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Inleiding 

 
 

 

 

2017 was voor Ghapro een druk jaar, een overvol jaar, een feestjaar. Ons 15-jarig bestaan 
vormde een prachtige aanleiding om onze werking en onze doelgroep in de verf te zetten. 
Zeker 130 aanwezigen woonden het feestelijk colloquium bij, dat we samen met Pasop in 
het Vlaams Parlement organiseerden. Met onze opendeurdag in november gaven we onze 
Antwerpse contacten de kans ons gebouw te bezoeken. Heel wat collega’s van medische 
en sociale partnerorganisaties kwamen voor het eerst in het gebouw van Ghapro zelf, 
alhoewel we al jaren samenwerkten. 

Trots mogen we zijn, op al wat we opbouwden gedurende die 15 jaar, op onze expertise, 
onze projecten en vooral op het vertrouwen dat duizenden sekswerkers ons al gaven. En 
tegelijkertijd kijken we naar de toekomst. De sector is voortdurend in beweging, ons werk 
is nooit af. Ook dit jaarverslag getuigt enerzijds van onze vooruitgang, onze realisaties. En 
wijst tegelijkertijd de uitdagingen aan voor het volgende jaar.  

2017 vormde opnieuw een mijlpaal voor Ghapro, want we konden uitbreiden naar het 
appartement op de derde verdieping. Hoe mooi de ruimte beneden ook, ze volstond al lang 
niet meer om de dynamiek en breedte van onze werking te huisvesten. De extra verdieping 
bracht eerst en vooral welkome rust en meer professionaliteit: gesprekken met cliënten of 
met externen hoefden niet meer in de keuken door te gaan, groepen studenten hoefden 
we niet meer in de wachtzaal te ontvangen (vervelend voor sekswerkers die 
binnenkwamen en voor alle collega’s die aan het werken zijn). Bovendien konden we 
dankzij de gezellige nieuwe ruimte inzetten op groepsvorming en ontmoeting, via het idee 
van De Living. En voor het jaar om was, hadden we boven ook al een extra 
consultatieruimte ingericht, voor avondconsultaties. Een grote meerwaarde voor ons 
medisch aanbod. Wordt vervolgd in 2018. 

2017 was ook het jaar waarin we twee ervaringsdeskundigen ingebed hebben in de 
werking. Een project van de provincie zorgde voor de nodige aanvullende financiering. 
Naarmate de ervaringsdeskundigen meer vertrouwd raakten met hun rol, groeide hun 
netwerk in het Schipperskwartier en betrokken we hen bij steeds meer initiatieven en 
overlegmomenten. Zij zijn inderdaad méér dan enkel brugfiguur. Hun adviesfunctie naar 
de collega’s van Ghapro betekent een grote meerwaarde. Het blijft nog een oefening om 
financiering te zoeken om ervaringsdeskundigheid blijvend te verankeren. En ook het 
verder professionaliseren van ervaringsdeskundigheid binnen het team is een uitdaging 
voor. Voor 2018 rekenen we hier op de ondersteuning van de ervaringsdeskundingen uit het 
OGGPA-netwerk, waarmee we al uiterst positieve ervaringen hadden in 2017. 

2017 betekende voor ons team ook op een andere manier een nieuwe fase. Twee anciens 
verlieten onze werking: Tine Cornelissen en Ann Bilcke, twee artsen die heel wat 
sekswerkers al jaren kenden. En met hen verdween een stukje geheugen van de 
organisatie en veel knowhow. Gelukkig stond het nieuwe medische team er snel, en kijken 
we opnieuw vooruit, samen met twee nieuwe artsen. 



Ghapro 2017  4 

 

Definities Sectoren 

Raamprostitutie: sekswerker werft klanten vanachter een raam/vitrine die vanaf de 
openbare weg zichtbaar is. De dienstverlening vindt plaats in een werkruimte in het huis. 

Privé: Meerdere sekswerkers bieden samen in een woning hun diensten aan. Soms werken 
ze samen op basis van gelijkwaardigheid, meestal beheert een uitbater de privé. 

Thuisontvangst: Sekswerker biedt de diensten aan in de eigen woning. 

Massagesalons: Bieden een combinatie aan van (erotische) massage en seksuele diensten. 
Vaak is het aanbod voor buitenstaanders niet erg duidelijk, al adverteren de laatste jaren 
heel wat massagesalons expliciet op erotische sites. Massagesalons die Ghapro ontvangen, 
hebben meestal een website waaruit blijkt dat men erotische diensten aanbiedt. 

Escort: De sekswerker biedt individueel de diensten aan via internet. Slechts enkelingen 
plaatsen nog advertenties in kranten. Soms werkt de sekswerker alleen, vaker via een 
escortbedrijf. Zij hebben geen vaste werklocatie. 

Bars/clubs: drankgelegenheden waar sekswerkers seksuele diensten verlenen aan klanten. 
Er is een afgezonderde plaats voorzien voor de feitelijke dienstverlening (knuffelhoek, 
kamer). Enkele bars (voornamelijk in de provincie) hebben ook een raam/vitrine dat van 
de openbare weg zichtbaar is. Achter het raam is er zowel een bar waar sekswerker en 
klant kunnen drinken als een kamer voor de dienstverlening. Ook parenclubs nemen we op 
in deze categorie, zij werken soms met vrouwelijke sekswerkers om zo meer mannen te 
kunnen bereiken. 

Openbare plaatsen: sekswerkers werven klanten op openbare plaatsen bv park, pleintjes, 
… of in een café of sexcinema. De dienstverlening vindt elders plaats (bv auto, publiek 
domein, hotel, woning klant, …)  

 

Definitie Nieuw/Follow Up 

- nieuw: alle sekswerkers die we in het huidige werkjaar voor de eerste keer zagen 

- follow up: alle sekswerkers die we al langer kennen. Belangrijk is hierbij dat dit kan zijn 
dat dit het jaar voordien was, maar evengoed dat we meerdere jaren geleden met hen 
contact hadden. Sekswerkers zijn zeer mobiel (werken in diverse sectoren en plaatsen), 
sommige stoppen ook tijdelijk (b.v. in kader van zwangerschap, regulier werk, …) en 
komen soms terug.  
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Sociale hulpverlening  

 
 

 
 

I. Inleiding 
 
 

De cliënten die zich bij de sociale hulpverleners van Ghapro aanbieden hebben hulpvragen 
op verschillende levensdomeinen. Om op dit divers palet van hulpvragen een antwoord te 
bieden kiezen we voor een generalistische benadering.   

In de generalistische hulpverlening is de hulpverlener een laagdrempelig aanspreekpunt 
voor allerlei vragen en problemen. In overleg met de cliënt zetten we de nodige en 
mogelijk stappen om de maatschappelijke positie te versterken. Waar nodig verwijzen we 
door naar de gespecialiseerde diensten. Regelmatig is de hulpverlener aanwezig bij dit 
gesprek: in een ondersteunende of bemiddelende rol, of om ervoor te zorgen dat de cliënt 
de informatie begrijpt.  

Ghapro stimuleert de zelfredzaamheid van de cliënt, maar het complexe levensverhaal, de 
multi-problematiek en de migratieachtergrond vragen vaak om een intensieve 
ondersteuning van de hulpverlener.  

De sociaal hulpverlener vergezelt ook aan aantal keer de mobiele medische equipe tijdens 
een bezoek aan werkplaatsen in Antwerpen. Zo brengen we sekswerkers uit de privé en 
massagesector persoonlijk op de hoogte van de aanvullende sociale dienstverlening.  Door 
de strategische ligging en de actieve outreach van Ghapro in het Schipperskwartier, blijven 
sekswerkers in de raamprostitutie het talrijkst in de sociale ondersteuning.    

Sekswerkers in de raamprostitutie zijn vaak transmigranten. Zij hebben meestal niet de 
intentie om zich hier definitief te vestigen, maar reizen door naar andere steden binnen 
Europa.  De slechte economische situatie, een slecht functionerende overheid en een 
negatief toekomstbeeld in het thuisland, zijn vooral de oorzaken van de economische 
migratie.   Vaak weten deze mensen niet hoelang zij in Antwerpen zullen verblijven.  Alles 
hangt af van de kansen die zij krijgen op financieel gebied.  Deze groep bevindt zich in een 
moeilijke maatschappelijke positie omdat zij bij tegenslag niet kunnen genieten van 
sociale rechten in het land van verblijf, en daarnaast vaak geen sociaal vangnet hebben in 
het land van herkomst.   



Ghapro 2017  6 

II. Totaal aantal niet-medische contacten 
 
 
 

Achteraan het rapport besteden we extra aandacht aan onze outreachactiviteit in het 
Schipperskwartier en in het Keteltje en BBForce. Dankzij onze collega’s-
ervaringsdeskundigen telden we veel meer outreachmomenten, en bouwden we veel 
intensiever het vertrouwen op van de sekswerkers.  

Tijdens die outreachmomenten noteren we telkens ieder contact, mét de besproken 
thema’s, maar we vragen niet aan iedereen naam en geboortedatum. Dat zou controlerend 
overkomen en de informele aard van de outreach hypothekeren. Naast de sociale 
begeleidingen hebben we daarom de outreachcontacten in het Schipperskwartier en het 
Keteltje/BBForce afzonderlijk geregistreerd.  

Een outreachcontact kan 10 minuten duren, maar evengoed een uur. Vooral de 
ervaringsdeskundigen maken tijdens hun individuele outreachmomenten tijd voor langere 
persoonlijke gesprekken.  

De outreach heeft een generalistisch karakter en sluit het sterkst aan bij de werking van 
het sociale team. 

Wanneer we de individuele contacten uit beide registraties optellen, komen we op 2552 
niet-medische contacten (zie tabel). Vanzelfsprekend zijn tal van informele gesprekken, 
bijvoorbeeld in de wachtzaal of bij de verkoop van condooms niet geregistreerd. 

 

Tabel. Totaal aantal geregistreerde niet-medische contacten in 2017 

Individuele contacten Aantal 

Outreach schipperskwartier/Keteltje/BBForce 1357 

Sociale hulpverlening 1195 

Totaal 2552 
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III.  Aantal contacten en aantal bereikte sekswerkers 
 

1. Breed hulpverleningsaanbod  
 

Sekswerkers doen beroep op sociale hulpverleners voor ondersteuning in hun persoonlijke 
situatie.  Via vraagverheldering brengen we de concrete problemen van de cliënt in kaart, 
zodat de cliënt terug meer greep krijgt op zijn eigen leven.  Door brede kennis van de 
sociale kaart en door goede netwerkcontacten worden de cliënten verder begeleid naar de 
gespecialiseerde hulpverlening. Onze hulpverleners blijven vaak een centrale rol vervullen 
in het ondersteunen, coördineren en opvolgen van de hulpverleningsacties. 

Sekswerkers hebben ondersteuning nodig op verschillende levensdomeinen. Dankzij onze 
professionaliteit, de vertrouwensband en de netwerkcontacten kunnen onze hulpverleners 
verbindingen leggen tussen de leefwereld van de cliënt, de institutionele wereld en de 
professionele wereld.  

 

 2017 2016 

Aantal sekswerkers stad 113 130 

Aantal sekswerkers provincie 17 13 

TOTAAL 130 143 

Tabel. Sociale begeleidingen 2017: aantal sekswerkers  

In 2017 bereikten we 130 sekswerkers: 113 sekswerkers werkten in de stad Antwerpen, 
14 sekswerkers in de provincie Antwerpen, 2 sekswerkers werkten in de provincie Oost-
Vlaanderen, voor 1 persoon is de werkplek onbekend.  

De afname van cliënten tegenover vorig jaar zijn te wijten aan tijdelijke wijzingen in het 
personeelsbestand (ziekte en het opnemen van ouderschapsverlof). Gedurende 3 maanden 
werkte het sociale team met 0,8 VTE  minder en 1 maand met 1 VTE minder. 

 

2. Aantal contacten  
 

Sekswerkers die zich geholpen voelen maken spontaan mond aan mond reclame voor onze 
hulpverlening. Ook via de outreachcontacten gaan sekswerkers op het 
hulpverleningsaanbod in. Andere hulpverleners spelen eveneens een rol in het 
bekendmaken van onze dienstverlening.  Huisartsen, CAW, eerstelijnsorganisaties, OCMW, 
… brengen, met toestemming van de cliënt, mensen in contact met onze hulpverlening.  

Het aanhoudend promoten van onze eigen dienstverlening naar de doelgroep en naar de 
reguliere hulpverlening blijft belangrijk. Sekswerkers zijn een volatiele groep waardoor 
nieuwe sekswerkers gekende sekswerkers vervangen.  Deze nieuwe sekswerkers moeten 
telkens opnieuw worden geïnformeerd over het aanbod.  Het is immers zeer belangrijk dat 
sekswerkers op tijd de weg vinden naar de hulpverlening.  We streven ernaar preventief te 
werken om escalatie van een probleem te vermijden.   

We hadden in 2017 iets meer sociale contacten met cliënten dan het jaar voordien: 1195 
contacten in 2017, tegenover 1170 contacten in 2016 (zie tabel hieronder). 
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 2017 2016 

Stad Antwerpen 1114 1086 

Provincie 81 84 

TOTAAL 1195 1170 

Tabel. Sociale begeleidingen 2017: aantal contacten (face-to-face, telefonisch, WhatsApp). 

We danken de toename aan de mogelijkheden die de tool WhatsApp voor de sociale 
opvolging biedt. In het tweede trimester van 2017 kregen alle sociaal hulpverleners een 
werksmartphone, waardoor we ook langs deze weg de contacten met cliënten konden 
onderhouden. Via WhatsApp kunnen mensen een afspraak vragen, zaken bespreken en zelfs 
documenten doorsturen. We registeren enkel de betekenisvolle conversaties, die een 
duidelijke stap in de begeleiding vormen. 

Daarnaast mag de rol van onze ervaringsdeskundigen niet onderschat worden.  Door hun 
expertise en het wegnemen van de taalbarrière dragen zij bij aan een meer kwalitatieve 
sociale hulpverlening en outreach. Vele contacten van de ervaringsdeskundigen zijn 
geregistreerd als outreachreachcontact, niet als sociaal contact. Verderop in het rapport 
tonen we de enorme stijging van de outreachcontacten. 

De contacten per cliënt namen in 2017 toe (8,48 in 2015, 8,35 in 2016 en 9,85 in 2017). We 
kunnen dit onder meer verklaren door de intensieve begeleiding van enkele zwaar 
getraumatiseerde cliënten (zie verklaring levensdomeinen). 

 

3. Totaal sekswerkers – per sector 
 

De meeste sekswerkers die beroep doen op het sociaal team werken in het 
Schipperskwartier in de raamprostitutie (75 op een totaal van 113). In 2017 telden we 10 
sekswerkers uit de privés en massagesalons, minder dan het jaar ervoor (2016: 17 privé en 
6 massage). Door omstandigheden gingen de hulpverleners in 2017 minder mee met de 
medische toer, waardoor we ons sociaal aanbod minder bekendmaakten. In 2018 zetten we 
terug meer in op de sectoren buiten het Schipperskwartier.  

 

 

Werkplaats stad Antwerpen Aantal sekswerkers 

Raam 75 

Straat/café 16 

Privé/thuisontvangst 9 

Escort 7 

Andere sectoren of sector onbekend 4 

Massagesalon 1 

Sm studio 1 

Totaal werkplaats stad Antwerpen 113 
  

Werkplaats provincie Antwerpen 17 

TOTAAL 130 
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Daarnaast is er wel een toename van cliënten die werken in escort en straat/café. Het 
telefonisch contacteren van escorts door de ervaringsdeskundige leidde tot een stijging 
van individuele begeleidingen. De sekswerkers die werken in de caféprostitutie in 
Antwerpen (rond het Schipperskwartier) zijn door de outreachcontacten goed op de hoogte 
van het aanbod van onze organisatie en weten ons dan ook te vinden.  

Het inzetten van het sociaal team buiten de stad is beperkt om financiële en praktische 
redenen en kan van jaar tot jaar verschillen.  Maar sekswerkers uit provincie Antwerpen en 
andere provincies kunnen van onze dienstverlening gebruik wanneer er een dringend 
probleem is (v.b. dakloosheid). Om de cliënt een zo goed mogelijke opvolging te 
garanderen neemt de sociaal hulpverlener van Ghapro contact op met regionale actoren 
(vb CAW Kempen), zodat cliënten kunnen gebruik maken van de lokale voorzieningen en 
hulpverlening. 
 
 
4. Aantal sekswerkers – nieuw en follow-up 

 

De helft van de sekswerkers die we begeleidden, kenden we reeds eerder, 65 van de 130. 
De reden is de complexiteit van de leefsituatie van sekswerkers, waardoor hulpvragen 
elkaar opvolgen. Sekswerkers hebben vertrouwen in onze dienstverlening waardoor zij met 
allerlei vragen beroep doen op onze sociale hulpverleners. Toch vonden ook hetzelfde 
aantal nieuwe sekswerkers in 2017 de weg naar onze sociale begeleiding. 

 

Stad Antwerpen 

Sector Nieuw Follow-up Totaal 

Raam 25 50 75 

Straat/café 11 5 16 

Privé/thuisontvangst 5 4 9 

Escort 6 1 7 

Andere/onbekend 3 1 4 

Massage 1 0 1 

Sm studio 1 0 1 

TOTAAL 52 61 113 
 
 
 

Provincie  
 

Sector Nieuw Follow-up Totaal 

Bar/Club 3 3 6 

Privé/thuisontvangst 5 0 5 

Escort 2 1 3 

Massagesalon 2 0 2 

Onbekend 1 0 1 

TOTAAL 13 4 17 
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5. Aantal sekswerkers – onderverdeeld in man, vrouw, transgender 
 
De meeste sekswerkers die we bereiken zijn vrouw: 105 vrouwen op een totaal van 130. 
Toch vormen transvrouwen en travesties een aanzienlijke groep binnen de sociale 
hulpverlening: 25 in 2017. Zij werken allemaal in de stad Antwerpen. 
 
Opmerkelijk is dat we geen mannen bereiken. In de raamprostitutiebuurt werken nu 
eenmaal geen mannen. Daarnaast werken er evenmin mannelijke sekswerkers in de 
sectoren die we samen met de mobiele medische equipe bezochten. Bovendien bestaat er 
een afspraak met het Boysproject van CAW. Mannelijke sekswerkers die reeds een dossier 
hebben bij het Boysproject verwijzen wij voor sociale dienstverlening steeds naar hen 
door. Zo zetten we in op een adequate hulpverlening en wordt shoppinggedrag van 
cliënten vermeden. Transgenders hebben wel vaker een dossier bij Ghapro, omdat velen 
van hen in de ramen werken en vertrouwd zijn met onze sociale werking. 
 

Regio Vrouw Man Transgender Aantal 

Stad 88 0 25 113 

Provincie 17 0 0 17 

TOTAAL 105 0 25 130 

 
 

6. Aantal sekswerkers onderverdeeld volgens herkomst en nationaliteit. 
 
De sociale hulpverlening van Ghapro bereikt mensen van zeer uiteenlopende origine: in 
2017 telden we 21 verschillende landen van herkomst. 
 

