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Inleiding 
 

 

Dit jaarverslag blikt terug op 2016, een jaar vol vernieuwing voor Ghapro. In september starten twee 
ervaringsdeskundigen in het sociaal team. Een kans die we kregen via middelen van Sociale Maribel. Beide nieuwe 
collega’s zijn van Roemeense herkomst. Met hen beschikt ons team over twee sterke brugfiguren en 
vertrouwenspersonen naar de Roemeense én Spaanstalige sekswerkers in de raambuurt. Naar 2017 toe konden 
we via een project bij de provincie Antwerpen hun tewerkstellingstermijn én hun opdracht verder uitbreiden. 
Het belang van hun aanwerving is groot en kan een nieuwe mijlpaal betekenen, bijna drie jaar na het vertrek 
van de vorige ervaringsdeskundige. 

Daarnaast hadden enkele personeelswissels een voelbare impact op de werking van 2016. Zowel in het medische 
als in het sociale team hadden we vervangingen, wat minstens voor een deel verklaart waarom beide werkingen 
minder contacten rapporteerden dan vorig jaar. 

Voor de gezondheid van sekswerkers was 2016 een uitstekend jaar. Nadat het aantal gonorrea-infecties jarenlang 
steeg, daalden de cijfers vorig jaar significant. De sterke daling volgt op zorgwekkend hoge cijfers in 2015, en 
is extra goed nieuws. Ook voor HIV kunnen we opgelucht rapporteren het hoge aantal HIV-diagnoses van vorig 
jaar zich niet herhaalde.  

Vanuit onze sociale werking maken we ons terecht zorgen over het onzekere statuut waarin de meesten werken. 
Slechts een kleine minderheid werkt via een volwaardig arbeidscontract of via het zelfstandigenstatuut. De 
meerderheid bouwt dus geen sociale rechten op. Mensen worden ouder zonder uitzicht op een pensioen of 
leefloon. Omdat bovendien steeds meer sekswerkers na hun 45 jaar in de job blijven, voorzien we een stijgende 
armoede bij oudere (ex)sekswerkers.  

  



Ghapro 2016  4 

 

 

Opdracht 
 

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. Ons medisch aanbod combineert curatieve en preventieve 
medische zorgen. We werken voor sekswerkers uit de stad en de provincie Antwerpen en een deel van Vlaams-
Brabant. Vrouwelijke, mannelijke en transgender sekswerkers zijn welkom. 

De hulpverlening, consultaties en SOI-testen zijn gratis, opdat alle sekswerkers, ongeacht hun sociale situatie, 
in dezelfde mate toegang zouden 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. 

Ghapro ontvangt voor haar werking subsidies van de stad Antwerpen, Vlaamse gemeenschap (Agentschap Welzijn 
en Gezondheid) en RIZIV. Dankzij de financiering vanuit verschillende bevoegdheidsniveau’s werken wij 
multidisciplinair: een grote meerwaarde 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. 

De financiering van RIZIV en de Vlaamse Gemeenschap omvat hoofdzakelijk de medische opdracht, curatief en 
preventief. Vanuit de stad Antwerpen ontvangen we ook middelen om sociale hulpverlening aan te bieden. 
Sekswerkers die in Antwerpen werken kunnen dus met meer sociale vragen bij ons terecht dan anderen. Het 
spreekt vanzelf dat we iemand in een crisissituatie (dakloosheid, intra-familiaal geweld, …) altijd verder helpen, 
ongeacht woon- of werkplek. 

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

♥ Raamprostitutie: sekswerker werft klanten achter 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). 
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♥ 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 
cafés. 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 
 

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 medische werking van Ghapro 
is het best gekend bij de sekswerkers. Het was ook onze eerste opdacht, in de beginjaren. Nog steeds reikt onze 
medische werking het verst: heel de provincie Antwerpen en een stuk Vlaams-Brabant. 

Ghapro biedt curatieve en preventieve medische zorgen aan, op maat van de cliënt. De medische consultatie, 
waar veel aandacht gaat naar het testen op seksueel overdraagbare infecties, biedt aanknopingspunten voor 
vragen over condoomgebruik, anticonceptie en allerlei aspecten van seksuele gezondheid. De dokter van Ghapro 
gaat nooit alleen op pad. Er gaat altijd een gezondheidswerker mee zodat er meer tijd is voor een babbel over 
werk, over gezondheid of over de klanten.  

Om in deze gesprekken voldoende inlevingsvermogen te kunnen tonen en om een zo goed mogelijk beeld te 
hebben van waarmee de sekswerker geconfronteerd wordt, bouwen de gezondheidswerkers hun kennis hierover 
voortdurend uit. Sekswerkers vinden het zelf niet altijd evident om over de details van hun bezigheden te 
vertellen, om vragen te stellen over precieze risico’s die ze gelopen hebben of over waarom iets pijn doet.  

Een grote meerwaarde voor onze medische werking is de afstemming met onze zusterorganisaties Pasop, Espace 
P en Alias. We hebben dezelfde opdracht en zijn daarin uniek in België. Samen staan we in voor de medische 
opvolging van alle sekswerkers: mannen, vrouwen en transgenders. Omdat deze organisaties hun eigen 
geschiedenis en ontwikkeling gekend hebben, loopt de werking niet geheel gelijk. De afstemming van onze 
kennis en praktijken levert vernieuwende inzichten op. Zo test Ghapro sinds 2015 ook cliënten op hepatitis C. 
In combinatie met een vragenlijst over gelopen risico’s konden we concluderen sekskwerkers op zich geen 
verhoogd risico op hepatitis C lopen. Er is wel meer risico wanneer er sprake is van intraveneus druggebruik of 
praktijken van harde SM.   
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1. Aantal medische consultaties 
 

Enerzijds werken we met vaste consultatiemomenten in de Verversrui, anderzijds via werkplekbezoeken.  

De vaste consultaties gaan al jaren op dezelfde momenten door: drie keer in de week houdt Ghapro 
doktersconsultatie. Sekswerkers kunnen hier zonder afspraak terecht. Omdat ons gebouw midden in de 
raamprostitutiezone van Antwerpen ligt, is deze consultatie erg makkelijk voor de sekswerkers uit het 
Schipperskwartier. Toch komen er ook vrouwen en mannen van elders naar onze consultatiemomenten. Per 
consultatie zag de dokter gemiddeld 11,3 cliënten. 

In 2016 hielden we opnieuw tweewekelijks een consultatie met een Roemeense tolk, in samenwerking met Atlas. 
Hiermee bereiken we telkens 3 tot 5 Roemeense sekswerkers uit de ramen, vrouwen die onvoldoende Engels 
spreken om hun verhaal rechtstreeks aan onze arts te kunnen doen. Vaak gaat het om jonge meisjes die nog 
maar pas in de prostitutie werken (althans, toch buiten Roemenië) en die erg dankbaar zijn om de extra uitleg 
of informatie in eigen taal.  

Dankzij de bezoeken aan de werkplekken (raamprostitutie, privéhuizen, bars, massagesalons, …) bereiken we 
ook veel sekswerkers die niet in de ramen werken. We doen wekelijks een avondtour en minstens één tour 
overdag. Tweewekelijks houden we ook een consultatiemoment bij Boysproject, tijdens hun drop-in. Ook in het 
Schipperskwartier zelf gaat het mobiele medische team rond, zowel overdag als ’s avonds.  

We bieden sekswerkers de mogelijkheid om zich te laten testen voor SOI en zo nodig te vaccineren voor Hepatitis 
B. Wanneer noodzakelijk, 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.   

11,3 

cliënten gemiddeld 
per consultatie van 2u 

 in 2016 

2,6 

contacten op een jaar 
met de arts 

gemiddeld per sekswerker 
 in 2016 
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2. Aantal bereikte sekswerkers 
 

Het aantal bereikte sekswerkers nam in 2016 af tegenover het voorgaande jaar, dit voor het eerst in lange tijd. 
In 2016 zagen onze dokters 1363 sekswerkers, het jaar voordien bereikten we 1410 mensen. Als verklaring zien 
we de steeds moeilijkere organisatie van de toers: per werkadres zien we minder vrouwen dan vroeger, terwijl 
we de sekswerkers die alleen werken, nog altijd moeilijk bereiken.  

8,6 % van de sekswerkers die we in 2016 bereikten, is man of transgender. Dit percentage neemt licht toe 
doorheen de jaren. Dit is een diverse groep: travestieten (zij gaan buiten het sekswerk als man door het leven), 
transseksuelen of shemales (mannen die lichamelijk ook deels vrouw zijn door hormonen en/of operaties) en 
tenslotte transgender vrouwen (zijn gaan nu door het leven als vrouw). Van de 65 transgenders zijn er 7 
transvrouwen.  

