Eisen 2020 rond gezondheid betreffende personen die lesbisch,
gay, biseksueel, transgender, queer of intersex zijn

Deze eisen werden opgesteld in samenwerking met de volgende
ledenverenigingen: Ex-Aequo, Utsopi, Genres Pluriels, Utopia BXL, Ecolo Nous
Prend Homo, Go To Gyneco, Les CHEFF, Sex-Positive Belgium, Rainbow
Ambassadors, Tels Quels et La Ligue des Droits de l’Enfant.

Wij eisen gegarandeerde toegang tot gezondheidszorgen voor iedereen
via :

•

De opheffing van de wachttijd van 3 à 5 jaar om erkend te worden als chronisch zieke met
HIV en om te kunnen genieten van het systeem van derde betaler en de PSM minus.

•

Het makkelijker en meer uniform maken van de procedure om toegang te krijgen tot de
medische kaart en dringende medische hulp bij alle OCMW’s, speciaal voor personen die
leven met HIV of toegang nodig hebben tot PrEP.

•

De vereenvoudiging van de administratieve vereisten opdat personen uit het buitenland die
met HIV leven, hun behandeling zouden kunnen verder zetten zonder onderbreking.

•

De terugbetaling van hormoontherapie bij transities.

•

De terugbetaling van gezondheidszorgen bij intersexuatie en aan de konsekwenties van
genitale mutilatie uitgevoerd op intersex personen, met inbegrip van de geestelijke
gezondheidszorg en de terugbetaling van begeleidende therapie

•

Het ontgenderen van de terugbetaling en op lange termijn het optioneel maken van de
gender aanduidingen waar die niet nodig zijn, het onzichtbaar maken van gender op de
identiteitskaart en bij het Rijksregisternummer.

•

Toegang voor transgender burgers tot medische assistentie bij voortplanting, en het recht
om sperma en eicellen te kunnen crypto bewaren.

•

Het schrappen van trans identiteit van de « DSM » lijst van geestelijke gezondheid ziektes
van de ’American Psychiatric Association, zoals dat gebeurd is in 2019 in de 11de
herziening van de “CIM » door de Wereldgezondheidsorganisatie.

•

Het recht op zelfbepaling van minderjarigen : het parcours van de trans personen van 16
tot 18 jaar oud uit de psychiatrie halen en de gender modificatie toelaten die geregistreerd
werd voor 16 jaar, de naamsverandering van de trans* kinderen makkelijker maken voor
12 jaar.

•

Respect voor de fysieke integriteit van intersex personen door het verbieden van genitale
mutilatie. Wij eisen dat er gewacht wordt tot de genderidentiteit wordt uitgesproken door
elke betrokken intersex persoon op basis van het recht op zelfbepaling en het principe van
volledige instemming, vrij en voorgelicht. Dit om respect voor hun rechten te garanderen
en hun persoonlijk parcours te respecteren om zo te vermijden dat er wijziging nodig is van
de seksuele karakteristieken, behalve wanneer het leven van het kind van de intersex
persoon in gevaar is .

•

De ontwikkeling van een volledig aanbod aan screening voor alle seksueel overdraagbare
infecties (IST), gratis en anoniem, ook voor minderjarigen, door samenwerking met de
ziekteverzekering zodat de ouders niet verwittigd worden zonder dat ze het weten (via de
facturen of de terugbetaling).

•

Gratis aanbieden van het vaccin tegen het Human Papillomavirus (HPV) voor iedereen,
onafgezien van gender en leeftijd.

•

Toelaten van de praktijk van de Snelle diagnostische georiënteerde test (RODT) en het uit
de medische sfeer halen niet alleen het screenen van HIV maar ook voor andere sexueel
overdraagbare infecties die door technologie kunnen opgespoord worden (zoals syfilis en
hepatitis C) ook voor personen zonder verblijfsvergunning.

•

Toegankelijkheid en promotie van de PreP, ook voor vrouwen en buiten het LGBTQI+
netwerk..

