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Inleiding 
 

Dit jaarverslag presenteert de werking van Ghapro in het jaar 2014, met nieuwe cijfers, inzichten en 
achtergrondinformatie. Tegelijkertijd geeft dit jaarverslag inzicht in de prostitutiesector in Vlaanderen: welke 
types erotische zaken zijn er, wie werkt er daar, en vooral: wat zijn de noden en de gezondheidstoestand van 
de werkers. Een echt volledig beeld van de sector kunnen wij echter niet geven. Ghapro stelt zichzelf voor aan 
tal van sekswerkers en huizen, bereikt erotische zaken van uiteenlopende aard en kwaliteit, kent heel wat 
sekswerkers en uitbaters, maar niet iedereen gaat in op ons aanbod. Een deel van de prostitutiesector valt 
daarmee buiten ons gezichtsveld én buiten onze cijfers. 

Ghapro vzw werd opgericht in mei 2002. Onze doelstelling is om sekswerkers bewuster te maken van de 
gezondheidsrisico’s, hen de medische zorgen te verlenen die aansluiten bij hun beroep en hen te ondersteunen 
bij moeilijkheden op verschillende levensdomeinen. We werken voor vrouwelijke, mannelijke en transgender  
sekswerkers, voor sekswerkers uit de stad en de provincie Antwerpen en een deel van Vlaams-Brabant. 

Onze hulpverlening en consultaties zijn gratis, opdat alle sekswerkers, ongeacht hun sociale situatie, in 
dezelfde mate toegang zou hebben tot deze zorg. Door kostprijs als drempel weg te nemen, slagen we er in 
om ook de meest kwetsbare groep te bereiken en op te volgen. Vrijwilligheid en anonimiteit zijn hierbij 
belangrijke basisprincipes. 

Sekswerkers kunnen bij de arts van Ghapro terecht voor testen op seksueel overdraagbare infecties (SOI), 
hepatitis B-vaccinatie en medische vragen die te maken hebben met hun werk. De sociale hulpverlener staat 
de cliënten bij met psychosociale, administratieve en juridische hulp en verwijst indien nodig door naar 
andere hulpverleningsorganisaties. Hierbij stimuleren we steeds de zelfredzaamheid.  

Een verschil ten opzichte van vorig jaar zijn de gemengde outreachteams. Vanaf februari 2014 gaan teams van 
een gezondheidswerker en een sociaal hulpverlener twee keer per week doorheen het Schipperskwartier, om 
onze organisatie bekend te maken, te luisteren naar vragen, door te verwijzen naar de doktersconsultatie en 
om antwoorden te geven op uiteenlopende vragen.   
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Ghapro ontvangt voor haar werking subsidies van de stad Antwerpen (Stedenfonds), Vlaamse gemeenschap 
(Agentschap Welzijn en Gezondheid) en RIZIV. Dankzij de financiering vanuit verschillende bevoegdheids-
niveau’s kunnen wij multidisciplinair werken, wat een grote meerwaarde betekent voor een doelgroep waarbij 
vertrouwen, discretie en anonimiteit centraal staan. Met heel wat vragen durven zij geen beroep doen op de 
reguliere diensten, uit schrik voor negatieve reacties of verwijten. 

Alhoewel prostitutie geen gereguleerde sector is in België, bestaan er heel wat verschillende prostitutie-
sectoren. Ghapro ziet sekswerkers die actief zijn in volgende branches: 

♥ Raamprostitutie: sekswerker werft klanten vanachter een raam/vitrine die vanaf de openbare weg 
zichtbaar is. De dienstverlening vindt plaats in een achter- of hoger gelegen werkruimte. 

♥ Privé/thuisontvangst: sekswerker werkt in eigen woning of huurt een huis/appartement om zijn/haar 
diensten aan te bieden (alleen of met verschillende sekswerkers). 

♥ Verdoken prostitutie: alle vormen van sekswerk waarbij de dienstverlening niet openlijk wordt 
bekendgemaakt. Dit omvat vooral massagesalons, daarnaast ook peepshows of stripclubs. In eerste 
instantie ontkennen sekswerkers en/of eigenaars dat er seksuele activiteiten plaatsvinden, het vraagt tijd 
en vertrouwen om te vernemen welke diensten men werkelijk aanbiedt.   

♥ Escort: de sekswerkers bieden hun diensten aan via internet, advertenties, escortbedrijven, … Zij hebben 
geen vaste werklocatie (afhankelijk van wat overeengekomen werd met klant).  

♥ Bars: drankgelegenheden waar de sekswerker seksuele diensten verleent aan de klanten van het 
etablissement. Er is een afgezonderde plaats voorzien voor de feitelijke dienstverlening (knuffelhoek, 
kamer). Enkele bars (voornamelijk in de provincie) hebben ook een raam dat van de openbare weg 
zichtbaar is, deze benoemen we ook als bar+raam. Achter het raam is er zowel een drankgelegenheid waar 
sekswerker en klant kunnen drinken als een kamer voor de dienstverlening.  

♥ Openbare plaatsen: sekswerkers werven klanten op openbare plaatsen bv in een park, op een plein of in 
café’s. De dienstverlening vindt elders plaats (bv auto, hotel, woning klant, publiek domein…). Hier valt 
ook de tippelprostitutie onder.  
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Medische hulpverlening  
 

 

 
I. Het bereik van het medische team 

 

1. Aantal medische consultaties 
 

Het medische team van Ghapro werkt enerzijds met vaste consultatiemomenten in de Verversrui en anderzijds 
via werkplekbezoeken. De vaste consultaties gaan al jaren op dezelfde momenten door: 3 keer in de week 
houdt Ghapro 2 uur doktersconsultatie, waar je zonder afspraak terecht kan. Per consultatie ziet de dokter 
gemiddeld 11,5 cliënten. 

Bezoeken op de werkplekken zelf (raamprostitutie, privéhuizen, bars, massagesalons, …) verlagen in 
belangrijke mate de drempel naar ons aanbod. Deze huisbezoeken beslagen de hele regio van Ghapro (stad en 
provincie Antwerpen en een deel van Vlaams Brabant).	  Deze consultaties buitenshuis bestaan uit 

-‐ wekelijks minstens 1 dagtoer (privé’s, massagesalons, ...)  
-‐ wekelijks een avondtoer (bars, Schipperskwartier) 
-‐ tweewekelijks een consultatie bij Boysproject, tijdens de drop-in. 
 

We bieden sekswerkers de mogelijkheid om zich te laten testen voor SOI en zo nodig te vaccineren voor 
Hepatitis B. Wanneer nodig kan de arts ook een behandeling voorschrijven of zal het team actief 
doorverwijzen naar de reguliere gezondheidszorg.  

Tijdens onze consultatiemomenten en bij de werkplekbezoeken bieden we heel wat preventie aan. Mondelinge 
informatie wordt ondersteund door brochures in verschillende talen en beeldmateriaal. Sekswerkers krijgen 
informatie over veilig vrijen, SOI, correct condoom- en glijmiddelgebruik, vaginale hygiëne en anticonceptie. 
Informatie over wat te doen bij condoomfalen (klapcondoom) is essentieel om risico’s te beperken wanneer 
een condoom scheurt of afglijdt. Heel wat sekswerkers weten niet welke strategie ze op zo’n moment best 
toepassen.   

Fysiek Telefonisch Totaal 

3664 526 4190 
 

Aantal medische contacten in 2014 

Bij Ghapro Buitenshuis Totaal 

1646 
(45%) 

2018 
(55%) 3664 

 

Aantal medische contacten in 2014: 
Indeling naar locatie 

11,5 

cliënten gemiddeld 
per consultatie van 2u 

 in 2014	  
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2. Aantal bereikte sekswerkers 
 

In 2014 bereikte het medische team 1379 sekswerkers. Dit aantal lag opnieuw hoger dan het jaar voordien. 

Van deze groep waren 570 sekswerkers nieuw voor ons (41%). De overige 809 (59%) waren al gekend, hen 
hadden we in de vorige jaren al gezien. Soms het jaar voordien, soms meerdere jaren geleden. Sekswerkers 
zijn zeer mobiel (werken in diverse sectoren en plaatsen), sommige stoppen ook tijdelijk (b.v. in kader van 
zwangerschap, regulier werk, …) en beginnen na jaren terug.  

In 2014 registreerde het medische team transgenders voor het eerst als afzonderlijke groep. Het is een diverse 
groep, van travestieten (zij gaan buiten het sekswerk als man door het leven), over transseksuelen of shemales 
(mannen die lichamelijk ook deels vrouw zijn, door hormonen en/of operatie) tot transgender vrouwen. Van 
de 59 transgenders zijn er 9 transvrouwen, zij gaan nu door het leven als vrouw. 