Ten opzichte van 2015 nam het aantal bereikte transgenders nog met 1 toe, deze groep volgt dus niet de 
algemene daling. De Antwerpse raambuurt is in de prostitutiewereld gekend als een plek waar veel transgenders 
werken. In het totale bereik van Ghapro telden we in 2016 bijna 5% transgenders (65 op 1363 sekswerkers). 

Van de 1363 sekswerkers zagen we er 522 (38%) voor de eerste keer. De overige 841 (62%) waren al gekend, hen 
hadden we de vorige jaren al gezien. Soms het jaar voordien, soms meerdere jaren geleden. Een eerste 
verklaring hiervoor is dat sekswerkers zeer mobiel zijn. Ze kunnen werken in diverse sectoren en op verschillende 
plaatsen. Ten tweede kiezen sekswerkers soms om te stoppen (in kader van zwangerschap, regulier werk,…) en 
dan jaren nadien om terug te beginnen. Achter deze cijfers zit niet alleen een grote mobiliteit, maar ook 
bijzonder grote jaarlijkse instroom in de prostitutie.  

De groep transgenders is stabieler: het aandeel transgenders dat we al eerder kenden, ligt gemiddeld veel hoger 
dan bij de mannen of vrouwen. 

 

 

  

 Aantal 

Mannelijke sekswerkers 52 

Vrouwelijke sekswerkers 1246 

Transgender/travestie sekswerkers 65 

Totaal aantal sekswerkers 1363 
 

Medisch team: aantal bereikte sekswerkers in 
2016 

1363 

sekswerkers bereikt 
 in 2016 

8,6 % 

van de sekswerkers die we in 
2016 bereikten 

 
is man of transgender 
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De figuur hiernaast toont de indeling per leeftijdscategorie in 2016 ten opzichte van de twee vorige jaren. Zoals 
ieder jaar is de grootste groep nieuwe sekswerkers 25-29 jaar oud. Opnieuw zagen we weinig min-twintigjarigen: 
slechts 2% van het totaal (tegenover 4% in 2014). De vrees dat de jongste sekswerkers massaal vanuit de 
Amsterdamse raambuurt naar Antwerpen zouden komen, sinds de minimumleeftijd in Amsterdam 21 jaar is, was 
dus onterecht. 

- De gemiddelde leeftijd is 32 jaar bij de vrouwen, 33 jaar bij de mannen 
- De jongste sekswerker is 18 jaar. 
- De oudste sekswerker is een vrouw, zij is 69 jaar.  

 
De gemiddelde leeftijden nemen over de jaren heen langzaam toe. Voor transgenders ligt deze opvallend hoger 
dan voor de mannen en vrouwen. In 2016 was de gemiddelde leeftijd voor transgenders in de prostitutie zelfs 
41 jaar. 

Opmerkelijk is dat de oudste groep sekswerkers (45+) in 2016 verder groeide. Vanuit de gesprekken die we 
voeren, weten we dat de meeste van hen niet de mogelijkheid hebben om te stoppen. Ze hebben onvoldoende 
gespaard of bouwden nooit een pensioen op. Ander werk vinden is een bijna onmogelijke opdracht (zie verder). 
De toename van deze oudere groep is zorgwekkend, omdat in de prostitutie inkomsten afnemen met de leeftijd 
en mensen geen alternatief hebben. 

Onderstaande grafiek toont de nationaliteit van de 89 sekswerkers van 50 jaar en ouder. Een derde van hen is 
Belg. De tweede groep oudere sekswerkers is afkomstig van Thailand. Thaise sekswerkers zijn vaak naar België 
gekomen voor een huwelijk en beschikken over een Belgische identiteitskaart, en dus verblijfsrecht. 

 

 

 

 

 

  

Leeftijdsverdeling van sekswerkers in 2016,  
vergeleken met 2015 en 2014. 
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3. Evolutie van het bereik 
 

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

Op een eenmalige dip in 2010 na, kenden we jarenlang een stijging van het aantal contacten en het aantal 
bereikte sekswerkers. Eind 2011 werd onze opdracht uitgebreid naar een deel van de provincie Vlaams-Brabant, 
wat de toename van het aantal sekswerkers mee verklaart. 

In 2016 dalen de curven onverwachts. We wijten dit aan een samenloop van omstandigheden. Ten eerste wordt 
het steeds moeilijker om de toeren efficiënt te organiseren, omdat we in privé’s en massagesalons minder 
vrouwen aantreffen dan vroeger, terwijl we de individuele sekswerkers moeilijk allemaal apart kunnen 
bezoeken. Ten tweede speelt de grote mobiliteit van sekswerkers in de raambuurt ons parten. Zeker bij de 
vrouwen uit Bulgarije en Roemenië maakt een grote groep geen gebruik van onze diensten gedurende de korte 
periode dat ze hier werken. Ten derde vroegen enkele personeelswissels in het medische team de nodige 
inwerktijd. 

Het aantal nieuwe sekswerkers daalt ook licht sinds 2 jaar, op dat vlak lijken we het plafond bereikt te hebben. 
Dit heeft ook een positieve kant. Onze goede follow—up is uitermate belangrijk omwille van de impact van 
preventie. Gekende sekswerkers blijven bereiken is noodzakelijk voor de vaccinatieschema’s, voor het ophalen 
van resultaten en het opvolgen van eventuele medicatie.  

In deze cijfers zijn de transgenders nog telkens bij de mannen geteld, met uitzondering van de kleine groep 
transgendervrouwen.  

Voor het bereiken van mannelijke sekswerkers werkt Ghapro al jaren samen met Boysproject. Mannen werken 
vaak als escort op publieke plaatsen of mengen zich in het homo-uitgaansmilieu. Het vraagt gericht en 
tijdsintensief zoekwerk om deze groep te vinden en hun vertrouwen te winnen. 
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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.  

 

  

Raamprostitutie: 

36%

Massagesalons: 

16%
Escort; 5%

Openbare plaatsen;  

11%

Bar; 10%

Privé/thuisontvangst; 

22%

 

Raam 484 (36 %) 

Privé/thuis 306 (22 %) 

Massagesalons 216 (16 %) 

Openbare plaatsen 146 (11 %) 

Bar 141 (10 %) 

Escort 70 (5 %) 

TOTAAL 1363 (100%) 
 

2016: bereikte sekswerkers per sector 

 

Verdeling van sekswerkers over de sectoren (2016) 
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In de bars en de massagesalons troffen we enkel vrouwelijke sekswerkers aan. 

In de escortsector, de sector waar we het kleinste aantal sekswerkers bereiken, vinden we het grootste aandeel 
mannelijke sekswerkers. Dit is 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: in 2016 waren dat 
44 personen. Twee derde van de transgender/travestie sekswerkers werkt in de ramen. 
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5. Nationaliteit van de sekswerkers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal bereikte sekswerkers volgens nationaliteit: evolutie van 2011 tot 2016  

 
Het aantal sekswerkers uit Oost-Europa blijft al enige jaren op hetzelfde hoge niveau. Daarnaast blijft ook het 
aantal Belgen nu stabiel, al blijft het onder het niveau van voor 2012. De tabellen hiernaast tonen dat Ghapro 
nu ongeveer evenveel Belgen als Roemenen bereikt. De kloof tussen deze twee groepen en eender welke andere 
nationaliteit is groot.  

De plotse daling van het aantal mensen afkomstig uit Latijns-Amerika is deels een gevolg van de overstap naar 
een nieuw databestand: hierdoor vroegen we opnieuw naar de nationaliteit. Heel wat Latijns-Amerikanen 
hebben sinds de vorige bevraging de Spaanse nationaliteit verworven. De daling van sekswerkers uit Azië kan 
een gelijkaardige verklaring hebben, toch moeten we afwachten of er meer aan de hand is.  

* Europa EU West: Duitsland, Engeland, Frankrijk, 
Griekenland, Italië, Nederland, Oostenrijk, 
Portugal, Spanje, Zweden 

* Europa EU Oost: Bulgarije, Hongarije, Letland, 
Litouwen, Polen, Roemenië, Slowakije, Tsjechië 

 

 
Totaal Ghapro 

2016 

  Totaal Ghapro 

2015 

1 België (301)   1 Roemenië (295) 

2 Roemenië (300)  2 België (287) 

3 Nigeria (147)  3 Nigeria (134) 

4 
Bulgarije (109)  

4 
Bulgarije (109) 

Thailand (109 

5 Nederland (83)  5 Nederland (92) 
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Het bereik bij sekswerkers uit de Sub-Sahara heeft zich hersteld, al was ook in 2016 het Keteltje nog 3 maanden 
dicht. Na de tijdelijke sluiting hebben we extra geïnvesteerd in het outreachen in het Keteltje: arts en 
gezondheidswerker gingen voor de avondtoer telkens het Keteltje binnen om alle aanwezige vrouwen uit te 
nodigen.  Maar ook de Nigeriaanse vrouwen die in andere Antwerpse café’s werken, die in Brussel in de raam- 
of straatprostitutie werken, of in bars of privé’s in de provincie, komen naar Ghapro voor de arts. 