HERKOMST   

Roemenië 20 

Ecuador 19 

Dominicaanse Rep 16 

Nigeria 15 

België 14 

Colombia 6 

Spanje 5 

Polen 5 

Nederland 4 

Bulgarije 4 

Argentinië 2 

Marokko 2 

Venezuela 2 

Peru 1 

Tsjechië 1 

Kameroen 1 

Oekraïne 1 

Brazilië 1 

Estland 1 

Duitsland 1 

Hongarije 1 

Onbekend 8 

 TOTAAL 130 
Tabel 1 herkomstlanden 
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Uit de tabel blijkt duidelijk dat we het vertrouwen blijven behouden van Spaanstalige 
sekswerkers (Ecuador en Dominicaanse Republiek, samen 35 cliënten, een derde van het 
totaal).  Daarnaast zorgden onze ervaringsdeskundigen ervoor dat Roemeense sekswerkers 
de weg naar de sociale hulpverlening steeds beter vonden. Door outreach in het Keteltje 
en werkplekken rond het De Coninckplein, blijven heel wat Nigeriaanse sekswerkers 
beroep doen op onze sociale hulpverlening.    
 
Als we de nationaliteit met het herkomstland vergelijken is het opvallend dat veel 
Spaanstalige sekswerkers van Zuid Amerikaanse herkomst de Spaanse nationaliteit 
bezitten. Dat wil zeggen dat deze cliënten in Spanje een procedure hebben opgestart om 
de Spaanse nationaliteit te verkrijgen. Toch blijven er onnauwkeurigheden in de registratie 
van nationaliteit, sociale hulpverleners vragen geen ID bewijs op, en sommige cliënten 
verwarren verblijfskaart met nationaliteit. De sekswerkers uit de raamprostitutie moeten 
voldoen aan de bepaling om daar te mogen werken.  Alleen sekswerkers die Europese 
inwoner zijn en in het bezit van een officieel Europese identiteitskaart of paspoort kunnen 
reglementair werken.   
 
Ook hebben 25 sekswerkers de Belgische nationaliteit, dit zijn mensen met een 
uiteenlopende herkomst, zelden of nooit sekswerkers uit Roemenië. 
 

NATIONALITEIT   

België 25 

Spanje 23 

Roemenië      20 

Nigeria 15 

Ecuador 13 

Nederland 10 

Bulgarije 5 

Dominicaanse Rep 4 

Italië 3 

Polen 4 

Colombia 2 

Venezuela 1 

Hongarije 1 

Duitsland 1 

Tsjechië 1 

Verenigd Koninkrijk 1 

Kameroen 1 

 TOTAAL 130 
Tabel 2 Nationaliteit 
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IV. Stad Antwerpen: levensdomeinen die in de contacten aan bod 
kwamen  

 

In dit deel analyseren we in detail de hulpvragen van de sekswerkers die in Antwerpen 
werken. Het gaat om 113 sekswerkers, samen 1114 contacten.  

We registreren de hulpvragen per thema en per subthema. Dit geeft een duidelijk 
overzicht over de levensdomeinen die aan bod zijn gekomen in 2017. Het kan zijn dat 
hulpverleners tijdens een gesprek 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.  

In de tabellen vergelijken we de cijfers van 2017 met die van 2015 en 2016, wat evoluties 
in beeld bengt. 

 
1. Locatie en aard van het contact 
 

Voor een eerste gesprek nodigen we sekswerkers meestal uit op Ghapro. Soms past een 
afspraak op de werkplek. Sekswerkers die niet werken in de raamprostitutie willen vaak 
niet geassocieerd worden met prostitutie en verkiezen een gesprek op een neutrale, 
externe locatie. Op huisbezoek gaan we wanneer er zich een probleem stelt rond 
woonkwaliteit of in uitzonderlijke situaties. Sinds februari 2017 hebben we de 
mogelijkheid om cliënten te ontvangen in de Living, waar we een rustige gesprekskamer 
ingericht hebben (zie verder onder puntje 19).    

 

 

 

Wanneer we een sekswerker toeleiden naar een andere organisatie, biedt dat een ideale 
gelegenheid om de vertrouwensband met de cliënt verder op te bouwen en om in te gaan 
op zijn hulpvragen. Enkele van onze cliënten werden opgenomen in het ziekenhuis of 
instelling en ontvingen daar bezoek van de sociaal hulpverlener. 

De contacten bestaan uit persoonlijke begeleidingen, heel wat telefonische contacten, 
WhatsApp en (uitzonderlijk) mail. We registeren enkel de conversaties die een stap in de 
begeleiding betekenen, zeker niet elk WhatsAppgesprekje wordt geteld. 

Locatie Aantal 

Op Ghapro 732 

Op werkplaats 116 

De Living 90 

Op externe locatie 76 

Tijdens toeleiding 72 

Tijdens huisbezoek 18 

Ziekenhuis/Instelling 10 

Totaal Antwerpen 1114 
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Persoonlijk Telefonisch WhatsApp Mail Totaal 

678 363 68 5 1114 

 
De sociale hulpverleners en de ervaringsdeskundigen komen in contact met een grote 
verscheidenheid aan problemen. Vele sekswerkers bevinden zich in een complexe situatie, 
gekenmerkt door multi-problematiek. Dit houdt in dat er vaak problemen aanwezig zijn op 
verschillende levensdomeinen. Deze moeilijkheden beïnvloeden elkaar en, kunnen er voor 
zorgen dat problemen in stand worden gehouden. Daarom is het van belang dat de 
hulpverleners op een generalistische werkwijze met deze levensdomeinen aan de slag 
gaan. Ze moeten een duidelijk beeld krijgen over de context en de situatie van de cliënt.  
 
Doorheen de sociale begeleidingen ligt de nadruk steeds op de zelfredzaamheid van de 
cliënt. Het blijft vooral de bedoeling om samen met de cliënt te zoeken hoe zij zelf weer 
controle kunnen krijgen over huidige problemen. De cliënt blijft dus altijd de regisseur 
over zijn of haar situatie.  
 

 
2. Relationele zaken 
 

Onder relationele zaken verstaan we alle vragen die verband houden met de persoonlijke 
(gezins)situatie van de cliënt. Dit is een breed thema waarbij hulpverleners in contact 
komen met een grote verscheidenheid aan hulpvragen. Sommige cliënten vragen 
ondersteuning bij de opvoeding van hun kinderen, andere cliënten willen ventileren over 
de relatie met hun partner of ex-partner. Bij buitenlandse cliënten komt het onderwerp 
familie / ouders dan weer vaker op de voorgrond.  
 
Doorheen de ondersteuning bieden de hulpverleners praktische begeleiding, maar ze 
bieden vooral een luisterend oor. Deze tabel geeft de cijfers: 
 
 
  2015 2016 2017 

Contacten  529 473 504 

Cliënten  118 101 96 

Thema’s Ouders / familie 98 136 209 

Partner 210 200 208 

Kinderen 233 215 172 

Vrienden 121 87 134 

Huisdier 4 9 15 

Aantal contacten & cliënten rond relationele zaken in 2017. 

 
In 2017 zijn er 504 gesprekken geweest met 96 cliënten over relationele problemen. Het 
aantal contacten steeg, terwijl het aantal cliënten daalde. Bij sommige cliënten was dit 
thema van groot belang, ze hadden nood aan meerdere gespreksmomenten.  
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Vooral het thema ‘ouders/familie nam sterk toe, veel sekswerkers hechten veel belang aan 
de band met hun ouders en familie. De hulpverleners merken op dat dit thema vaak 
voorkomt bij cliënten met familie in het buitenland of thuisland. Zij vertellen over hun 
familie en hebben vaak heimwee naar thuis. Er zijn veel cliënten die verschillende keren 
per jaar op en af reizen om hun familie te bezoeken. Sommige sekswerkers zien hun 
familie bijna niet meer terug. Het dubbelleven bemoeilijkt de relatie met ouders en 
familie. Maar ook wanneer de familie op de hoogte is van het sekswerk, staan cliënten 
onder psychologische druk.  
 
Het subthema ‘partner’ blijft ook een belangrijk thema voor de sekswerkers. Ze willen hun 
huidige relatie of vorige relatie onder de loep nemen. Hun beroep is vaak een 
bemoeilijkende factor voor het verloop van een relatie. Sommige sekswerkers houden hun 
beroep geheim voor hun partner, maar leven hierdoor continu met angst en stress.  
 
Het aantal contacten rond kinderen is gedaald. In 2016 had het sociale team de focus 
gelegd op het thema kinderen, waardoor er vaker over dit thema werd gesproken met 
cliënten. We zijn in 2016 bovendien intensief gaan netwerken bij andere organisaties die 
werken rond dit thema. Hierdoor konden we in 2017 meer doorverwijzen naar deze 
gespecialiseerde organisaties en namen onze hulpverleners het thema minder zelf op.  
 
Er is een opvallende stijging bij het subthema ‘vrienden’. Sekswerkers vertellen over 
personen die in België aanwezig zijn en waar ze steun bij kunnen vinden. Veel sekswerkers 
bouwen een band op met een of meerdere collega’s. Ze praten met elkaar over hun 
beroep en ondersteunen elkaar bij problemen die ze in België ondervinden. Sommige 
sekswerkers wonen samen. Cliënten bespreken met hulpverleners de aanwezige 
bezorgdheden over hun vrienden. Onder de Latina’s is er bijvoorbeeld een erg sterk sociaal 
netwerk en heerst er veel solidariteit. Tijdens de begeleiding komen ook de moeilijke 
situaties van vrienden naar boven. Ze proberen hen ook toe te leiden tot Ghapro of hen 
advies te geven.  

 
3. Gezondheid 
 

Sekswerkers halen doorheen de gesprekken ook gezondheidsproblemen aan. Vaak hebben 
deze klachten te maken met hun werk, maar ze kunnen ook ontstaan buiten het werk. De 
sociaal hulpverleners spelen een belangrijke rol bij het informeren, ondersteunen, 
doorverwijzen en toeleiden naar de reguliere of laagdrempelige gezondheidszorg. We 
tellen de thema’s fysieke gezondheid, mentale gezondheid en dringende medische hulp: 

 

 2016 2016 2017 

Contacten 360 400 419 

Cliënten 72 71 80 

Fysieke gezondheid 237 256 278 

Mentale gezondheid 73 110 196 

Dringende Medische Hulp 64 137 61 

Aantal contacten & cliënten in 2017 rond gezondheid.  

De hulpverleners hadden 419 gesprekken met 80 verschillende cliënten. Zowel het aantal 
contacten als het aantal cliënten rond het thema gezondheid steeg. Het belangrijkste 
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subthema blijft de ‘fysieke gezondheid’. De hulpverleners luisteren naar het probleem. 
Indien nodig verwijzen ze door, in eerste instantie naar het eigen medische team of naar 
de huisarts. 

Heel sterk gestegen zijn de gesprekken over mentale gezondheid: 196 contacten. 
Sekswerkers waarderen ons luisterend oor erg. Indien nodig en mogelijk verwijzen we de 
cliënten door naar gespecialiseerde hulpverlening (psychologen, therapeuten, 
psychiaters,…). Er zijn ook enkele intensieve begeleidingen geweest in 2017 rond dit 
thema. Bovendien merken de hulpverleners op dat dit thema vaak wordt besproken door 
cliënten die in een heroriënteringstraject zitten. Zij staan stil bij de invloed van het 
sekswerk op hun psychologisch welzijn en hun persoonlijkheid.  

De doorverwijzing naar de gespecialiseerde psychologische hulpverlening verloopt vaak 
moeizaam. De hulpverleners en cliënten botsen tegen verschillende drempels zoals 
wachtlijsten, taalverschillen en hoge financiële kosten. Hierdoor is de geestelijke 
gezondheidszorg niet altijd toegankelijk voor onze cliënten. 

Ook leeft er een taboe bij de cliënten rond psychologische hulpverlening, zeker bij 
sekswerkers van vreemde herkomst. Hoewel cliënten aanhalen dat ze het zwaar hebben en 
hun mentaal welzijn achteruit gaat, is psychologische begeleiding vaak geen optie. De 
hulpverleners proberen dit taboe te doorbreken. De bezorgdheid van de hulpverleners 
leidde tot de opstart van een nieuw project: ‘De Poole Therapeuten’. Dit project wordt 
later in het jaarrapport verder toegelicht.  

Ten slotte kijken we naar het subthema ‘Dringende Medische Hulp’. Niet alle sekswerkers 
hebben de kans om zich aan te sluiten bij een gezondheidsverzekeraar omwille van hun 
verblijfsstatus. Sommige cliënten hebben ernstige gezondheidsproblemen, waarbij 
behandeling en medicatie noodzakelijk is. Wanneer deze medische kosten onbetaalbaar 
zijn voor de cliënt, verwijzen de hulpverleners door naar het OCMW sociaal centrum Plein 
voor een intake.  

Indien de cliënt aan de voorwaarden voldoet, werken we samen met het medische team en 
eventuele externe artsen om een attest voor dringende medische hulp af te leveren. Dit 
attest verkrijg je enkel wanneer je de procedure nauwgezet volgt. Een goed medisch en 
sociaal onderbouwd dossier is noodzakelijk. Zelden zijn cliënten hiervoor zelfredzaam 
genoeg, andere prioritaire behoeften krijgen immers voorrang. Het is dan ook dankzij de 
samenwerking van het sociale en het medische team, dat de meeste van onze aanvragen 
een positief resultaat kennen. Deze dossiers zijn voor ons erg tijdsintensief.  

De cijfers rond dringende medische hulp zijn sterk gedaald. Mogelijks was er gewoonweg 
minder nood aan dringende medische hulp. Sommige sekswerkers kiezen er ook bewust 
voor om zelf in te staan voor de medische kosten. In 2016 waren er enkele intensieve 
dossiers rond dringende medische hulpverlening. In 2017 zijn deze begeleidingen 
weggevallen, waardoor de cijfers terug lager liggen. 

Cliënten met gezondheidsproblemen worden ook opgevolgd door onze  
gezondheidswerkers. Zij houden de begeleiding bij via het individueel medisch dossier. We 
moeten besluiten dat de cijfers zoals weergegeven in het sociaal dossier een onvolledig 
beeld geven van de opvolging van cliënten rond dringend medische hulpverlening.  
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4. Financiën 
 

Heel wat sekswerkers bevinden zich in een slechte financiële positie. Ze kunnen amper de 
eindjes aan elkaar knopen. Financiële moeilijkheden overheersen hun leven, waardoor het 
vaak op andere levensdomeinen misloopt. Tijdens deze gesprekken gaat het over hun 
inkomen uit hun beroep, maar ook over andere manieren van inkomen, schulden, het 
regelen van betalingen, enzovoort. 
 
  2015 2016 2017 

Contacten  417 389 386 

Cliënten  102 80 78 

Thema’s Inkomen 
prostitutie 

125 128 126 

Inkomen (ander 
werk) 

58 81 110 

Regeling 
betalingen 

104 96 105 

Leefloon 58 66 104 

Schulden 84 85 101 

Voedselpakket 24 22 30 

Aantal contacten & cliënten in 2017 rond financiële zaken. 

 
De cijfers van 2017 liggen in dezelfde lijn als die van de vorige jaren. Er waren 386 
gesprekken rond het thema financiën met 78 cliënten. Bijna alle subthema’s namen toe in 
belang. De gesprekken waren dus veelzijdiger.  

Er is een sterke stijging van het subthema ‘Ander inkomen’ en ‘Leefloon’. Veel 
sekswerkers komen niet rond met hun inkomen uit sekswerk. Ze zoeken naar andere 
manieren om een inkomen te vergaren en stellen ons vragen over werk op de reguliere 
arbeidsmarkt. Sommige sekswerkers kiezen ervoor om te stoppen met sekswerk en willen 
de zoektocht naar een reguliere job starten. Hierdoor vallen ze tijdelijk zonder inkomen.  

Sekswerkers met het geschikte verblijfstatuut leiden we toe naar het OCMW. Indien ze aan 
de OCMW-voorwaarden voldoen ontvangen ze tijdelijk een leefloon totdat ze werk vinden. 
In 2017 zijn er enkele intensieve begeleidingen geweest rond de aanvraag van leefloon. 
Om een goed en correct onderbouwd dossier samen te stellen is er intens overleg met de 
cliënt en het OCMW. Tijdens deze besprekingen zijn er verschillende zaken die aan bod 
komen: Het taboe rond een leefloon, de voorwaarden bekijken, de nodige documenten 
verzamelen, enzovoort.  

In 2017 vonden er 30 contacten plaats rond ‘voedselpakket’. Dit zijn de meest kwetsbare 
sekswerkers die we begeleiden. Hun focus ligt op overleven en basisbehoeften zoals 
voedsel, een inkomen en onderdak. De meeste van deze sekswerkers hebben geen geldig 
verblijfsstatuut. Door ze in te schrijven bij de voedselbank kunnen ze wekelijks een gratis 
basispakket voeding gaan ophalen. 
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Ook de thema’s ‘Regeling betalingen’ en ‘Schulden’ gaan in een stijgende lijn. Veel 
sekswerkers ervaren moeite om hun betalingen in orde te maken. Dit kan bijvoorbeeld te 
maken hebben met het taalverschil bij buitenlandse cliënten. Sommige cliënten hebben 
nog nooit zelfstandig hun financiën gedaan en ervaren moeite om dit te beheren. Veel 
sekswerkers bouwen schulden op zonder het te beseffen. Onze hulpverleners bekijken de 
financiële situatie samen met de cliënt. Indien nodig worden schuldeisers of deurwaarders 
gecontacteerd rond een afbetalingsplan. Indien de schulden hoog liggen verwijzen we de 
cliënt door naar de dienst ‘schuldbemiddeling’. In uitzonderlijke gevallen doen we een 
aanvraag voor collectieve schuldbemiddeling.  

   

5. Werk prostitutie 
 

Veel cliënten praten over hun werksituatie. Binnen het gesprek ventileren ze over 
verschillende thema’s: klanten, crisis, concurrentie, werkplaats, collega’s, het 
prostitutiebeleid in Antwerpen, enzovoort. Dit is een waardevol luik van onze 
ondersteuning. Veel cliënten zullen niet zo vlug met derden praten over deze thema’s. Uit 
schrik voor negatieve reacties en door het taboe dat er heerst rond hun job, verzwijgen ze 
dit voor familie en vrienden. Onze medewerkers kennen de sector en de context en 
oordelen niet over prostitutie. Doordat de hulpverleners regelmatig cliënten bezoeken op 
hun werkplaats ligt de drempel om hierover te praten lager.  

 

 

 

 

Aantal contacten & cliënten rond werk prostitutie. 

In 2017 zijn er 219 contacten geweest met 75 cliënten. Het aantal ligt net iets lager dan 
de vorige jaren. Steeds meer nemen de ervaringsdeskundigen dit thema immers op tijdens 
de outreach. Zij kennen en begrijpen de context en het werk nog beter dan de sociale 
hulpverleners. Voor de sekswerkers ligt de drempel lager om met de ervaringsdeskundigen 
te praten over dit thema.  

 

6. Heroriëntering  
 

Een groot aantal sekswerkers denkt er regelmatig over om van beroep te veranderen. 
Sekswerkers zoeken een ander beroep om verschillende redenen: zwangerschap, lage 
financiële inkomsten, een nieuwe partner, psychologische problemen, enzovoort. Vaak 
blijft het enkel bij benoemen en nemen cliënten geen concrete stappen. Wij geven tijdens 
de gesprekken aan dat onze sociale hulpverlening een trajectbegeleiding aanbiedt waarbij 
we de cliënt verder op weg helpen.  
 
