
Rapportage evaluatie hiv-testweek Amsterdam 2016 

De hiv-testweek Amsterdam heeft als doel het versterken van het van bewustzijn van het belang van 

hiv-testen onder alle mensen van 16 jaar en ouder die in Amsterdam wonen en het bevorderen van 

hiv-testen onder specifieke groepen, vooral mannen die seks hebben met mannen en mensen met 

een niet-westerse migratie-achtergrond. Om na te gaan in hoeverre deze doelstellingen zijn gehaald 

zijn er drie onderzoeken uitgevoerd. Bewustzijn van het belang van hiv-testen is onderzocht aan de 

hand van een community survey , onder andere in het PinkPanel, en te kijken of deelnemers gehoord 

hadden van de campagne of de hiv-testweek, wat men van de campagne vond, en wat hun intenties 

en meningen over testen waren. Daarnaast is ook aan alle mensen die getest zijn in de hiv-testweek 

gevraagd een vragenlijst in te vullen, evenals aan alle deelnemende testlocaties.  

Er hebben 143 mannen die seks hebben met mannen meegedaan aan de community survey, 

waarvan 95% woonachtig was in Amsterdam, 87% geboren was in nederland en 86% hoog opgeleid 

was; de mannen waren gemiddeld 49 jaar oud. Van deze mannen was 55% (77 mannen) bekend met 

de hiv-testweek Amsterdam, en een kleinder deel (46%, 66 mannen) wist ook van de hiv-test week 

2016. Mannen die bekend waren met de hiv-testweek 2016 oordeelden gemiddeld neutraal (noch 

positief noch negatief) over de media campagne, en vonden de hiv-test week heel nuttig. Mannen 

die bekend waren met de hiv-testweek 2016 hebben niet meer dan anders of dan anderen over hiv 

of testen op hiv gepraat en hadden ook geen sterkere de intentie om in de toekomst op hiv te testen. 

Dit komt wellicht doordat vooral mannen die al regelmatig testen en hiv-positieve mannen bekend 

waren met de hiv-testweek.  

Hartelijk dank aan alle deelnemers in het PinkPanel die de community survey hebben ingevuld. 

 

Voor meer informatie of suggesties over de community survey kun je contact opnemen met 

Dr. Chantal den Daas, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: c.dendaas@rivm.nl. 

Prof Dr. John de Wit, Afdeling Algemene Sociale Wetenschapppen, Universiteit Utrecht: 

j.dewit@uu.nl 

 

Voor meer informatie over de hiv-testweek 2016 kun je contactopnemen met: 

Eva Meddens, Soa Aids Nederland, Amsterdam: EMeddens@soaaids.nl 

  