Onderstaande figuur laat zien in welke sectoren de meest voorkomende nationaliteiten uit bovenstaande lijst 
werken. In grote lijnen beantwoordt dit beeld aan de verwachtingen. Roemeense en Bulgaarse sekswerkers 
werken vooral in de ramen, zij het niet uitsluitend. Dit geldt ook voor de Spaanse sekswerkers. Thaise 
sekswerkers werken bijna alleen in massagesalons. 

Belgische sekswerkers treffen we vooral in de privé- en thuisontvangst. Sekswerkers met de Nederlandse 
nationaliteit vinden we in verschillende sectoren, behalve op publieke plaatsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meest voorkomende nationaliteiten per 
sector: aantallen voor Ghapro totaal 
(2016) 
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7. Rol van de huisarts 
 

De medische consultaties van Ghapro richten zich enkel op seksuele gezondheid. Een cliënt die met een andere 
klacht komt aankloppen, zoals een mogelijke allergie, verwijzen wij door naar de huisarts. Ook medicatie voor 
klachten die niet aan seksuele gezondheid gelinkt zijn, schrijven onze artsen niet voor.  

Waarom gaan sekswerkers niet met vragen over seksueel overdraagbare infecties naar hun huisarts? Een deel 
doet dit, ze laten zich regelmatig onderzoeken door de eigen huisarts of gynaecoloog. Maar onze jaarlijkse 
bevragingen geven aan dat slechts een kleine groep de huisarts of gynaecoloog op de hoogte brengt van het werk 
in de prostitutie. De schrik voor afkeurende en veroordelende reacties is te groot. 

Van de sekswerkers met een vaste huisarts in 2016, vertelde 82% niet aan de huisarts dat ze actief waren als 
sekswerker. Dit is de overgrote meerderheid. 18% vertelde het wel. De gynaecoloog is evenmin op de hoogte: 
19% van diegenen aan wie we het vroegen, had het aan de gynaecoloog verteld. Zeker bij buitenlandse 
sekswerkers is de schroom groot om het aan de eigen arts te vertellen. 

Sekswerkers die hun activiteiten in het sekswerk verzwijgen voor de huisarts, zullen 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. Het maatschappelijke stigma op prostitutie blijft even groot. 

  

In 2016 vertelde slechts 

18 % 

aan de huisarts  
dat ze in de prostitutie werken  

 In België 
In 

buitenland 
Totaal 

Ja 64 5 69 (18%) 

Nee 289 27 316 (82%) 

Totaal 
gevraagd 

385 385(100%) 

 

Steekproef bij sekswerkers met een vaste huisarts: 
antwoord op de vraag of hun huisarts weet van het 
sekswerk (2016). 
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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 gratis screening 
bieden we aan 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. 

Ghapro verwijst systematisch door naar de huisarts voor medische vragen die niet gelinkt zijn aan het sekswerk. 
Onze dokters hebben vorig jaar 60 keer iemand voor een specifieke klacht doorverwezen naar de huisarts. 
Daarnaast hebben we ook 33 keer iemand voor verdere opvolging naar de gynaecoloog doorverwezen. 
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1. Aantal infecties in 2016 
 

Eerst en vooral hebben de onrustwekkende stijgingen in 2015 zich niet herhaald in 2016. Zo daalde gelukkig het 
aantal HIV-diagnoses. In 2016 detecteerden we 3 nieuwe HIV-infecties bij 1043 geteste sekswerkers, wat 
overeenkomt met het niveau de jaren voor 2015. In 2015 kenden we een eenmalig hoog aantal van 7 nieuwe hiv-
infecties op 1051 geteste personen.   

Ook goed nieuws wat betreft het aantal gonorroe-infecties. De prevalentie van gonorroe nam af ten opzichte 
van 2015. In 2015 had nog 6.4% van de sekswerkers een gonorroe-infectie. Deze komt voor in de vagina, de 
urineleider, de keel of de anus. Maar in 2016 daalde de prevalentie opnieuw naar 3.5%. 

De interpretatie van laboratoriumonderzoek voor syfilis is meer complex, maar we zien geen grote verschillen 
met de voorgaande jaren. Voor 2016 werden er 14 testen als positief beschouwd. 5 sekswerkers (0,4%) hadden 
een recente syfilis infectie, dit is meer dan in 2015 (toen 2 sekswerkers). 6 sekswerkers (0,5%) werden beschouwd 
als een latente syfilis (= oude onbehandelde syfilis zonder infectierisico voor derden). Voor 3 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. 

Maar de meest voorkomende soa bij sekswerkers blijft nog altijd chlamydia , waar we al jaren rond de 10% 
infecties zitten. In 2016 had 9.4% van het aantal sekswerkers een chlamydia-infectie. Chlamydia vinden we 
voornamelijk ter hoogte van de anus (7.4%) en vagina (7.2%). 

 

 

 

 

  

9,4 % 

van de sekswerkers 
had in 2016  

een chlamydia-infectie 
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2. Evolutie van de infecties de laatste 6 jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voorkomen van soi (chlamydia, gonorroe, syfilis en hiv) van 2010 tot 2016  
(%= aantal positieve testen/aantal geteste sekswerkers) 

 
 
Langetermijntrends geven een meer betrouwbaar beeld, aangezien we met kleine aantallen werken, waardoor 
jaarlijkse schommelingen niet uit te sluiten zijn. 
 
Syfilis en hiv waren steeds eerder zeldzaam bij ons doelpubliek. Het aantal infecties evolueerde slechts in 
beperkte mate, met af en toe een uitschieter maar geen langetermijntrends  
 
Chlamydia en gonorroe namen in het verleden systematisch toe, versterkt door de bijkomende screening t.h.v. 
keel en anus vanaf 2014. Recent nemen beide infecties af, gonorroe pas vanaf 2016. Vermoedelijk hebben we 
dankzij de screening op meerdere plaatsen een deel van de oudere daar aanwezige infecties opgespoord en 
geëlimineerd. We moeten afwachten of de daling zich verderzet in 2017. 
 
In ieder geval is de recente tendens positief wat betreft gonorrea en Chlamydia. Ghapro blijft in 2017 
sekswerkers testen op meerdere plaatsen indien de context uitwijst dat het nodig is.  
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3. Hepatitis  

 

Hepatitis B 

Resultaten eerste Hepatitis B screening (N= 486 geteste sekswerkers) 

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

Geen immuniteit (vaccinatie mogelijk) 251 (52%) 

Immuniteit na infectie (geen dragerschap) 59 (12%) 

Immuniteit na infectie (met dragerschap) 6 (1%) 

Immuniteit na vaccinatie 156 (32%) 

Immuniteit niet conclusief 14 (3%) 

Totaal gekende resultaten 486 

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

In 2016 kregen 255 sekswerkers minimaal 1 vaccinatie voor hepatitis B. In totaal gaven we 398 vaccins. 12 
sekswerkers kregen bijkomende vaccinaties (wanneer onvoldoende antistoffen na 0-1-4 schema) en 13 kregen 
een booster-vaccinatie voor diagnostische redenen.  
 
84 sekswerkers werden na hun vaccinatie gecontroleerd. 73 waren immuun na vaccinatie. 11 sekswerkers hadden 
geen immuniteit na vaccinatie, zij kwamen in aanmerking voor bijkomende vaccinaties. 

 

Hepatitis A 

Onze data van 2013 gaven aan dat de meeste M$M al over een immuniteit beschikten. In 2016 voerden we daarom 
geen gestandaardiseerde screenings uit voor hepatitis A bij M$M. Pas in 2017 zouden we vernemen dat er nieuwe 
uitbraken van Hepatitis A plaatsvinden bij mannen die seks hebben met mannen. In 2016 hebben we bij 1 
sekswerker een vaccinatieschema afgerond. En bij 1 sekswerker (M$M) voerden we een test uit voor hepatitis A 
na vaccinatie.  
 
 
 

  

52 % 

van de sekswerkers 
had bij de eerste screening  

 
géén bescherming  
tegen Hepatitis B 
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Hepatitis C 

Na de evaluatie van het screeningsproject rond hepatitis C in 2015, hanteerden we in 2016 dit screeningsschema: 
elke nieuwe sekswerker wordt getest voor hepatitis C. Indien er risico’s zijn (bv. Intraveneus druggebruik, …) 
herhalen we dit jaarlijks.  
 