Heroriëntering is een moeilijk en complex proces. Vooraleer een cliënt kan starten met 
solliciteren moet er eerst aan de randvoorwaarden worden gewerkt (Nederlands leren, 
verblijfstitel, diploma, bijkomende opleiding, e.a.). Pas wanneer deze randvoorwaarden 
vervuld zijn en de cliënt nog steeds gemotiveerd is, kan het eigenlijke solliciteren 
beginnen. In deze fase blijft de hulpverlener een belangrijke rol spelen bij de 

 2015 2016 2017 

Contacten 328 275 219 

Cliënten 95 78 75 
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voorbereiding van het solliciteren: een CV opstellen, een motivatiebrief schrijven, 
beoordelen van vacatures, een sollicitatiegesprek voorbereiden, enzovoort.  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
In 2017 is het aantal contacten rond heroriëntering gedaald naar 238 contacten. Dit thema 
werd wel met hetzelfde aantal cliënten besproken. We zien vooral een daling in het aantal 
contacten rond ‘Ander’. In 2017 was er een afname van cliënten die door zwangerschap    
of het aangaan van een nieuwe relatie een vraag rond heroriëntering stelden. De grootste 
motivatie tot het bespreken van het thema heroriëntatie was de wens naar een stabiel en 
groter inkomen. De vraag naar het zoeken van ander werk is gelijk gebleven. Dit bevestigt 
dat er veel cliënten twijfelen om van beroep te veranderen, maar uiteindelijk de stap niet 
zetten. 
 
 
7. Huisvesting 
 
Het levensdomein ‘huisvesting’ is een breed levensdomein met een grote verscheidenheid 
aan hulpvragen. Sommige cliënten ervaren problemen bij het zoeken naar een nieuwe 
woonst, andere hebben een woning in slechte staat, maar ook problemen met 
energieleveranciers en vragen rond de huurwaarborg komen aan bod. 
 

 
 
 
 

 
 
In totaal hadden we 263 
contacten met 61 
cliënten. Enkele 
subthema’s stegen. 
 
We zien een verdubbeling 
van het aantal gesprekken 
over woonkwaliteit: van 
61 naar 121. Heel wat 
cliënten verblijven in een 
studio of appartement in 
erbarmelijke 
omstandigheden of komen 
bij huisjesmelkers 

terecht. Vaak hebben ze geen andere keuze dan daar te blijven wonen.  
 
85 contacten gingen over het zoeken naar een geschikte woning. Sekswerkers vertrekken 
vanuit een zwakke onderhandelingspositie. Ze hebben vaak geen werkcontract, geen 

  2015 2016 2017 

Contacten  206 271 238 

Cliënten  67 65 64 

Thema’s Werk 188 205 202 

Ander 29 120 67 

Aantal contacten & cliënten in 2017 rond heroriëntering.  

  2015 2016 2017 

Contacten  324 262 263 

Cliënten  62 61 61 

Thema’s Woonkwaliteit 88 61 121 

Woonnood 97 71 85 

Problemen 
nutsvoorzieningen 

54 44 45 

Afbetalingen 
nutsvoorzieningen 

50 46 41 

Thuisloosheid  31 

Dringende opvang 21 44 18 

Huurachterstand 42 15 16 

Aantal contacten & cliënten in 2017 rond huisvesting.  
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verblijfsdocumenten en spreken niet voldoende Nederlands. Ondersteuning door 
hulpverleners is noodzakelijk om een kans te maken op de huurmarkt in Antwerpen.  
 
Daarnaast informeren de hulpverleners onze cliënten over het systeem van domiciliering, 
aansluiting met gas of elektriciteit en de huurwaarborg. Sekswerkers ervaren hier 
moeilijkheden mee. Schulden lopen op, elektriciteit en gas worden afgesloten en veel 
cliënten krijgen hun huurwaarborg niet meer terugbetaald. We proberen cliënten 
preventief te informeren om deze problematiek te vermijden. De meeste cliënten komen 
naar ons wanneer het al te laat is. 
 
In 2017 registreerden we thuisloosheid voor het eerst apart. We hadden 31 gesprekken 
hierover. Het zijn cliënten die geen vaste verblijfplaats hebben, maar verblijven bij 
verschillende mensen uit hun netwerk: kennissen, vrienden, malafide personen. Een 
opvangcentrum is voor de meeste, geen alternatief omdat ze ofwel niet de juiste 
verblijfsstatus bezitten, of omdat zij niet de vrijheid hebben om te kiezen. De 
hulpverleners zien dit vooral bij Nigeriaanse meisjes. Wanneer deze vrouwen zwanger zijn 
of kinderen hebben wordt de situatie problematisch, Ze hebben geen stabiliteit in hun 
leven, maar proberen hier te overleven.  
 
Wanneer cliënten geen onderdak meer hebben, leiden de hulpverleners ze toe naar 
opvang, zoals de winteropvang in Antwerpen. Voor mensen met kinderen gaan we op zoek 
nar een netwerk van hulpverlening (Kind en Gezin, OCMW Het Plein, SAMIK, …). Helaas is 
er voor illegale kwetsbare cliënten in de zomer geen opvang.  
 
 
8. Verblijfsdocumenten  
 

Sekswerkers komen van overal (zie tabel herkomst). Sommige sekswerkers willen in 
Antwerpen een duurzaam verblijf opbouwen en moeten voldoen aan een aantal formele 
voorwaarden. We zien verschillende categorieën: EU burgers, derdelanders tot cliënten die 
letterlijk geen enkel document bezitten. De hulpverleners geven het nodige advies en 
correcte informatie over de verblijfsprocedures in België, afhankelijk van de 
verblijfsstatus van de cliënt. De hulpverleners bieden praktische ondersteuning gedurende 
de procedure en informeren de cliënt over de wettelijke bepalingen die in hun situatie van 
toepassing zijn. Veel cliënten komen niet in aanmerking voor een Belgisch 
verblijfsstatuut.  

 

  2015 2016 2017 

Contacten  212 166 140 

Cliënten  53 42 48 

Thema’s Europese Cliënten 204 178 177 

Niet-Europese 
Cliënten 

63 74 77 

Met Belgische 
verblijfskaart 

  24 

Belgische cliënten 9 12 11 

Aantal contacten & cliënten in 2017 rond verblijfsdocumenten. 
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In 2017 hadden we 140 contacten met 48 cliënten. De grootste vraag komt van Europese 
cliënten. Toch zien we ook een stijgende lijn bij de contacten met derdelanders. Zij 
hebben vaak geen kans op verblijfsdocumenten. Met hen proberen we hun 
toekomstperspectieven te overlopen. Veel van hen kiezen uiteindelijk voor een leven in 
illegaliteit in België. Het zijn erg kwetsbare cliënten die vaak van de radar verdwijnen.  
 
Een nieuwe categorie die we registreren sinds 2017 zijn de personen met een Belgische 
verblijfskaart. De 24 gesprekken gingen over het verloop van de procedure, de verdere 
stappen en de verblijfsdocumenten die de cliënten mogelijks kunnen verkrijgen in de 
toekomst. 
 
 
9. Administratie 
 

De hulpverleners verlenen veel praktische, administratieve ondersteuning. Dit kan gaan 
van eenvoudige taken (schrijven van brieven) tot meer complexere ondersteuningen 
(toelichten betekenis van officiële documenten). Veel cliënten zijn de Nederlandse taal 
onvoldoende machtig en hebben zelfs bij doordeweekse administratie steun nodig: mails 
sturen, communicatie met instellingen, orde scheppen in facturen, enzovoort. Hiermee 
proberen we aanmaningen, afsluitingen van nutsvoorzieningen te voorkomen.  
 
  2015 2016 2017 

Contacten  209 147 147 

Cliënten  53 42 49 

Thema’s Andere 133 115 108 

Tolken 15 6 25 

Belastingen 18 19 18 

Verzekeringen 11 5 16 

Aantal contacten & cliënten in 2017 rond administratie. 

In 2017 zijn er 147 contacten geweest met 49 cliënten. De hulpverleners hebben meer tijd 
gestoken in vertalingen en toelichten, maar ook rond het thema verzekeringen is er meer 
informatie gegeven.  
 
 
10. Opleiding 
 

Elk jaar verkennen sekswerkers de mogelijkheden voor het volgen van bijkomende 
opleidingen. Een opleiding kan in functie staan tot het bekomen van een duurzaam verblijf 
(Nederlandse les en inburgering), het bekomen van een zelfstandig statuut 
(bedrijfsbeheer) of het behalen van een diploma om de zoektocht naar werk te 
vergemakkelijken (tweedekansonderwijs). 
 
  2015 2016 2017 

Contacten  223 145 205 

Cliënten  76 55 58 
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Thema’s Nederlandse les 117 73 107 

VDAB/traject 51 39 55 

OCMW/traject 4 3 34 

Opleiding 
kinderen 

40 31 29 

Bedrijfsbeheer 4 11 4 

Aantal contacten & cliënten in 2017 rond opleiding. 

In 2017 waren er 205 contacten met 58 cliënten rond dit thema.  
 
Een opvallende stijging zien we bij het subthema ‘Nederlandse les’. In november 2017 
organiseerde Ghapro een korte basiscursus Nederlands. Om dit initiatief bekend te maken 
werd de cursus ter sprake gebracht en gaf dit aanleiding tot een verder gesprek rond de 
voordelen van de Nederlandse taal. Veel cliënten beseffen dat kennis van de Nederlandse 
taal een voordeel is om in onze maatschappij in te burgeren (meer over dit initiatief in 
hoofdstuk VII).  
 
Ten tweede zien we een stijging bij het subthema ‘OCMW-traject’. In 2017 zijn er enkele 
intensieve heroriënteringstrajecten geweest via het OCMW. Sommige cliënten krijgen de 
kans een opleiding te volgen om zo uiteindelijk de slag te gaan via een Artikel 60. Deze 
begeleidingen vragen veel tijd en voorbereidend werk.  
 
 
11. Juridische hulpvragen 
 
Sekswerkers vragen ook praktische ondersteuning rond juridische procedures. Dit kan gaan 
om een echtscheiding, strafrechtelijke zaken, vreemdelingenrecht,... De hulpverleners van 
Ghapro bieden zelf geen juridische ondersteuning, maar fungeren als contactpersoon 
tussen de cliënt en de juridische instelling. De hulpverleners leiden cliënten toe tot o.a. 
juridische bijstand, advocaten of vreemdelingenpermanentie. We bieden waardevolle 
praktische ondersteuning aan, zoals afspraken maken, brieven vertalen, contact opnemen 
met advocaten, ... Wanneer de cliënt voldoet aan de voorwaarden, ondersteunt de 
hulpverlener de cliënt om een pro deo advocaat aan te vragen.  
 
  2015 2016 2017 

Contacten  113 124 150 

Cliënten  34 44 38 

Thema’s Advocaat (pro deo) 23 22 43 

Echtscheiding 4 14 40 

Vreemdelingenrecht 19 42 34 

Strafrecht 38 22 32 

Schuldbemiddeling 16 12 14 

Kinderrechten 5 13 12 

Andere 23 14 13 

Aantal contacten & cliënten in 2017 rond juridische hulpvragen. 
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In 2017 zijn er 150 contacten geweest met in totaal 38 cliënten. Het aantal contacten is 
gestegen, terwijl het aantal cliënten is gedaald. Dit wijst erop dat er enkele intensieve 
begeleidingen zijn geweest binnen dit levensdomein.  

We zien bijvoorbeeld een verdubbeling van contacten rond pro deo advocaten. Enkele 
intensieve doorverwijzingen naar pro deo advocaten vroegen veel tijd van de 
hulpverleners. Vaak gaan we mee naar de eerste afspraak en zorgen we er voor dat de 
cliënt de juiste documenten opvraagt en bij de advocaat binnen brengt.  

Een tweede stijging zien we bij ‘echtscheidingen’. Het is een thema dat steeds meer 
voorkomt bij de cliënten. De sekswerkers staan steviger in hun schoenen en voelen zich 
sterk en zelfstandig genoeg om deze grote stap te zetten. Ook dit is een complexe 
procedure waar veel bij komt kijken.  

 

12. Sociaal statuut 
 
In 2017 hadden 7 sekswerkers een hulpvraag over de mogelijkheden van een zelfstandig 
statuut. Het aanvragen van een statuut tot zelfstandige is omslachtig en houdt risico’s in. 
De verplichte cursus bedrijfsbeheer, de kwartaalbijdragen, een boekhouder vinden, … Vele 
sekswerkers zetten uiteindelijk toch niet de stap. Ook Ghapro aarzelt om sekswerkers te 
adviseren zich als zelfstandige in hoofdberoep in te schrijven, aangezien de financiële druk 
(kwartaalbijdragen) zwaar is. Dit verklaart het lagere aantal contacten rond dit thema.  
 
 2015 2016 2017 

Contacten 65 28 11 

Cliënten 18 16 7 

Aantal contacten & cliënten in 2017 rond sociaal statuut. 

 

13. Geweld 
 

  2015 2016 2017 

Contacten  74 67 109 

Cliënten  34 30 44 

Thema’s Intra Familiaal 
Geweld 

24 24 54 

 Werk prostitutie 35 29 30 

 Andere 13 16 21 

 Stalking 8 14 14 

Aantal contacten & cliënten in 2017 rond geweld. 

Meer dan de vorige jaren spraken cliënten met ons over geweld. Ten eerste is er het 
geweld 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 



Ghapro 2017  23 

en/of psychologisch geweld. Ook voor stalking, cyberpesten of dreigementen rond het 
bekendmaken van het sekswerk via facebook kwamen cliënten naar Ghapro.  
 
De hulpverleners spelen hier een informatieve, adviserende tot doorverwijzende rol. 
Afhankelijk van de situatie en de medewerking wordt er al dan niet een klacht neergelegd 
bij de politie. Slachtoffers ervaren dit als een grote drempel. Veel cliënten zullen 
uiteindelijk geen verdere stappen ondernemen. Soms lost de situatie zich (tijdelijk) op, 
soms blijft de sekswerker vastzitten in deze gewelddadige relatie. 
 
In 2017 kwam dit aan bod bij 44 sekswerkers, in 109 contacten, een stijging. Zeker het 
subthema ‘Intrafamiliaal Geweld’ is aanzienlijk gestegen. Veel cliënten praten al een 
langere tijd over hun gewelddadige partner, maar ze hadden nog niet de moed om hun 
partner te verlaten. Door vertrouwen op te bouwen met hen, een luisterend oor aan te 
bieden en  hen te laten ventileren over hun relatie, hebben sommige van hen besloten om 
stappen te ondernemen. Sommige cliënten slagen hier in, anderen keren uiteindelijk weer 
terug naar hun partner. Het is een erg complexe en moeilijke problematiek. Door een 
goede samenwerking met partners, zoals het CAW, kunnen we een verdere ondersteuning  
aanbieden. 
  
 
14. 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 precaire situaties gaat een van onze hulpverleners mee. 
 
Cliënten die de zwangerschapsonderbreking niet kunnen betalen, verwijzen we door naar 
het sociaal centrum OCMW het Plein voor 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.  
 
 
  2015 2016 2017 

Contacten  29 36 52 

Cliënten  10 15 20 

Thema’s Abortus 8 16 22 

Algemene 
problematieken 

18 17 21 

kinderwens 3 4 18 

Aantal contacten & cliënten in 2017 rond zwangerschap. 

In 2017 steeg het contacten verder naar 52. De sociaal hulpverleners spraken in totaal met 
20 cliënten over het thema zwangerschap. Deze cijfers betreffen enkel de contacten met 
het sociale team, maar ook het medische team volgt zwangere vrouwen verder op. Deze 
worden niet weergeven in de cijfers van het sociale team.  
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Ten eerste zien we steeds meer vrouwen die voor een abortus kiezen. Om deze keuze te 
maken hebben de cliënten nood aan bezinning en ventilatie. De hulpverleners beiden dan 
ook een luisterend oor.  
 
Ten tweede zien we dat er meer sekswerkers praten over hun kinderwens. Dit gebeurt 
vaak wanneer een vrouw ontdekt dat ze zwanger is. Zij hebben nood aan bezinning en 
wegen hun verschillende argumenten af. Bij de Nigeriaanse gemeenschap komt dit 
onderwerp ook vaker voor. Deze sekswerkers hechten veel belang aan moederschap.  
 
 
15. Mensenhandel en pooierschap 
 

Mensenhandel of gedwongen prostitutie is een complex thema. Sekswerkers die gedwongen 
werken verzwijgen dit uit angst, ze worden streng gecontroleerd. Sommige sekswerkers 
zijn het slachtoffer van fysiek geweld, anderen leiden onder psychologisch/emotioneel 
geweld. Anderen hebben geen inzicht in hun persoonlijke situatie. Hierdoor is het een 
enorme drempel om er een gesprek over aan te gaan. Hulpverleners volgen nauw de 
evoluties binnen mensenhandel op en kunnen de juiste informatie geven indien een 
sekswerker uit de huidige situatie wil stappen. Ze kunnen doorverwijzen naar 
gespecialiseerde opvang- & vluchthuizen, Payoke vzw of de politiediensten.  
 
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, zonder ons op te dringen, om zo vertrouwen op te bouwen.  
Slachtoffers van mensenhandel blijven meestal 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. 
 
 
 2015 2016 2017 

Contacten 23 34 55 

Cliënten 17 13 21 

Aantal contacten & cliënten in 2017 rond mensenhandel.  

 

In 2017 zijn er 55 contacten geweest met 21 sekswerkers. Het thema gaat in stijgende lijn. 
Het thema leeft ook onder de sekswerkers zelf. Ze houden elkaar in het oog en maken zich 
zorgen om hun collega’s die mogelijks betrokken zijn in een situatie van pooierschap of 
mensenhandel. Toch concluderen we nog steeds dat de contacten zelden leiden tot een 
doorverwijzing naar Payoke.  
 
Nigeriaanse vrouwen zijn vaak het slachtoffer van mensenhandel en worden via dit 
netwerk in de prostitutie gedwongen.  Sommige meisjes vertellen over hun traumatische 
ervaring en over de financiële dwang waaraan ze steeds moeten voldoen.  
Uit angst voor hun eigen veiligheid of voor de bedreigingen naar hun familie in het 
thuisland, durven ze geen stappen te ondernemen om uit deze situatie te geraken.  
 
 
16. Middelengebruik 
 
Een ander moeilijk bespreekbaar thema is het roesmiddelengebruik. Sommige sekswerkers 
gebruiken softdrugs of harddrugs. Dit kan gaan van alcoholische dranken tot poppers, 
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canabis, enzovoort. 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 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 dit thema bespreekbaar te stellen.. Indien 
de cliënt aangeeft klaar te zijn voor professionele hulp, wordt adequaat doorverwezen 
naar de drugshulpverlening.  
 
 
   2015 2016 2017 

Contacten   30 20 30 

Cliënten   17 10 18 

Thema’s Met stopwens  4 3 12 

 Andere  11 7 11 

 Zonder stopwens  16 9 5 

Aantal contacten & cliënten in 2017 rond middelengebruik. 

 
In 2017 is het aantal contacten (30) en het aantal cliënten (18) gestegen. Helaas moeten 
we ook concluderen dat weinig sekswerkers de stap hebben gezet om gespecialiseerde 
hulpverlening in te schakelen om hun middelengebruik te stoppen.  
 
