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In deze paragraaf wordt bij de bevolking 15 jaar en ouder de kennis over de overdrachtswijzen van het HIVvirus en over de mogelijke beschermingsmaatregelen nagegaan. Verder worden de ervaringen van de
bevolking met de opsporingsmethodes voor HIV bestudeerd en hun attitudes tegenover seropositieve
personen geëvalueerd.
• Een belangrijk deel van de bevolking in de Vlaams Gemeenschap heeft nog steeds een verkeerde
opvatting over de manier waarop het HIV-virus overgedragen wordt en welke beschermingsmaatregelen
kunnen genomen worden. Een hoger socio-economisch niveau valt samen met een beter inzicht in het
probleem. Dit leidt dan ook tot een wat minder frequent discriminerende houding t.o.v. seropositieve
personen.
• 62% van de bevolking in het Vlaams Gewest en 54% van het Brussels Gewest weet op welke manier
het HIV-virus niet overdraagbaar is. Respectievelijk 52% en 50% van de bevolking kent de inefficiënte
beschermingsmaatregelen. Slechts een derde weet dat momenteel besmetting via bloedtransfusie of
bloeddonatie niet mogelijk is in België. De kennis van de overdrachtswijzen en de
beschermingsmaatregelen daalt met de leeftijd.
• De kennis van de overdrachtswijze, ook via bloedtransfusie, en de beschermingsmaatregelen verbetert
met het opleidingsniveau. De kennis van de afdoende beschermingsmaatregelen hangt ook samen met
het inkomen.
• Het percentage uitgevoerde tests is zeer verschillend volgens Gewest: 34% van de bevolking van 15
jaar en ouder in het Brussels Gewest en 17% in het Vlaams Gewest hebben reeds minimum 1 test
achter de rug. In het Waals Gewest is dit 27%. Er is ook een samenhang met de leeftijd: van de
jongeren 15-19 jaar is 3% in Vlaams Gewest tegenover 17% van het Brussels Gewest reeds getest. In
de leeftijdsgroep 25-44 jaar is ongeveer 1/4 in het Vlaams Gewest tegenover de helft in het Brussels
Gewest ooit getest.
• De helft van de personen die een HIV test heeft ondergaan heeft dit op eigen initiatief gedaan.
Ongeveer één derde van de aanvragen is op initiatief van een arts. De andere tests zijn uitgevoerd in
het kader van een bloeddonatie of een aanwervingsexamen. De voornaamste redenen zijn: een
algemeen nazicht (meer dan 40%), zwangerschap en persoonlijke ongerustheid.
• Een grote meerderheid van de bevolking van 15 jaar of ouder (73% in het Vlaams en 65% in Brussels
Gewest) reageert discriminerend tegenover seropositieve personen en/of personen met AIDS. Deze
discriminerende houding is minder frequent bij personen met een hoger opleidings- en inkomensniveau.
In het Waals Gewest is deze discriminerende houding terug te vinden in 62% van de bevolking.
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