In totaal hebben we 365 sekswerkers getest. 7 sekswerkers (1.9%) hadden een positieve test voor hepatitis C 
antistoffen. Doch vaak toonde de test een lage waarde, en was een controletest nodig om na te gaan of het om 
een oude infectie gaat of een vals positieve test:  
 

• 1 sekswerker kreeg een controletest waarbij bleek dat het een vals positief resultaat gaat (geen infectie 
met hepatitis C). 

• 1 sekswerker was gekend met hepatitis C in het verleden en werd hiervoor opgevolgd. 
• 4 sekswerkers zagen we niet meer terug. Van hen is dus niet geweten of zij al gekend waren met hepatitis 

C in het verleden en kon ook geen controle test gepland worden. 
• 1 sekswerker werd op de hoogte gebracht van de afwijkende test, maar kwam niet meer terug op 

consultatie voor een controletest.  
.  
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4. Uitstrijkje baarmoederhalskanker 

 

In 2016 werden er 159 uitstrijkjes voor baarmoederhalskanker uitgevoerd bij 155 sekswerkers. Dit aantal ligt 
opnieuw lager dan in vroegere jaren. Het feit dat we sinds 2015 meer inzetten op opvolging van uitstrijkjes via 
de reguliere gezondheidszorg waar mogelijk, biedt een verklaring. 
 
Momenteel worden volgende principes toegepast: 

- wordt de sekswerker reeds getest via of heeft zij toegang tot de reguliere gezondheidszorg, dan raden 
we dit aan. 

- screening vanaf 25 jaar 
- wanneer normale cytologie en hpv negatief: herhaling na 3 jaar 
- zo afwijkende cytologie en/of hpv positief: herhaling na 6 maanden of 1 jaar. Zo nodig verwijzen we 

naar de gynaecoloog voor verdere follow-up. 
 
Van alle afgenomen uitstrijkjes vertoont 65%% geen cytologische afwijkingen (NILM), waarvan 19,2% positief test 
voor HPV. Anders gesteld, bijna 75 % van de afgenomen uitstrijkjes met normale cytologie, test negatief voor 
HPV.  

Van de uitstrijkjes met afwijkende cytologie1 vinden we vooral atypische (ASCUS) en laaggradige (LSIL) letsels 
terug. Hooggradige letsels (HSIL) komen zelden voor. Deze sekswerkers verwijzen we onmiddellijk naar de 
gynaecoloog voor verdere oppuntstelling.  

Drie sekswerkers hebben in 2016 een tweede uitstrijkje gehad ter controle (minimaal 6 maanden na het vorige 
uitstrijkje). We verwezen 15 sekswerkers naar de gynaecoloog vanwege een afwijkende cervixscreening 
(HSIL/ASC-H of en herhaaldelijk afwijkend uitstrijkje). 

 

  

                                                           
1 Er zijn verschillende stadia van celveranderingen ter hoogte van de cervix door infectie met HPV-virus. Afhankelijk van 
het stadium is er een ander opvolgingsbeleid. Beperkte celveranderingen (ASCUS en LSIL) kunnen terug normaliseren en de 
HPV-infectie kan verdwijnen.  

 

Cytologie  
HPV 
Neg 

HPV 
Pos 

HPV 
onbekend 

TOTAAL 
(%) 

NILM 78 20 6 
104 

(65,8%) 

ASCUS 8 12 0 
20 

(12.5%) 

LSIL 0 27 1 
28 

(17,7%) 

HSIL 1 1 0 2 (1.2%) 

ASC-H 0 4 0 4 (2.5%) 

Totaal (%) 87 64 7 158 

 

Tabel: Resultaten screening baarmoederhalskanker. 
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Hpv 

In 2016 werd het artikel van Ghapro over HPV prevalentie gepubliceerd: Vorsters A, Cornelissen T, Leuridan E, 
Bogers J, Vanden Broeck D, Benoy I, Goossens H, Hens N, Vandamme P. Prevalence of High-Risk Human 
Papillomavirus and Abnormal Pap Smears in Female Sex Workers Compared to the General Population in 
Antwerp, Belgium. BMC Public Health. 2016 Jun 7; 16:477.  

Uit dit artikel bleek dat sekswerkers een hogere HPV-prevalentie hebben t.o.v. een controle groep uit de 
algemene bevolking (41.7% bij sekswerkers en 19.8% in de controle groep). Samen met Pasop en Espace P wordt 
er verder gekeken naar een goed beleid rond de screening voor baarmoederhalskanker/HPV.  
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5. Bijkomende preventie-acties 

 
 
Roesmiddelen  

Ter opvolging van het onderzoek, “Middelgebruik onder sekswerkers in België” (Decorte et al, 2011), besteedden 
we ook in 2016 extra aandacht roesmiddelengebruik bij de sekswerker. We leggen de nadruk op Harm Reduction 
en niet zozeer op abstinentie. Ter ondersteuning ontwierpen we een draaischijf. Deze behandelt de zes meest 
gebruikte roesmiddelen door de sekswerker.  

De draaischijf geeft per product informatie over het effect van het roesmiddel op seksuele gezondheid (bv. 
uitdrogen van de slijmvliezen, hogere seksdrive, uitgesteld orgasme…) en welke voorzorgsmaatregelen je kan 
nemen om een onveilig seksueel contact te voorkomen. Op de achterzijde staat informatie over 
combinatiegebruik, een praktijk die hoge gezondheidsrisico’s inhoudt.   

Deze draaischijf ligt voor de sekswerkers beschikbaar in de wachtruimte, maar ook de dokter en de 
gezondheidswerker gebruikt deze om een gesprek mogelijk te maken.  

 

Transsekswerkers en hormonen 

In 2016 startte Ghapro het project ‘Transsekswerkers en hormonen’, samen met het Transgender Infopunt en 
het UZ Gent. Transsekswerkers gebruiken vaak hormonen op eigen houtje, zonder medische begeleiding. Enkele 
transsekswerkers uit het Schipperskwartier trokken bij Ghapro om hier iets aan te doen.  
 
In 2016 stelden we samen de vragenlijst op en een onderzoeksplan. Met onze ervaringsdeskundige beschikken 
we over een Spaanssprekende enquêteur met een geschikt profiel. Ook Boysproject Antwerpen werd betrokken. 
Tegen eind december waren we klaar om in januari 2017 te starten met de bevragingen. 
 
De doelstellingen van het project zijn: 

- De artsen van Ghapro bouwen meer expertise op inzake hormonengebruik, zodat zij vragen van 
transsekswerkers kunnen beantwoorden.  

- We bouwen een netwerk uit van artsen in Antwerpen die transsekswerkers met problemen rond hormonen 
kunnen helpen. 

- In het Universitair Ziekenhuis in Gent zullen transsekswerkers beter geholpen worden en advies krijgen dat 
past bij hun leven, bij hun werk. 

 

Draaischijf roesmiddelen: voorkant (2016) 
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Klanten van sekswerkers 

In de week van 10 oktober 2016 organiseerden we in Antwerpen de tweede editie van de klantenactie. Net zoals 
de eerste editie kregen de klanten van sekswerkers informatie over safe seks en kregen ze de kans om hun vragen 
rond sekswerk te stellen. Dit jaar vroegen we hen ook om een vragenlijst in te vullen over de wettelijke context 
inzake prostitutie en over safe seks. 

Voor de actie maakten we een nieuwe flyer. Hiervoor baseerden we ons op de flyer van Nederlandse organisatie 
‘Spot 46’. De hoofdboodschap op de flyer luidde: “Ik betaal voor seks en neem mijn verantwoordelijkheid.” Deze 
drie aandachtspunten stonden op de achterzijde: 

1. Ik gebruik altijd een condoom en laat me regelmatig testen op soi.  
2. Ik heb respecteer de sekswerker en betaal de juiste prijs. 
3. Ik meld signalen van gedwongen prostitutie. 

 
 

Nieuwsbrief voor uitbaters 

Ook in 2016 gaven we twee nieuwsbrieven voor gerantes uit. Het doel van deze nieuwsbrieven is om uitbaters 
van erotische zaken te informeren over safe sex en ze op de hoogte te brengen van onze bevindingen, onze 
werking en relevante actualiteit uit de prostitutiewereld.  

Het eerste nummer gaf een overzicht van onze resultaten van 2015. De nieuwe materialen rond roesmiddelen 
kwamen aan bod en het feit dat de gezondheidswerkers ook in de privés lesjes komen geven. Ook ging er 
aandacht naar trends in de prostitutiewereld, zoals het te koop stellen van Viagra, en deden we een oproep aan 
sekswerkers en gerantes om deel te nemen aan de overleggroep prostitutie. 

