven is
de overgrote meerderheid van de respondenten (n=52, 88,1%) er van overtuigd dat de
algemene voorzorgsmaatregelen, zoals handhygiëne en het dragen van handschoenen,
voldoende zijn om zich te beschermen tegen overdracht van het HIV-virus. Ongeveer
driekwart van de respondenten (n=44, 76,4%) vindt het dan ook niet nodig om 2 paar
handschoenen te dragen bij het onderzoeken van een HIV-positieve patiënt.
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Grafiek 14: angst voor besmetting met het HIV-virus

Hoewel er onder de bevraagde gezondheidswerkers van Vlaamse en Brusselse
spoedgevallendiensten nog steeds een zekere angst heerst om besmet te raken met het
HIV-virus door contact met een HIV-positieve patiënt, voelt 76,3% (n=45) zich op zijn
gemak bij een HIV-positieve patiënt en vindt 94,4% (n=56) het niet eng om een HIVpositieve patiënt aan te raken. De meeste respondenten (n=49, 83,1%) geven dan ook
aan dat zij het niet zouden vermijden om bepaalde procedures uit te voeren bij HIVpositieve patiënten. Daarenboven is 84,7% (n= 50) van de bevraagde gezondheidswerkers
van mening dat hij niet het recht heeft om te weigeren voor een HIV-positieve patiënt te
zorgen om zichzelf te beschermen. Opvallend is wel dat meer dan één derde van de
respondenten (35,6%, n=21) liever voor een HIV-negatieve patiënt zouden zorgen dan
voor een HIV-positieve patiënt met klachten die niet gerelateerd zijn aan HIV.
WAARDEN EN NORMEN
83,1% (n=49) van de bevraagde gezondheidswerkers van Vlaamse en Brusselse
spoedgevallendiensten is van mening dat HIV-positieve patiënten er dezelfde waarden en
normen op nahouden als zijzelf. Zo is 76,3% (n=45)van de respondenten het niet eens
met de veronderstelling dat HIV-positieve patiënten over het algemeen veel seksuele
partners hebben en is 91% (n=54) niet akkoord met de stelling dat HIV-positieve
patiënten geen HIV zouden oplopen indien zij met minder mensen seks zouden hebben.
Ook is een groot deel van de respondenten (89,9%, n=53) het niet eens met de assumptie
dat veel HIV-positieve patiënten waarschijnlijk kampen met een verslavingsproblematiek.
Meer dan driekwart (n=45, 76,3%) van de bevraagde gezondheidswerkers vinden dan
ook niet dat HIV-positieve patiënten zelf de oorzaak zijn van hun eigen
gezondheidsproblemen en 61% (n=36) vindt niet dat HIV-positieve patiënten
verantwoordelijkheid moeten dragen voor besmetting met het virus. Daar tegenover staat
wel dat 79,7% (n=47) van de bevraagde gezondheidswerkers van mening is dat HIVpositieve patiënten die besmet raakten door intraveneus druggebruik meer schuld treffen
34

voor het oplopen van het virus dan HIV-positieve patiënten die besmet raakten door een
bloedtransfusie.

Grafiek 15: schuld voor besmetting IV-druggebruikers

Iets minder dan de helft van de respondenten (n=28, 47,5%) vindt dat HIV-positieve
patiënten die besmet raakten door seksueel contact meer schuld treffen voor het oplopen
van het virus dan HIV-positieve patiënten die besmet raakten door een bloedtransfusie.

Grafiek 16: schuld voor besmetting door seksueel contact
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DISCUSSIE
Binnen dit onderzoek werd voor het eerst nagegaan in welke mate er onder
gezondheidswerkers van Vlaamse en Brusselse spoedgevallendiensten sprake is van
stigmatisering van HIV-positieve patiënten. Uit de resultaten blijkt dat de verschillende
stigmamechanismen slechts in beperkte mate aanwezig zijn onder de gezondheidswerkers
die aan dit onderzoek deelnamen. Binnen de bevraagde groep blijken er weinig
vooroordelen (Mdn=2,23) te bestaan over HIV-positieve patiënten en heerst er over het
algemeen een weinig discriminerende houding(Mdn=2,16) ten opzichte van deze
patiënten. Wel scoren de respondenten iets hoger voor het stigmamechanisme
‘stereotypen’(Mdn= 3,00), hetgeen erop wijst dat zij toch een iets stereotieper beeld van
deze patiënten hebben. Hoewel deze bevindingen lijken te suggereren dat er slechts een
beperkte mate van HIV-gerelateerd stigma aanwezig is onder de bevraagde
gezondheidswerkers, wil dit echter niet zeggen dat dit probleem niet bestaat. Uit de
verkregen resultaten blijkt immers dat er bij bijna één vijfde (18,6%) van de respondenten
enige mate van stereotype opvattingen over HIV-positieve patiënten aanwezig zijn. Verder
geeft ook 13.6% van de bevraagde gezondheidswerkers aan HIV-positieve patiënten in
zekere mate te discrimineren en heeft 6,8% enige vooroordelen ten opzichte van deze
patiënten. Een belangrijke kanttekening bij deze resultaten is het feit dat slechts een
beperkt deel van de gezondheidswerkers van Vlaamse en Brusselse spoedgevallendiensten
(n=59) aan dit onderzoek deelnam. De gehanteerde steekproef was dan ook niet
representatief, waardoor de bekomen resultaten niet gegeneraliseerd kunnen worden.
Daarenboven werden de surveys afgenomen op vrijwillige basis en maakten zij gebruik
van een systeem van zelfrapportage, waardoor de bekomen resultaten mogelijks een
onderschatting zijn van de werkelijke omvang van HIV-gerelateerd stigma onder
gezondheidswerkers van Vlaamse en Brusselse spoedgevallendiensten. Er is dan ook nood
aan bijkomend en meer grootschalig onderzoek dat toelaat een duidelijk beeld te krijgen
van deze problematiek.