De grootste groep sekswerkers is ouder dan 20, maar jonger dan 40, met een piek bij de 25-29-jarigen.  
- De gemiddelde leeftijd is 32 jaar (mediaan: 31 jaar) 
- De jongste sekswerker is 18 jaar. 
- De oudste sekswerker is 68 jaar 
 

Bij de transgender/travestie sekswerkers ligt het aantal gekende sekswerkers merkelijk hoger: 39 van de 59 
kenden we al eerder, dat is twee derde. In deze groep ligt ook de gemiddelde leeftijd hoger, die is 39 jaar. 

 

  

 Aantal 

Mannelijke sekswerkers 80 

Vrouwelijke sekswerkers 1240 

Transgender/travestie sekswerkers 59 

Totaal aantal sekswerkers 1379 
 

Medisch team: aantal bereikte sekswerkers 
in 2014 
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3. Evolutie van het bereik 
 

De grafiek hiernaast toont de evolutie van het aantal sekswerkers dat het medisch team bereikt, van 2008 tot 
nu. 

Na een wisselende start zien we vanaf 2011 een duidelijke en duurzame stijging van het aantal bereikte 
sekswerkers. Eind 2011 werd onze opdracht ook uitgebreid naar een deel van de provincie Vlaams-Brabant, 
wat de toename van het aantal sekswerkers mee verklaart. 

Het aantal nieuwe en gekende (follow-up) sekswerkers stijgt op hetzelfde manier, met uitzondering van het 
laatste jaar, 2014. In 2014 stijgt het aantal gekende sekswerkers sterker. Een goede follow—up is uitermate 
belangrijk omwille van de impact van preventie. Gekende sekswerkers blijven bereiken is vanzelfsprekend 
belangrijk voor de vaccinatieschema’s, voor het ophalen van resultaten en het opvolgen van eventuele 
medicatie. Vandaar dat Ghapro streeft om dezelfde werkplekken systematisch te bezoeken, met een maximale 
tussentijd van 8 weken. Dit zowel binnen het Schipperskwartier als erbuiten. 

Verder heeft Ghapro steeds aandacht gehad voor de mannelijke en transgender sekswerkers. Hiervoor werkt 
Ghapro al jaren samen met Boysproject. In deze cijfers zijn de transgenders nog telkens bij de mannen geteld, 
met uitzondering van de kleine groep transgendervrouwen. 

Sinds een tweetal jaar besteedt de werking van Ghapro meer aandacht voor de problematiek van transgenders. 
Het bereik bij mannen en transgenders is de laatste jaren licht toegenomen, en geëvolueerd van ruim 8% in 
2008 naar 10% van de sekswerkers die we bereikten in 2014. 
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4. In welke sector zijn de bereikte sekswerkers actief? 
 

Bijna 75% van de sekswerkers die we bereiken werken in drie sectoren: de raamprostitutie, de privéhuizen en 
massagesalons. Daarbij werkt de grootste groep in de raamprostitutie (zie tabel hiernaast). Dit is vergelijkbaar 
met de vorige jaren, en te verklaren vanuit de ligging van Ghapro midden in de Antwerpse 
raamprostitutiebuurt. Tegelijkertijd bereikt Ghapro van jaar tot jaar relatief meer mensen in de privés en 
thuisontvangsten en relatief minder in de raamprostitutiesector. Dit is een gevolg van het grotere bereik van 
onze toers buiten het Schipperskwartier. 

Onderstaande figuur toont dat we in de bars, bar+raamsector en de massagesalons enkel vrouwelijke 
sekswerkers aantroffen. 

In de escortsector, de sector waar we het kleinste aantal sekswerkers bereiken, vinden we het grootste 
aandeel mannelijke sekswerkers. Samen met de 5 transgender/travestie sekswerkers die als escort werken, is 
dit de minst vrouwelijke sector: bijna de helft van de escorts bij Ghapro is man of transgender. De 
escortsector is moeilijk te bereiken, omdat sekswerkers geen vaste werkplek hebben en niet altijd tot in het 
Schipperskwartier wensen te komen. Dit bereik bij mannen en transgenders kunnen we realiseren dankzij de 
internet-outreach van Boysproject.  

Op openbare plaatsen treffen we ook relatief veel mannen en transgenders aan. Een groot deel van deze 
groep zoekt zijn cliënteel in cafés en in parken. De vrouwen die op openbare plaatsen werken, zijn 
hoofdzakelijk Nigeriaanse vrouwen, onder meer via café het Keteltje. 

In de raamprostitutie tenslotte treffen we ook een grote groep transgender sekswerkers aan: 43 personen. 
73% van de transgender/travestie sekswerkers werkt in de ramen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raam 498 (36 %) 

Privé/thuis 297 (22 %) 

Verdoken Prostitutie  
(vooral massage) 199 (14 %) 

Openbare plaatsen 165 (12 %) 

Bar/Bar+Raam 146 (11 %) 

Escort 74 (5 %) 

TOTAAL 1379 (100%) 
 

2014: bereikte sekserkers per sector 
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5. Nationaliteit van de bereikte sekswerkers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal bereikte sekswerkers volgens nationaliteit: evolutie van 2011 tot 2014  
 
 
In 2014 bereikte Ghapro voor het eerst sinds jaren weer meer Belgische sekswerkers dan het jaar ervoor. 
Daarnaast blijft de stijgende tendens voor sekswerkers afkomstig uit West-Europa en Latijns Amerika 
behouden. Een voorzichtige trendbreuk is te merken bij de groepen uit Oost-Europa en Azië: hier zien we een 
lichte afname. 
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* Europa EU Oost: Bulgarije, Hongarije, Letland, 
Litouwen, Polen, Roemenië, Slowakije, Tsjechië 
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De herkomst van de sekswerkers is verschillend voor de stad Antwerpen en de provincie. In Antwerpen komen 
de meeste sekswerkers die Ghapro bereikt uit Roemenië. Voor Ghapro in totaal staan de Belgische sekswerkers 
bovenaan, op de voet gevolgd door de Roemeense. Opmerkelijk voor de stad Antwerpen is het relatief grote 
aantal Nederlandse en Spaanse sekswerkers.  

Alhoewel de Nigeriaanse groep zeer kwetsbaar is, slaagt Ghapro erin om heel wat van deze meisjes naar de 
medische consultaties te halen. Hierbij is ook een grote groep Nigeriaanse vrouwen die niet in Antwerpen 
werken. Dit zijn deels vrouwen die in Brussel in de raam- of straatprostitutie werken, deels vrouwen die in 
bars of privé-ontvangsten in de provincie werken. 

Onderstaande figuur laat zien in welke sectoren de meest voorkomende nationaliteiten uit bovenstaande lijst 
werken. Zoals verwacht werken Roemeense en Bulgaarse sekswerkers vooral in de ramen, zij het niet 
uitsluitend. Dit geldt ook voor de Spaanse sekswerkers.  

Belgische sekswerkers treffen we vooral in de privé- en thuisontvangst. Sekswerkers met de Nederlandse 
nationaliteit vinden we in verschillende sectoren, behalve op publieke plaatsen. Thaise sekswerkers werken 
hoofdzakelijk in massagesalons. 
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 Stad Antwerpen   Totaal Ghapro 

1 Roemenië (243)  1 België (292) 

2 Nigeria (117)  2 Roemenië (279) 

3 België (94) 
Bulgarije (94)  3 Nigeria (158) 

4 Nederland (48)  4 Bulgarije (106) 

5 Spanje (40)  5 Thailand (98) 

      
     2014: Top 5 Nationaliteiten  

Meest voorkomende 
nationaliteiten per sector: 
aantallen voor Ghapro totaal 
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6. Aansluiting bij de reguliere gezondheidszorg 
 

Systematisch bevragen wij sekswerkers rond enkele aspecten van hun professionele activiteit. Omwille van het 
grote aantal nieuwe sekswerkers, is het niet mogelijk om voor de gehele groep alle kenmerken in beeld te 
krijgen. Toch krijgen wij ieder jaar een beter zicht op de context en achtergrond van onze doelgroep.  

Belangrijke vragen gaan over het  hebben van een vaste huisarts en of deze op de hoogte is van het sekswerk.  

Hiernaast zien we dat de meerderheid van de sekswerkers een vaste huisarts heeft (69%).  

Is de huisarts op de hoogte van het sekswerk? 
 

(n=172) 
aantal 

In België In buitenland Totaal 

Ja 20 1 21 (12%) 

nee 81 70 151 (88%) 

Totaal gevraagd 172 172 (100%) 

 

Maar de overgrote meerderheid heeft deze vaste huisarts niet verteld over het werk in de prostitutie (88%). 
Van de Belgische sekswerkers heeft slechts 20% hun huisarts verteld dat ze sekswerk doen. Van de 
buitenlandse sekswerkers niemand, op één persoon na. 