In de editie van december 2016 bespraken we de bevindingen van onze klantenactie, gaven we informatie over 
de hiv-zelftest en gaven we een overzicht van wat er besproken werd tijdens de discussiegroep voor uitbaters.  

 

  

 

 

Beste gerante, 

 

 

Ghapro, voluit “Gezondheidszorg en hulpverlening aan 

prostituees”, verleent gratis en anoniem hulp aan vrouwen, 

mannen en transgenders werkzaam in de prostitutie. We doen 

dit in de provincie Antwerpen en Vlaams Brabant. 

 

Via deze nieuwsbrief willen we u  op de hoogte houden van ons 

werk, onze bevindingen en de recentste nieuwsfeiten uit de 

prostitutiewereld.  

 

Wij wensen jullie alvast veel leesplezier! 

 

Het Ghaproteam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klantenactie 

- Wat weten klanten over 

sekswerk?  

 

Trend 

- De hiv- zelftest 

 

Gezondheidswerkers 

aan huis 

 

Samenkomst 

uitbater s 

-  Wat is er gezegd? 

 

Ghapro 
Newsflash 

Nieuwsbrief voor gerantes 
Juni 2016 
Jaargang 2, nr.2 

In dit nummer 

Eerste pagina uit de eerste nieuwsbrief 2016. 

Flyer klantenactie 2016 met driedubbele boodschap. 

 

 

“Ik respecteer de 

sekswerker en 

betaal de juiste 

prijs.” 

“Ik meld signalen 

van gedwongen 

prostitutie.” 

“Ik gebruik een 

condoom en laat 

me regelmatig 

testen.” 

“I use a condom 

and I get myself 

tested.” 

“I respect the 

sexworkers and pay 

the right amount of 

money.” 

“I report signals of 

forced 

prostitution.” 

Where | Waar? 

�Your family doctor 

+ The helpcenter of the 

Institute of Tropical Medicine. 

Kronenburgstraat 43 

2000 Antwerpen 

www.helpcenteritg.be 

 

 

Ghapro 

T 03 293 95 91 

info@ghapro.be 
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Veilig aan de slag met BDSM 
 
BDSM is geen niche-activiteit meer. Steeds meer sekswerkers experimenteren met BDSM. Deze sekswerkers zijn 
vaak niet op de hoogte van de BDSM-context en spelregels, zij zien het als een manier om extra inkomsten te 
verwerven. Ze laten zich leiden door de vragen en de fantasie van hun klanten. Wanneer we hierop doorvragen, 
komen erg uiteenlopende praktijken naar boven, waarin grenzen steeds verlegd worden en veiligheidsrisico’s 
ontstaan (bv verstikkingsgevaar, infectiegevaar,…). 
 
In 2016 ontwierpen we een preventiepamflet: BDSM (Bondage en discipline, dominantie en submissie, sadisme 
en masochisme) en sekswerk. Het pamflet geeft de verschillende BDSM technieken weer. Bij elke techniek wordt 
kort de reden, de werkwijze, veiligheidstips en nazorg toegelicht. Via deze kunnen de hulpverleners zich eerste 
en vooral zelf informeren, om daarna ook sekswerkers op correcte manier voor te lichten over veilig BDSM tijdens 
het sekswerk.  
 
Vanuit dit materiaal organiseerden we een informatieve bijeenkomst voor de partners van Pasop, Alias en Espace 
P, zodat ook zij hier gebruik van maken. 
 
 
Specifieke doelgroepen. 

Maandelijks geeft de gezondheidswerker van Ghapro een interactief en laagdrempelig lesje bij het Boysproject. 
Naast de verwachte invalshoeken SOI en condoomgebruik kwamen uiteenlopende thema’s aan bod, die voor hen 
relevant zijn: gebruik van Viagra of gelijkaardige producten, en poppers, anale douches, anticonceptie, drugs 
en sekswerk,…. .  

Tot slot werden er lesjes gegeven bij drie privéhuizen in de stad Antwerpen. De gezondheidswerkers gaan met 
een tas vol educatief materiaal naar de privéhuizen. De vrouwen geven zelf thema’s aan en vragen worden in 
groep of individueel gesteld. Dit initiatief werkt zeer goed en zetten we in 2017 verder. 

Ook werkten we in 2016 verder samen met het vrouwensalon van Free Clinic. De insteek is hier algemener, we 
praten over-vaginale hygiëne, menstruele cyclus, menopauze en anticonceptie.  

 

 



Ghapro 2016 Sociale Hulpverlening 26 

 

Sociale hulpverlening  

 
 

 
 

I. Inleiding 
 

Naast de medische hulp maken we veel tijd voor sociale en psycho-sociale vragen. Vaak begint het contact bij 
de outreach, dat is wanneer duo’s rondgaan in het Schipperskwartier en aankloppen aan de ramen voor een 
babbel of om ons voor te stellen. Al sinds de beginjaren van Ghapro vormt outreachen een essentieel onderdeel 
van onze aanpak: we gaan naar de mensen toe en verlagen zo maximaal de drempel tot onze hulpverlening. 

Veel sociale vragen komen ook boven bij de dokter of gezondheidswerker, dan verwijzen we intern door. De 
vlotte samenwerking met het medische team werpt vruchten af. Het samengaan van welzijn en gezondheid 
binnen één organisatie zorgt er voor dat per discipline de eigen expertise kan worden ingezet om het welzijn 
van de cliënt voorop te stellen 

Vanaf september werkten ook de twee ervaringsdeskundigen mee in de outreach en met het sociale team. Zij 
maken onze hulpverlening ook toegankelijk voor erg gesloten of wantrouwige sekswerkers. Zij hebben een 
meerwaarde als brugfiguur, om een vertrouwelijk gesprek in de eigen taal mogelijk te maken, of om een 
sekswerker mee te begeleiden naar een externe dienst, zoals het OCMW. Ze horen andere dingen, krijgen sneller 
een inkijk in het leven van de sekswerkers. 

.   

Individuele contacten Aantal 

Outreach Schipperskwartier 988 

Sociale hulpverlening 1086 

Totaal 2074 

 

Totaal aantal niet-medische contacten 
van Ghapro in 2016 
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II. Overzicht van de sociale begeleidingen 
 

1. Aantal individuele contacten  
 

De sociale hulpverlening biedt generalistische sociale hulp, waarbij het vertrouwen in de hulpverlener centraal 
staat. Bij ons is hun verhaal veilig, sekswerkers weten dat alle cliënten die Ghapro ziet in de prostitutie werken, 
wat veel openheid creëert. Wij spelen de rol van tussenpersoon naar andere sociale diensten, en vermijden zo 
dat sekswerkers hun verhaal onnodig vaak moeten doen. 

We stimuleren de zelfredzaamheid van de cliënt, maar vaak is de situatie zo complex dat ondersteuning van een 
hulpverlener gewenst is. In sommige situaties bieden de hulpverleners van Ghapro een intensieve begeleiding 
aan. Daarnaast zijn we ook vaak het aanspreekpunt voor administratieve ondersteuning en verduidelijking.  

In 2016 werden 143 sekswerkers geholpen met een sociale vraag. Het aantal contacten met deze cliënten ligt 
hoog: 1086 contacten. Deze contacten omvatten vooral persoonlijke sociale begeleidingen, maar ook 
betekenisvolle telefonische besprekingen2.  

De meeste sekswerkers die beroep doen op het sociale team werken in het Schipperskwartier in Antwerpen, in 
de raamprostitutie. Het is niet evident om sekswerkers te bereiken die in de andere sectoren werken, zoals in 
de bars, massagesalons en privé’s. Daar zijn we afhankelijk van een eigenaar of uitbater om binnen te mogen 
komen. Daarom ging het voorbije jaar de sociaal hulpverlener mee met het mobiele medische team. Deze aanpak 
was succesvol: al gauw kregen we meer hulpvragen van sekswerkers uit andere sectoren dan de raamprostitutie.  

Onze financieringsstructuur laat ons niet toe om even intensief in te zetten op sociale begeleiding van 
sekswerkers buiten de stad Antwerpen. De beschikbaarheid van het sociaal team buiten de stad Antwerpen blijft 
dus beperkt. We mogen ervan uitgaan dat er nog een groot potentieel aan hulpvragen aanwezig is.  

 

  

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

 

 2016 

Aantal sekswerkers 143 

Aantal contacten  1086 
 

Sociale begeleidingen 2016:  
aantal sekswerkers en aantal contacten  

 

 

Persoonlijk Telefonisch Totaal 

765 321 1086 
 

Sociale begeleidingen 2016:  
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 onze sociale hulpverlening. Vorig jaar kwam er een mannelijke escort aankloppen. 
 