 

17. Seksualiteit 
 

Een klein aantal cliënten had nood om over hun seksuele geaardheid of genderidentiteit te 
spreken. Bij vragen of nood aan informatie wordt er doorverwezen naar Cavaria of het 
Infopunt Transgenders. Transsekswerkers zijn wel een doelgroep waar de sociale 
hulpverleners extra aandacht aan besteden. Vaak spraken we over hun genderidentiteit in 
combinatie met het uitoefenen van sekswerk. Deze thema’s worden geregistreerd onder 
het thema ‘werk prostitutie’ 
 
 
  2015 2016 2017 

Contacten  21 13 6 

Cliënten  7 8 4 

Thema’s Seksuele 
Geaardheid 

11 7 5 

 Gender 13 13 4 

Aantal contacten & cliënten in 2017 rond seksualiteit. 

 
In 2017 zien we een daling van contacten en van cliënten. Dit thema komt meer aan bod 
tijdens de outreach van de ervaringsdeskundigen. De sociale hulpverleners nemen dit 
thema op wanneer er zich een specifieke hulpvraag rond dit thema stelt (bijvoorbeeld de 
wens rond naamsverandering).  



Ghapro 2017  26 

 

V. Doorverwijzing  
 
De sociale hulpverlener van Ghapro verwijst door naar de gespecialiseerde hulpverlening 
wanneer de hulpvraag van de cliënt duidelijk in beeld is gebracht.   
 

Contacten   136 
Cliënten   57 
Subthema’s Heroriëntatie VDAB/werkwinkel/servicepunt 11 

Hulpverlening Voedselbank 10 
Opleiding Opleiding Nederlands 8 
Administratie OCMW 7 
Juridisch Advocaat 7 
Administratie OCMW sociaal centrum Plein 8 
Gezinsondersteuning Huizen van het kind 5 
Juridisch Pro deo 5 
Administratie Overheid/gemeentelijke dienstverlening 5 
Juridisch Juridisch advies vreemdelingenrecht 4 
Verblijf Andere 5 
Financieel OCMW leefloon 4 
Gezinsondersteuning Scholen 3 
Huisvesting Sociaal verhuurkantoor 4 
Mensenhandel Payoke vzw 3 
Heroriëntering OCMW 3 
GGZ Psycholoog 3 
Hulpverlening Tweedehands 2 
Hulpverlening CAW 2 
Geweld CAW IFG 2 
Geweld Politie 2 
Heroriëntering Andere 2 
Hulpverlening Ontspanning 2 
Heroriëntering Interim 2 
Opleiding Kinderen 2 
Verblijf Ambassade 1 
Politie  Federaal 1 
Opleiding VDAB 1 
Opleiding Bedrijvenloket 1 
Opleiding Andere 1 
Opleiding Tweedekans onderwijs 1 
Middelen/verslavingszorg Vagga 1 
Juridisch Notaris 1 
Juridisch Gerechtsdeurwaarder 1 
Juridisch Bureau juridische bijstand 1 
Hulpverlening Gemeenschap herkomstland 1 
Hulpverlening  Andere 1 
Huisvesting Huurdersbond 1 
Huisvesting Andere 1 
Heroriëntering Ondernemingsloket 1 
Gezinsondersteuning Moeders voor moeders 1 
Gezinsondersteuning K&G 1 
Gezinsondersteuning Inloophuis Pothoek 1 
Geweld Cel prostitutie 1 
Geweld Slachtofferhulp CAW 1 
Financieel Facturatiedienst nutsvoorziening 1 
Financieel Deurwaarder/juristenkantoor 1 
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Administratie Overheid/politie 1 
Heroriëntering Werkgever 1 
Huisvesting Dispatching  1 

 
 

VI. Toeleiding 

 
Indien een cliënt nood heeft aan extra ondersteuning tijdens een doorverwijzing gaat een 
medewerker van Ghapro mee. De hulpverlener kan op vraag van de cliënt aanwezig zijn bij 
het gesprek, in een bemiddelende rol of om ervoor te zorgen dat de cliënt de informatie 
volledig begrijpt.   
 
Veel van onze cliënten zijn niet vertrouwd met het openbaar vervoer en kunnen zich in de 
stad slecht oriënteren.  Bovendien weten zij vaak niet wat de organisatie waarnaar we ze 
verwijzen voor hun kan betekenen. De hulpverleners van Ghapro stimuleren de 
zelfredzaamheid, maar in bepaalde situaties zijn één of meerdere toeleidingen 
noodzakelijk.  
 

Contacten   81 
Cliënten   39 
Subhema’s Administratie OCMW sociaal centrum Plein  7 

Administratie OCMW 5 
Hulpverlening Voedselbank 5 
Opleiding Nederlands 4 
Verblijf Vreemdelingenloket 4 
GGZ Psycholoog 4 
Juridisch Pro deo 4 
Financieel Leefloon OCMW 3 
Heroriëntering OCMW 3 
Administratie Overheid/gemeentelijke dienstverlening 3 
Financieel Financiële instelling 2 
GGZ Andere 2 
Heroriëntering VDAB/werkwinkel/servicepunt 2 
Huisvesting Andere 2 
Hulpverlening Gemeenschap herkomstland 2 
Juridisch Advocaat 2 
Mensenhandel Payoke vzw 2 
Politie Lokaal 2 
Financieel Facturatiedienst nutsvoorzieningen 1 
Financieel Studietoelage 1 
Geweld Cel prostitutie 1 
Gezinsondersteuning Huizen van het kind 1 
Gezinsondersteuning Inloophuis Pothoek 1 
Gezinsondersteuning Scholen 1 
Heroriëntering Werkgever 1 
Huisvesting Crisisopvang 1 
Huisvesting Huiseigenaar 1 
Hulpverlening Andere 1 
Hulpverlening  CAW 1 
Juridisch Juridisch advies vreemdelingenrecht 1 
Juridisch Andere 1 
Juridisch Bureau juridische bijstand 1 
Juridisch Notaris 1 
Mensenhandel Cel prostitutie 1 
Middelen/verslavingszorg Free clinic 1 
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Politie Cel prostitutie 1 
Verblijf Advocaat procedure asiel 1 
Verblijf Andere 1 
Verblijf Steunpunt asiel/migratie 1 

Administratie Overheid 1 
Heroriëntering RVA 1 
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VII. Projecten 
 
 

1.  Poole Therapeuten 
 

In 2017 gaven we extra aandacht aan het thema ‘mentale gezondheid’. In 2016 stelden 
Boysproject & Ghapro vast dat de doorverwijzingen naar de gespecialiseerde 
psychologische hulpverlening moeilijk verliepen. Vanuit dit vertrekpunt werd een 
werkgroep opgericht. Het doel was om de doorverwijzingen naar de geestelijke 
gezondheidszorg te optimaliseren.  

Er zijn verschillende oorzaken waarom dit momenteel moeilijk verloopt. Ten eerste zijn er 
algemene oorzaken, niet specifiek voor onze doelgroep. Taal is bijvoorbeeld een 
struikelblok, wanneer de cliënt geen of amper Nederlands of Engels spreekt. Ook de 
wachtlijsten die kunnen oplopen tot meer dan een half jaar, en de kostprijs van een 
consultatie zijn drempels voor de cliënten om de nodige therapie op te starten. Ook het 
taboe rond psychologische hulpverlening speelt een rol. Dit komt meer voor bij 
buitenlandse cliënten dan bij Belgische cliënten. Het taboe in hun thuisland is vaak groter 
dan in België. Het is moeilijk om dit taboe weg te werken. 

Ten tweede zijn er enkele moeilijkheden die specifiek gerelateerd zijn aan onze 
doelgroep. Hiermee bedoelen we o.a. de context van sekswerk. Veel therapeuten kennen 
de context niet en kunnen op een ongemakkelijke of beoordelende manier reageren 
wanneer de cliënt dit thema aanhaalt. Sommige sekswerkers willen zekerheid dat ze hun 
beroep kunnen bespreken, zonder zich hier slecht bij te voelen.  

Ghapro en Boysproject gingen binnen het eigen netwerk op zoek naar therapeuten en 
seksuologen die gevoelig waren voor deze specifieke noden en nodigden hen uit voor een 
informatief gesprek.   

Alle aanwezige therapeuten en de seksuoloog gaven hun toestemming om cliënten naar 
hen door te verwijzen. Hierbij wezen we uitdrukkelijk op het belang van de wederzijdse 
feedback. De psychologen en therapeuten zijn dus welkom om feedback te geven of 
vragen te stellen rond de opvolging van de cliënten of rond de context van de doelgroep – 
steeds in afstemming met de cliënt. Indien nodig kan een workshop rond een specifiek 
thema worden georganiseerd.  

Dit project is niet rond. Er staan nog veel uitdagingen voor de deur in 2018: 

- Hoe kunnen we het taboe bij de sekswerkers verlagen?  

- Wat met de sekswerkers die financieel in een zwakkere positie staan?  

- Is er nood aan een inloopmoment op de organisaties waarbij sekswerkers kosteloos 
een keer kunnen spreken met een therapeut? Kan dit drempelverlagend zijn? 

 

 

2. De Living 
 
In 2017 kon de stad Antwerpen ingaan op de vraag van de organisatie naar extra 
werkruimte. De bovenste verdieping van het gebouw werd ter beschikking gesteld. Dit 
leidde tot het oprichten van ‘de Living’ met als doel om binnen een huiselijke sfeer diverse 
sekswerkers bij elkaar te brengen. Daarnaast kwam er plaats vrij om een extra 



Ghapro 2017  30 

spreekruimte en consultatieruimte in te vullen. Aangezien de benedenverdieping maar 
weinig privacy biedt is de Living een perfecte aanvulling om op een rustige en aangename 
plaats tijd te geven aan de hulpvraag van de cliënt. 
 
Onderstaande tabel geeft de groepsactiviteiten die plaatsvonden in de Living: 
 
Activiteit Aantal deelnemers 
Openingsfeestje februari 20 
Reanimatie 7 
Nigeriaanse kookavond 15 
Roemeense avond 2 
Gesprek Nigeriaanse regisseur  4 

 
Naast deze groepsactiviteiten boden we in de periode november – december, een korte 
basiscursus Nederlands aan. Door het engagement van een vrijwillige lesgeefster konden 
cliënten kennismaken met de Nederlandse taal. Deze cursus vond plaats op maandagavond 
van 19 u tot 20 u, zodat sekswerkers van zowel de dag als de nachtploeg de mogelijkheid 
kregen om deel te nemen. Er schreven 11 sekswerkers in.  Ondanks de nadruk naar het 
opnemen van engagement verlieten enkele deelnemers de opleiding vroegtijdig. Redenen 
als slecht weer, vergeten, te moe, te moeilijk of een klant waren de reden om niet 
aanwezig te zijn. Al bij al kunnen we stellen dat gespreid over 6 lessen, gemiddeld 5,3 
deelnemers de les bijwoonden. 
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Medische hulpverlening  

 
 

 

 

 

 

I. Aanbod aan medische consultaties  

 
 
a. Consultaties op Ghapro zelf: 3x/week (ma/woe/vrij) 

Ook in 2017 hielden we bijkomend tweewekelijkse consultaties met een Roemeense 
tolk. Hiermee richten we op nieuwe Roemeense sekswerkers, die noch Engels noch 
Nederlands praten. 

Eind 2017 startten we met een avondconsultatie op woensdagavond, voorlopig 
tweewekelijks. De wekelijkse avondconsultatie krijgt pas in 2018 structureel vorm. 

b. Consultaties buitenshuis: 
• Dagtoeren gingen door op dinsdag of donderdag (privé’s, massagesalons, ...) in de 

stad Antwerpen, Provincie Antwerpen en Vlaams Brabant.  
• De avondtoeren naar Bars combineren we met een dagtoer. (2x/maand) 
• Avondtoeren in het schipperskwartier: 

o 1 keer per maand werd er overdag getoerd in het schipperskwartier 
o Om de 14 dagen werd er op woensdagavond getoerd in het 

schipperskwartier 
o Voor de avondtoer van het schipperskwartier gaan dokter en 

gezondheidswerker naar het Keteltje. Daar worden de meisjes van 
Subsahara afkomst uitgenodigd om naar de consultatie te komen datzelfde 
moment. In 2017 was het Keteltje enkele maanden gesloten, dan kon deze 
outreach niet doorgaan. 

• Consultaties bij Boysproject: om de 2 weken (afwisselend middag/avond, tijdens 
drop-in).   

 
c. Telefonische permanentie: 4x per week voorzien we 1u telefonische permanentie voor 
medische vragen/resultaten.  
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II. Totaal bereikte sekswerkers in 2017: algemene kenmerken 

 

 

1. Medische consultaties Ghapro totaal 

Jaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Totaal aantal individuele 
contacten1 3770 3958 4190 4405 4133 4004 

Totaal aantal 
consultatiemomenten1, 2 

(gemiddeld aantal 
contacten/consult) 

278 
(13,6) 

261 
(15,2) 

278 
(15,1) 

297 
(14,8) 

285 
(14.5) 

290 
(13.8) 

Aantal momenten op 
Ghapro (gemiddeld aantal 
contacten/consult)1,2 

142 
(14,2) 

142 
(15,3) 

143 
(15,2) 

145 
(15,4) 

140 
(15.5) 

141 
(14.9) 

Aantal momenten 
buitenshuis 2(gemiddeld 
aantal contacten/consult) 

136 
(12,9) 

119 
(15,1) 

135 
(15,0) 

152 
(14,3) 

145 
(13.5) 

149 
(12.7) 

Telefonische contacten 411 549 526 577 590 588 

1 Telefonische contacten zijn inbegrepen in telling 
2 Een consultatiemoment = een heel of half dagdeel dat wordt voorzien om sekswerkers te ontmoeten. Details 
zijn terug te vinden in I. Medisch Aanbod 

 
In 2017 is het aantal contacten voor het tweede jaar op rij gedaald. Verder in dit rapport 
geven we ook aan dat we ook minder sekswerkers bereikten dan het jaar voordien, vooral 
minder nieuwe. In dit rapport zoeken we hiervoor een verklaring. 
 
Het aantal consultatiemomenten en toers is opnieuw gestegen, we doen steeds het 
maximum om onze weekplanning zo efficiënt mogelijk op stellen. Dat het aantal contacten 
per toer of per consultatie daalt, heeft meerdere uiteenlopende oorzaken, zoals de 
sluiting van huizen of de lagere bezetting ervan en de grote doorstroom van sekswerkers in 
het Schipperskwartier. 
 
Het aantal telefoons bleef stabiel, de telefonische permanenties laten heel wat mensen 
toe om hun resultaat op te halen, zonder daarvoor in de wachtzaal te moeten zitten. 
 
Zonder de telefoons zien we gemiddeld 10,8 cliënten op een consultatie van 2 uur, wat 
betekent dat de consultaties goed gevuld zijn.  
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Fig 1: Hoe vinden sekswerkers ons?  
Aantallen enkel voor de 442 nieuwe sekswerkers die Ghapro bereikte in 2017 

 

Nieuwe sekswerkers komen vooral tot bij ons doordat wij hen opzoeken op de werkplek 
(via outreach = 70%), op de tweede plaats omdat lotgenoten hen doorverwijzen. Voor het 
tweede jaar op rij geven amper sekswerkers aan dat ze ons vinden via onze website 
(slechts 4). Een nieuwe website en een nieuw online-communicatie-concept staan dan ook 
op onze agenda voor 2018. 

 

2. Indeling volgens leeftijd, geslacht en nieuw of follow-up.  

Het aantal bereikte sekswerkers nam in 2017 af, voor het tweede jaar na elkaar. Het 
bereik daalde van 1363 naar 1275 in 2017. Deze afname heeft geen direct aanwijsbare 
oorzaak, en roept bijgevolg vragen op. We gaan in dit rapport op zoek naar een verklaring. 

 

Jaar 2016 2017 

 

Aantal 
sekswerkers 

 

1363 

Totaal Man Vrouw Trans1 

12752 70 1129 76 

Gemid Lft3 33 33 35 33 40 
      

Mediaan Lft4 31 31 34 30 42 

 

                                                           
1 Transgenders zijn 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 76 transgenders zijn er 13 transvrouwen, zij gaan nu door het leven als 
vrouw. 
2 Voor 5 nieuwe sekswerkers, 1 man en 4 vrouwen, werden de identiteitsgegevens onvoldoende aangevuld. 1 
persoon wilde ze niet delen, 4 personen waren te gehaast. Deze 5 personen zijn in de verdere-analyses in het 
rapport nergens meegeteld. 
3 Gemiddelde leeftijd: som van alle leeftijden gedeeld door het aantal leeftijden. 
4 Mediaan: midden van een verdeling (hier leeftijdenreeks). 
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De jongste sekswerker is 18 jaar. De oudste is een transvrouw, ze is 64 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 40 jaar. 

Figuur 2 toont de indeling per leeftijdscategorie voor sekswerkers in 2017 ten opzichte van 
de vorige jaren. Zoals ieder jaar is de grootste groep nieuwe sekswerkers 25-29 jaar oud.  

De groep -20-jarigen blijft nog steeds onder het niveau van 2014. We zagen in 2017 slechts 
7 18-jarigen. Toch kan de verklaring hiervoor twee kanten uitgaan. Ofwel neemt het aantal 
heel jonge sekswerkers af, wat positief is. Ofwel raken de jongste sekswerkers niet tot bij 
ons, omdat ze niet durven, of omdat een pooier het niet toestaat. In dat laatste geval zou 
dit eerder verontrustend zijn. De vergelijking met de cijfers van de stad Antwerpen voor 
het Schipperskwartier zal hierbij verduidelijking geven. 

De groep oudere sekswerkers (ouder dan 45 jaar) blijft verder toenemen. Steeds meer 
sekswerkers hebben geen alternatief, geen of onvoldoende spaargeld, geen pensioen. 

 

Fig 2: Leeftijdsverdeling van sekswerkers in 2017 vergeleken met de jaren ervoor. 

 

Figuur 3 toont de herkomst van de oudste groep, de 92 sekswerkers van 50 jaar en ouder, 
in detail. Een derde van hen is Belg. Daarnaast is een grote groep oudere sekswerkers 
afkomstig van Thailand, gevolgd door Spanje en Nederland. Dit zijn ook de groepen 
waarbij veel sekswerkers een duurzaam verblijf hebben in België. Maar daarnaast is de 
diversiteit van de groep 50-plussers erg groot. 
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Fig 3: herkomst van de 92 sekswerkers van 50 jaar en ouder (2017) 
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3. Indeling volgens sector 

 

Jaar 2013 2014 2015 2016 2017 

Raam 519 (39 %) 498 (36 %) 495 (35%) 484 (36%) 439 (35%) 

Privé/thuis 269 (20 %) 297 (22 %) 314 (22%) 306 (22%) 305 (24%) 

Massagesalons 197 (15 %) 199 (14 %) 215 (15%) 216 (16%) 195 (15%) 

Openbare plaatsen 158 (12 %) 165 (12 %) 131 (9%) 146 (10%) 143 (11%) 

Bar/Bar+Raam/Club* 139 (10 %) 146 (11 %) 161 (11%) 141(11%) 111 (9%) 

Escort 63 (5 %) 74 (5 %) 94 (7%) 70 (5%) 77 (6) 

TOTAAL 1345 (100%) 1379 (100%) 1410 (100%) 1363 (100%) 1270 (100%) 

 
* bij Bar/Bar+Raam/Club tellen we in 2016 ook 4 en in 2017 1 sekswerker(s) die in een parenclub of 
paaldansclub werken  

Bovenstaande tabel toont de evolutie van de verschillende sectoren over 5 jaar, voor de 
gehele werking van Ghapro. Fig. 4 geeft die cijfers in een figuur. De figuur geeft enkel de 
absolute cijfers.  