Die 88% van de sekswerkers die de activiteiten in het sekswerk verzwijgt voor de huisarts, zal niet de medische 
zorgen krijgen die nodig zijn om zich te beschermen tegen de risico’s van de prostitutie. We merken dat deze 
vaststelling constant blijft over de jaren, dat het maatschappelijke stigma op prostitutie even groot blijft. 

  

Heeft de sekserker een vaste huisarts? 

(n=444) aantal 
% 

(tov 
gevraagd) 

Ja 307 69% 

Nee 137 31% 

Totaal 
gevraagd 444 100% 

 

slechts 

12 % 

vertelt aan  
de huisarts  

dat ze in de prostitutie werken  
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De medische verzekering is moeilijk te bevragen binnen de consultatiemomenten omdat Ghapro de anonimiteit 
van de sekswerker wil waarborgen. Alle sekswerkers kunnen immers terecht bij Ghapro ongeacht hun statuut 
of medische verzekering. Naar aanleiding van een verwijzing, voorschrift, … kunnen we dit gemakkelijker 
vragen.  

Is de sekswerker gedekt door een erkende instantie in België? 
 

 
sekswerkers 

Uit België Uit EU-landen Overige landen Totaal 

Ja 129 98% 61 20% 100 43% 290 43% 

Nee 3 2% 245 80% 134 57% 382 57% 

Totaal bevraagd 132 100% 306 100% 234 234 672 100% 

	  
Niet bevraagd 707 

 

Deze cijfers geven enkel een ruw beeld, gebaseerd op iets minder dan de helft van de sekswerkers die we 
bereiken. We mogen ze niet veralgemenen naar de totale groep sekswerkers, toch geven ze een duidelijke 
richting aan. 

Belgische sekswerkers zijn overwegend in orde met hun medische verzekering (slechts 3 op de 132 bevraagde 
zijn niet in orde met de SIS-kaart).  

Bij de buitenlandse sekswerkers krijgen we een gedifferentieerd beeld: 

• 80% van de sekswerkers uit EU-landen heeft in België geen medische verzekering. Als we doorvragen 
horen we meestal dat ook de ziekteverzekering in eigen land niet meer in orde is. Deze groep valt 
overal tussen. Wij wijzen hen op het belang om in eigen land aangesloten te zijn, en op het bestaan 
van de Europese verzekeringskaart. Zo nodig bekijken wij samen met hen welke stappen zij moeten 
zetten om zich hiermee in orde te brengen. 

• Sekswerkers afkomstig uit Azië beschikken opvallend vaak over een SIS-kaart: 42 van de 49 aan wie we 
het vroegen was in orde (86%). Deze groep duwt het aandeel sekswerkers van buiten de EU in orde met 
medische verzekering in België omhoog naar 43%. Sekswerkers uit de overige niet-EU landen 
beschikken meestal niet over een ziekteverzekering.  

80 % 

van de EU-sekswerkers 
(niet-België) 

heeft geen ziekteverzekering  
in België  



Ghapro 2014 Medische hulpverlening 13 

II.	  Medische gegevens  

 

 

De sterkte van onze medische werking is de combinatie van preventie en curatie. Alle sekswerkers kunnen zich 
bij Ghapro minstens 1 keer per jaar laten screenen op hiv, syfilis, chlamydia en gonorroe. Extra screening 
werd aangeboden n.a.v. klachten of wanneer de sekswerker een risico gelopen had. Nieuwe sekswerkers of 
cliënten bij wie de immuunstatus voor hepatitis B niet gekend is, controleren we op hepatitis B.  

Alle sekswerkers die geen bescherming hebben tegen hepatitis B, krijgen een volledige vaccinatie aangeboden. 
Deze vaccinatie wordt actief opgevolgd door de deelnemende sekswerkers te herinneren aan hun volgende 
afspraak voor vaccinatie (telefonisch of via outreach). Na de derde dosis testen we of er voldoende respons is 
voor levenslange bescherming. 

Vrouwelijke sekswerkers die zich niet bij hun eigen arts of gynaecoloog laten screenen voor 
baarmoederhalskanker, bieden we aan om een uitstrijkje te nemen. Bij een afwijkend uitstrijkje voeren we 
een controleonderzoek uit of verwijzen we door naar een gynaecoloog. 

Wanneer we een SOI vaststellen, behandelen we de sekswerker of verwijzen wij door naar gespecialiseerde 
zorg. Indien nodig verwijzen we ook hun partner door om zich te laten screenen of behandelen. Behandelingen 
zijn gebaseerd op nationale en internationale aanbevelingen.	   
 
Bij nieuwe en gekende vrouwelijke sekswerkers vragen we of ze naast het condoom een ander 
anticonceptiemiddel gebruiken, en of ze dit op de juiste manier gebruiken. We geven informatie en uitleg over 
de verschillende anticonceptiemiddelen. Indien gewenst schrijven we voor. Ook aan noodanticonceptie 
besteden we aandacht. 

Daarnaast verwijst Ghapro systematisch door naar de huisarts voor medische vragen die niet gelinkt zijn aan 
het sekswerk. Onze dokters hebben vorig jaar 65 keer iemand voor een specifieke klacht doorverwezen naar 
de huisarts. 

In maart 2014 hebben Ghapro en Pasop de “Leidraad voor medische consultaties bij sekswerkers” 
gepubliceerd. Deze leidraad werd ontwikkeld voor huisartsen (en eventueel andere gezondheidswerkers) die 
geconfronteerd worden met sekswerkers. In een symposium voor huisartsen heeft Ghapro deze leidraad 
toegelicht.  
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1. Aantal infecties in 2014 
 

De tabel hiernaast geeft het aantal sekswerkers met een infectie in 2014. 

Eerst en vooral blijft de incidentie van hiv laag bij sekswerkers (0,3%). Enkele sekswerkers kregen al een hiv-
diagnose in het verleden (en worden hiervoor opgevolgd in een ARC). De totale prevalentie voor 2014 is 0,8%.  
Alle positieve testen in 2014 werden afgehaald.  

Onrustwekkend is het stijgend aantal infecties met gonorroe. De prevalentie van gonorroe is hoog, en is 
significant gestegen tegenover vorige periode (2,4% in 2013 naar 5,0% van de sekswerkers in 2014, p < 0,05). 
Gonorroe kan voorkomen in de vagina, de urineleider, de keel of de anus. Het hoge aantal infecties is te 
verklaren vanuit de toegenomen aantal testen ter hoogte van de keel en anus. 4,4% van de sekswerkers test 
positief voor gonorroe ter hoogte van de keel, iets minder ter hoogte van de anus (2,2%). 

De meest voorkomende soa bij sekswerkers blijft nog altijd chlamydia , waar we een niet significante stijging 
waarnemen (10,1% in 2013 naar 11,4% in 2014, p=0,3). Voor chlamydia zien we dat deze voornamelijk 
voorkomt ter hoogte van de anus (8,9%) en vagina (7,9%). 

De interpretatie van laboratoriumonderzoek voor syfilis is meer complex. Voor 2014 werden er 24 testen als 
positief beschouwd. Gezien sommige titers voor syfilis eerder laag zijn, wordt er rekening gehouden met 
volgende items: 

-‐ anamnese: onveilig sekscontact, oude gekende syfilis al of niet behandeld, … 
-‐ klinisch onderzoek: eventuele symptomen van syfilis (ulcera, rash, …) 
-‐ laboratoriumonderzoek: resultaten van vorige onderzoeken bij Ghapro. 
 

Van de 24 positieve sekswerkers werden volgende stadia onderscheiden: 7 sekswerkers (0,6%) hadden een 
recente syfilis infectie, enkelen van hen vertoonden hierbij ook symptomen (ulcera). 8 sekswerkers (0,7%) 
werden beschouwd als een latente syfilis (= oude onbehandelde syfilis). Voor 9 sekswerkers vermoeden we dat 
het om een positieve syfilistest gaat, maar zij keerden niet meer terug voor de resultaten, dus verdere 
uitklaring van de resultaten was niet mogelijk.  

  

 Aantal 
geteste 

sekswerkers 

Aantal 
testen 

Aantal  
positieve 
resultaten 

(%)1 

HIV 1120 1241 3 
(0,3%) 

Syfilis 1134 1256 24 
(2,1%)2 

Gonorroe 1200 2702 60 
(5,0%) 

Chlamydia 1199 2702 137 
(11,4%) 

 

1 % = aantal positieve resultaten/aantal geteste sekswerkers 
2 aantal positieven = som van recente syfilis, latente syfilis en 
vermoeden van latente syfilis, maar geen gekende 
voorgeschiedenis gekend. 