 

3. Sekswerkers onderverdeeld volgens nationaliteit 
 

Vanuit de EU zagen we vorig jaar 16 sekswerkers met de Roemeense nationaliteit, en 9 Bulgaarse sekswerkers. 
Via de inzet van een vrijwilliger die Roemeens sprak voor de outreach en recent 2 ervaringsdeskundigen 
investeerden we sterk in het opbouwen van het vertrouwen van specifiek Roemeense sekswerkers. Het is het 
eerste jaar dat we die groep zo goed bereiken met de sociale hulpverlening.  
 
Van buiten de EU zien we vooral mensen uit de Dominicaanse Republiek en Ecuador. We verklaren dit vanuit de 
verblijfscontext van beide groepen. Sekswerkers uit Latijns-Amerika wonen en werken meestal al langer in 
Antwerpen, ze zijn gemiddeld ook ouder dan de vrouwen uit Oost-Europa, waardoor ze meer hun weg zoeken in 
deze stad en deze samenleving. De sekswerkers uit Nigeria komen vaak met erg complexe vragen, ze hebben te 
kampen met grote armoede en beschikken zelden over geldige verblijfspapieren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sekswerkers uit stad Antwerpen die een beroep 
doen op de sociale hulpverlening:  
meest voorkomende landen van herkomst 
(minstens 4 cliënten in 2016). 

 Vrouw Man 
Tans- 

gender 
Totaal 

Provincie 7 1 0 8 

Stad 105 0 30 135 

Totaal 112 1 30 143 
 

Sociale begeleidingen 2016: aantal mannen, 
vrouwen en transgenders; 
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4. Levensdomeinen 
 

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. 

 

 

• Relationele zaken 
 
Onder relationele zaken verstaan wij alle vragen die verband houden met de persoonlijke (gezins)situatie. Dit 
kan gaan om problemen in de familiale sfeer, zoals de praktische ondersteuning in de opvoeding van kinderen. 
Aangezien Ghapro meestal in contact komt met vrouwelijke sekswerkers en zij in hoofdzaak de zorg voor de 
kinderen op zich nemen, krijgen we veel hulpvragen rond opvoeding, onderwijs e.a. zaken. . 

 
 
 

• Werk prostitutie 
 
Veel cliënten praten over hun werksituatie. Binnen het gesprek bieden we de ruimte om te ventileren over 
verschillende thema’s: het gedrag van klanten, de crisis, de concurrentie, de buurt, … Dit is een bijzonder 
waardevol luik van onze ondersteuning: sekswerkers zullen niet zo vlug met derden over deze thema’s praten. 
Dat ze in de prostitutie werken, houden ze voor zoveel mogelijk mensen verborgen, ook voor mensen uit hun 
nabije omgeving. De psychische druk van dit dubbelleven weegt vaak zwaar. Onze medewerkers kennen de 
sector en de context, en oordelen niet over prostitutie. 
 

 
  

 

  2016 

Contacten  473 
Cliënten  101 
Thema Kinderen 215 

Partner 200 
Vrienden 87 
Ouders/familie 136 
huisdier 9 

 

Relationele zaken:  
Aantal contacten en aantal cliënten 

  2016 

Contacten  275 
Cliënten  78 

 

Thema prostitutie:  
Aantal contacten en aantal cliënten 
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• Gezondheid 
 
In 2016 is er een stijging van de contacten rond gezondheid. De hulpverleners hadden 400 gesprekken met 71 
verschillende cliënten. Meestal gaat het gesprek over de fysieke gezondheid. De hulpverleners proberen hierbij 
door te verwijzen naar de arts van Ghapro of naar de huisarts.  
 
Steeds meer cliënten hebben ook vragen rond mentale gezondheid. 110 contacten gingen over de mentale 
gezondheid van de cliënt. De hulpverleners bieden een luisterend oor, en indien nodig en mogelijk verwijzen we 
door naar gespecialiseerde hulpverleners (psychologen, therapeuten,…). De doorverwijzing naar psychologen of 
therapeuten is een moeilijke opdracht. De hulpverleners botsen tegen drempels zoals wachtlijsten, 
taalverschillen en zware financiële kosten. Dit zorgt ervoor dat de geestelijke gezondheidssector niet altijd 
toegankelijk is voor onze cliënten.  
 
Momenteel werken we samen met Boysproject aan een project om de drempel tot de geestelijke 
gezondheidszorg te verkleinen   
 

 

• Financiën 
 
Financiële problemen beheersen het leven van veel sekswerkers. 80 sekswerkers brachten dit thema ter sprake. 
Vaak is er een hulpvraag rond administratieve afhandeling van betalingen, aanmaningen e.a. Vele sekswerkers 
bevinden zich in een slechte financiële situatie en kunnen amper de eindjes aan elkaar vastknopen.  
 
Opnieuw hadden we meer dan 20 contacten i.v.m. de voedselbank, wat veel zegt over de schrijnende financiële 
situatie waarin sommige sekswerkers leven. Cliënten worden doorverwezen naar de voedselbank, maar de 
ervaring leert dat niet alle cliënten effectief gaan aankloppen bij de voedselbank. Het toegeven dat voedselhulp 
noodzakelijk is, of de angst te worden herkend houdt velen weg van de voedselverdeelpunten.  
 
Sommige sekswerkers hebben vragen over de situatie van hun kinderen en willen weten van welk sociale 
tegemoetkomingen (kindergeld en studietoelagen) zij kunnen gebruik maken. In bepaalde gevallen gaan we na 
of de persoonlijke situatie al dan niet een leefloon of werkloosheidsuitkering toelaat.  

  

  2016 

Contacten  400 

Cliënten  71 
 Fysieke gezondheid 256 
 Mentale gezondheid 110 

 
Dringende Medische 
Hulp 

137 

 

Gezondheid:  
Aantal contacten en aantal cliënten 

  2016 

Contacten  389 
Cliënten  80 
 Inkomen prostitutie 128 
 Regelen betalingen 96 
 Schulden 85 
 Leefloon 66 
 Inkomen ander werk 81 
 Ziekte-uitkering 2 
 Voedselpakket 22 
 Kindergeld 20 

 

Financiën:  
Aantal contacten en aantal cliënten 



Ghapro 2016 Sociale Hulpverlening 31 

 

• Verblijfsdocumenten  
 
Sommige sekswerkers willen in Antwerpen een duurzaam verblijf opbouwen en moeten voldoen aan een aantal 
formele voorwaarden.  Sommige cliënten zijn EU-burger, andere cliënten zijn derdelanders, en sommige cliënten 
zijn letterlijk mensen zonder papieren.  De sociale hulpverlener geeft het nodige advies en correcte informatie 
rond de verblijfsprocedure, afhankelijk van de huidige verblijfssituatie van de cliënt.  
 
De hulpverlener biedt praktische ondersteuning aan gedurende de procedure en informeert de cliënten over de 
wettelijke bepalingen die in hun situatie van toepassing zijn (v.b. gezinshereniging met kinderen). Voor veel 
cliënten zijn er weinig kansen op Belgische verblijfsdocumenten. Ook de verdere opvolging nemen de 
hulpverleners voor hun rekening, zoals bijvoorbeeld het toelichten van de motivatie van de beslissing.  
 

 

• Heroriëntering  
 
Een groot aantal sekswerkers geeft aan van werk te willen veranderen. Onze sociale hulpverlening biedt 
trajectbegeleiding aan waarin de cliënt intensief kan worden geholpen. Maar het heroriënteren naar ander werk 
verloopt erg moeilijk. Vooraleer een cliënt kan starten met solliciteren moeten we aan de randvoorwaarden 
werken (Nederlands leren, verblijfstitel, bijkomende opleiding enz.). Pas 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 CV, beoordelen van vacatures enz.  

In 2016 zijn het aantal contacten rond heroriëntering aanzienlijk gestegen. In totaal spraken 65 cliënten over 
dit thema, tijdens 271 contacten. Sommigen zetten effectief concrete stappen, anderen wilden zich enkel 
informeren en werden afgeschrikt door de randvoorwaarden, een deel kan nooit voldoen aan deze eisen. Veel 
cliënten raken ontgoocheld tijdens het proces. Voor Ghapro is het de uitdaging om mensen te stimuleren, maar 
toch realistische informatie te geven.  

De hulpverleners proberen door de goede contacten met VDAB (werkwinkel) en OCMW (werk) de context van de 
doelgroep beter in beeld te brengen. Op deze manier krijgen de cliënten in ieder geval een aangepaste 
begeleiding.  

Het subthema ‘ander’ is met meer dan de helft gestegen. Deze cliënten zijn niet op zoek naar ander werk, maar 
willen graag stoppen met sekswerk (tijdelijk of definitief) om andere redenen. Dit kan gaan om zwangerschap, 
pensioen, ziekte of een nieuwe relatie.  