Vooral de absolute daling van het aantal sekswerkers in de ramen springt in het oog. Deze 
daling baart ons het meest zorgen. Verder gaan we op zoek naar de nationaliteiten waar 
de daling zich het sterkst voordoet. Voor de stad Antwerpen geven we in het volgende deel 
meer details voor deze verschuivingen.  

De daling in de bars en clubs is verwacht. In Antwerpen zelf is de sluiting al enkele jaren 
aan de gang. Zo telden de Leien vroegere meerdere succesvolle bars, terwijl deze nu, op 
één na, allemaal gesloten zijn. 2017 ging de sector ook in de provincie Antwerpen sterk 
achteruit (116 sekswerkers in bars in de provincie in 2016, slechts 85 een jaar later). De 
branche gaat er in heel Vlaanderen op achteruit.  
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Erotische massagesalons doen het beter dan clubs, zeker Vlaams-Brabant telt veel 
massagesalons, waar telkens meerdere sekswerkers werken. Ook in de provincie 
Antwerpen houden de massagesalons goed stand, dit in tegenstelling tot de massagesalons 
in de stad Antwerpen. Binnen de stad zagen we in massagesalons 16 sekswerkers minder 
dan vorig jaar (67 in 2016 en 51 in 2017. 

Daarnaast houden de privé’s goed stand. In de provincie openden in 2017 6 nieuwe privé’s. 
Het aantal escorts dat we bereiken neemt toe, wat goed nieuws is omdat we ervan uitgaan 
dat deze sector in realiteit ook stijgt in belang. 

 
Fig 4: Aantal bereikte sekswerkers volgens sector: evolutie van 2012 tot 2017  
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4. Evolutie in het aantal nieuwe en gekende sekswerkers 

 
Onderstaande tabel laat zien dat het aandeel gekende sekswerkers verder toeneemt. 
Tegelijk is zowel bij de nieuwe als bij de gekende sekswerkers ons bereik gedaald. Maar 
toch was het in 2017 erg moeilijk om nog nieuwe sekswerkers te vinden: slechts 442 
nieuwe in 2017, het jaar ervoor waren dat er nog 80 meer. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Nieuw 583 – 43% 570 – 41% 547 – 39% 522 – 38% 442* – 35% 

Follow-up 762 – 57% 809 – 59% 863 – 61% 841 – 62% 828 – 65% 

Totaal 1345 1379 1410 1363 1270* 

*+ 5 nieuwe sekswerkers waarvoor we geen dossier konden aanmaken (zie boven) 

 
Omdat we geen cijfers hebben van het totaal aantal sekswerkers in ons werkingsgebied, 
blijft het moeilijk om deze daling precies te begrijpen. Het kan zijn dat het totaal aantal 
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sekswerkers in stad en provincie al enkele jaren daalt, al kunnen we dit op geen enkele 
manier aantonen en zien we evenmin indicaties in die richting. Wat we wel herhaaldelijk 
horen, is de individualisering van de sector. Uitbaters klagen over de concurrentie van de 
individuele escorts en de sekswerkers die thuis ontvangen. Online sekswerkers zoeken, 
contacteren en afspraken maken is steeds gangbaarder. 

Onderstaande figuur geeft de nationaliteit van de nieuwe sekswerkers, voor de voorbije 2 
jaar. Vooral bij de Belgen zien we een sterke terugval aan nieuwe contacten. Stapten er 
minder Belgen in de prostitutie? Of werken ze hoe langer hoe meer individueel, thuis of als 
escort, zodat wij ze minder goed bereiken? Ook voor de Nederlandse sekswerkers kunnen 
we gelijkaardige vragen stellen. 
 
De daling in de nieuwe Bulgaarse sekswerkers komt verder in het rapport terug, bij de 
raamprostitutie. Voor de Nigeriaanse sekswerkers is de daling beperkt. 
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Fig 5: Aantal nieuwe sekswerkers in 2017 en 2017, volgens nationaliteit.  

 
 

5. Indeling volgens nationaliteit 

Figuur 5 toont de evolutie van de herkomstgebieden de laatste 7 jaar. De daling in 2017 
betekent vooral een sterke trendbreuk voor sekswerkers uit Oost- en West-Europa. 

Voor de sekswerkers uit Latijns-Amerika en deze uit Azië blijven we op het niveau van 
vorig jaar. Die daling van twee jaar geleden verklaarden we vanuit ons nieuw databestand: 
doordat we van alle cliënten opnieuw de nationaliteit bevraagden, kwam er verschillende 
nationaliteitswijzigingen naar boven: Latijns-Amerikanen hadden de Spaanse nationaliteit, 
Thai de Belgische. Al is de daling van de Belgische sekswerkers het laatste jaar is daarmee 
echter niet verklaard. 

Deze vaststelling is niet eenvoudig te verklaren. Naast mogelijke veranderingen op het 
terrein kan er ook een effect zijn van het nieuwe medische databestand. De nationaliteit 
van mensen bevragen we immers niet opnieuw bij ieder contact. Bij de start van het 
nieuwe databestand hebben we dat bij veel mensen wel gedaan. Mogelijks hadden een 
aantal sekswerkers van Latijns-Amerika of Azië ondertussen de Belgische nationaliteit 
aangenomen. 
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Fig 6: Aantal bereikte sekswerkers volgens nationaliteit: evolutie van 2011 tot 2017  
 
* EU West: Duitsland, Engeland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, 
Zweden 
* EU Oost: Bulgarije, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slowakije, Tsjechië 

 
 
In 2017 bereikte Ghapro afgetekend meer Roemeense sekswerkers dan Belgische, vooral doordat 
deze laatste groep met 20 mensen afnam. Ook zagen we opvallend minder Nederlandse en 
Bulgaarse sekswerkers. 

Top 5 Nationaliteiten Ghapro 2017 ten opzichte van 2016 

 Totaal Ghapro 2017 
 

 Totaal Ghapro 2016 

1 Roemenië (296) 
 

1 België (301)  

2 België (281) 
 

2 Roemenië (300) 

3 Nigeria (145)  
3 Nigeria (147) 

4 Bulgarije (83)  
4 Bulgarije (109) 

5 Nederland (70) 
 

5 Nederland (83) 

 

Alhoewel de Nigeriaanse sekswerkers een gesloten en wantrouwige groep vormen, blijven 
ze het vertrouwen houden in onze dokters. En ondanks opeenvolgende sluitingen van de 
meest gekende café’ in Antwerpen, blijven de meisjes in Antwerpen werken. Binnen de 
groep geven zelfs steeds meer vrouwen aan dat ze in de stad Antwerpen werken: 83% van 
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de Nigeriaanse vrouwen in 2017 zei dat ze in Antwerpen werkten, het jaar ervoor was dat 
maar 76%. 

Figuur 6 laat zien in welke sectoren de meest voorkomende nationaliteiten uit 
bovenstaande lijst werken. Dit beeld beantwoordt aan de verwachtingen en wijzigt weinig 
van jaar tot jaar. Zo komen we nog altijd weinig Roemeense sekswerkers tegen buiten de 
ramen. In 2016 werkten 35 Roemeense sekswerkers in de provincie, in 2017 slechts 31. 

De afname van de Bulgaarse sekswerkers situeert zich wel vooral binnen de stad 
Antwerpen, dus vooral in de ramen: in 2016 zagen we 90 Bulgaarse sekswerkers in 
Antwerpen, in 2017 nog slechts 66.. 

 

Fig 7: Sectoren waar de meest voorkomende nationaliteiten actief zijn:  
aantallen voor Ghapro totaal 2017. 
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Belgische sekswerkers treffen we vooral aan in de privé- en thuisontvangst, in de 
massagesalons en als escort, waar het discreter werken is dan in de raamprostitutie. 
Sekswerkers met de Nederlandse nationaliteit hebben het minst uitgesproken profiel: ze 
werken in alle sectoren, behalve op publieke plaatsen.  
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6. Verdeling naar werklocatie 

 

Fig 8: Bereikte sekswerkers per werklocatie, evolutie van 2012 tot 2017 
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In 2017 is het bereik van Ghapro in de stad en de provincie Antwerpen gedaald. Antwerpen 
blijft al enkele jaren op hetzelfde niveau. Vooral de provincie Vlaams-Brabant blijft 
stabiel.  
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III. Aantal sekswerkers werkzaam in Stad Antwerpen  
(+ geen vaste werkplek): algemene kenmerken 

 
 
 

1. Aantal bereikte sekswerkers 
 

 
TOTAAL Man Vrouw Trans 

2017 798 62 667 69 

2016 853 51 740 62 

2015 900 60 783 57 
 

Het aantal bereikte sekswerkers in de stad Antwerpen, samengeteld met diegene zonder 
vaste werkplaats (in de praktijk meestal tijdelijk in Antwerpen), bedraagt nu 798 en is 
opnieuw sterk gedaald tegenover vorig jaar. Over twee jaar tijd bereiken we zelfs 100 
sekswerkers minder. De daling is niet evenredig gespreid over de geslachten: we bereikten 
opnieuw meer transgenders dan het jaar ervoor en het aantal mannen herstelt zich. De 
daling zit duidelijk bij de vrouwen. 

 

2. Indeling volgens sector 

 2017 2016 2015 

Raam 54% (429)    56% (474) 53% (478) 

Openbare plaatsen 18% (140)  17% (143)    14% (129) 

Privé-Thuisontvangst 12% (94)    10% (87)    12% (109) 

Escort 8% (65) 8% (68)    9% (79) 

Massagesalons 7% (52)    8% (67)    9% (78) 

Bar/club 2% (18) 2% (14)    3% (27) 

Totaal 100% (798) 100% (853) 100% (900) 

 

Deze tabel geeft het bereik in 2017 vergeleken met de 2 jaren voordien en geeft meteen 
een beter inzicht. De dalingen zitten geconcentreerd bij de ramen en de massagesalons. 
Wat betreft de massagesalons zien we een verband met de stedelijke administratieve 
aanpak van de erotische massagesalons, waardoor de sector afgebouwd werd. Voor de 
ramen echter, moeten we naar andere verklaringen zoeken. 

Figuur 9 gaat terug tot 2012 en geeft een zicht op de evoluties op iets langere termijn. 
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Fig 9: Bereik van Ghapro in de verschillende sectoren in Antwerpen: de evolutie van 2012 tot 2017. 
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− Ten eerste nam het bereik in de ramen een onverwachte duik in 2017. Het is van voor 
2012 geleden dat nog zo weinig sekswerkers uit de raamprostitutie naar onze dokters 
kamen. Dit ondanks onze inzet van ervaringsdeskundigen, die in 2017 een sterk 
netwerk uitbouwden in het Schipperskwartier, vooral bij de Roemeense vrouwen, maar 
ook bij de transgenders. Zij werpen wel een nieuw licht op de cijfers, waar we verder 
op in gaan.  

 
− Ten tweede is de sector van de erotische massagesalons bijna gehalveerd op 6 jaar 

tijd, of toch in ieder geval ons bereik. Het is nu afwachten naar 2018 of de nieuwe 
administratieve regeling van de stad Antwerpen wat rust kan brengen in deze sector. 
Wat we niet merken, is een toename van het aantal massagesalons in de rest van de 
provincie Antwerpen 

 

− Ten derde behouden we over deze periode een vrij stabiel bereik van de sekswerkers 
die op openbare plaatsen werken. De tijdelijke sluiting van café’s zoals het Keteltje of 
BBForce, hebben weinig impact op het aantal Nigeriaanse vrouwen dat naar Ghapro 
komt. Daarnaast omvat deze groep ook heel wat mannen en transgenders, die we via 
Boysproject bereiken. 

 
− Ten vierde geldt dit ook voor de privéhuizen, al gaat het hier om een kleine sector in 

de stad Antwerpen. Op dit moment zien we evenveel sekswerkers uit Antwerpse 
privéhuizen als in 2013. De recente terugval in deze sector is dus veel minder sterk dan 
deze bij de massagesalons.  
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3. Indeling naar nationaliteit  
 
De volgende tabel toont de evolutie over 5 jaar. Door schommelingen in de absolute 
aantallen zijn de tendensen over de jaren niet altijd eenvoudig te interpreteren. Wanneer 
we onze aandacht richten naar het voorbije jaar valt het volgende op: 

− Een verdere terugval van het aantal Belgische sekswerkers 
− Een onverwachte daling van het aantal West-Europese sekswerkers, met 30 personen 

minder ten opzichte van vorig jaar 
− Een verderzetting van de duidelijke daling van het aantal sekswerkers uit Oost-Europa 

− Een lichte daling over de hele lijn in (bijna) alle herkomstregio’s  
 

Jaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

België 16% (142) 14% (125) 15% (133) 14% (129) 13% (114) 14% (111) 

EU Totaal 54% (479) 56% (500) 55% (498) 54% (490) 57% (484) 57% (451) 

EU West* 11% (98) 12% (102) 13% (121) 12% (108) 14% (117) 13% (104) 

EU Oost** 43% (381) 45% (398) 42% (377) 42% (382) 43% (367) 43% (347) 

Europa Niet EU  3% (23) 2% (20) 2% (16) 2% (16) 1% (7) 1% (9) 

N-Afrika en Mid-
Oosten 

1% (7) 2% (16) 2% (15) 2% (15) 2% (14) 1% (7) 

Sub-Sahara 15% (135) 15% (129) 15% (133) 13% (118) 15% (129) 16% (124) 

Azië 3% (27) 3% (22) 3% (28) 3% (30) 3% (23) 2% (19) 

Latijns-Amerika 8% (69) 8% (74) 9% (79) 11% (99) 9% (77) 9% (73) 

Overige/onbek. 0% (2) 0% (2) 0% (4) 0% (3% 1% (5) 1% (4) 

Totaal 
100%  
(884) 

100%  
(888) 

100%  
(906) 

100% 
(900) 

100% 
(853) 

100% 
(798) 

* EU West: Duitsland, Engeland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, 
Zweden 
** EU Oost: Bulgarije, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slowakije, Tsjechië 

 

Figuur 9 toont de nationaliteiten die we het best bereiken in Antwerpen, en vergelijkt ook 
daar 2017 met het voorgaande jaar. Dit geeft meer details over de nationaliteiten waar 
het in bovenstaande tendensen vooral om gaat.  

Zo is de afname van sekswerkers uit Oost-Europa volledig te wijten aan de Bulgaarse 
sekswerkers. Het aantal Roemeense sekswerkers blijft stabiel. Een belangrijke vraag is hier 
of dit een trend in de sector is: werken er inderdaad in Antwerpen minder Bulgaarse 
sekswerkers, of is het eigen aan onze werking?  

De afname van sekswerkers uit West-Europa houdt geen afname in van mensen uit Spanje. 
Deze groep, waaronder veel Latina’s met de Spaanse nationaliteit, blijft stabiel. Wél zien 
we dat we opmerkelijk minder sekswerkers uit Nederland zagen.  

Het aantal Nigeriaanse sekswerkers nam toe. Binnen de groep sekswerkers uit de Sub-
Sahara, vond er in 2017 dus een concentratie plaats: meer Nigeriaanse sekswerkers, 
minder andere nationaliteiten.  

 

 



Ghapro 2017  44 

Fig 10: Nationaliteiten waarvan we in 2017 15 sekswerkers of meer bereikten in Antwerpen: een 
vergelijking tussen de aantallen in2017, 2016 en in 2015. 
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4. Detail per sector  
 
 
4.1 Bars/Clubs 
 
De voorbije jaren investeerden we extra in onze avondtours langs de Antwerpse bars, maar 
de sector doet het niet goed. De stad Antwerpen telt steeds minder bars. De tijd dat de 
Leien een concentratie van bars en gentlemen-clubs waren, is helemaal voorbij. In 2016 
sloten 3 erotische bars in Antwerpen, in 2017 nog een. Op dit moment komt Ghapro in 
slechts 1 Antwerpse bar.  
 
In 2017 telden we 18 sekswerkers in bars en clubs: 1 man en 17 vrouwen. Dit is toch een 
lichte stijging tegenover vorig jaar (van 14 in 2016). 
 
We tellen 5 Nederlandse vrouwen, maar ook 5 Nigeriaanse, die, achteraf bezien, 
waarschijnlijk in de BBForce of Keteltje werken. De stijging geeft daarmee een vertekend 
beeld. 
 
4.2 Escort 
 
Deze sekswerkers hebben geen vaste werkplek en werken in binnen- en/of buitenland. Een 
deel van hen combineert deze werkvorm met andere werkvormen zoals een privéhuis. 
Gezien zij geen vaste werklocatie hebben, is het moeilijk hen te bereiken. Niet iedereen 
van deze groep komt bovendien graag naar een consultatie te midden van het 
Schipperskwartier, omdat zij vrezen herkend te worden als sekswerker. 
 
De mannelijke/transgender escorts die op het internet actief zijn, worden vooral bereikt 
via Boysproject.  
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Fig 11: Sekswerkers uit de escortsector 2017, indeling volgens geslacht en nieuw/follow-up.  

 

In 2017 zag het medisch team van Ghapro 65 escorts. De escorts vormen de minst 
vrouwelijke sector binnen de sectoren waar we werken. In 2017 zagen we 32 vrouwelijke 
escorts, 25 mannen en 8 transgenders. We zagen dit jaar iets meer mannen en iets minder 
vrouwelijke escorts dan vorig jaar. 

Bij de escorts is de follow-up groot, het gaat om een relatief stabiele groep, die eens ze de 
weg naar ons gevonden hebben, blijven komen. 68% van de escorts die we zagen in 2017 
kenden we al eerder (44 van de 65 personen).  

De tabel hieronder toont de meest voorkomende nationaliteiten bij de escorts. Het 
merendeel van hen (34 escorts) is Belg, zeker de vrouwen zijn Belg, maar ook 11 mannen 
en 4 trangenders. We tellen ook nog 9 Roemeense escorts, mannen en vrouwen. Verder 
heeft de groep een heel diverse herkomst.  

 

 
 
 
4.3 Raamprostitutie 
 
Binnen Antwerpen gaat het hier enkel om het Schipperskwartier. In 2017 kwamen er 429 
sekswerkers uit de Antwerpse raamprostitutie naar onze doktersconsultatie. Voor het 
tweede jaar op rij is dit aantal gedaald.  

Herkomst 
Aantal sekswerkers in de escortsector 

TOTAAL V M T 

België 34 19 11 4 

Roemenië 9 6 3 / 

Venezuela 3 / 1 2 

Brazilië 2 / 1 1 

Frankrijk 2 1 1 / 

Nigeria 2 1 1 / 

Nederland 2 2 / / 

Overige 10 nationaliteiten 
+1 natio onbekend 

11 3 7 1 

Totaal 65 32 25 8 
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66% van de vrouwen uit de ramen zaten al eerder in ons databestand (follow-up), net zoals 
vorig jaar. Een steeds grotere groep vrouwen die in de ramen werkt kent ons, en blijft 
terugkeren of van ons aanbod gebruik maken.  
 