AANBEVELINGEN VOOR HET STREVEN NAAR POSITHIVE EMERGENCY
CARE
Ondanks haar beperkte omvang legt dit onderzoek een aantal belangrijke vaststellingen
bloot over HIV-gerelateerd stigma onder gezondheidswerkers van Vlaamse en Brusselse
spoedgevallendiensten. Deze inzichten vormen een belangrijke bijdrage aan het
wetenschappelijk onderzoek omtrent dit onderwerp. Daarnaast dienen zij ook als basis
voor het formuleren van een aantal aanbevelingen die kunnen bijdragen aan het streven
naar positHIVe Emergency Care.
GROOTSCHALIG ONDER ZOEK OP BASIS VAN DE NEDERLANDSTALIGE
HPASS
De belangrijkste verdienste van dit onderzoek is ongetwijfeld dat aangetoond werd dat de
Nederlandstalige HPASS over de nodige validiteit en betrouwbaarheid (Cronbach’s alpha=
0,939) beschikt om HIV-gerelateerd stigma te meten onder de gezondheidswerkers van
Vlaamse en Brusselse spoedgevallendiensten. Dit is een uitermate belangrijke bevinding
aangezien dit betekent dat deze meetschaal in de toekomst toe gebruikt kan worden voor
een meer uitgebreid onderzoek waarbij deze vragenlijst verspreid wordt onder de
gezondheidswerkers van alle Vlaamse en Brusselse spoedgevallendiensten. In dit opzicht
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lijkt het ook aangewezen om de HPASS te vertalen naar het Frans zodanig dat ook de
Franstalige gezondheidswerkers van Brusselse spoedgevallendiensten geïncludeerd
worden. Een grootschalige herhaling van dit onderzoek laat toe om, op basis van een
representatieve steekproef, een aantal algemene inzichten te verwerven in de mate van
HIV-gerelateerd stigma onder gezondheidswerkers van Vlaamse en Brusselse
spoedgevallendiensten. Deze kunnen vervolgens aangevuld worden met kwalitatief
onderzoek om een meer diepgaand inzicht te krijgen in de factoren die aan de basis liggen
van HIV-gerelateerd stigma en die deze mee in stand houden. Op basis van deze resultaten
kunnen dan concrete aanbevelingen en richtlijnen worden uitgewerkt die kunnen bijdragen
tot het reduceren van HIV-gerelateerd stigma onder gezondheidswerkers van Vlaamse en
Brusselse spoedgevallendiensten.
NOOD AAN OPLEIDING OMTRENT HIV EN AIDS
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat een groot deel van de bevraagde
gezondheidswerkers aangeven dat zij onvoldoende opgeleid zijn met betrekking tot HIV en
AIDS. Zo geeft 81,4% aan dat er tijdens hun opleiding relatief weinig aandacht werd
besteed aan HIV en AIDS en volgde 88,1% geen bijkomende opleiding over dit onderwerp.
In tegenstelling tot wat verwacht werd, lijkt dit gebrek aan opleiding binnen dit onderzoek
echter geen significante verschillen te genereren in de mate van HIV-gerelateerd stigma
dat aanwezig is onder de bevraagde gezondheidswerkers. Verrassend genoeg blijken
respondenten die een bijkomende opleiding volgden bovendien een iets stereotieper beeld
hebben van HIV-positieve patiënten. Aan de hand van deze resultaten kan dan ook geen
duidelijk verband kan aangetoond worden tussen de educatie van gezondheidswerkers
over HIV en AIDS en de mate van HIV-gerelateerd stigma dat bij hen aanwezig is.
Desalniettemin wil dit onderzoek pleiten voor de integratie van HIV en AIDS in de opleiding
en de vorming van gezondheidswerkers van spoedgevallendiensten. De veroudering van
de Belgische HIV-populatie maakt immers dat zij in toenemende mate geconfronteerd
worden met ouderdomsgerelateerde aandoeningen, waardoor zij nood hebben aan een
bredere zorgverlening. Er wordt dan ook een toename verwacht van het aantal HIVpositieve patiënten dat zich op spoedgevallen zal aanbieden (Balderson e.a., 2013;
Sciensano, 2018; Stutterheim, Bos & Sicking, 2013). Dit maakt het dan ook noodzakelijk
om gezondheidswerkers van Vlaamse en Brusselse spoedgevallen de nodige opleiding te
bieden met betrekking tot HIV en AIDS zodanig dat zij over de essentiële kennis en
vaardigheden beschikken die hen toelaten kwaliteitsvolle zorg, vrij van vooroordelen,
stereotypen en discriminatie, te bieden aan HIV-positieve patiënten.
EVALUEREN VAN DE KEN NIS OVER HIV EN AIDS
Een opmerkelijke vaststelling in dit onderzoek is het feit dat 50,8% van de bevraagde
gezondheidswerkers aangeven dat zij, ondanks de beperkte aandacht die tijdens hun
opleiding werd besteed aan HIV en AIDS, wel over voldoende kennis van deze problematiek
beschikken. Een klein deel van de respondenten (5,9%) beschouwt zijn kennis over HIV
en AIDS zelfs als uitgebreid. Hierbij is het belangrijk om op te merken dat de kennis van
de respondenten niet expliciet getest werd binnen dit onderzoek. Deze resultaten geven
dus enkel weer hoe de respondenten deze ervaren en zegt dus niets over hetgeen zij ook
daadwerkelijk weten over HIV en AIDS. Vandaar dat dit onderzoek aanbeveelt om bij het
uitvoeren van een vervolgstudie ook een gestandaardiseerde kennistoets in de vragenlijst