5,0 % 

van de sekswerkers 
had in 2014  

een gonorroe-infectie 
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2. Evolutie van de infecties de laatste 5 jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voorkomen van soi (chlamydia, gonorroe, syfilis en hiv) van 2009 tot 2014  
(%= aantal positieve testen/aantal geteste sekswerkers) 
 
 
De eerste figuur toont dat het voorkomen van syfilis en hiv de laatste jaren ongeveer stabiel is gebleven. Voor 
chlamydia en gonorroe zien we een toename, versterkt door de bijkomende screening t.h.v. keel en anus. Dit 
resulteerde in een opvallende stijging van het aantal infecties voor chlamydia en vooral gonorroe.  
 
De tweede figuur geeft meer inzicht in het voorkomen van gonorroe en chlamydia op verschillende plaatsen in 
het lichaam (vaginaal, urine, anaal, keel). De bijkomende testen ter hoogte van de keel en anus leveren ons 
nieuwe inzichten op:  
 

1. Voor chlamydia is de algemene stijging volledig te wijten is aan infecties in de keel en de anus. Het 
voorkomen van infecties vaginaal (7,9%) en urine (1,7%) toont zelfs een lichte daling.  

2. Ook de gonorroe-infecties vertonen dit patroon. Gonorroe vaginaal (2.0%) en in de urine (1,7%) blijven 
op niveau van de voorgaande jaren.  

!

00%#

02%#

04%#

06%#

08%#

10%#

12%#

2009# 2010# 2011# 2012# 2013# 2014#

Chlamydia#Urine/
Vaginaal#
Chlamydia#(alle#
locaties)#
Gonorroe#Urine/
Vaginaal#
Gonorroe#(alle#
locaties)#

Voorkomen van chlamydia en gonorroe op alle locaties en na 
exclusie keel- en anale testen	  
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3. Hepatitis B 

	  
Resultaten eerste Hepatitis B screening (N= 485 geteste sekswerkers) 

Resultaat hepatitis B (1e screening) Aantal sekswerkers (%) 

Geen immuniteit (vaccinatie mogelijk) 255 (52,6%) 

Immuniteit na infectie (geen dragerschap) 83 (17,1%) 

Immuniteit na infectie (met dragerschap) 5 (1,0%) 

Immuniteit na vaccinatie 140 (28,9%) 

Immuniteit na infectie (dragerschap onbekend) 2 (0,4%) 

Totaal gekende resultaten 485 (100%) 

% = aantal sekswerkers met resultaat X / totaal aantal geteste sekswerkers 

Iets meer dan de helft van de geteste sekswerkers komt in aanmerking voor vaccinatie. In 2014 kregen 268 
sekswerkers minimaal 1 vaccinatie voor hepatitis B. Elf sekswerkers hebben bijkomende (wanneer onvoldoende 
antistoffen na 0-1-4 schema) of een diagnostische vaccinatie voor hepatitis B gekregen.  
 
103 sekswerkers werden getest na vaccinatie, waarbij er 100 een volledige immuniteit verkregen hadden. Drie 
sekswerkers vertoonden geen antistoffen na volledige vaccinatie (0-1-4 schema), en kwamen in aanmerking 
voor bijkomende vaccinaties.  
 

 
4. Uitstrijkje baarmoederhalskanker 

 

Bijna 60 % van de afgenomen uitstrijkjes vertoont een normale cytologie en afwezigheid van HPV, dit is 
vergelijkbaar met 2013. 7 sekswerkers hebben een tweede uitstrijkje gehad ter controle (minimaal 6 maanden 
na het vorige uitstrijkje) in 2014. 27 sekswerkers werden verwezen naar de gynaecoloog vanwege een 
afwijkende cervixscreening (HSIL/ASC-H of een herhaaldelijk afwijkend uitstrijkje).	  	  

9 sekswerkers vertoonde genitale wratjes (HPV 6 en/of 11). 	   	  

52,6 % 

van de sekswerkers 
had bij de eerste screening  

 
géén bescherming  
tegen Hepatitis B 
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Resultaten Cervixuitstrijkje (N= 317, uitgevoerde testen) 

Resultaat Cytologie HPV Neg HPV Pos HPV 
onbekend TOTAAL (%) 

NILM 189 37 2 228 (72%) 

ASCUS 6 29 0 35 (11%) 

LSIL 3 41 0 44 (14%) 

HSIL 0 8 0 8 (2,5%) 

ASC-H 0 2 0 2 (0,6%) 

TOTAAL (%) 198 (62%) 117 (37%) 2 (0,6%) 317 (100%) 

% = aantal testen met resultaat X/aantal uitgevoerde testen 

 

In 2014 startte Ghapro met de steun van de Stad Antwerpen een pilootproject: ‘HPV-vaccinatie bij 
vrouwelijke sekswerkers’. Het vaccin Gardasil (bescherming voor HPV 6,11,16 en 18) wordt aangeboden aan 
alle vrouwelijke sekswerkers tot en met 26 jaar, werkzaam in de stad Antwerpen (en districten). We kunnen 
hiermee een hoogrisicogroep bescherming bieden, een groep die (nog) niet bereikt werd door de algemene 
vaccinatiecampagne in Vlaanderen. In 2015 zal dit project worden afgesloten en geëvalueerd. Bij een positieve 
evaluatie zal Ghapro de vraag voor opvolging stellen aan de bevoegde overheden.  

 

5. Overige SOI 

 
Andere SOI (vb hepatitis A/C, herpes, wratjes…) worden niet standaard getest of worden enkel na klinisch 
onderzoek of mogelijke blootstelling getest en/of behandeld. 

In 2014 kregen 18 sekswerkers een test voor herpes, vanwege een klinisch vermoeden op herpes. 14 (78%) 
testen waren positief. 5 sekswerkers waren al gekend met herpes in de voorgeschiedenis (herpeskweek 
positief) en deden een recidief in 2014.  

Er werden 2 sekswerkers getest voor hepatitis C, een test was afwijkend. Beide sekswerkers kregen hun 
resultaat. 
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Sociale hulpverlening  
 

 

 
I. Inleiding 

 

Waar vroeger de focus vooral lag op gezondheidszorg, evolueerde de organisatie naar een dienstverlening 
waarin de dagdagelijkse problemen van de cliënt centraal staan. Hulpvragen rond huisvesting, financiële 
problemen, gezinsondersteuning e.a. vragen van de sociale hulpverleners een brede kennis van zaken.  

Binnen Ghapro bieden we een generalistische hulpverlening aan. De hulpverleners van Ghapro nemen een 
grote verscheidenheid aan hulpvragen op, die zich op verschillende levensdomeinen bevinden. De meest 
voorkomende problemen per levensdomein worden verder in de tekst besproken. In sommige gevallen bieden 
de hulpverleners van Ghapro blijvend een intensieve begeleiding aan. In alle gevallen blijven ze aanspreekbaar 
voor andere hulpvragen en praktische ondersteuning, als case-manager. 

De sociale hulpverleners verwijzen door naar de gespecialiseerde hulpverlening wanneer nodig.  57 cliënten 
werden doorverwezen. Indien het binnen het hulpverleningsproces noodzakelijk is en de cliënt extra 
ondersteuning nodig heeft, gaat een medewerker van Ghapro mee. Soms/vaak is de medewerker aanwezig bij 
het gesprek: in een ondersteunende rol, om ervoor te zorgen dat de cliënt de informatie volledig begrijpt, of 
in een bemiddelende rol. 

De meeste sekswerkers die in 2014 gebruik maakten van de sociale hulpverlening werken of wonen in de stad 
Antwerpen. Als gevolg van onze financieringsstructuur kunnen we de sociale hulpverlening niet ruimer bekend 
maken. De sociale dienstverlening bereikt vooral sekswerkers werkzaam in het Schipperskwartier.  

Daarnaast hebben de sociaal werkers en gezondheidswerkers van Ghapro ook een outreachopdracht. Twee 
keer per week nemen zij de tijd om rond te lopen door het Schipperskwartier. Ze spreken nieuwe sekswerkers 
aan, worden ergens binnengeroepen, spreken bekenden aan om te vragen hoe het gaat, soms informeel, soms 
doelgericht. 