Tegelijk wordt steeds moeilijker wordt om nieuwe sekswerkers in de ramen te bereiken. In 
2017 vonden slechts 136 nieuwe sekswerkers uit de Antwerpse raamprostitutie de weg naar 
ons, in 2016 waren dat er nog 154, in 2015 nog 177. 
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Fig 12: Sekswerkers in de raamprostitutie 2017, indeling volgens geslacht en nieuw/follow-up.  

 
De reden hiervoor ligt ons inziens bij de grote mobiliteit van de Roemeense en Bulgaarse 
vrouwen. Velen blijven te kort in Antwerpen om ons te vinden of om op de consultatie te 
geraken. Vaak horen we dat ze zich in Roemenië laten testen en daarom niet naar ons 
komen. Helaas is de tijd te kort om hen te overtuigen van de meerwaarde van een 
gespecialiseerde consultatie seksuele gezondheid. De jonge meisjes zijn vaker argwanend, 
ze houden de boot af. Via de ervaringsdeskundigen vernemen we ook andere zaken, zoals 
dat hun vriendje of pooier hen vertelt dat Ghapro niet te vertrouwen is, omdat we alles 
doorvertellen aan de politie. Maar ook horen we dat Roemeense jonge vrouwen weinig 
vertrouwen hebben in de professionaliteit van onze dienstverlening, en afknappen op onze 
informele stijl. 

Met deze informatie gaat Ghapro gerichter op pad. We doen actief moeite om de perceptie 
te keren, om hun vertrouwen te winnen. Met onze consultaties met Roemeense tolk 
richten we ons nadrukkelijk op die doelgroep, meisjes die nog amper Engels praten. Dit is 
echter een extra moeilijke groep. Telkens opnieuw moeten we onze tolkenconsultatie 
bekend maken bij diegenen die nog maar pas in Antwerpen zijn. Sinds oktober 2015 zien 
we om de twee weken 3 tot 6 Roemeense vrouwen op deze consultatie.  

Ook blijft het moeilijk voor ons om de nachtshift te bereiken, al gaan onze dokters 
frequent op woensdagvond rond. De vaste consultaties vinden overdag plaats en trekken 
relatief weinig vrouwen uit de nachtshift aan.  

Bij de transgenders en travestie ligt het aandeel gekende sekswerkers hoger (90% was al 
gekend). Dit is al jaren zo, het geeft aan dat het vertrouwen van die groep in de werking 
groot is. We weten dat het verloop in de ramen bij transgenders en travestieten kleiner is 
dan voor de vrouwen, zodat een vertrouwensband meer tijd heeft om te groeien. 

 Gemiddelde 
leeftijd 

Mediaan 
leeftijd 

Vrouwen 29 27 

Transgender/travestie 44 45 
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De gemiddelde leeftijd van de vrouwen ligt duidelijk lager dan bij de transgenders: bij de 
vrouwen is dit 29 jaar, terwijl de gemiddelde leeftijd bij de transgenders 44 jaar is.  

De jongste transgender in de ramen is 21 jaar, de oudste 64. Bij de vrouwen was de 
jongste in 2017 18, de oudste was 63 jaar. 
 
In 2017 bereikten we 21 min-20-jarigen uit de Antwerpse ramen, terwijl dit in 2013 en 
2014 telkens meer dan 30 waren. We vinden dit voorzichtig positief, gezien prostitutie op 
die leeftijd mentaal en lichamelijk een bijzonder zware job is. Tegelijk zijn we ons ervan 
bewust dat net die groep het meest argwanend is en niet zomaar naar ons komt. Een 
vergelijking met de absolute cijfers over hun reële aanwezigheid is nodig. 
 
 

Fig 13: Aantal min-20-jarigen in de Antwerpse 
raamprostitutie dat Ghapro bereikt: evolutie van 2013 
tot 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De verhoudingen tussen de verschillende herkomstgroepen verschillen weinig tegenover 
2016. Wel tellen we opvallend minder sekswerkers in verschillende groepen, vooral uit 
Oost-Europa. Als is dit nog steeds veruit de grootste groep: nu 67%, vorig jaar 68%.  
 

aantal % aantal % aantal %

Europa EU Oost 289 67% 322 68% 322 67%

Europa EU West 71 17% 69 15% 56 12%

Latijns Amerika 46 11% 52 11% 67 14%

België 12 3% 18 4% 15 3%

Subsahara 2 <1% 5 1% 7 1%

Europa Niet EU 4 1% 3 1% 6 1%

Azië 2 <1% 2 <1% 3 1%

overige/onbekend 3 1% 3 1% 2 <1%

Eindtotaal 429 100% 474 100% 478 100%

201520162017

 

 
Figuur 14 laat de meest voorkomende nationaliteiten zien en de verschillen met 2016. 
Vooral het aantal Bulgaarse sekswerkers nam af, met 23 personen op een jaar. We vragen 
ons af hoe deze cijfers zich verhouden tot de reële aanwezigheid van deze groepen in het 
Schipperskwartier. 
 
Het aantal sekswerkers met de Spaanse nationaliteit dat de weg vond naar ons nam toe. 
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Fig 14: Nationaliteiten waarvan we in 2017 9 sekswerkers of meer bereikten in de raamprostitutie 
(Antwerpen). 

 
 
4.4. Privé en thuisontvangst 
 
Privéhuizen/thuisontvangst zijn in mindere mate te vinden in de stad Antwerpen. We 
bereikten in 2017 94 sekswerkers in deze twee sectoren, meer dan vorig jaar.  
 
- Het aantal sekswerkers uit de thuisontvangst was vorig jaar opvallend gestegen (7 in 

2015 en 14 in 2016). Dit jaar bleef dat aantal behouden: 15 mensen werken in de 
thuisontvangst. Dit zijn overigens niet alleen vrouwen, ook 5 transgenders en 3 
mannen.  

- Ons bereik in de Antwerpse privé’s heeft zich licht hersteld: 79 in 2017 tegenover 73 in 
2016. Toch sloten vorig jaar 3 privé’s in Antwerpen de deuren en kwam er geen enkele 
nieuwe bij. Ons bereik in de overblijvende privé’s kon stijgen, omdat we niet enkel op 
dinsdag langsgaan, maar nu afwisselen met andere weekdagen. 

 
Het aantal gekende sekswerkers ligt hier relatief laag: 57% zat al in ons databestand.  
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Fig 15: Sekswerkers uit privéhuizen indeling volgens geslacht en nieuw/follow up.  
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Fig 16: Herkomstregio van sekswerkers uit privéhuizen: evolutie van de aantallen de laatste 5 jaar.  

 
In deze sector herstellen de verschillende herkomstregio’s zich, ook de Belgen. 48% van de 
mensen die in deze sector werken, heeft de Belgische nationaliteit. Enkel bij de overige 
West-Europeanen wordt de groep kleiner.  
 
 
4.5 Massagesalons 
 
In 2017 zag ons medisch team 52 sekswerkers uit de erotische massagesalons. Zoals figuur 
14 toont, is dit opnieuw een sterke daling. 
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Fig 17: Evolutie van het aantal sekswerkers in massagesalons, van 2012 tot 2016 
 
 



Ghapro 2017  50 

32

2

18

0% 20% 40% 60% 80% 100%

transgender

vrouw

follow-up nieuw

 
Fig 18: Sekswerkers uit erotische massagesalons, indeling volgens geslacht en nieuw/follow up.  

 
De twee transgenders die we het voorbije jaar zagen, zijn 2 transvrouwen. Het aandeel 
gekende sekswerkers daalt licht: In 2017 62% gekende, het jaar ervoor nog 66%. 
 
 
De gemiddelde leeftijd is gedaald tegenover vorig jaar: 33 jaar, in plaats van 35 jaar in 
2016.  
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Fig 19: Herkomst van sekswerkers in massagesalons: evolutie van de aantallen voor de voorbije 5 
jaar (Antwerpen). 

 
 
De evolutie over zes jaar volgens herkomst in massagesalons toont een wispelturig beeld. 
Wetend dat het totale bereik al twee jaar sterk afneemt, valt de recente toename van het 
aantal Oost-Europese vrouwen extra op.  
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Het aantal vrouwen uit Azië is erg afgenomen: nog slechts 7 Aziatische vrouwen, waarvan 6 
met de Thaise nationaliteit. Tot Chinese massagesalons hebben wij nooit toegang 
gekregen.  
 
 
4.6 Openbare plaatsen 
 
In 2017 zagen we 140 sekswerkers die op openbare plaatsen werken, een cijfer 
vergelijkbaar met vorig jaar (in 2016: 143).  
 
Ghapro gaat wekelijks outreachen in het Keteltje, overdag en ’s avonds. Ook in BBForce 
gaan we regelmatig binnen. Wanneer het medisch team ’s avonds in het Schipperskwartier 
is, gaan we net daarvoor binnen in het Keteltje om de meisjes de kans te geven meteen 
naar de dokter in Ghapro te komen. In het Keteltje zelf kan ons medisch team immers niet 
werken. Daarnaast vinden veel Nigeriaanse vrouwen de weg naar de vaste 
consultatiemomenten.  
 
Een aantal mannen en transgenders komt zowel naar onze consultaties bij het Boysproject, 
als naar onze vaste consultatiemomenten, een deel komt enkel bij Boysproject, een deel 
enkel bij Ghapro. 
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Fig 20: Sekswerkers werkzaam op openbare plaatsen, ingedeeld volgens geslacht en nieuw-follow 
up (2017) 

 
De groep Nigeriaanse vrouwen kent heel wat minder bekende sekswerkers dan vorig jaar 
(54% follow-up tegenover 66% vorig jaar). Door de tijdelijke sluitingen van Antwerpse 
café’s zien we vaker nieuwe Nigeriaanse meisjes, en verdwijnen meisjes sneller uit beeld. 
Hun totale aantal neemt echter niet af 
 
Bij de mannen zijn er 3 gekende minder dan vorig jaar. Voor de transgenders hebben we 
opnieuw geen nieuwe sekswerkers ontmoet, het is een vast klein groepje dat al jaren tot 
bij ons, of bij Boysproject, komt. 
 
De volgende tabel geeft de verdeling volgens land van herkomst. Het sterke overwicht van 
de Nigeriaanse sekswerkers, allemaal vrouwen, valt op.  
 
Naast de Nigeriaanse sekswerkers, werken er echter veel verschillende nationaliteiten in 
de openbare ruimte: de 35 niet-Nigeriaanse sekswerkers zijn verspreid over 16 
nationaliteiten. De tabel hierboven geeft een overzicht van de herkomst van deze mensen. 
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Tabel: Nationaliteiten van de sekswerkers die in de openbare ruimte werken (2017, Antwerpen).  
 

V M T Totaal

Nigeria 105 105

België 1 6 1 8

Roemenië 5 1 6

Marokko 3 3

Servië 3 3

Ghana 2 2

Irak 2 2

Pakistan 2 2

Overige 2 5 2 9

110 26 4 140  
 
 
Samengevat valt de groep sekswerkers die in de openbare ruimte werken, uiteen in drie 
subgroepen: 

• 105 vrouwelijke Nigeriaanse sekswerkers die vooral vanuit het Keteltje werken of 
vanuit BBForce, samen met vrouwen van bijvoorbeeld Ghanese afkomst, die in een 
gelijkaardige situatie zitten. 

• de mannen en transgenders die we via Boysproject (mannenprostitutie) bereiken. 
Zij werken vanuit parken, cafés, straten. Hun herkomst is divers, met een 
overwicht van Belgen, Roemenen, Marokkanen. 

• Een derde groep mannen, vrouwen en transgenders die op diverse plekken klanten 
zoeken en tot bij ons geraken. Soms hebben ze ooit in de ramen gewerkt, soms 
worden ze via lotgenoten naar ons doorverwezen.  

 
 
4.7 Mobiele equipe en specifieke doelgroepen.  

 
De meeste sekswerkers bereiken we dankzij de bezoeken op de werkplek. De volgende 
figuur toont de evoluties in het bereik van de verschillende werkbezoeken. Voor de meeste 
werkplekken blijven de aantallen ongeveer gelijk.  Uitzondering hierop zijn de dag- en 
nachttoeren in het Schipperskwartier (SK Dag en SK Avond).  Tijdens deze toeren zien we 
nu het tweede jaar op rij minder sekswerkers.   
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Fig 21: Aantal contacten per consultatiemoment buitenshuis.  

 

Keteltje  

In 2017 ging het medisch team verder met de outreach in het Keteltje. We bereikten 13 
nieuwe meisjes, 14 sekswerkers waren al gekend bij Ghapro.  Opnieuw sloot het  Keteltje 
gedurende enkele maanden waardoor het moeilijker werd de Nigeriaanse dames te 
bereiken.  In september ging het Keteltje terug open en kwamen de sekswerkers naar de 
avondconsultatie in de Living. 

 

Consultatie met Roemeense tolk 

De Roemeense tolkenconsultatie vond 22 keer plaats. Er waren 81 contacten (gemiddeld 
3.7/consultatiemoment) met Roemeense sekswerkers. We zagen 20 nieuwe meisjes.  

Het voordeel aan deze momenten is dat sekswerkers in hun eigen taal de juiste informatie 
krijgen. Zeker voor nieuwe sekswerkers is dit belangrijk.  We maken tijd voor extra uitleg 
en vragen van de sekswerker zelf. Op rustige momenten gaat de arts of de 
gezondheidsmedewerker samen met de Roemeense tolk rond in het Schipperskwartier om 
sekswerkers te informeren over de tolkenconsultatie. Dit verlaagt de drempel om (jonge) 
meisjes naar de consultatie toe te leiden.  

 

Consultaties bij Boysproject 

In 2017 werden de consultaties bij Boysproject verder gezet. Om de 2 weken hielden we 
consultatie in hun lokalen. In totaal telden we 24 momenten. De consultaties vonden 
plaats tijdens de Drop-in, afwisselend in de namiddag en ‘s avonds.  
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Regelmatig zien we de mannelijke/transgender sekswerkers, al of niet onder begeleiding 
van de hulpverleners van het Boysproject, ook op de medische consultaties bij Ghapro.  

Gemiddeld zagen we 7.9 sekswerkers/moment. In totaal kwamen er 64 unieke personen, 
17 waren nieuw en 47 kenden we al uit het verleden. (zie verder bij preventieve werking). 
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IV. Medische activiteiten 

 

 

 1. Aantal geteste sekswerkers 

 

 
2013 

(% bereikt) 

2014 

(% bereikt) 

2015 

(% bereikt) 

2016 

( % bereikt) 

2017 

(%bereikt) 

hiv 1130 (84%) 1120 (81%) 1051 (75%) 1043 (76%) 979 (77%) 

gonorroe 1132 (84%) 1200 (87%) 1163 (82%) 1133 (83%) 1039 (82%) 

chlamydia 1130 (84%) 1199 (87%) 1161 (82%) 1131 (83%) 1039 (82%) 

syfilis 1136 (85%) 1134 (82%) 1060 (75%) 1022 (75%) 959 (76 %) 

PAP 1 318 (26%) 310 (25%) 165 (13%) 155 (16 %) 142 (11%) 

hepatitis B2 499 (37%) 485  (35%) 588 (42%) 486 (36%) 408 (32%) 

 
Globaal beschouwd hebben we in 2017 wat betreft het aantal afgenomen testen eenzelfde 
percentage van de sekswerkers kunnen bereiken als het voorgaande jaar.  

Bij gemiddeld drie kwart van de bereikte sekswerkers zijn de belangrijkste SOI-testen 
afgenomen. Niet bij alle consulterende sekswerkers worden stalen afgenomen: bij 
sommige consultaties worden resultaten besproken, of worden andere medische 
problemen ter sprake gebracht, waar niet steeds een labo-onderzoek uit volgt.  

Vooral voor uitstrijkjes doen vrouwen vaak een beroep op de eigen gynaecoloog. De 
screening voor baarmoederhalskanker is immers niet taboe-beladen en hoort voor veel 
vrouwen bij een gynaecologische consultatie. Dit is veel minder het geval voor de 
screening van seksueel overdraagbare infecties. Voor dit laatste heeft de patiënte toch 
vaak het gevoel zich te moeten verantwoorden. 
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2. Resultaten screening chlamydia, gonorroe, syfilis en hiv 

2.1 Synthese 

 

 
Fig 22. Voorkomen van soi (chlamydia, gonorroe, syfilis en hiv) van 2010 tot 2017 
(%= aantal positieve testen/aantal geteste sekswerkers) 

 
Figuur 22 toont dat ook in 2017 de daling van het aantal Chlamydia-infecties zich verder 
doorzet. De dalende trend voor infecties met gonorroe is echter gekeerd: we zien een 
verdubbeling van het aantal besmettingen ten opzichte van het vorige jaar. Het aantal 
gevonden besmettingen met HIV en syfilis blijft stabiel. 
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Fig 23: Voorkomen van chlamydia en gonorroe op alle locaties en na exclusie keel- en anale testen 
(% tov totaal aantal op N. gonorrhoeae geteste sekswerkers) 

 

Fig. 23 toont het voorkomen van gonorroe en chlamydia in totaal en na exclusie van 
keeltesten en anale testen.  

De curve toont dat de reeds eerder vastgestelde neerwaartse trend van de chlamydia-
prevalentie zich verderzet. Genitale infecties (anaal en urinair) maken hier de overgrote 
meerderheid uit van het totaal aantal infecties (72%). 

Het totale aantal infecties met Gonorroe stijgt sterk. Hiermee vervolgen we de trend van 2 
jaar geleden. Het aandeel van de genitale infecties in het geheel daalt lichtjes, van 52% 
naar 42%. 

 

2.2 Gonorroe 

Waar we in 2016 een daling vaststelden van het aantal gonorroe infecties (van 6,4 % in 
2015 naar 3,5% in 2016), zitten we in 2017 met 7,1% terug op het niveau van 2015. T.o.v. 
2016 is er een statistisch significante stijging met 3,6%5. 

                                                           
5 BI: 1,69% - 5,49% 
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Fig 24: Locatie van de gevonden N. gonorroe infecties in 2016 en 2017 

 

Fig. 24 toont dat de grootste relatieve toename te vinden is bij de urinaire infecties. Het 
percentage positieve urine-onderzoeken stijgt sterk (van 0,7% naar 4,7%6), maar er is ook 
een significante stijging bij de anale stalen (van 3,1% naar 7,0%7) en de keelwissers (van 
1,8% naar 3.6%8). Het aantal positieve vaginale testen wijzigt niet significant9. 

De anale infecties werden in 2/3de van de gevallen vastgesteld bij mannen (11/18), 1 op 3 
betrof een vrouw (6/18). Eén SW was male-to-female transgender. Voor wat betreft de 
keelinfecties ligt de verhouding net omgekeerd: bij 4 op 5 van de besmettingen (20/26) 
betrof het een vrouw. 

De gevonden prevalentie van gonorroea infecties ligt bij mannen ongeveer dubbel zo hoog 
als bij vrouwen (5,3% vs. 2,9%)10. 