te integreren. Op die manier kan een objectief beeld verkregen worden van de kennis die
gezondheidswerkers van Vlaamse en Brusselse spoedgevallendiensten hebben omtrent
HIV en AIDS. Dit is niet onbelangrijk aangezien een gebrek aan kennis en inzicht in de
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complexiteit van deze problematiek aanleiding kan geven tot een aantal vooroordelen en
misvattingen over HIV-positieve patiënten (UNAIDS, 2016; Lewis, 2011; Stutterheim, Bos
& Sicking, 2013). Zo blijkt uit de resultaten van dit onderzoek dat de respondenten met
de minste kennis over HIV en AIDS het meest bevooroordeeld zijn en het meest stereotiepe
beeld hebben van HIV-positieve patiënten. Zoals verwacht neemt de mate van
vooroordelen en stereotypen af naarmate het kennisniveau van de bevraagde
gezondheidswerkers toeneemt. Opvallend is wel dat respondenten met een uitgebreide
kennis van HIV en AIDS een meer bevooroordeeld en stereotiep beeld hebben van HIVpositieve patiënten dan degenen met een beperkte of voldoende kennis over deze
problematiek. Vanuit deze inzichten wordt binnen dit onderzoek dan ook gepleit voor meer
uitgebreid, diepgaand onderzoek waarbij niet enkel het kennisniveau van
gezondheidswerkers van Vlaamse en Brusselse spoedgevallendiensten wordt
geobjectiveerd, maar ook wordt getracht een dieper inzicht te verwerven in de manier
waarop deze kennis een invloed heeft op de mate van HIV-gerelateerd stigma dat onder
deze gezondheidswerkers aanwezig is.
REDUCEREN VAN DE ANGST VOOR BESMETTING MET HET HIV-VIRUS
Hoewel 55,9% van de gezondheidswerkers die aan dit onderzoek deelnamen aangeven dat
zij over voldoende of uitgebreide kennis met betrekking tot HIV en AIDS beschikken, blijkt
er toch een zeker angst voor besmetting met het HIV-virus bestaan. Zo geeft 54,2% van
de respondenten aan dat zij bezorgd zijn om besmet te raken met het HIV-virus door
contact met een HIV-positieve patiënt. Dit resultaat is opmerkelijk aangezien de cijfers
aantonen dat een meerderheid van de HIV-positieve patiënten in België medisch wordt
opgevolgd. Hiervan staat 97% onder antiretrovirale therapie en heeft 97% een
gecontroleerde virale lading (Sciensano, 2018). Het risico op besmetting met het HIV-virus
door contact met een HIV-positieve patiënt is dan ook zeer klein. Deze bevindingen lijken
er dan ook op te wijzen dat er onder de bevraagde gezondheidswerkers van Vlaamse en
Brusselse spoedgevallendiensten een zeker kennistekort bestaat en dat HIV nog te vaak
beschouwd wordt als een uiterst besmettelijke ziekte. Desondanks beschouwt 88,1 % van
de bevraagde gezondheidswerkers HIV-positieve patiënten niet als een bedreiging voor
hun eigen gezondheid. Bovendien is de overgrote meerderheid van de respondenten
(88,1%) er van overtuigd dat dat de algemene voorzorgsmaatregelen voldoende zijn om
zich te beschermen tegen de overdracht van het HIV virus. Meer dan driekwart (76,4%)
van de bevraagde gezondheidswerkers vindt het dan ook niet nodig op 2 paar
handschoenen te dragen bij het onderzoeken van een HIV-positieve patiënt en 83,1% zou
niet vermijden om bepaalde handelingen uit te voeren bij deze patiënten. Binnen dit
onderzoek lijkt de angst voor besmetting met het HIV-virus dan ook niet noodzakelijk te
leiden tot het nemen van een aantal stigmatiserende handelingen zoals gesuggereerd werd
door Karr, Kidd, Fitzgerald en Nyblade (2015).
Een belangrijke kanttekening bij deze resultaten is echter dat de Nederlandstalige HPASS
enkel peilt naar meer uitgesproken vormen van stigmatiserende handelingen, zoals
bijvoorbeeld het weigeren om bepaalde zorgen uit te voeren of het nemen van overdreven
voorzorgsmaatregelen. Meer subtiele, stigmatiserende praktijken zoals bijvoorbeeld het
noteren van de serostatus op het dossier van de patiënt of een gebrek aan privacy of
confidentialiteit werden niet expliciet bevraagd. Nochtans maken ook deze, vaak
onbewuste, handelingen en uitspraken dat HIV-positieve patiënten zich gestigmatiseerd
voelen door gezondheidswerkers. Bovendien maakt de Nederlandstalige HPASS gebruik
van een systeem van zelfrapportage. De resultaten die op deze manier verkregen werden,
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zijn dan ook mogelijks een onderschatting van de mate waarin HIV-gerelateerd stigma tot
uiting komt op Vlaamse en Brusselse spoedgevallendiensten. Er is dan ook nood aan
bijkomend onderzoek waarbij in de eerste plaats dieper wordt ingegaan op de angst voor
besmetting met het HIV-virus, die nog steeds aanwezig lijkt onder de bevraagde
gezondheidswerkers. Daarnaast is ook verder onderzoek nodig naar de verschillende, soms
subtiele manieren, waarop HIV-gerelateerd stigma tot uiting komt in de zorgverlening aan
HIV-positieve patiënten op Vlaamse en Brusselse spoedgevallendiensten.
GEZONDHEIDSWERKERS
PATIËNTEN