Tijdens die outreachcontacten geven we informatie, informele steun, peilen we naar mogelijke hulpvragen en 
helpen we mensen met kleine problemen verder. Een outreachcontact kan leiden tot een bredere sociale 
hulpvraag en intensieve begeleiding. Deze hulpvraag wordt dan opgenomen door de sociale hulpverleners. Een 

Individuele contacten Aantal 

Outreach Schipperskwartier 787 

Sociale hulpverlening 1036 

Totaal 1823 

 

Totaal aantal niet-medische contacten 
van Ghapro in 2014 
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arts is nooit aanwezig bij de outreach, maar een outreachcontact kan voor een sekswerker de aanleiding zijn 
om naar onze doktersconsultatie te komen. De duur van een contact kan variëren van 5 minuten tot meer dan 
een half uur. 

Tijdens die outreachmomenten noteren we niet ieder contact met naam en dossiernummer. Naast de sociale 
begeleidingen hebben we daarom de outreachcontacten in het Schipperskwartier afzonderlijk geregistreerd.   
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II. Overzicht van de sociale begeleidingen 
 

1. Aantal individuele contacten  
 

In 2014 werden 141 individuele sekswerkers geholpen: 9 sekswerkers waren werkzaam buiten de stad 
Antwerpen en 132 sekswerkers werkten in de stad Antwerpen. Opvallend is dat ook dit jaar weer veel 
contacten plaatsvonden: 1036 (face-to-face, telefonisch en mail).   

Deze toename van persoonlijke contacten verklaren we vanuit onze generalistische aanpak van sociale 
hulpverlening, wat de vertrouwensband met cliënten vergroot.  

Indien mogelijk worden sekswerkers voor het eerste gesprek uitgenodigd op Ghapro. In sommige gevallen 
maken we een afspraak op de werkplek, meestal het raam. Sekswerkers die niet werken in de raamprostitutie 
willen vaak niet geassocieerd worden met prostitutie en verkiezen een gesprek op een neutrale, externe 
locatie. In uitzonderlijke gevallen leggen we een huisbezoek af.  

Bovenstaande contacten bestaan uit persoonlijke sociale begeleidingen en telefonische contacten1. In 
zeldzame gevallen verloopt de verdere ondersteuning via mail.  

 

 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Enkel	  betekenisvolle	  telefoons,	  waarbij	  een	  stap	  in	  het	  begeleidingsproces	  wordt	  gezet,	  worden	  geteld.	  	  

 
 2014 

Aantal sekswerkers stad 132 

Aantal contacten stad 1036 
 

Sociale begeleidingen 2014 in Stad Antwerpen: 
aantal sekswerkers en aantal contacten  
	  

7,8 

contacten per sekswerker voor 
de sociale  begeleidingen in 

2014	  

 

Persoonlijk Telefonisch Mail Totaal 

671 356 9 1036 
 

Sociale begeleidingen: aard contact 
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2. Geslacht sekswerkers in de sociale begeleidingen 
 
De meeste sekswerkers die we bereiken zijn vrouw. Transvrouwen en travesties vormen ook een aanzienlijke 
groep binnen de sociale hulpverlening.   
 
 

3. Sekswerkers onderverdeeld volgens nationaliteit 
 

Van de sekswerkers met een Europese nationaliteit, zijn de  sekswerkers met Spaanse nationaliteit de grootste 
groep binnen de sociale hulpverlening, gevolgd door de Belgen. Voor de sekswerkers van buiten de EU zien we 
heel wat mensen uit de Dominicaanse republiek en Ecuador, gevolgd door Nigeria. 
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Sekswerkers die een beroep doen op de sociale hulpverlening:  
nationaliteiten uit de EU 

Sekswerkers die een beroep doen op de sociale hulpverlening:  
nationaliteiten van buiten de EU 

 Vrouw Man Tansgender/ 
Travestie Totaal 

Provincie 7 1 1 9 

Stad 96 3 33 132 

Totaal 103 4 34 141 
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4. Levensdomeinen 
 

De sociale hulpverlener van Ghapro is actief op een breed terrein van levensdomeinen en pakt een grote 
verscheidenheid aan problemen op.  Onze sociale hulpverleners leggen de nadruk op zelfredzaamheid van de 
cliënt. Het blijft vooral de bedoeling om samen met de cliënt te zoeken naar hoe de cliënt zelf weer controle 
kan krijgen over zijn problemen.  De cliënt blijft altijd de regisseur over zijn situatie.  

De hulpvragen worden geregistreerd per thema en subthema. Vele sekswerkers bevinden zich in een complexe 
situatie, gekenmerkt door multi-problematiek. Het kan zijn dat we binnen één thema verschillende 
subthema’s bespreken, waardoor de som van de subthema’s in onderstaande tabellen veel hoger ligt dan het 
aantal contacten per thema. 

 

• Werk prostitutie 
 
Veel cliënten praten over hun werksituatie. Binnen het gesprek wordt er ruimte geboden om te ventileren over 
verschillende thema’s (klanten, crisis, concurrentie, werkplaats, enz). Dit is een bijzonder waardevol luik van 
onze ondersteuning: sekswerkers zullen niet zo vlug met derden over deze thema’s praten omdat zij vaak een 
dubbelleven leiden. Onze medewerkers kennen de sector en de context, en oordelen niet over prostitutie. 
 
 

• Relationele zaken 
 
Veel sekswerkers stellen vragen in verband met hun persoonlijke relationele situatie.  Onder relationele zaken 
verstaan wij alle vragen die verband houden met hun persoonlijke gezinssituatie.  Dit kan gaan om problemen 
in de familiale sfeer net zoals alle praktische ondersteuning in de opvoeding van kinderen. 
 
 

• Gezondheid 
 
Werken in prostitutie heeft vaak consequenties op fysisch en psychisch vlak.  Ongezonde eetgewoonten, 
wisselende shifts, het dubbelleven enz. zorgen vaak voor een resem aan gezondheidsklachten.  81 cliënten 
brachten hun fysieke en psychische gezondheidstoestand regelmatig ter sprake.  Naargelang de aard van de 
klacht wordt de cliënt doorverwezen (intern, huisarts, psychologische begeleiding). Soms biedt de luisterende 
betrokkenheid van de sociale hulpverlener voldoende ondersteuning voor de cliënt.  

   AANTAL 
CONTACTEN   261 
CLIENTEN     130 
THEMA PROSTITUTIE 261 

 

Werk:  
Aantal contacten en aantal cliënten 
	  

  AANTAL 
CONTACTEN  368 
CLIENTEN  99 

  
  
THEMA 
  
  

KINDEREN 173 
PARTNER 154 
OUDERS/FAMILIE 78 
VRIENDEN 67 
HUISDIER 4 

 

Relationele zaken:  
Aantal contacten en aantal cliënten 
	  

	   
  AANTAL 
CONTACTEN  295 
CLIENTEN   81 

 THEMA 
FYSIEKE 
GEZONDHEID 249 

  
MENTALE 
GEZONDHEID 116 

 

Gezondheid:  
Aantal contacten en aantal cliënten	  
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• Financiën 
 
Veel sekswerkers hebben te maken met allerhande financiële problemen. 63 sekswerkers brachten dit thema 
ter sprake.  De zorgen rond het hebben van schulden beheerst het leven van veel sekswerkers, waardoor het 
vaak op andere levensdomeinen misloopt. Ook de slechte economische situatie en de concurrentie in de 
erotische sector brengen veel sekswerkers in financiële moeilijkheden. Daarnaast komen sommige sekswerkers 
informatie vragen over de situatie van hun kinderen en overlopen we de mogelijkheden van kindergeld en 
studietoelagen. In bepaalde gevallen gaan we na of de persoonlijke situatie al dan niet een leefloon of 
werkloosheidsuitkering toelaat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Verblijfsdocumenten  
 
Sekswerkers komen van overal (zie tabel nationaliteit).  Sommige sekswerkers willen in Antwerpen een 
duurzaam verblijf opbouwen en moeten voldoen aan een aantal voorwaarden.  De sociale hulpverlener helpt 
de cliënt verder in de contacten met het vreemdelingenloket.  De hulpverlener biedt  praktische hulpverlening 
aan gedurende de procedure  en informeert de cliënten over de wettelijke bepalingen die in hun situatie van 
toepassing zijn (v.b. gezinshereniging met kinderen). Daarnaast worden ook derdelanders geïnformeerd over 
hun verblijfsmogelijkheden.  
 