Een mogelijke verklaring voor de tijdelijke daling van het vastgestelde aantal gonorroe 
infecties in 2016 kan bestaan in de aanpassing van de teststrategie: in 2016 werd voor het 
eerst systematisch om de 6 maanden op gonorroea getest, op basis van de aard van 
seksuele activiteit, eerder dan op basis van klachten of gemeld risico-gedrag. Daardoor 
wordt uiteraard de prevalentie gemeten in een populatie waar het besmettingsrisico 
gemiddeld minder hoog ligt, wat de lagere cijfers voor 2016 mogelijks kan verklaren.  

Gemiddeld zien we over de jaren – met uitzondering van 2016 -een toename van het 
voorkomen van gonorroe, in overeenstemming met internationaal geobserveerde trends. 
Men mag aannemen dat indien in 2017 de teststrategie van vòòr 2016 zou gehanteerd 
geweest zijn, de prevalentie aanzienlijk hoger zou geweest zijn. 

                                                           
6 Stijging met 4,00% (BI: 0,61% - 7,40%) 
7 Stijging met 3,85% (BI: 0,10% - 7,60%) 
8 Stijging met 1,82% (BI: 0,14% - 3,51%) 
9 Stijging met 0,92% (BI: -0,18% - 2,02%) 
10 Verschil in prevalentie: 2,9% (BI: 0,45% - 5,34%) 
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2.3 Chlamydia 
 

Anders dan bij gonorroea, lijkt het er op dat de dalende trend van het aantal chlamydia-
infecties zich ook in 2017 doorzet. De afname ten opzichte van 2016 van 9,0% naar 7,3% is 
echter niet groot genoeg om significant te zijn11.  

Wel ziet men specifiek bij vrouwelijke sekswerkers een significante daling in de 
prevalentie van infectie van 4,9% naar 3,4%12. Bij mannen is de daling verwaarloosbaar 
(van 2,9% naar 2,7%). 

 

 

Fig 25 Locatie van de gevonden C. trachomatis infecties in 2016 en 2017 

Figuur 25 toont de locatie waar infecties met C. trachomatis werden vastgesteld. Met 
uitzondering van de besmettingen vastgesteld op urine (waar het steeds gaat om 
mannelijke sekswerkers), zien we ook bij alle locaties een afname van het aandeel 
positieve testen.  

De prevalentie van chlamydia is nagenoeg gelijk onder de geteste mannelijke en 
vrouwelijke sekswerkers (resp. 2.9% en 3,4%13). In dit opzicht verschilt onze populatie van 
de algemene bevolking, waar bij vrouwen nagenoeg dubbel zo vaak een C. trachomatis 
infectie wordt gevonden als bij mannen14. 

In 2017 vonden we voor het eerst evenveel gonorrhoe- als chlamydia-infecties. 

 

2.5 Syfilis 

Voor de diagnose van nieuwe syfilis besmettingen dient men te beschikken over resultaten 
van labo-onderzoek, gecombineerd met klinische bevindingen en gegevens uit de medische 

                                                           
11 Afname met 1,7,0% (BI: -4,00% - 0,60%) 
12 Afname met 1,4% (BI:-2,70% - -0,19%) 
13 Het verschil tussen beide bedraagt 0,5% (BI: -2,34% - 1,28%) 
14 https://epidemio.wiv-isp.be/ID/reports/Rapport%20Seksueel%20Overdraagbare%20Aandoeningen%202002-
2015_TUSSENTIJDS%20RAPPORT.pdf 
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voorgeschiedenis van de sekswerker. Gezien de grote mobiliteit van deze doelgroep en de 
anonieme werking van Ghapro, zijn deze laatste gegevens niet steeds voorhanden. 

Om die reden kunnen we bij vermoedelijke diagnoses (op basis van de bloedanalyse) vaak 
niet tot een definitieve diagnose komen. 

Zo hadden 5 sekswerkers (0.5%) een positieve syfilistest, maar konden we geen verdere 
diagnose maken omdat geen verdere uitklaring op basis van anamnese mogelijk was. 

Bij 6 sekswerkers (0.5%) vonden we een recente syfilisinfectie. Dit aantal is nagenoeg 
hetzelfde als in 2016. Deze personen zijn ook besmettelijk voor anderen.  

2 sekswerkers (0.2%) werden beschouwd als latente syfilis (= oude onbehandelde syfilis). 
Hier is geen infectierisico voor derden, behandeling kan hier aangewezen zijn om sequelen 
van syfilis te voorkomen.  

Ten opzichte van 2016 is er geen evolutie in de prevalentie van syfilis.  

 

2.6 Hiv 

In 2017 werden 6 bevestigde nieuwe gevallen van HIV-infectie (0,6%) gedetecteerd, wat 
geen significante15 stijging betekent ten opzichte van 2016 (0,4%). De helft van deze 
infecties vonden we bij sekswerkers afkomstig uit Sub-Sahara Afrika. 

HIV blijft een weinig voorkomende seksueel overdraagbare aandoening, ondanks het 
verhoogde risico dat onze doelgroep loopt op besmetting. 

 

2.7 Conclusie 

De laatste jaren zien we een dalende trend in het aantal chlamydia-infecties. Het verdient 
verder onderzoek om te achterhalen waarom dit zo is: de meeste epidemiologische studies 
maken nog steeds gewag van een stijging van het aantal besmettingen. De in 2017 
vastgestelde dalende trend beperkt zich echter tot de vrouwelijke sekswerkers. Mogelijks 
is dit een doelgroep waar volgehouden screening, behandeling en gezondheidspromotie 
een grotere impact hebben gehad op risicogedrag.  

Afgezien van een tijdelijke daling van het aantal gonorroe-diagnoses in 2016, mogelijks 
veroorzaakt door ruimere screening, steeg het aantal infecties met gonorroe geleidelijk 
doorheen de jaren. Deze trend komt overeen met wat epidemiologische rapporten melden. 
Het legt de nadruk op de noodzaak te blijven inzetten op promotie van safe-seks bij met 
name mannelijke sekswerkers, die deze infectie dubbel zo vaak vertonen als hun 
vrouwelijke collega’s. 

Geruststellend is dan weer dat de cijfers voor syfilis en HIV-infecties nagenoeg ongewijzigd 
blijven ten opzichte van het voorbije jaar. 

 

 
 
 
 

                                                           
15 Toename met 0,2% (BI: -0,39% - 0,85%) 
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3. Hepatitis A, B en C 
 
 
3.1. Hepatitis B 
 
Onderstaande tabel toont dat 408 sekswerkers bij het eerste contact werden getest op 
hepatitis B. Iets meer dan de helft (54%) kwam in aanmerking voor vaccinatie.  

Slechts 2 sekswerkers waren drager van hepatitis B. Beiden hadden een laag 
besmettingsrisico. Zij gaan voor verdere opvolging naar een hepatoloog in hun thuisland. 
Elf testen waren niet conclusief (sAs < 10, cAs = positief, sAg = negatief). Deze personen 
komen in aanmerking voor een booster vaccinatie. Als bij nieuwe controle de antistoffen 
positief zijn, hebben zij immuniteit na infectie. Zo niet, moeten zij verder gevaccineerd 
worden.  

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

Geen immuniteit (vaccinatie mogelijk) 220 (54%) 

Immuniteit na infectie (geen dragerschap) 42 (10%) 

Immuniteit na infectie (met dragerschap) 2 (0.9%) 

Immuniteit na vaccinatie 133 (33%) 

Immuniteit niet conclusief 11 (2.7%) 

Totaal gekende resultaten 408 

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

 

Wanneer we kijken naar de afgelopen 4 jaar, zien we dat hepatitis B dragerschap steeds 
minder voorkomt binnen de groep van sekswerkers.  

    

Fig. 26 Evolutie Hepatitis B screening bij nieuwe sekswerkers 

 
Opvallend is ook de daling van sekswerkers die immuun zijn na infectie. Het aantal reeds 
gevaccineerde sekswerkers blijft licht toenemen. Internationaal hebben sekswerkers ook 
vaker toegang tot vaccinatieprogramma’s. Toch blijft het aantal sekswerkers dat geen 
antistoffen heeft bij de eerste screening ongeveer hetzelfde.  
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In 2017 kregen 243 sekswerkers minimaal 1 vaccinatie voor hepatitis B. In totaal gaven we 
521 vaccins gegeven. Dit betekent dat meer dan de helft van de sekswerkers die in 
aanmerking kwam, 2 of 3 vaccinaties heeft gekregen.   

Het verstrekken van informatie over het belang van vaccinatie is cruciaal. Hepatitis B is de 
enige seksueel overdraagbare infectie waarvoor een vaccinatie bestaat. Sekswerkers zijn 
zich daarvan bewust, slechts een verwaarloosbaar aantal onder wenst zich niet te laten 
vaccineren.  In het licht van de toenemende wereldwijde scepsis tegenover inentingen is 
het opmerkelijk dat wij daar in onze cijfers niets van merken.   

Elf sekswerkers kregen bijkomende vaccinaties (wanneer onvoldoende antistoffen na 0-1-4 
schema) en 7 kregen een booster vaccinatie voor diagnostische redenen.  

82 sekswerkers werden na hun vaccinatie gecontroleerd. 71 waren immuun na vaccinatie. 
11 sekswerkers hadden geen immuniteit na vaccinatie, zij kwamen in aanmerking voor 
bijkomende vaccinaties. 

 

3.2. Hepatitis A 

Midden 2017 werd er een uitbraak vastgesteld van Hepatitis A bij MSM, in België zowel als 
de omringende landen.  Anticiperend op dit fenomeen hebben we gedurende 6 maanden 
de immuniteit voor hepatitis A gecontroleerd bij de mannelijke en transgender 
sekswerkers. Bij onvoldoende bescherming boden we een gratis vaccinatie aan (Havrix, op 
0 en 6 maanden) 

In totaal testten we 43 sekswerkers. 11 individuen hadden geen bescherming tegen 
Hepatitis A. De overige 32 hadden voldoende antistoffen tegen het virus in hun bloed. (Ig G 
pos). We stelden geen acute hepatitis A infecties vast. 

In totaal kregen 8 sekswerkers de eerste inenting met Havrix. In de loop van 2018 zullen ze 
de tweede en laatste vaccinatie ontvangen. 3 personen zonder immuniteit zagen we na de 
screening niet meer terug op consultatie.  

 

3.3. Hepatitis C 

In 2017 hanteerden we hetzelfde screeningsprogramma voor hepatitis C als in 2016. Elke 
nieuwe sekswerker wordt eenmalig getest voor hepatitis C. Indien er risico’s zijn (bv. 
intraveneus druggebruik, …) herhalen we dit jaarlijks.  

In totaal hebben we 407 sekswerkers getest. 2 sekswerkers (0.5%) hadden een positieve 
test voor hepatitis C-antistoffen. Doch vaak ging het om een lage waarde, waarbij een 
controle test nodig was om vast te stellen of het om een oude infectie ging of een vals 
positieve test.  

• 1 sekswerker was gekend met hepatitis C in het verleden en werd hiervoor 
opgevolgd in het thuisland. 

• 1 sekswerker had een positieve controletest maar zagen we niet meer terug. Deze 
sekswerker was afkomstig uit West-Afrika en was waarschijnlijk niet op de hoogte 
van haar infectie. 
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4. Screening voor baarmoederhalskanker 
 

In 2017 namen we 146 uitstrijkjes voor baarmoederhalskanker bij 142 sekswerkers. Dit 
aantal is iets lager in vergelijking met het aantal screenings van vorig jaar. Ook in 2017 
hebben we ingezet op actieve opvolging van afwijkende resultaten. 

Momenteel past Ghapro volgende principes toe: 

- Wordt de sekswerker reeds elders getest of heeft zij toegang tot de reguliere 
gezondheidszorg, dan raden we dit aan.  Een groot deel van de vrouwelijke 
sekswerkers laat een uitstrijkje nemen in hun land van herkomst. 

- 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 wordt er verwezen naar de gynaecoloog voor verdere follow-up. 
 

Tabel: Resultaten screening baarmoederhalskanker 

 
Resultaat 
Cytologie 

HPV Neg HPV Pos 
HPV 

onbekend 
TOTAAL (%) 

NILM 91 14 7 112 (76.7) 

ASCUS 1 15 0 16 (11%) 

LSIL 3 14 0    17 (11.6%) 

HSIL 0 0 0 0 (0%) 

ASC-H 0 1 0    1 (0.7%) 

TOTAAL (%)       95 44 7 146 

              % = aantal testen met resultaat X / aantal uitgevoerde testen 

 

Van alle afgenomen uitstrijkjes vertoont 76.7% geen cytologische afwijkingen (NILM), 
waarvan 12.5% positief test voor HPV. Anders gesteld, 81% van de afgenomen uitstrijkjes 
met normale cytologie, test negatief voor HPV.  

Van de uitstrijkjes met afwijkende cytologie16 vinden we vooral atypische (ASCUS) en 
laaggradige (LSIL) letsels terug. Bijna al deze uitstrijkjes testen ook positief voor het HPV-
virus. Bij een eerste afwijkende PAP-smear  krijgt de sekswerker een controle uitstrijkje 
na 6 maanden. Bij herhaling van de afwijkende resultaten wordt  zij verwezen naar de 
gynaecoloog voor verdere oppuntstelling. Hooggradige letsels (HSIL) komen zelden voor. 
Deze sekswerkers worden onmiddellijk verwezen naar de gynaecoloog voor verdere 
oppuntstelling.  

Vier sekswerkers hebben in 2016 een tweede uitstrijkje gehad ter controle (minimaal 6 
maanden na het vorige uitstrijkje).  

Veertien sekswerkers verwezen we naar de gynaecoloog vanwege een afwijkende 
cervixscreening (HSIL/ASC-H of en herhaaldelijk afwijkend uitstrijkje). 

                                                           
16 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.   
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5. Medische doorverwijzing 
 
We verwijzen ook sekswerkers door naar de reguliere gezondheidszorg. Dit kan zijn naar 
aanleiding van een afwijkende test tijdens de medische consultaties (bv hiv, afwijkende 
test baarmoederhalskanker, …), vanwege zwangerschap/abortus, … Het is ook mogelijk dat 
sekswerkers met niet-beroepsgerelateerde klachten langskomen (bv rugpijn, griep, …). Dan 
verwijzen we hen o.a. naar de huisarts.  
 
Indien nodig betrekken we het sociale team van Ghapro ter ondersteuning en/of 
begeleiding b.v. financiële kosten, mutualiteit,…  
 
In 2017 hebben we extra aandacht besteed aan het correct registreren van de 
doorverwijzingen.  Toch stellen we een verdere afname vast van het aantal verwijzingen. 
Enerzijds verklaren we dit vanuit de daling van het totaal aantal sekswerkers het 
afgelopen jaar. Anderzijds is een doorverwijzing in veel gevallen noodzakelijk maar blijkt 
het in de praktijk moeilijk te verwezenlijken omwille van financiële en praktische 
redenen.  Veel sekswerkers zijn niet verzekerd en moeten de zorg uit eigen zak betalen.  
We sturen hen dus enkel door naar andere zorgverstrekkers als het echt medisch 
noodzakelijk is. 
 
 
Tabel: aantal medische verwijzingen in 2017 

 

Huisarts 49 

Gynaecoloog 27 

Abortus 11 

Helpcenter/GGD / ITG 7 

Specialist       14 

Zwangerschap (gynaecoloog/prenataal steunpunt 
Kind en Gezin) 

6 

Hepatoloog 1 

Dokters van de Wereld 15 

Tandarts 3 

Radiologie 2 

Free Clinic 0 

Psycholoog 1 

Collega-organisaties (Pasop. Espace P, …) 1 

TOTAAL 137 
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V. Preventieve opdracht 
 

 

Het was een speciaal jaar voor Ghapro met veel feesten en nieuwe uitdagingen. En daar 
hebben de gezondheidswerkers ook aan bijgedragen. 

Filmfragmenten 

We maakten samen met Mo Belkadi prachtige filmfragmenten waarin sekswerkers aan het 
woord komen over wie ze zijn, hun motieven om aan sekswerk te doen en de 
moeilijkheden die ermee gepaard gaan. Deze beelden toonden we op het symposium van 9 
oktober. Ze werden met veel lof onthaald.  

     

Deze filmfragmenten verspreiden we niet omwille van de privacy van de sekswerkers die in 
beeld komen. Enkel intern gebruiken we ze als educatief materiaal. Zo tonen we ze aan 
studenten die op werkbezoek komen bij Ghapro. De beelden geven een heel menselijk 
beeld van prostitutie en helpen zo het taboe rond sekswerk en het slechte imago van 
sekswerkers te doorbreken. 

 

Bijzondere jeugdzorg 

De samenwerking met het huis Van Celst op Kiel werd uitgewerkt. Van Celst begeleidt 
meisjes tussen de 14 en 20 jaar die naast een problematische gezinssituatie kampen met 
psychologische problemen. Deze meisjes zijn extra vatbaar voor tienerpooiers. Onze 
gezondheidswerkers informeren deze meisjes rond seksualiteit en seksuele gezondheid 
zodat ze weerbaarder worden voor deze problematiek.  

Om de zes weken ging een gezondheidswerker naar van Celst. De ene keer naar de 
jongerengroep, de andere keer naar de oudere groep.  

We startten steeds met een gesprek van een half uur over een thema, nadien konden de 
meisjes naar de tienminutenconsultatie komen om een persoonlijke vraag te stellen. 

Thema’s die aan bod kwamen zijn: partnerkeuze (waar vind je een partner en wat zijn de 
kwaliteiten die je zoekt); persoonlijke hygiëne; de uitwendige geslachtsdelen; 
condoomgebruik; grensoverschrijdend gedrag; sexting en tot slot loverboys. 

Ook onze ervaringsdeskundige legde contact met de meisjes om te praten over haar 
ervaringen. Dit heeft een grote indruk gemaakt op de meisjes. 

Gemiddeld volgden 4 meisjes de les en kwamen er telkens 2 meisjes naar de 
tienminutenconsultatie. Ze stelden vragen over gezondheidsklachten, relatieproblemen en 
we kregen een hulpvraag over loverboys.  
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De samenwerking met Van Celst wordt verdergezet in 2018. Na een evaluatie beslisten we 
om compacter te werken: in het voorjaar enkel met de oudere meisjes, in het najaar met 
de jongere. Dit geeft ons de mogelijkheid om op een korte periode een vertrouwensband 
op te bouwen en de lessen op een logische en gestructureerde manier op elkaar te laten 
volgen. 

 

Prep (= pre-exposure prophylaxis of HIV) 

Sinds medio 2017 kunnen individuen, op basis van hun risicoprofiel, starten met Prep. Door 
dagelijks een tablet in te nemen met HIV-remmers neemt de kans op besmetting met het 
HIV-virus significant af.   

Aangezien onze doelgroep wordt beschouwd als risico-populatie volgde Ghapro deze 
evolutie op de voet.  De diversiteit onder sekswerkers is enorm – zo ook hun risicoprofiel. 
Ons medisch team volgde verschillende les-avonden op het ITG, waardoor we onze 
doelgroep correct kunnen informeren.  We planden infomomenten, zowel bij Ghapro zelf 
als bij Boysproject.  Samen met het Boysproject, Free Clinic en het OCMW van Antwerpen 
bekijken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat diegenen die Prep nodig hebben hier ook 
effectief van kunnen genieten.   

 

Transgender sekswerkers 

In 2016 startte Ghapro het project ‘Transsekswerkers en hormonen’, samen met het 
transgenderinfopunt en het UZ Gent.  