VERTROUWD

MAKEN

MET

HIV-POSITIEVE

De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat de bevraagde gezondheidswerkers weinig
geconfronteerd worden met HIV-positieve patiënten. Zo geeft meer dan driekwart van de
respondenten aan dat zij bij het uitoefenen van hun dagelijks werk minder dan één
keer per maand (62,7%) of maandelijks (15,3%) in contact komen met een HIV-positieve
patiënt. Dit komt overeen met de bevindingen van Stutterheim, Bos en Sicking (2013) die
stellen dat gezondheidswerkers in gebieden met een lage prevalentie weinig vertrouwd zijn
met HIV-positieve patiënten. Hierdoor hebben zij weinig inzicht hebben in de leefwereld
en de zorgbehoeften van deze patiënten, hetgeen kan resulteren in een aantal
vooroordelen en misvattingen (HIV Vereniging Nederland, 2013; Lewis, 2011). Tot op
zekere hoogte kwam dit ook naar voor binnen dit onderzoek. Gezondheidswerkers die
minder dan één keer per maand in contact komen met een HIV-positieve patiënt hebben
meer vooroordelen over HIV-positieve patiënten dan zij die wekelijks of maandelijks in
contact komen met een seropositieve patiënt. Opmerkelijk is wel dat de respondenten die
dagelijks contact hebben met een HIV-positieve patiënt ook het meest bevooroordeeld zijn.
De vooroordelen die gezondheidswerkers hebben over HIV-positieve patiënten hangen in
belangrijke mate samen hun waarden en normen (HIV Vereniging Nederland, 2013).
Binnen dit onderzoek vindt 83,1% van de respondenten dat HIV-positieve patiënten
dezelfde waarden en normen hebben. Zo is meer dan driekwart van de bevraagde
gezondheidswerkers het niet eens met de stelling dat HIV-positieve patiënten meerdere
seksuele partners hebben of dat zij kampen met een verslavingsproblematiek. Opvallend
is wel dat 79,9% van de bevraagde gezondheidswerkers vindt dat HIV-positieve patiënten
die besmet raakten door intraveneus druggebruik meer schuld treffen voor het oplopen
van het HIV-virus dan zij die besmet raakten door een bloedtransfusie. Bijna de helft
(47,5%) vindt dat wie besmet raakte door seksueel contact meer schuld treft dan degenen
die besmet raakten door een bloedtransfusie. Dit ligt in lijn met de verwachting dat
vooroordelen over HIV-positieve patiënten zich voornamelijk concentreren rond een aantal
kwetsbare groepen, zoals sekswerkers, mannen die seks hebben met mannen of
intraveneuze druggebruikers (Marshall, Brewington, Allisson, Haynes & Zaller, 2017). Een
belangrijke kanttekening bij deze bevindingen is het feit dat de stellingen van de HPASS
enkel betrekking hebben op de seksuele overdracht van het HIV-virus en intraveneus
druggebruik. Er zijn geen specifieke stellingen die peilen naar de opvattingen van de
bevraagde gezondheidswerkers omtrent sekswerkers, mannen die seks hebben met
mannen of migranten. Er is dan ook nood aan bijkomend onderzoek naar de opvattingen
van gezondheidswerkers over deze specifieke groepen binnen de samenleving. Deze
inzichten kunnen immers als basis dienen voor het uitwerken van interventies die de
medewerkers van Vlaamse en Brusselse spoedgevallendiensten meer vertrouwd maken
met de leefwereld van HIV-positieve patiënten.
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IDENTIFICEREN DOELGROEPEN
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat er, op basis van de demografische kenmerken
van de bevraagde gezondheidswerkers, een aantal significante verschillen bestaan in de
mate waarin HIV-gerelateerd stigma aanwezig is. Zo hebben vrouwelijke respondenten
een meer discriminerende houding ten aanzien van HIV-positieve patiënten dan hun
mannelijke collega’s. De jongste respondenten beschikken dan weer over de meeste
vooroordelen terwijl artsen en logistieke medewerkers het meest stereotype beeld hebben
van seropositieve patiënten. De bevraagde gezondheidswerkers met de minste
werkervaring op spoedgevallen blijken het meeste vooroordelen en de meest
discriminerende houding te hebben ten aanzien van HIV-positieve patiënten.
Respondenten met een bachelor of master diploma tenslotte, hebben het meest stereotype
beeld van deze patiënten. Gezien de beperkte omvang van de gehanteerde steekproef
kunnen deze resultaten echter niet gegeneraliseerd worden. Er is dan ook nood aan meer