 
 
  

  AANTAL 
CONTACTEN  153 
CLIENTEN   51 
THEMA 
  

WERK 143 
ANDERE 24 

 

Heroriëntering:  
Aantal contacten en aantal cliënten	  

	  

   AANTAL 
CONTACTEN  280 
CLIENTEN  63 

  
 THEMA 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

SCHULDEN 106 
REGELEN BETALINGEN 81 
IKOMEN PROSTITUTIE 57 
LEEFLOON 48 
KINDERGELD 38 
INKOMEN ANDER 
WERK  27 
ZIEKTE/INVALIDITEIT 14 
VOEDSELPAKKET 11 
WERKLOOSHEIDSUITK 7 
STUDIETOELAGE 5 
PENSIOEN 3 
KLEDINGPAKKET 3 
VAKANTIEGELD 0 

 

Financiën:  
Aantal contacten en aantal cliënten	  
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• Heroriëntering  
 
In een gesprek geeft een groot aantal sekswerkers aan van werk te willen veranderen. Vaak blijft het enkel bij 
dit benoemen en worden er verder geen concrete stappen ondernomen. Tijdens de gesprekken geven we aan 
dat onze sociale hulpverlening een trajectbegeleiding aanbiedt waarin de cliënt intensief kan worden 
geholpen. Zo kwam het thema werkverandering bij 51 sekswerkers aan bod tijdens verschillende contacten, 
maar hadden slechts 22 cliënten echt de intentie om een andere professionele invulling te zoeken.  

Voor 9 cliënten bleef het bij de intentie en stopte de begeleiding, terwijl 13 cliënten effectief in een 
heroriënteringstraject stapten.  Vooraleer een cliënt kan starten met solliciteren moeten we eerst aan de 
randvoorwaarden werken (Nederlands leren, verblijfstitel, diploma, bijkomende opleiding enz.). Wanneer 
deze randvoorwaarden vervuld zijn en de cliënt nog steeds gemotiveerd is, kan het eigenlijke solliciteren 
beginnen. In deze fase blijft de hulpverlener nog steeds een belangrijke rol spelen door ondersteuning te 
bieden ter voorbereiding van het sollicitatiegesprek, opstellen van c.v., beoordelen van vacatures enz.  

 
 

• Administratie 
 
De sociaal hulpverleners van Ghapro verlenen vaak praktische administratieve hulpverlening. Dit kan gaan van 
eenvoudige taken (schrijven van brieven) tot meer complexe ondersteuning (vertalingen, orde brengen in 
betalingen, enz.). Deze kleine zaken voorkomen dat facturen blijven liggen en schulden ontstaan of dat 
administratieve problemen escaleren. De hulpverleners boden aan 47 cliënten intensieve administratieve 
ondersteuning.   
 
 
 
  

  AANTAL 
CONTACTEN  188 
CLIENTEN   59 

 THEMA 
  
 

EUROPESE CLIËNTEN 115 
NIET - EU  80 
BELGISCH  2 

 

Verblijfsdocumenten:  
Aantal contacten en aantal cliënten	  

	  

  AANTAL 
CONTACTEN  204 
CLIENTEN  47 

 THEMA 
  
  
  
  
 

ANDERE 124 
DRINGENDE MED. HULP 45 
BELASTINGEN 18 
TOLKEN 12 
VERZEKERINGEN 7 
KINDEROPVANG 4 

 

Administratie:  
Aantal contacten en aantal cliënten	  
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• Huisvesting 
 
47 cliënten hadden een hulpvraag i.v.m. huisvesting. De meeste hulpvragen gaan over het zoeken naar een 
geschikte woning. Sekswerkers vertrekken vanuit een zwakke onderhandelingspositie, daarom is 
ondersteuning door onze sociale hulpverleners van uiterst belang. Zie verder in deel VI “de 
huisvestingssituatie van sekswerkers in Antwerpen, een probleemschets”.  
 
 
 
 
 
 
 
 

• Opleiding 
 
42 sekswerkers vroegen in 2014 naar de mogelijkheden van bijkomende opleidingen.  Een opleiding kan in 
functie zijn van de wens tot een duurzaam verblijf (Nederlandse les en inburgering), tot het bekomen van 
een zelfstandig statuut (bedrijfsbeheer), tot het behalen van een diploma of tot het opstarten van 
tweedekansonderwijs. Ook hadden 27 cliënten nood aan informatie over opleidingsmogelijkheden voor de 
kinderen. 
 
 
 
 
 
 
 

• Sociaal statuut 
 
41 sekswerkers hadden een hulpvraag over de mogelijkheden van een zelfstandig statuut.  Voor advies en 
voor een aanvraag tot het statuut worden zij doorverwezen naar een bedrijvenloket. Daarnaast bieden we 
ook ondersteuning bij het in regel brengen van de mutualiteit of praktische ondersteuning bij administratie.  
  

  AANTAL 

CONTACTEN  157 
CLIENTEN   47 

  
 THEMA 
  
  

WOONNOOD 68 
WOONKWALITEIT 42 
FINANCIËN 30 
PROBLEMEN 
NUTSVOORZIENINGEN 25 
AFBETALINGEN 
NUTSVOORZIENINGEN 15 

	  

Huisvesting:  
Aantal contacten en aantal cliënten	  

  AANTAL 
CONTACTEN  123 
CLIENTEN   42 

  
THEMA 
  
  
  

NEDERLANDSE LES 66 
ALLERLEI 37 
OPLEIDING KINDEREN 27 
INBURGERING 13 
BEDRIJFSBEHEER 1 

	  

Opleiding:  
Aantal contacten en aantal cliënten	  

	  

	  
  AANTAL 
CONTACTEN  76 
CLIENTEN  41 

THEMA 
  
  

MUTUALITEIT 60 
ZELFSTANDIGSTATUUT 19 
PRIVé VERZEKERING 2 

 

Sociaal statuut:  
Aantal contacten en aantal cliënten	  
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• Juridische hulpvragen 
 
39 sekswerkers hadden in 2014 vragen over de juridische procedure waarin ze betrokken waren (echtscheiding, 
strafrecht,…). De hulpverleners van Ghapro bieden zelf geen juridische ondersteuning maar fungeren vaak als 
contactpersoon tussen de cliënt en de juridische instelling.   Allerlei praktische ondersteuning zoals afspraken 
maken, brieven vertalen, of informatie opvragen wordt aangeboden. 
 
 

• Geweld 
 
34 cliënten spraken met onze sociaal hulpverleners over geweld binnen hun relatie of tijdens het uitoefenen 
van hun job als sekswerker. Het kan gaan om fysiek en/of psychologisch geweld, of ook om verbaal geweld 
tussen de sekswerkers onderling, waarbij de ene partij de andere partij bedreigt. Ook voor stalking, 
cyberpesten of dreigen met het bekendmaken van het sekswerk via facebook kwamen mensen naar ons.  
Afhankelijk van de situatie en de medewerking wordt er al of niet een klacht neergelegd bij de politie, of 
wordt de cliënt doorverwezen naar het CAW. Soms lost de situatie zich (tijdelijk) op, soms blijft de sekswerker 
vastzitten in deze gewelddadige relatie.  
 
 

• Mensenhandel 
 
In 2014 hebben de hulpverleners met 14 sekswerkers over gedwongen prostitutie gesproken. Vaak blijft het bij 
een gesprek omdat de sekswerker geen verdere juridische stappen durft te ondernemen. Indien mogelijk 
volgen we dan de sekswerker extra op, zonder ons op te dringen. Slachtoffers van mensenhandel blijven 
meestal echter niet lang op één plek zodat we de cliënt toch uit het oog verliezen. De onrustwekkende 
situatie van de sekswerker blijft dan in het ongewisse. Wanneer de sekswerker verdere hulp zoekt, verwijzen 
we door naar Payoke. 
 
 

• Middelengebruik 
 
Met 24 cliënten hadden we een gesprek rond roesmiddelengebruik.  Het is vaak al een grote stap om het 
problematisch gebruik toe te geven.  Het onder ogen zien van het problematisch gebruik leidt zeker niet altijd 
direct tot het zoeken van professionele hulp. Middelengebruik bij sekswerkers is vaak functioneel, het helpt 
om de job vol te houden of het nachtwerk te kunnen blijven doen. De hulpverleners van Ghapro bieden vooral 
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een veilige ruimte om over dit thema te praten. Indien de cliënt aangeeft klaar te zijn voor professionele hulp, 
wordt adequaat doorverwezen naar de drugshulpverlening. 
 
 

• Zwangerschap 
 
Extra aandacht is er voor sekswerkers die vallen onder de categorie kwetsbare zwangeren. Een medische en 
sociale opvolging is noodzakelijk.  Adequate doorverwijzing (prenatale consultatie Kind en Gezin) is dan ook 
belangrijk.  Cliënten die de zwangerschap willen onderbreken worden doorverwezen door het medisch team. 
De sociale hulpverlener verleent vooral praktische ondersteuning.  
 
