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PERSBERICHT

5 jaar Aids Referentie Centrum
Brugge, 29 november 2019 – Op 2 december, de dag na Wereldaidsdag op 1
december, zet het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV graag in de kijker dat het als
erkend Aids Referentie Centrum (ARC) al vijf jaar lang de zorg voor de hiv-patiënten
uit de provincie West-Vlaanderen op zich neemt. Het ARC-team bemant die dag een
infostand in de inkomhal op campus Sint-Jan. De Belgische ARC’s wisten samen met
andere stakeholders het aantal nieuwe hiv-diagnoses steeds verder terug te dringen,
met een daling van ongeveer 25 % in nieuwe diagnoses sinds 2012. Ondanks deze
daling krijgen jaarlijks nog bijna 900 mensen de diagnose van hiv-infectie te horen.
Wereldaidsdag
Vijf jaar geleden, op 1 augustus 2014, werd het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV erkend als
Aids Referentie Centrum (ARC) voor de provincie West-Vlaanderen. Een lustrum dat in het
kader van de Wereldaidsdag (1 december) nog even speciale aandacht verdient. Vooral ook
omdat er sindsdien een duidelijke evolutie merkbaar is.
Gunstige evolutie
Juist 38 jaar na de ontdekking van het hiv-virus, in december 1981, is een infectie met dit
virus geëvolueerd van een in de regel dodelijke ziekte naar een chronische aandoening die
met aangepaste medicatie onderdrukt kan worden. Vandaag kunnen mensen met hiv een
normaal leven leiden, gewoon gaan werken en relaties aangaan, kinderen krijgen en oud
worden.
Vooroordelen en taboes
Toch blijven hiv en patiënten met dit virus nog door veel vooroordelen en taboes omgeven.
Vandaar de Wereldaidsdag, die hiv en aids jaarlijks even in de kijker zet, in een poging veel
hardnekkige misverstanden van de baan te vegen. Op campus Sint-Jan zal het ARC-team
de dag nadien, op 2 december, een infostand bemannen in de inkomhal. Ze delen er
informatieve folders, sympathisantenlintjes en gadgets uit, terwijl een grote ballonnenstrik en
informatieve muurprojecties de aandacht van de voorbijgangers trekken.
Zorg voor hiv-patiënten
In België is de zorg voor hiv-patiënten georganiseerd rond 12 door de overheid erkende en
ondersteunde ARC’s. Sinds augustus 2014 geldt campus Sint-Jan van het AZ Sint-Jan
Brugge-Oostende AV als het ARC voor de provincie West-Vlaanderen.
25% minder nieuwe diagnoses
Dankzij de continue inspanningen van multidisciplinaire zorgteams in de ARC’s, het
engagement van talrijke vrijwilligers, de uitrol van een universele behandeling en preventieve

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, campus Sint-Jan, Ruddershove 10, 8000 Brugge, België
T 050 45 21 11 W www.azsintjan.be E communicatie@azsintjan.be

behandeling bij hoogrisicogroepen is het aantal nieuwe hiv-diagnoses in België sinds 2012
met een kwart gedaald. Toch krijgen jaarlijks nog bijna 900 mensen per jaar de diagnose van
een hiv-infectie. Zij kunnen in het ARC op campus Sint-Jan op professionele, aangepaste
zorg rekenen. Voor hen en om het aantal hiv-diagnoses nog verder naar beneden te halen,
blijven de ARC’s zich samen verder inzetten.
Over het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is een open (zieken)huis waar elke patiënt terecht kan
voor basiszorg tot zeer gespecialiseerde zorg. Het ziekenhuis investeert doelbewust om in
een aantal medische domeinen top- en referentiezorg te bieden. Dit kan enkel door aandacht
te besteden aan de professionele ontwikkeling en onderlinge samenwerking van de
zorgverstrekkers.
Daarom zorgt het ziekenhuis voor een werkomgeving en -structuur die de creativiteit van de
medewerkers toelaat en continue verbetering stimuleert. Elke medewerker krijgt de nodige
ruimte en bevoegdheden om kwaliteitszorg te garanderen. Het ziekenhuis neemt bovendien
initiatief om een netwerk uit te bouwen met andere ziekenhuizen en zorgverstrekkers uit een
brede Vlaamse regio om zo de patiëntenzorg in die regio te helpen optimaliseren.

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, campus Sint-Jan, Ruddershove 10, 8000 Brugge, België
T 050 45 21 11 W www.azsintjan.be E communicatie@azsintjan.be