grootschalig onderzoek waarbij aan de hand van een representatieve steekproef wordt
nagegaan of gelijkaardige resultaten bekomen worden. Deze kunnen immers toelaten om
specifieke doelgroepen te identificeren voor het uitwerken van interventies, gericht op het
reduceren van HIV-gerelateerd stigma onder gezondheidswerkers van Vlaamse en
Brusselse spoedgevallendiensten.
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CONCLUSIE
Dit onderzoek had tot doel een beeld te schetsen van de mate waarin HIV-gerelateerd
stigma aanwezig is onder de gezondheidswerkers van Vlaamse en Brusselse
spoedgevallendiensten. Dit gebeurde op basis van een kwantitatief survey-onderzoek
waarbij gepeild werd naar de opvattingen en de attitude van gezondheidswerkers ten
aanzien van HIV-positieve patiënten. Hiertoe werd de Health Care Provider HIV/AIDS
Stigma Scale vertaald naar het Nederlands. Een fundamentele verdienste van dit
onderzoek is dat het aantoont dat de Nederlandstalige HPASS over de nodige validiteit en
betrouwbaarheid beschikt voor het meten van HIV-gerelateerd stigma onder
gezondheidswerkers van Vlaamse en Brusselse spoedgevallendiensten. Dit onderzoek
levert dan ook een essentiële bijdrage aan het bredere wetenschappelijke onderzoek
omtrent HIV-gerelateerd stigma onder gezondheidswerkers.
De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat er slechts een beperkte mate van HIVgerelateerd stigma aanwezig is onder de bevraagde gezondheidswerkers van Vlaamse en
Brusselse spoedgevallendiensten. Desalniettemin blijkt dat
één vijfde van de
respondenten een enigszins stereotiep beeld heeft van HIV-positieve patiënten. Ook
vooroordelen en een discriminerende houding ten opzichte van HIV-positieve patiënten
komen, zij het in minder mate, voor onder de bevraagde gezondheidswerkers. Het feit dat
het hier slechts een kleine steekproef betreft en dat de gehanteerde meetschaal gebruik
maakt van een systeem van zelfrapportage, maakt dat deze resultaten mogelijks een
onderschatting zijn van de werkelijke mate waarin HIV-gerelateerd stigma aanwezig is op
Vlaamse en Brusselse spoedgevallendiensten.
Binnen dit onderzoek bleken er significante verschillen te bestaan in de mate van HIVgerelateerd stigma naargelang de kennis van de respondenten met betrekking tot HIV en
AIDS, het al dan niet volgen van een bijkomende opleiding over HIV en AIDS en de mate
waarin zij bij het uitoefenen van hun dagelijks werk in contact komen met een HIVpositieve patiënt. Daarnaast bleken ook het geslacht en de leeftijd van de bevraagde
gezondheidswerkers, hun functie en werkervaring op spoedgevallen en hun hoogst
behaalde diploma een zekere invloed te hebben op de aanwezigheid van HIV-gerelateerd
stigma. Eén van de belangrijkste vaststellingen binnen dit onderzoek is het feit dat de
bevraagde gezondheidswerkers onvoldoende opgeleid zijn met betrekking tot HIV en AIDS.
Merkwaardig genoeg bleek de mate waarin er tijdens de opleiding van de respondenten
aandacht werd besteed aan HIV en AIDS echter geen significante verschillen te genereren
in de mate van HIV-gerelateerd stigma. Verder maakte dit onderzoek ook duidelijk dat er
onder de bevraagde gezondheidswerkers nog steeds een zekere angst heerst om besmet
te worden met het HIV-virus door contact met een HIV-positieve patiënt. Tenslotte blijken
er onder de respondenten nog steeds hardnekkige vooroordelen over een aantal kwetsbare
groepen te bestaan.
Vanuit deze resultaten kan dan ook besloten worden dat er nood is aan meer grootschalig
onderzoek waarbij op basis van de Nederlandstalige HPASS getracht wordt een algemeen
inzicht te verkrijgen in de mate van HIV-gerelateerd stigma onder gezondheidswerkers van
Vlaamse en Brusselse spoedgevallendiensten. Deze bevindingen kunnen vervolgens als
basis dienen voor verder (kwalitatief) onderzoek en voor het uitwerken van initiatieven die
gericht zijn op het reduceren van HIV-gerelateerd stigma op Vlaamse en Brusselse
spoedgevallendiensten.
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Bijlage 2: Nederlandstalige Health Care Provider HIV/AIDS Stigma Scale
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BIJLAGE 1: OVERZICHTSTABEL TOTA ALSCORES STIGMAMECHANISMEN