 

• Seksualiteit 
 
Een klein aantal van onze cliënten had nood om over hun seksuele geaardheid of genderidentiteit te spreken.   
Bij vragen of nood aan informatie wordt er doorverwezen naar het Roze Huis of het Infopunt Transgenders. 
Transsekswerkers zijn wel een doelgroep waar de sociale hulpverleners extra aandacht aanbesteden.  Vaak 
wordt er gesproken over hun genderidentiteit in combinatie met het uitoefenen van sekswerk. Deze thema’s 
worden geregistreerd onder het thema ‘werk prostitutie’. 
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IV. Overzicht van de outreachcontacten in het Schipperskwartier  

 

 

We werken met vaste outreachmomenten: wekelijks twee keer twee uur. Om de twee weken vindt er een 
avond-nachtoutreach plaats. Daarnaast nemen medewerkers zelf het initiatief om zich dagelijks in het 
schipperskwartier te begeven. Regelmatig gaan we ook het café Keteltje binnen. Onze aanwezigheid in de 
buurt zorgt voor een vlotte aanspreekbaarheid, we merken dat onze medewerkers vaker binnengeroepen 
worden. Tegelijk hebben we een beter globaal beeld van de gedoogzone, van de interacties tussen 
sekswerkers, de mobiliteit van sekswerkers in de ramen…  

De tabel hiernaast geeft een overzicht van het totaal aantal contacten en het totaal aantal 
outreachmomenten. Een erg kort contact, waarbij er geen interesse is in een gesprek, en we niet meer kunnen 
doen dan bijvoorbeeld een voorstellingsfolder van Ghapro afgeven, registreren we niet. 

Tijdens de outreachmomenten komen allerlei thema’s aan bod. De contacten hebben ook een uiteenlopend 
karakter: verkennend, informatief, helpend, opvolgend, wervend,… Tijdens sommige van deze contacten 
beantwoorden we eenvoudige vragen, soms leiden outreachcontacten tot een verdere sociale begeleiding (zie 
registratie boven) of tot een doorverwijzing. Wanneer iemand vraagt naar een medische specialist, verwijzen 
we door naar onze eigen doktersconsultatie of naar de huisarts. 

Voor alle betekenisvolle contacten registreren we de thema’s die we besproken hebben, dat zijn er meestal 
meerdere per gesprek. De thema’s komen overeen met de thema’s van onze sociale hulpverlening, maar 
daarnaast komen ook onze preventiethema’s aan bod. Bij vrouwen die we voor de eerste keer zien, brengen 
we het gesprek zeker op condoomgebruik of wat te doen bij een klapcondoom.  
 
 
  

 

AANTAL CONTACTEN 787 

AANTAL 
OUTREACHMOMENTEN 103 

Schipperskwartier 86 

Keteltje 15 

Andere werkplaatsen 2 
 

Aantal outreachcontacten en 
outreachmomenten in 2014 
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V. Initiatieven  

 

 

Het fysieke geweld op één van de transsekswerkers in het Schipperskwartier vormde de aanleiding tot een 
concrete actie in het kader van de International Transgender day of Remembrance. In samenwerking met het 
Boysproject organiseerden we op 20 november 2014 een gespreksavond waar verschillende transsekswerkers 
persoonlijk kwamen getuigen over geweld en discriminatie. Transsekswerkers hebben te maken met een 
drievoudig stigma:  zij zijn transgender, werken in prostitutie en zijn vaak van buitenlandse afkomst.  

Barbara Ortiz van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen schetste de rechten van 
transgenderpersonen in België. Daarnaast stelde Joz Motmans het pas opgerichte transgender infopunt voor.  

Op deze avond waren 20 transsekswerkers aanwezig van zowel de dag- als nachtshift in het Schipperskwartier, 
en ook enkele die in privé’s of via internet werken. De deelnemers luisterden geboeid en vertelden ook over 
hun eigen ervaringen. Zij hebben de avond positief geëvalueerd. Ghapro en het Boysproject engageren zich om 
dit thema in 2015 verder op te nemen.  

 

 

  
Flyer	  eerste	  avond	  voor	  
transsekswerkers.	  



Ghapro 2014 Sociale Hulpverlening 30 

VI. De huisvestingssituatie van sekswerkers: een probleemschets 

 

 

1. Basisgegevens 
 

In 2014 had Ghapro 157 contacten waar het thema huisvesting uitgebreid werd opgevolgd. We begeleidden 47 
sekswerkers waarbij we gemiddeld 3,5 contacten hadden per sekswerker.  

De meeste hulpvragen (68 op totaal van 157 contacten) gingen over het thema woonnood, waarbij we de cliënt 
(N=22) ondersteunden bij het zoeken naar een geschikte woongelegenheid op de privéhuurmarkt of in 
uitzonderlijke gevallen naar dag en nachtopvang (N=3).  Meestal werd er praktische hulpverlening verstrekt 
zoals contact opnemen met huiseigenaars en informatie gegeven over huurcontracten, boedelbeschrijving en 
verzekeringen. 

15 cliënten kwamen voor problemen met de woonkwaliteit (42 op totaal van 157 contacten). Een slechte 
woonkwaliteit brengt vaak een onveilige woonsituatie met zich mee. We boden hoofdzakelijk praktische 
ondersteuning aan door te onderhandelen met eigenaars en contact te nemen met firma’s (slotenmakers, 
elektricien, enz).   

Sommige cliënten (N=18) hadden niet de juiste attitude i.v.m. het volbrengen van  hun financiële 
verplichtingen.  Openstaande energiefacturen, aanmaningen, afsluiten van, tot het inschakelen van 
incassobureau’s vroegen een intensieve begeleiding en praktische ondersteuning. 9 cliënten zochten hulp in 
verband met een conflict rond hun huurwaarborg.  

 
 
 
2. De woonsituatie van sekswerkers in Antwerpen: de context 

 

a) De zoektocht naar een geschikte woning:  

De meerderheid van de sekswerkers in het Schipperskwartier is van vreemde herkomst.  Hun Nederlands is 
vaak onvoldoende om vlot in onderhandeling te treden met huiseigenaars. Vaak zijn ze ook slachtoffer van 
discriminatie op de privé-woonmarkt. De hulpverleners van Ghapro treden dan ook vaak op als contactpersoon 
om zo een vlottere toegang tot de woningmarkt proberen te verkrijgen.  

38% 

23% 

17% 

14% 
8% 

woonnood 

woonkwaliteit 

financiën 

problemen 
nutsvoorzieningen 

afbetalingen 
nutsvoorzieningen 

overzicht	  thema's	  huisvesting	  	  
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Sekswerk in België is bijna altijd zwartwerk, ook in het Antwerpse Schipperskwartier. Sekswerkers kunnen dus 
geen loonfiche voorleggen, zodat zij op de woningmarkt vertrekken vanuit een zwakke onderhandelingspositie 
en hun rechten als huurder vaak geschonden worden.  

 

b) Financiën 

Een van de meest voorkomende hulpvragen is de praktische assistentie rond nutsvoorzieningen. Veel 
sekswerkers zijn niet vertrouwd met het systeem van maandelijkse betalingen of domiciliering waardoor zij 
schulden opstapelen.  Bovendien is er vaak ook een probleem met gas- of elektriciteitsmeters.  Deze zijn niet 
altijd per wooneenheid opgedeeld waardoor het doorgeven van de meterstand vaak voor onjuistheden zorgt.   

Een belangrijk aspect van onze dienstverlening is het onderhandelen over een afbetalingsplan met de 
leverancier of met het incassobureau. Daarnaast informeren wij de cliënt over hoe hij deze financiële 
problemen in de toekomst kan voorkomen.  

De huurwaarborg wordt vaak cash overhandigd en niet op een geblokkeerde rekening gestort. Wanneer de 
vrouwen na afloop van de huur hun waarborg terugvragen, weigeren sommige eigenaars de waarborg terug te 
overhandigen of ontkennen zij ooit een waarborg ontvangen te hebben. Soms wordt de waarborg voor een deel 
ingehouden om herstellingen uit te voeren.  Vaak is er geen boedelbeschrijving opgemaakt zodat de huurder er 
niets tegen in te brengen heeft.   

De hulpverleners van Ghapro wijzen hun cliënten op het belang van een boedelbeschrijving en een 
geblokkeerde rekening, waardoor bovenstaande problemen worden voorkomen.  

 

c) Woonkwaliteit 

De markt van het sekswerk is erg volatiel waardoor sekswerkers zelden de intentie hebben zich ergens 
duurzaam te vestigen. Met het oog op een kort verblijf in Antwerpen moet de tijd zo efficiënt mogelijk worden 
ingevuld en willen mensen niet veel tijd besteden aan de zoektocht naar een geschikte woning.  