  2016 

Contacten  271 
Cliënten  65 
 Werk 205 
 Ander 120 

 

Heroriëntering:  
Aantal contacten en aantal cliënten 

 2016 

Contacten 166 
Cliënten 59 

 

Verblijfsdocumenten:  
Aantal contacten en aantal cliënten 
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• Administratie 
 
De sociaal hulpverleners van Ghapro verlenen veel praktische administratieve hulpverlening. Dit kan gaan van 
eenvoudige taken (schrijven van brieven) tot meer complexe ondersteuning (vertalingen van officiële 
documenten). Veel cliënten zijn de Nederlandse taal niet goed machtig en hebben intensief ondersteuning nodig 
bij hun doordeweekse administratie: o.a mails versturen, het regelen van domicilieringen, communicatie met 
instellingen, orde scheppen in hun facturen enz. Dit valt onder ‘andere’. Administratie rond kinderen (school, 
opvang), belastingen en vertalen van documenten krijgen een aparte registratie.  
 

 

• Huisvesting 
 
Het levensdomein huisvesting komt veel aan bod. Meestal vraagt men hulp bij de zoektocht naar een geschikte 
woning. Sekswerkers vertrekken vanuit een zwakke onderhandelingspositie, ze hebben vaak geen werkcontract, 
geen verblijfsdocumenten en spreken niet voldoende Nederlands. Ondersteuning door onze sociale hulpverleners 
is noodzakelijk om enige kans te maken.  
 
Daarnaast informeren de hulpverleners onze cliënten over het systeem van domiciliering, aansluiting met gas of 
elektriciteit en de huurwaarborg. Dit loopt vaak mis en heeft veel gevolgen. Schulden lopen op, elektriciteit en 
gas worden afgesloten en sommige cliënten krijgen hun huurwaarborg niet meer terugbetaald. Veel cliënten 
ervaren problemen met hun budgetmeter. Bij hulpvragen over de kwaliteit van de woning of bij een conflict 
met een huiseigenaar, verwijzen we door naar de huurdersbond. 
 
De hulpverleners hebben 262 contacten gehad met 61 cliënten rond huisvesting. De vraag naar dringende opvang 
is sterk gestegen. In 2015 is dit slechts 21 keer aan bod gekomen, in 2016 44 keer. Dit jaar dreigden sommige 
cliënten hun studio of appartement kwijt te geraken. Wanneer cliënten in deze positie staan hopen de 
hulpverleners ze te kunnen toe leiden naar opvang, zoals de winteropvang in Antwerpen. Dit zijn frequente 
intensieve gesprekken met cliënten die nauw worden opgevolgd door de hulpverleners.  
 
 
 
 

  2016 

Contacten  147 
Cliënten  42 
Thema Andere 115 
 Kinderopvang 5 
 Belastingen 19 
 Tolken 6 
 Verzekeringen 5 

 

Administratie:  
Aantal contacten en aantal cliënten 

  2016 

Contacten  262 
Cliënten  61 
 Woonnood 71 
 Woonkwaliteit 61 
 Problemen energie 44 
 Afbetalingen 

energie 
46 

 Huurachterstand 15 
 Overige 21 
 Dringende opvang 44 

 

Huisvesting:  
Aantal contacten en aantal cliënten 
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• Opleiding 
 
Elk jaar vragen sekswerkers naar de mogelijkheden voor opleidingen.  Een opleiding kan in functie staan van de 
wens tot een duurzaam verblijf (Nederlandse les en inburgering), het bekomen van een zelfstandigenstatuut 
(bedrijfsbeheer) of het behalen van een diploma of tot het opstarten van tweedekansonderwijs.  
 
In 2016 hebben 55 cliënten een hulpvraag gesteld rond een opleiding. Dit jaar was er minder vraag naar de 
inburgeringscursus.  Veel cliënten hebben dit traject reeds achter de rug of kennen de weg zelf naar de 
betreffende stadsdienst. We zien in 2016 een verdubbeling van contacten voor bedrijfsbeheer. Dit is soms louter 
informatief. Cliënten die de opleiding volgen doen dit om een zelfstandigenstatuut te bekomen en in regel te 
zijn met hun sociale verzekering 
 

 
 

• Sociaal statuut 
 
In 2016 hadden 16 sekswerkers een hulpvraag over de mogelijkheden van een zelfstandig statuut.  Voor advies 
en voor een aanvraag tot het statuut verwijzen we door naar een bedrijvenloket. Het aanvragen van een 
statuut tot zelfstandige is omslachtig en houdt risico’s in.  Het verplicht moeten volgen van de cursus 
bedrijfsbeheer, een boekhouder contacteren, en de kwartaalbijdragen zorgen ervoor dat vele sekswerkers 
toch niet de stap zetten. Ghapro raadt sekswerkers niet systematisch aan om als zelfstandige in hoofdberoep 
te werken, vooral gezien de financiële druk. Dit verklaart het lagere aantal contacten rond dit thema.  
 

  

  2016 

Contacten  145 
Cliënten  55 
Thema Nederlandse les 73 
 VDAB/traject 39 
 Opleiding kinderen 31 
 Allerlei 11 
 Inburgering 7 
 Ocmw/traject 3 
 Bedrijfsbeheer 11 

 

Opleiding:  
Aantal contacten en aantal cliënten 

 

 2016 

Contacten 28 
Cliënten 16 

 

Sociaal statuut:  
Aantal contacten en aantal cliënten 
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• Juridische hulpvragen 
 
Sekswerkers vragen ook ondersteuning voor juridische procedures waarin ze betrokken zijn. Dit kan gaan om een 
echtscheiding, strafrechtelijke zaken, vreemdelingenrecht enzovoort.  De hulpverleners van Ghapro bieden zelf 
geen juridische ondersteuning, maar fungeren vaak als contactpersoon tussen de cliënt en de juridische 
instelling. Wanneer de cliënt geen of een te laag inkomen heeft en voldoet aan de voorwaarden, ondersteunen 
we de cliënt om een pro deo advocaat aan te vragen.  
 
In 2016 is er een kleine stijgende evolutie tegenover 2015. De hulpverleners hebben 124 contacten gehad rond 
juridische kwesties. Sommige casussen gingen over ingewikkelde relationele zaken, waardoor de cijfers van de 
subthema’s ‘kinderrechten’ en ‘echtscheidingen’ zijn gestegen. Er is ook een stijgende evolutie bij hulpvragen 
rond vreemdelingenrecht. Dit gaat voornamelijk over ingewikkelde verblijfsprocedures, of andere juridische 
dossiers waarbij een advocaat nodig is. Daarnaast stapten dit jaar ook enkele cliënten (te goeder trouw)  in 
twijfelachtige ondernemingsstructuren in. 
 

• Geweld 
 
Geweld kan zich voordoen tijdens het uitoefenen van hun job als sekswerker: geweld door klanten of geweld 
tussen de sekswerkers onderling. Daarnaast komt intrafamiliaal geweld ter sprake, geweld binnen de 
persoonlijke relatie van de sekswerker. In beide gevallen kan het gaan om fysiek en/of psychologisch geweld.  
Ook voor stalking, cyberpesten of dreigen met het bekendmaken van het sekswerk via facebook kwamen mensen 
naar ons.   
 
De hulpverlener speelt hier een informatieve, adviserende tot doorverwijzende rol. Afhankelijk van de situatie 
en de medewerking wordt er al of niet een klacht neergelegd bij de politie. Slachtoffers ervaren dit als een 
grote drempel.  
 
30 cliënten spraken de hulpverleners aan over geweld in 2016. Hiervan gingen 24 contacten over intrafamiliaal 
geweld, 29 over nare situaties tijdens het uitoefenen van hun werk, 16 andere (o.a. burenruzie) en 14 spraken 
over stalking.  
 

• Mensenhandel en pooierschap 
 
Mensenhandel of gedwongen prostitutie is een moeilijk thema. Sekswerkers die gedwongen werken verzwijgen 
dit uit angst, ze worden streng gecontroleerd. Anderen hebben geen inzicht in hun persoonlijke situatie.  
Hierdoor is het een enorme drempel om er een gesprek over aan te gaan. Het aantal contacten rond dit thema 
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ligt relatief laag. Indien een sekswerker uit de huidige situatie wil stappen, verwijzen we door naar 
gespecialiseerde opvang- & vluchthuizen, Payoke vzw of de politiediensten.  
 
De hulpverleners werken er hard aan om dit thema meer bespreekbaar te maken en het taboe te doorbreken. 
Maar vaak blijft het bij een gesprek. De sekswerker durft geen verdere juridische stappen te ondernemen uit 
schrik voor bedreigingen en geweld. Indien mogelijk volgen we dan de sekswerker extra op. Maar slachtoffers 
van mensenhandel blijven meestal niet lang op één plek zodat we de cliënt toch uit het oog verliezen.  
 