Geslacht

p-waarde

man

vrouw

vooroordelen

2,15

2,23

0,516

stereotypen

3,09

3,00

0,957

discriminatie

2,00

2,50

0,028

Leeftijdscategorie

p-waarde

20 - 30 jaar

30 - 40 jaar

40 - 50 jaar

Ouder dan 50 jaar

vooroordelen

2,84

2,19

1,84

1,76

0,012

stereotypen

3,27

2,95

2,90

3,18

0,128

discriminatie

3,00

2,25

2,00

1,83

0,055
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Beroepsgroep

p-waarde

arts

ambulancier

verpleegkundige

Logistiek medewerker

dispatcher

vooroordelen

2,23

2,96

2,07

4,69

2,07

0,059

stereotypen

3,36

3,0

2,90

4,45

2,81

0,006

discriminatie

2,00

2,66

2,00

3,75

2,33

0,182

Werkervaring

p-waarde

Minder dan 5 jaar

5 - 10 jaar

10 - 15 jaar

15 - 20 jaar

20 - 30 jaar

Meer dan 30 jaar

vooroordelen

3,15

2,23

2,07

1,73

2,15

1,76

0,012

stereotypen

3,18

2,81

2,72

3,00

3,00

3,36

0,154

discriminatie

2,66

2,00

1,91

2,00

1,75

1,66

0,032

Stad waar men tewerkgesteld is

p-waarde

Brussel

Gent

Antwerpen

Brugge

Leuven

Geen grootstad

vooroordelen

3,15

3,46

1,92

1,85

2,03

2,30

0,207

stereotypen

3,36

3,09

3,13

1,73

3,09

2,90

0,536

discriminatie

2,66

2,33

1,83

1,67

2,00

2,33

0,265
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Provincie waar men tewerkgesteld is

p-waarde

Vlaams-Brabant

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Antwerpen

vooroordelen

2,23

3,26

1,92

2,15

0,834

stereotypen

3,04

3,18

2,54

3,00

0,631

discriminatie

2,00

3,00

2,16

2,00

0,342

Hoogst behaalde diploma

p-waarde

Secundair onderwijs

HBO5 (A2)

Bachelor

BanaBa

Master

Ander

vooroordelen

2,53

2,42

2,61

2,07

2,84

2,23

0,135

stereotypen

3,00

3,31

3,54

2,86

3,45

3,09

0,020

discriminatie

2,66

2,41

3,33

2,08

2,00

1,33

0,265
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Aandacht voor HIV en AIDS tijdens opleiding

p- waarde

weinig tot geen

beperkt

voldoende

uitgebreid

vooroordelen

2,07

2,53

1,92

1,76

0,686

stereotypen

3,13

3,00

2,50

3,36

0,119

discriminatie

2,41

2,00

2,16

1,33

0,672

Bijkomende opleiding rond HIV en AIDS

p-waarde

ja

neen

vooroordelen

1,76

2,23

0,225

stereotypen

3,31

3,00

0,033

discriminatie

1,58

2,33

0,096

Kennis met betrekking tot HIV en AIDS

p-waarde

weinig tot geen

beperkt

voldoende

uitgebreid

vooroordelen

4,30

2,69

1,84

3,00

0,006

stereotypen

3,72

3,00

2,90

3,09

0,024

discriminatie

3,00

2,50

2,00

2,16

0,232
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Frequentie contact met HIV-positieve patiënt

p- waarde

Minder dan 1 keer per maand

maandelijks

wekelijks

dagelijks

vooroordelen

2,53

1,76

1,69

2,61

0,033

stereotypen

3,09

3,18

3,00

2,54

0,934

discriminatie

2,33

2,33

1,83

2,16

0,094
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BIJLAGE 2: NEDERLANDSTALIGE HEALTH CARE PROVIDER HIV/AIDS
STIGMA SCALE