Daar speelt de huurmarkt graag op in door het aanbieden van gemeubelde studio’s en contracten van korte 
termijn (3 maanden). De grote vraag naar kortetermijn-woongelegenheden binnen hun actieradius rond de 
gedoogzone raamprostitutie levert eigenaars lucratieve inkomsten op, waarbij de woonkwaliteit vaak te 
wensen overlaat. Vaak verblijven sekswerkers in oude panden die elektrisch verwarmd worden en hun 
huurders opzadelen met energierekeningen rond 100 € per maand.  
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Eigenaars zijn zelden bereid om fundamentele verbeteringswerken aan te brengen. Zo kan er een gevaarlijke 
woonsituatie ontstaan, waarbij de sekswerker zich noodgedwongen moet neerleggen. Sommige sekswerkers 
vrezen voor hun veiligheid en roepen de hulp van Ghapro in. Wanneer eigenaars beseffen dat de cliënt wordt 
ondersteund door een organisatie zijn zij vlugger bereid herstellingswerken uit te voeren. 

d) Woonnood 

Sekswerkers migreren wereldwijd op zoek naar inkomsten uit de prostitutiesector. In het Schipperskwartier 
van Antwerpen werken sekswerkers van over heel de wereld. Deze sekswerkers vestigen zich het liefst zo dicht 
mogelijk in de buurt van hun werkplek (raam). Door de onregelmatige werkroosters en het feit dat ze na hun 
shift cash geld bij zich dragen, zoeken sekswerkers liefst een woning vlakbij. Dit leidt tot disproportioneel 
hoge huurprijzen in de omliggende straten.  

In de buurt rond de gedoogzone zijn een klein aantal verhuurders in het bezit van een groot deel van het 
huurpatrimonium. Een conflict met één eigenaar vermindert de kans op een woning aanzienlijk. Bovendien zijn 
de eigenaars zelf moeilijk bereikbaar en laten ze zich vertegenwoordigen door tussenpersonen.  Het kost de 
hulpverleners dan ook veel tijd en inspanningen om met de eigenaar zelf in contact te treden. Sekswerkers die 
een korte tijd in Antwerpen willen verblijven of zij die geen geschikte woning vinden, verblijven ook in 
budgethotels.  Over welke hotels het juist gaat, en over de situatie in de hotels zelf is nog te weinig geweten.    

 

3. Aanbevelingen 
 

Sekswerkers zijn door hun bijzondere positie vaak slachtoffer van malafide huiseigenaars, of raken verzeild in 
rechtsonzekere situaties.  Voor een goed doordacht woningbeleid, rekening houdend met deze kwetsbare 
doelgroep formuleren we volgende  aanbevelingen: 

Rechten woonkwaliteit: 

Sekswerkers zijn niet geneigd een klacht in te dienen bij officiële instanties wanneer de woonkwaliteit te 
wensen overlaat. De woningnood is groot en het aanbod te beperkt zodat het aan alternatieve 
opvangmogelijkheden ontbreekt.  Er is dus nood aan een degelijke opvang voor slachtoffers van 
huisjesmelkers. Huurders die uit hun onbewoonbaar pand worden gezet moeten in hun zoektocht naar een 
nieuwe woning vlotte toegang krijgen tot de woningmarkt. In afwachting van een nieuwe woning kan een 
transitwoning een oplossing bieden. In de buurt van het Schipperskwartier moeten transitwoningen worden 
voorzien. 
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Plichten verhuurders: 

Verhuurders aanzetten tot renovatie en tot investeringen in hun huurpatrimonium. De stad kan het 
Schipperskwartier opnemen als aandachtszone tot controle woningkwaliteit. Door eigenaars goed te 
ondersteunen in het renovatieproces (welke premies, groene leningen enz.) durven eigenaars in hun oude 
panden investeren.  

Alternatieve woonvormen: 

Alternatieven woonvormen kunnen worden geëxploreerd door een creatieve invulling van leegstaande panden. 
Er kan een beleid worden ontwikkeld dat verschillende vormen van wonen erkent, stimuleert en ondersteunt. 
Voor mensen met flexibele, kortetermijn-woonwensen hebben reguliere huurcontracten meer nadelen dan 
voordelen. Tijdelijke bezetting kan een interessant alternatief bieden voor deze groep en een structureel 
antwoord bieden op de woonproblematiek. 
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Uitdagingen  
 

 

 
 
 
Werken in de erotische sector heeft een zware impact op je leven. Alle sekswerkers die wij bereiken werken in 
een niet-gereguleerde en bovendien gestigmatiseerde sector. Dat betekent een dubbelleven. Zij dragen een 
geheim mee voor hun omgeving, voor de rest van hun leven. Deze last kan privé heel zwaar wegen, maar zal 
ook een hinderpaal vormen bij contacten met allerlei voorzieningen. Wie beroep doet op een reguliere dienst 
en niets kan vertellen over de eigen beroepsactiviteiten, zal niet zijn hele situatie kunnen toelichten en 
bijgevolg niet optimaal geholpen worden. Hierin zit de waarde van een multidisciplinaire organisatie enkel 
voor sekswerkers, waar zij in vertrouwen terecht kunnen.  
 
Ghapro bevindt zich in een unieke positie, zeker voor medische zorgen, evenzeer voor vragen rond huisvesting, 
sociale zekerheid, de zoektocht naar ander werk, administratieve vragen enzovoort. Deze unieke positie maakt 
dat wij ook voor grote uitdagingen staan. Wij zien er vele, en willen ter afsluiting van dit rapport de meest in 
het oog springende overlopen. 
 
Iedereen kunnen bereiken. Een eerste uitdaging is het bereiken van alle sekswerkers die actief zijn. De 
erotische sector is steeds meer verspreid over steden en gemeenten, via internet kan ook het meest afgelegen 
privéhuis immers klanten werven. Bovendien werkt de sector 24u op 24u. Voor de hulpverlening is het een 
streefdoel om al deze mensen te bereiken, maar deze uitdaging wordt steeds groter. In de nabije toekomst 
onderzoeken we de mogelijkheden om meer mensen te bereiken via internet en hen online een antwoord op 
maat te bieden op hun safe sex vragen. 
 
Werken in superdiversiteit. Een tweede belangrijke uitdaging is de superdiversiteit. Prostitutie is een globale 
sector bij uitstek. Ghapro ziet mensen van over de gehele wereld. Via ons eigen aanwervingsbeleid halen we 
maximaal meertaligheid in huis, essentieel om met onze cliënten te communiceren. Daarnaast werken we 
cultuursensitief. Gewoontes en ideeën over seksuele gezondheid plaatsen we binnen de achtergrond van de 
sekswerker, om dan zonder te veroordelen onze eigen preventieve boodschap te geven. Toch komen we 
inzicht, kennis, contacten en talenkennis te kort. Met heel wat sekswerkers in het Schipperskwartier is het 
moeilijk om een vertrouwensband op te bouwen, omdat communicatie doelgericht en functioneel blijft. 
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Empowerend werken. Een derde uitdaging is het empowerend werken. Omdat sekswerk in België niet 
gereguleerd is, is belangenverdediging of inspraak organiseren bijzonder moeilijk. Sekswerkers vrezen dat ze 
de rest van hun leven veroordeeld zullen worden als ze zich bekend maken. Bovendien speelt de concurrentie 
hard in de sector, waardoor er onder sekswerkers nog maar weinig solidariteit en groepsgevoel heerst. Wij 
zoeken permanent naar sleutelfiguren of brugfiguren, maar weinigen durven het aan om zich in te zetten voor 
gedeelde belangen of voor de positie van sekswerkers in de samenleving. 
 
Psychische ondersteuning. Een vierde uitdaging hangt hier nauw mee samen. Werken in de prostitutie is 
fysiek én mentaal bijzonder belastend, dat bevestigen alle cliënten waarmee Ghapro spreekt. Het doet pijn 
om toe te geven dat ons multidisciplinair team hier op haar grenzen botst. Psychologische ondersteuning of 
therapie kunnen wij niet aanbieden. Doorverwijzen naar de reguliere geestelijke gezondheidszorg is zelden 
een optie, omwille van het taboe, omwille van de specifieke situatie van sekswerkers, omdat velen niet 
medisch verzekerd zijn in België en natuurlijk ook omwille van de lange wachtlijsten. Ook vrouwen die de 
prostitutie willen verlaten, hebben in eerste instantie sterke psychische ondersteuning nodig. Zo kan 
psychische ondersteuning ook de strijd tegen mensenhandel en uitbuiting ondersteunen, door sekswerkers 
mentaal te versterken en inzicht te verschaffen in hun eigen situatie. Ghapro biedt veel praktische hulp, 
ondersteuning en een luisterend oor, maar kan geen professionele psychologische opvolging bieden.  