Hoewel er minder cliënten (13) spraken over dit thema in 2016, zijn er toch meer gesprekken (34) geweest over 
mensenhandel.  
 

• Middelengebruik 
 
Een ander moeilijk bespreekbaar thema is het roesmiddelengebruik (alcohol, cannabis, cocaïne, poppers,…). Er 
waren dit jaar 20 contacten rond middelengebruik met in totaal 10 cliënten.  
 
Het is 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 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. Overleg en opvolging 
tussen het medisch en sociaal team is noodzakelijk.  Adequate doorverwijzing (prenatale en postnatale 
consultatie Kind en Gezin) is uitermate belangrijk.  Cliënten die de zwangerschap willen onderbreken verwijst 
de arts van Ghapro door naar het Centrum Willy Peers. In moeilijke situaties gaat een van onze hulpverleners 
mee. 
 
Cliënten die niet de financiële middelen bezitten om een zwangerschapsonderbreking te laten uitvoeren, 
verwijzen we door naar OCMW het Plein voor een aanvraag tot dringende medische hulp (zie levensdomein 
‘gezondheid’).  Er is een constructieve samenwerking tussen het sociaal centrum (het Plein), Willy Peerscentrum 
en Ghapro, waardoor cliënten kunnen rekenen op een goede ondersteuning en opvolging.  
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15 vrouwen spraken ons aan rond hun zwangerschap. 16 contacten gingen hierbij over abortus. Dit is dubbel 
zoveel als in 2015.  
 

• 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  

 

 

In 2016 liep de werking met de gemengde outreachteams verder. Een gezondheidswerker en een sociaal 
hulpverlener maken twee keer per week samen een ronde doorheen het Schipperskwartier, om onze organisatie 
bekend te maken, te luisteren, te ondersteunen, door te verwijzen naar de doktersconsultaties en ook 
antwoorden te geven op tal van gezondheidsvragen.  
 
De eerste helft van het jaar werkten we samen met een Roemeenssprekende vrijwilligster. Sinds half september 
gaan de twee Roemeense ervaringsdeskundigen mee outreachen. Dit geeft onze outreachende werking een 
nieuwe dimensie. Het contact met iemand die niet alleen de eigen taal spreekt, maar bovendien zelf in de sector 
wordt, brengt een eigen dynamiek tot stand. We komen niet alleen sneller in contact met nieuwe Roemeense 
meisjes die nog geen Engels spreken, we merken ook dat de contacten persoonlijker zijn, dat de sekswerkers 
om een meer vertrouwelijke manier omgaan met de ervaringsdeskundigen. Ook niet-Roemeense sekswerkers 
reageren positief op de contacten met de ervaringsdeskundigen.  
 
Tijdens sommige outreachcontacten beantwoorden we eenvoudige vragen, soms leiden outreachcontacten tot 
een langere sociale begeleiding (zie registratie boven) of tot een doorverwijzing. Het outreachen kan ook 
aanklampend werken: we zoeken gericht sekswerkers op wiens dossier een nauwe opvolging vraagt, of we 
spreken iemand aan die een afspraak had, maar niet gekomen is. 

Voor ieder gesprek registreren we de thema’s die aan bod kwamen. In totaal telden we vorig jaar 1624 thema’s. 
Deze tabel toont de 6 meest besproken thema’s. 
 
Dit bevestigt sterk het ondersteunde karakter van de outreachgesprekken: emotioneel welzijn, gezondheid en 
relationele zaken kwamen het meest aan bod.  Even ventileren, even iemand kunnen toevertrouwen hoe het 
gaat, maakt een groot verschil voor het eigen welzijn.  
 
Tenslotte maken we in de outreachcontacten ook promotie voor onze activiteiten, bv voor de 
anticonceptieweek. Ook de aanpak van onze klantenactie in het Schipperskwartier hebben we afgetoetst tijdens 
de outreachcontacten.  

.  

 

Aantal outreachcontacten 988 

aantal outreachmomenten 116 

Aantal geregistreerde thema’s 1624 
 

Outreachcijfers 2016 

 

 

Werk prostitutie/emotioneel welzijn 239 

Promotie activiteiten Ghapro 214 

Relationele zaken 180 

Gezondheid 170 

Schipperskwartier 103 

Financiële zaken 97 
 

6 thema’s die het meest aan bod kwamen in de 
outreach 2016 
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Opmerkelijke tendensen  

 
 

 

 

Uit de veelheid aan cijfers en de vele pagina’s toelichtingen, lichten we graag de meest opmerkelijke resultaten 
en tendensen toe.  

Gezondheid blijft een centraal thema voor sekswerkers. Gezondheidszorg aanbieden is de oorsprong van onze 
werking en staat tot op de dag van vandaag centraal. Ook in de sociale hulpverlening praten cliënten vaak over 
hun gezondheid, psychisch en fysisch. Inzake mentale gezondheid zitten we vaak met de handen in het haar. 
Ghapro biedt geen psychische hulp of therapie, alhoewel de nood hieraan hoog is. Bij het doorverwijzen botsen 
we op tal van drempels. Daarom werken we samen met Boysproject (CAW Antwerpen) een project uit om de 
toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg te vergroten. 

Ook de toename aan vragen voor dringende medische hulp vormt een betekenisvol signaal. Zeker niet alle 
sekswerkers hebben toegang tot de brede gezondheidszorg. Zwartwerk en een hoge mobiliteit zijn hier de 
oorzaken van. Sekswerkers die nog in het buitenland ingeschreven zijn, betalen daar vaak hun bijdragen niet 
meer. Een toekenning van een medische waarborg betekent voor een aantal mensen een cruciale buffer tegen 
verdere verarming, al lost het niet alle problemen op. Voor de cliënt is de samenwerking tussen het medische 
en het sociale team van Ghapro van onschatbare waarde. Als anderstalige kan je niet zonder professionele 
begeleiding de procedure dringende medische hulp tot een goed einde brengen.  

Heroriëntering en de moeizame zoektocht naar regulier werk blijft ons zorgen baren. Sekswerk is geen job zoals 
een andere, mensen spreken tegen ons vaak de wens uit om ‘normaal’ werk te hebben, wat hun integratie in de 
samenleving zou vergemakkelijken. Dalende inkomsten in de prostitutie maken bovendien dat een deel van de 
sekswerkers het hoofd niet boven water kan houden, en andere inkomsten nodig heeft. Toch tellen we jaarlijks 
meer oudere sekswerkers. Het is voor onze hulpverleners een zware taak om eerlijke informatie te geven aan 
mensen wiens kansen op de arbeidsmarkt zeer laag zijn, maar van wie we weten dat zij amper rondkomen en 
geen pensioenrechten opgebouwd hebben. 

Vanuit onze medische werking, willen we onze brede preventieve werking in de verf zetten. De werking van 
Ghapro omvat méér dan wat blijkt uit het aantal consultaties of het aantal sociale contacten. Op meerdere 
manieren zetten wij ons op de kaart als expert in het thema prostitutie, bijvoorbeeld inzake preventieve 
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gezondheid. Jaarlijks breiden we deze expertise verder uit via projecten, die telkens groeien vanuit noden op 
het terrein. Naast het thema roesmiddelen en anticonceptie, waarrond we al langer werken, verdiepten we in 
2016 onze kennis over veiligheid in BDSM en hormonengebruik bij transgenders. Samenwerking met sekswerkers 
zelf is telkens van essentieel belang, om te kunnen garanderen dat onze informatie aangepast is aan de context 
van prostitutie.  

Goed nieuws ten slotte, komt in 2016 uit ons medisch team. Het aantal infecties ligt over de hele lijn lager dan 
in 2016. Al zijn de cijfers soms moeilijk te vergelijken, toch kunnen we een dalende tendens vaststellen. Dit is 
een indrukwekkende prestatie voor onze doelgroep, binnen een context van zware concurrentie en de 
aanhoudende vraag van klanten naar onveilige seks. We kunnen voorzichtig concluderen dat preventie impact 
heeft. Daarnaast voelen we ook de effecten van systematisch testen, op meerdere locaties op het lichaam, 
mogelijk dankzij een toename aan RIZIV-middelen in 2015. Hierdoor kunnen we kort op de bal spelen, en 
vermijden dat infecties zich blijven verspreiden. 

Prostitutie anno 2016 in Antwerpen is allesbehalve een sector waar seksueel overdraagbare infecties welig 
tieren. Zelfs onder risicogroepen, zoals Sub-Sahariaanse vrouwen of mannelijke sekswerkers, rapporteerden we 
weinig infecties. 

 

 