ONDERZOEK NAAR DE OPVATTINGEN VAN GEZONDHEIDSWERKERS OP VLAAMSE
SPOEDGEVALLENDIENSTEN OMTRENT HIV-POSITIEVE PATIËNTEN
Beste,
In het kader van mijn bachelorproef voor de banaba Intensieve zorg en
Spoedgevallenzorg voer ik momenteel onderzoek naar de opvattingen die
gezondheidswerkers op Vlaamse spoedgevallendiensten hebben ten aanzien van HIVpositieve patiënten. Het doel van het onderzoek is om te peilen naar uw persoonlijke
opvattingen en mening over HIV-positieve patiënten. Graag nodig ik u daarom uit om
bijgevoegde vragenlijst zo eerlijk mogelijk in te vullen. Uw antwoorden zijn volledig
anoniem en worden vertrouwelijk verwerkt. Voor eventuele vragen omtrent dit
onderzoek kan u steeds mailen naar anouk.verhellen@student.ucll.be
Alvast bedankt voor uw medewerking,
Anouk Verhellen
Student Banaba Intensieve Zorg en Spoedgevallenzorg
University Colleges Leuven Limburg
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ALGEMENE VRAGEN
Hieronder vindt u een aantal algemene vragen over uzelf en uw ervaring als
gezondheidswerker op een Vlaamse spoedgevallendienst.
1. Leeftijd:
2.

Geslacht:

☐ man

☐ vrouw

3.

Functie:
☐ arts
☐ verpleegkundige
☐ ambulancier
☐ brandweer
☐ ander:

4.

Hoogst behaalde diploma:
☐ Secundair onderwijs
☐ HBO 5
☐ Bachelor
☐ Banaba
☐ Master
☐ ander:

5.

Plaats van tewerkstelling:
Naam werkgever:
Plaats werkgever:

6.

Aantal jaar ervaring op spoedgevallen:

7.
Hoe frequent komt u, volgens u, tijdens het uitoefenen van uw dagelijks werk
in contact met een HIV-positieve patiënt?
☐ Nooit
☐ minder dan 1 keer per maand
☐ maandelijks
☐ wekelijks
☐ dagelijks
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LIJST MET STELLINGEN OVER HIV-POSITIEVE PATIËNTEN
Hieronder vindt u een lijst met stellingen over HIV-positieve patiënten. Met sommige van
deze stellingen bent u mogelijks akkoord, met andere mogelijks niet. Duid bij elke stelling
aan in welke mate u al dan niet akkoord bent. Mensen hebben zeer uiteenlopende
opvattingen over HIV-positieve patiënten en dit onderzoek peilt naar uw persoonlijke visie.
Gelieve onderstaande lijst daarom zo eerlijk mogelijk in te vullen. Uw antwoorden zijn
volstrekt anoniem en worden vertrouwelijk behandeld.
1. Ik denk dat de meeste HIV-positieve patiënten het HIV-virus hebben
opgelopen door risicovol gedrag.
Helemaal niet
akkoord

Niet
akkoord

Eerder niet
akkoord

Eerder
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

2.
Ik denk dat HIV-positieve patiënten hebben deelgenomen aan risicovolle
activiteiten, hoewel zij op de hoogte waren van de risico’s van deze activiteiten.
Helemaal niet
akkoord

Niet
akkoord

Eerder niet
akkoord

Eerder
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

3.
Ik denk dat ik het recht heb om te weigeren een HIV-positieve patiënt te
behandelen voor de veiligheid van andere patiënten.
Helemaal niet
akkoord

Niet
akkoord

Eerder niet
akkoord

Eerder
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

4.
Ik denk dat mensen geen HIV zouden oplopen indien zij met minder mensen
seks zouden hebben.
Helemaal niet
akkoord

5.

Niet
akkoord

Eerder niet
akkoord

Eerder
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

HIV-positieve patiënten vormen een bedreiging voor mijn gezondheid.
Helemaal niet
akkoord

Niet
akkoord

Eerder niet
akkoord

Eerder
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

6.
HIV-positieve patiënten vormen een bedreiging voor de gezondheid van
andere patiënten.
Helemaal niet
akkoord

Niet
akkoord

Eerder niet
akkoord

Eerder
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

7.
Ik denk dat ik het recht heb om te weigeren voor een HIV-positieve patiënt
te zorgen wanneer andere personeelsleden bezorgd zijn over de veiligheid.
Helemaal niet
akkoord

Niet
akkoord

Eerder niet
akkoord

Eerder
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord
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8.
Ik zou het vermijden om bepaalde procedures uit te voeren bij HIV-positieve
patiënten.
Helemaal niet
akkoord

Niet
akkoord

Eerder niet
akkoord

Eerder
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

9.
Ik denk dat mensen geen HIV oplopen indien zij zich verantwoordelijk
gedragen.
Helemaal niet
akkoord

10.