Dit jaar gingen we, samen met Boysproject, van start met de bevraging van 
transsekswerkers over hun hormoongebruik. Hiervoor werd een vragenlijst goedgekeurd 
door het ethisch comité van de universiteit Gent. In het voorjaar namen we 46 enquêtes af 
bij transsekswerkers in Antwerpen. Judith Van Schuylenbergh, van de Universiteit Gent, 
analyseerde vervolgens de resultaten en schreef er een rapport over.  

In 2018 zullen we deze gegevens gebruiken om transsekswerkers te informeren over 
correct en veilig hormoongebruik, als onderdeel van onze preventieve opdracht. De artsen 
va Ghapro maken met de transgenderkliniek van de UGent afspraken over hoe ze het 
thema hormonengebruik kunnen opnemen in hun consultatie. 

De doelstellingen van het project zijn: 

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

- Het Transgender Infopunt zal ook informatie voor sekswerkers op zijn site zetten, en 
zal die informatie in het Spaans vertalen 

- 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. 
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Nigeriaanse vrouwen 

Ook Nigeriaanse vrouwen blijven een belangrijke doelgroep voor de gezondheidswerkers.  

Een belangrijke nieuwe samenwerking hieromtrent is de samenwerking met Asmodee, het 
opvanghuis van Payoke, waar dit jaar zeer veel Nigeriaanse vrouwen verbleven. 

Dit jaar gaven de gezondheidswerkers  aan twee verschillende groepen Nigeriaanse 
vrouwen telkens drie groepslessen van een uur. 

- De eerste les was steeds een kennismakingsles. De vrouwen konden, aan de hand van 
uitgebreid educatief materiaal dat op tafel lag, onderwerpen aanbrengen en vragen 
stellen. Thema’s die het vaakst aan bod kwamen waren: zwangerschap, anticonceptie, 
abortus en baarmoederhalskanker. 

- In een tweede les werd er verder gegaan op de thema’s van de eerste les en kwamen 
onderwerpen aan bod die de eerste les niet besproken werden zoals: soi, pijn bij het 
vrijen, condoomgebruik en vaginale hygiëne.  

- De laatste les legden we de focus meer op werken in de prostitutie en het effect van 
dit werk op je relatie en seksualiteit. Moeilijkheden van de prostitutie werden 
besproken en het thema ‘relaties’ kwam uitvoerig aan bod.  

We merkten dat de vrouwen heel open waren over deze onderwerpen en blij waren dat er 
ruimte was om deze thema’s te bespreken.  

Bij de tweede groep gingen we dieper in op zwangerschap en anticonceptie omdat er 
verschillende dames van de groep ongewenst zwanger waren.  

Deze samenwerking is zeker een succes en zetten we in 2018 verder . 

 

Klanten 

Dit jaar is er op twee manieren aandacht uitgegaan naar de klanten van sekswerkers. 

In oktober was er de jaarlijkse klantenactie. 
Dit jaar werd er verder gebouwd op het 
kleinschalig klantenonderzoekje van vorig 
jaar. Toen werd duidelijk dat vele klanten 
denken dat sekswerkers zich verplicht 
moeten laten testen op soa en dat 
sekswerkers die een soa hebben niet mogen 
werken. 

Aan de hand van enkele stellingen konden 
klanten de juiste informatie hieromtrent 
krijgen. Ook kreeg men informatie over 
veilig vrijen en condoomgebruik en deelden 
we dezelfde folders uit als vorig jaar.  

Op deze folder staat ook waar men zichzelf 
kan laten testen. 
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Klantenonderzoek in samenwerking met UGent (via cofinanciering) 

Ghapro heeft dit jaar een verkennend onderzoek laten uitvoeren door de UGent naar het 
online zoekgedrag naar informatie omtrent sekswerk en seksuele gezondheid door klanten 
van sekswerkers. De focust lag op drie thema’s: 

- Gezondheid  

- Mensenhandel en uitbuiting 

- Juridisch kader van prostitutie 

Het onderzoek bestond uit een literatuurstudie, een inhoudsanalyse van de online 
klantenfora en een online survey op 21 websites. Deze is door 334 klanten ingevuld.  

De resultaten zullen in de loop van 2018 bekend gemaakt worden. In eerste instantie 
bouwen we hierop verder om de nieuwe website van Ghapro en Pasop te voorzien van 
optimale en relevante informatie voor klanten van sekswerkers.  

 

Boysproject 

Bij Boysproject blijven de lesjes maandelijks doorgaan. De samenwerking loopt zeer goed. 
Dit jaar ging ook de mannelijke ervaringsdeskundige mee zodat we de lessen nog beter op 
de leefwereld van de boys konden afstemmen.  

Het voorbije jaar werd er gepraat over groepsseks, zedendelicten, hiv/pep/prep, anale 
klachten, seksspeeltjes, syfilis, hoe concreet een klant ontvangen en orale seks zonder 
condoom. 

 

De nieuwsbrief voor de gerantes 

De nieuwsbrief voor gerantes is een vaste waarde geworden bij ons preventiewerk. 

De eerste editie van 2017 stond in teken van ons 
feestjaar: We nodigden de gerantes uit om ons 15- 
jarig bestaan mee te vieren. We vertelden over de 
opening van onze living, kondigden de klantenactie 
aan en we zetten de overleggroep voor gerantes nog 
eens op de agenda.  

 

In de tweede editie in november maakte we 
reclame voor het klantenonderzoek, de nieuwe 
consultatiemomenten en de terugbetaling van PrEP.  

Het was ook een goede manier om onze nieuwe 
artsen voor te stellen. Zij zullen die immers vaak 
zien op toer.  
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Preventielesjes in privéhuizen 

Tot slot gaven we lesjes gegeven in vijf privéhuizen in de stad Antwerpen. Dat zijn er 
twee meer dan vorig jaar.  

Een gezondheidswerker en ervaringsdeskundige gaan met een tas vol educatief materiaal 
naar de privéhuizen. De vrouwen geven zelf thema’s aan en stellen vragen, in groep of 
individueel.  

 

Vrouwensalon Free Clinic 

Door moeilijk verenigbare agenda’s en door aanpassingen binnen Free Clinic omwille van 
de verhuis naar de Nomaad, gingen in 2017 geen gezondheidslesjes door. Toch zijn er 
afspraken gemaakt om, indien de vrouwenwerking terug op punt staat, deze lesjes te 
hervatten in 2018. 
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Outreach 

 
 

 

 

I. Outreachcontacten in het Schipperskwartier  

 

De outreachwerking van Ghapro is sterk gegroeid vorig jaar. Dankzij de 
ervaringsdeskundigen kreeg deze een geheel nieuw karakter. Naast de vaste 
outreachmomenten in duo, gingen de twee ervaringsdeskundigen regelmatig alleen 
outreachen. Ook ’s avonds waren we meer aanwezig dan ooit tevoren. 

De duo’s gaan op vaste momenten op pad: wekelijks drie keer: twee maal overdag en een 
avondoutreach. Een wekelijkse avondoutreach was haalbaar dankzij de versterking van de 
ervaringsdeskundigen. Tijdens de avondoutreach gaan we ook regelmatig het Keteltje en 
BBForce binnen, om de Nigeriaanse vrouwen aan te spreken. 

De individuele outreach heeft geen vaste momenten. 

Een belangrijke doelstelling van de outreach is onze werking bekend te maken bij nieuwe 
sekswerkers. Zeker tijdens de duo-outreach (meestal een sociaal hulpverlener of 
ervaringsdeskundige samen met een gezondheidswerker) gaan we op zoek naar nieuwe 
gezichten. We maken onze organisatie bekend, luisteren, ondersteunen en verwijzen naar 
onze doktersconsultaties of sociale hulpverlening. 

Daarnaast verhoogt de outreach onze zichtbaarheid en aanspreekbaarheid. Sekswerkers die 
ons al kennen, roepen ons binnen als we passeren. Soms voor een korte praktische vraag, 
soms voor een lang persoonlijk gesprek. Onze presentie in het Schipperskwartier is sterk 
verhoogd dankzij de inzet van onze 2 ervaringsdeskundigen. De ervaringsdeskundigen zijn 
vaak zichtbaar aanwezig, en maken tijd voor gesprekken wanneer de sekswerker er 
behoefte aan heeft.  

De individuele outreach werkt sterk op vertrouwen en opvolging, de duo-outreach op 
voorstelling van de werking van Ghapro en algemene gezondheidspreventie.  

Om de Living meer bekend te maken bij de sekswerkers, houdt onze ervaringsdeskundige 
sinds oktober een ‘coffee on Monday’. Sekswerkers die wachten in de wachtzaal worden 
uitgenodigd om na of voor het doktersbezoek een kopje koffie te komen drinken. Tijdens 
dit bezoek is het de bedoeling om in een ongedwongen sfeer, in de Living verder te praten. 
Maar sekswerkers zijn vaak gehaast of vertonen geen interesse in een verder gesprek. Toch 
slaagde de ervaringsdeskundige erin om met 6 mensen een dieper gesprek aan te gaan na 
de consultatie (6 cliënten op 10 x coffee on Monday). Deze thema’s telden we bij de 
outreachthema’s omdat er geen dossier werd opgemaakt. 
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 2017 2016 

Aantal outreachcontacten 1357 988 

aantal outreachmomenten 174 116 

Aantal geregistreerde thema’s 2895 1624 

 
Deze tabel toont het hoge aantal outreachcontacten: 1357, een bijzonder grote toename 
tegenover 2016. De outreachwerking heeft effectief een totaal nieuw karakter gekregen. 
Dit betekent dat we 1357 informele gesprekken hadden, naast de medische consultaties en 
de sociale begeleidingen.  

Wat onderscheidt deze outreachcontacten van de andere cijfers in het rapport? 
 
- Ten eerste hebben deze contacten een spontaan karakter. Bij nieuwe sekswerkers 

vragen we geen werknaam of geboortedatum. 
- Ten tweede is er nooit een arts bij. Bij de duo’s gaat een gezondheidswerker mee, 

zodat het medisch-preventieve aan bod komt. Tijdens de outreach volgen we dus nooit 
een medisch dossier op. 

- Sociale dossiers volgen we evenmin op tijdens de outreach. Wanneer dit in de praktijk 
toch gebeurt, registreren we dit als een sociaal contact. Er is dus geen dubbele 
registratie. Kleine hulpvragen passen wel binnen de outreach. 

- Een erg kort contact, waarbij de deur wel opengaat, maar waar we enkel een 
voorstellingsfolder van Ghapro kunnen afgeven, registreren we trouwens niet. 

 
Ook het aantal outreachmomenten steeg enorm: 174 tegenover 116 het jaar ervoor. Dit 
toont aan dat we effectief veel meer aanwezig waren in het Schipperskwartier. 

Voor ieder gesprek registreren we de thema’s die aan bod kwamen. In totaal telden we 
vorig jaar 2895 thema’s. Onderstaande tabel geeft de 5 meest besproken thema’s. 
 
 
Tabel. De 5 thema’s die in de outreachcontacten 2017 het meest aan bod kwamen 
 

Relationele zaken 420 

Gezondheid 395 

Promotie activiteiten Ghapro 341 

Werk prostitutie 269 

Schipperskwartier 249 

Financiële zaken 192 

 
Dit bevestigt sterk het ondersteunde karakter van de outreachgesprekken: Heel vaak 
praten we met mensen over hun sociale relaties: partner, kinderen, familie. Het 
dubbelleven weegt zwaar, wij zijn een van de weinigen waarbij men zijn hart even kan 
luchten. Ook de algemene gezondheid komt heel vaak ter sprake, algemene klachten 
waarover men wil ventileren en advies vraagt. Indien nodig verwijzen we door, intern of 
extern. 

Veel energie gaat ook naar het promotie van de werking van Ghapro. Outreachen is een 
uitgelezen moment om acties van Ghapro bekend te maken bij de sekswerkers in de 
ramen. In 2017 betrokken we het appartement op de hoogste verdieping, en konden we 
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starten met De Living. Een volledig nieuw luik aan onze werking kon groeien. We hielden 
een openingsfeestje, een cursus EHBO, een Nigeriaanse avond, organiseerden een reeks 
lessen Nederlands en nog meer. Al deze activiteiten maakten we tijdens de outreach 
bekend. Maar ook de consultaties met Roemeense tolk en de nieuwe avondconsultaties 
kregen aandacht in de outreach. 

Gesprekken over het Schipperskwartier zijn erg laagdrempelig, en vormen een 
gemakkelijke aanzet voor een gesprek 

Het zesde thema in de rij is financiële zaken, geld is een grote zorg voor veel sekswerkers. 
Maar geldzaken zijn tegelijk erg delicaat, en een oprecht gesprek hierover lukt enkel 
wanneer niemand meeluistert, meestal wanneer de outreacher alleen is. 

Voor de volledigheid geven we hieronder het volledige overzicht van alle thema’s die aan 
bod kwamen tijdens de outreachgesprekken. 

 

Figuur 27. Alle 2895 geregistreerde thema’s die in de 1357 outreachcontacten 2017 aan bod 
kwamen. (per contact kunnen meerdere thema’s aan bod komen) 
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Besluit 

 
 

 

 

Het jaarverslag 2017 geeft opnieuw ontzettend veel cijfers, tendensen en verklaringen. 

Meest in het oog springend hierbij is misschien de volgende tegenstrijdigheid: we telden 
een indrukwekkende toename van het aantal outreachcontacten in het Schipperskwartier, 
en tegelijk, voor het tweede jaar op rij, een daling van het aantal medische contacten, 
evengoed in het Schipperskwartier. 

De verklaring voor beide tegengestelde trends is dan ook niet eenvoudig te geven. Terwijl 
Ghapro, dankzij de ervaringsdeskundigen, merkbaar meer aanwezig is in het 
Schipperskwartier, bereiken de consultaties en Schipperskwartier-toers van het medisch 
team steeds minder sekswerkers. Details in de cijfers geven meer opheldering. Zo is de 
daling in het aantal medische consultaties het sterkst is bij de Bulgaarse sekswerkers, de 
Belgen en de Nederlanders in het Schipperskwartier. Drie groepen met een verschillend 
profiel. Terwijl de ervaringsdeskundigen vooral aansluiting vinden bij de Roemeense 
sekswerkers en de Spaanstaligen, twee groepen die wél blijven naar onze artsen. Graag 
willen we onze evoluties leggen naast de cijfers uit de pandkalender, om beter inzicht te 
krijgen in wat er mis loopt. 

Bij de infecties die we vonden, kunnen we helaas het positieve nieuws van vorig jaar niet 
herhalen: het lage aantal gonorroe-infecties van vorig jaar bleek slechts een eenmalige 
daling te zijn. Gonorroe bereikte in 2017 terug het hoge niveau van twee jaar geleden. Bij 
de mannen vinden we veel anale gonorroe-infecties, bij de vrouwen veel in de keel. Deze 
stijging sluit ook aan bij de trend in de algemene bevolking.  

Chlamydia-infecties blijven wél verder dalen. We telden minder vaginale en keelinfecties. 
Met name de vrouwelijke sekswerkers halen lage prevalenties voor Chlamydia, waarbij we 
toch voorzichtig concluderen dat alvast bij vaginale contacten veilige seks nog steeds de 
standaard is. 

De preventiewerking kenmerkte zich in 2017 opnieuw door voortdurend te vernieuwen, uit 
te breiden en in te spelen op trends. De samenwerkingen met de bijzondere jeugdzorg Van 
Celst en met Asmodee brengen preventie heel gericht en op maat bij specifiek 
doelgroepen. Het project rond hormonengebruik bij transgenders vormt een veelzijdige 
samenwerking met de transgenderkliniek en het transgenderinfopunt. De unieke informatie 
uit deze enquêtes, vormt de basis van alweer een nieuw luik in de preventiewerking, dat 
we begin 2018 in gang zetten. Hetzelfde geldt voor het onderzoek naar safe seks bij 
klanten. 

Binnen onze sociale hulpverlening springen er een aantal cijfers uit. 

Eerst en vooral voerden we veel meer gesprekken over mentale gezondheid dan het jaar 
ervoor. Een aantal kaderden in zware begeleidingen, in samenwerking met de psychiatrie. 
Maar daarnaast vormen onze hulpverleners vaak de eerste opvang voor psychische 
problemen, doorverwijzing is vaak geen optie, om meerdere redenen. We zijn dan ook blij 
met de interesse van therapeuten en seksuologen in de doorverwijzingspoole, een project 
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in samenwerking met Boysproject. We hopen dat dit project in 2018 verder uitgroeit tot 
een wederzijdse uitwisseling van ervaring en inzichten omtrent psychische problematieken 
bij sekswerkers. Na de eerste introducties aan de therapeuten en seksuologen, kunnen we 
nu al gerichter mensen doorverwijzen. 

Niet los daarvan staat de toename van het aantal cases rond geweld. Vooral rond 
intrafamiliaal geweld hadden we moeilijke begeleidingen. Enkele sekswerkers zetten na 
jarenlang geweld eindelijk stappen tegen hun partner, met onze ondersteuning. Dergelijke 
situaties leiden zeker niet altijd naar een evidente oplossing. Psychische ondersteuning is 
onontbeerlijk voor de slachtoffers. 

Woonkwaliteit is een andere grote zorg. Al jaren komt dit thema als een knelpunt naar 
boven. Heel wat sekswerkers wonen in erbarmelijke omstandigheden. Hun studio’s of 
appartementen combineren tal van gebreken. Het is duidelijk dat de eigenaar dergelijke 
vervallen wooneenheden alleen verhuurd krijgt aan mensen die aan de rand van de 
samenleving leven: mensen zonder vast verblijf, zonder regulier werk, mensen die hun 
rechten moeilijk kunnen afdwingen. Maar de huurprijs is er niet lager om. Sekswerkers zijn 
kwetsbaar voor uitbuiting, en in het bijzonder op de woningmarkt merken we dit dagelijks. 
De grote immobiliënbaronnen lijken onaanraakbaar, immokantoren spelen niet altijd een 
zuivere rol. 

Hoe diepgaander en persoonlijker de sociale begeleidingen, hoe meer de cliënten ons een 
inkijk bieden in de uitzichtloosheid van hun problemen. Mensen die in een grijze zone 
leven en werken, wantrouwen vaak officiële diensten en richten zich in de plaats daarvan 
tot allerlei schimmige op winst beluste personen en firma’s. Het is schrijnend en 
onaanvaardbaar hoeveel winst malafide personen maken op de rug van de allerzwaksten.  

Het sterkt ons in onze acties die we voeren voor meer rechten voor sekswerkers. Het doet 
ons uitkijken naar een nieuw project dat start in 2018: het versterken van een vereniging 
die de vertegenwoordiging en belangenverdediging van sekswerkers opneemt. Een hoopvol 
element, een kans om verandering in gang te zetten. 

En we sluiten we rapport af met een tweede hoopvolle noot. Ghapro kan rekenen op een 
hechte en constructieve samenwerking met haar partners in het Antwerpse sociale veld. 
De kwaliteit van dergelijke samenwerking komt soms onvoldoende naar voren uit de 
cijfers. Enkele diensten stappen indien nodig intensief mee in een begeleiding, zoals 
OCMW of Fedasil. In vertrouwen en vanuit een gedeelde doelstelling maken we dan samen 
voor iemand absoluut het verschil. 