Niet
akkoord

Eerder niet
akkoord

Eerder
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

HIV-positieve mensen hebben over het algemeen vele seksuele partners.
Helemaal niet
akkoord

Niet
akkoord

Eerder niet
akkoord

Eerder
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

11.
Ik vind dat ik het recht heb om te weigeren een HIV-positieve patiënt te
behandelen indien ik mij daar ongemakkelijk bij voel.
Helemaal niet
akkoord

12.

Niet
akkoord

Eerder niet
akkoord

Eerder
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

Ik zou liever niet fysiek in contact komen met HIV-positieve patiënten.
Helemaal niet
akkoord

Niet
akkoord

Eerder niet
akkoord

Eerder
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

13.
Ik zou graag twee paar handschoenen dragen wanneer ik een HIV-positieve
patiënt onderzoek.
Helemaal niet
akkoord

Niet
akkoord

Eerder niet
akkoord

Eerder
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

14.
Ik vind dat ik het recht heb om te weigeren een HIV-positieve patiënt te
behandelen om mezelf te beschermen.
Helemaal niet
akkoord

Niet
akkoord

Eerder niet
akkoord

Eerder
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

15.
Ik zou mij op mijn gemak voelen indien ik moet samenwerken met een
andere zorgverlener die HIV-positief is.
Helemaal niet
akkoord

Niet
akkoord

Eerder niet
akkoord

Eerder
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

16.
Ik denk dat veel HIV-positieve patiënten waarschijnlijk kampen met een
verslavingsproblematiek.
Helemaal niet
akkoord

Niet
akkoord

Eerder niet
akkoord

Eerder
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord
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17.
Ik denk dat ik het recht heb om te weigeren een HIV-positieve patiënt te
behandelen indien ik me zorgen maak omtrent wettelijke aansprakelijkheid
Helemaal niet
akkoord

Niet
akkoord

Eerder niet
akkoord

Eerder
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

18.
Ik zou liever voor een HIV-negatieve patiënt zorgen dan voor een HIVpositieve patiënt met klachten die niet gerelateerd zijn aan HIV.
Helemaal niet
akkoord

Niet
akkoord

Eerder niet
akkoord

Eerder
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

19.
HIV-positieve patiënten zouden verantwoordelijkheid moeten dragen voor
het oplopen van het virus.
Helemaal niet
akkoord

Niet
akkoord

Eerder niet
akkoord

Eerder
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

20.
Ik ben bezorgd dat ik het HIV-virus kan oplopen via een HIV-positieve
patiënt.
Helemaal niet
akkoord

Niet
akkoord

Eerder niet
akkoord

Eerder
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

21.
Ik denk vaak dat HIV-patiënten de oorzaak zijn van hun eigen
gezondheidsproblemen.
Helemaal niet
akkoord

22.

Niet
akkoord

Eerder niet
akkoord

Eerder
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

Ik voel me niet op mijn gemak bij HIV-positieve patiënten.
Helemaal niet
akkoord

Niet
akkoord

Eerder niet
akkoord

Eerder
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

23.
Ik zou aarzelen om een HIV-positieve patiënt door te verwijzen voor een
bloedonderzoek uit vrees voor de veiligheid van anderen.
Helemaal niet
akkoord

Niet
akkoord

Eerder niet
akkoord

Eerder
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

24.
De gedachte dat ik een HIV-positieve patiënt heb aangeraakt, vind ik een
beetje eng.
Helemaal niet
akkoord

Niet
akkoord

Eerder niet
akkoord

Eerder
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord
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25.
Ik ben bezorgd dat algemene voorzorgsmaatregelen (handhygiëne, dragen
van handschoenen) niet volstaan om mij te beschermen tegen HIV-positieve
patiënten.
Helemaal niet
akkoord

Niet
akkoord

Eerder niet
akkoord

Eerder
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

26.
Ik zou me ongemakkelijk voelen indien ik wist dat één van mijn collega’s HIVpositief is.
Helemaal niet
akkoord

Niet
akkoord

Eerder niet
akkoord

Eerder
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

27.
HIV-positieve patiënten die besmet raakten door intraveneus druggebruik
treffen meer schuld voor het oplopen van HIV dan HIV-positieve patiënten die
besmet raakten door een bloedtransfusie
Helemaal niet
akkoord

Niet
akkoord

Eerder niet
akkoord

Eerder
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

28.
Ik ben geneigd te denken dat HIV-positieve patiënten er niet dezelfde
waarden en normen op nahouden als ik
Helemaal niet
akkoord

Niet
akkoord

Eerder niet
akkoord

Eerder
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

29.
HIV-positieve patiënten die besmet raakten door seksueel contact treffen
meer schuld voor het oplopen van HIV dan HIV-positieve patiënten die besmet
raakten door een bloedtransfusie
Helemaal niet
akkoord

Niet
akkoord

Eerder niet
akkoord

Eerder
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

30.
Het zou voor mij moeilijk zijn om kalm te reageren wanneer een patiënt me
vertelt dat hij of zij HIV-positief is
Helemaal niet
akkoord

Niet
akkoord

Eerder niet
akkoord

Eerder
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord
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