•

Het ter beschikking stellen van alle risico reducerende middelen in alle centra voor
familieplanning (interne en externe condomen, vierkante latex, handschoenen, vinger
bescherming, glijmiddel).

•

Het depenaliseren van de consumptie van psychotrope producten, om tegemoet te komen
aan het gebrek aan informatie en de stigmatisatie van de consumenten die het moeilijker
maakt om risico’s te beperken en een kwaliteitsvermindering meebrengt van de producten
en dus ook van de gezondheid van gebruikers.

•

Het opzetten van LGBTQI+ gezondheidscentra.

Wij eisen de systematische integratie van de communautaire
verenigingen bij het uitwerken van politiek betreffende LGBTQI+
personen.
Daarom vragen we ook het verhogen van de structurele steun aan de
communautaire LGBTQI+ verenigingen en de verzekering van economische, sociale en
juridische duurzaamheid en stabiliteit voor VZW's.

Wij eisen meer financiering voor onderzoek rond LGBTQI+ thema’s speciaal
om op termijn te documenteren en iets te ondernemen over de lange termijn gezondheid van
mensen die leven met HIV, ook voor de kwestie van co-morbiditeit of vergrijzing (op de werkplek, in
bejaardentehuizen, in verband met pensioenen, gezondheidskosten, enz.)

Wij eisen de vorming van het geheel van de professionelen in de psychomedisch-sociale sector rond de specifieke noden van LGBTQI+ personen en voor wie leeft
met HIV, en ondersteuning bij het beheer van verslavingen, dit alles met respect voor de identiteit,
de privacy, het comfort punt en het recht van de patiënt.

Wij eisen een duidelijk actieplan wat betreft het onderwijs met :

•

Een politiek engagement om de vrijheid van alle personen te doen respecteren, ook
jongeren en binnen een pedagogisch kader, de kwesties behandelen van gender,
genderidentiteit, seksuele oriëntatie en seksuele karakteristieken.

•

De opleiding van onderwijspersoneel en opvoeders rond LGBTQI+ kwesties bij hun
oorspronkelijke opleiding en tijdens vorming in de loop van hun carrière door
gespecialiseerde verenigingen.

•

De integratie in EVRAS (Education for Relational, Emotional and Sexual Life) van alle
kwesties met betrekking tot seksuele gezondheid, training en preventie van discriminatie
van verschillende seksuele geaardheden, geslachtsidentiteiten en seksuele kenmerken
(interseksuele mensen).

De integratie van die thema’s in het verplichte schoolprogramma en de valorisatie van de
pedagogische inhoud voorgesteld door PMS, gezinsplanning en andere verenigingen die EVRAS
toepassen, erkend door de bevoegde autoriteiten.

Wij eisen dat de toestemming voor bloedafname gebeurt volgens dezelfde
criteria voor iedereen inclusief MSM, en de destigmatisering van alle
LGBTQI+ mensen, inclusief sekswerkers.

Wat de sekswerkers meer specifiek betreft, eisen wij :

•

Het uit de criminaliteit halen van sekswerk.

•

De sociale en juridische erkenning op federaal niveau van het statuut van sekswerker

•

Het opzetten van administratieve en juridische ondersteuning voor sekswerkers in
afwachting van een wetsverandering.

•

De ontwikkeling van een netwerk van psychologen die vertrouwd zijn met het thema van
sekswerk, en het kunnen ondersteunen zonder een oordeel te vellen en die initiatieven
kunnen opzetten binnen de gemeenschap.

Wij eisen dat er speciale aandacht komt voor de LGBTQI+ senioren (vooral
voor wie leeft met HIV, te maken heeft met eenzaamheid, depressie, eetstoornissen, …), VMV's
(cisvrouwen die seks hebben met andere cisvrouwen) en LGBTQI+
minderjarigen in het onderzoek, de gezondheidscentra, gespecialiseerde medische
kabinetten (geriatrie, pediatrie, gynaecologie, …), bij de preventiecampagnes, en het verminderen
van risico’s en de politiek van openbare gezondheid. Het is dringend om structureel aangepaste
antwoorden te geven aan het voorkomen van zelfmoord bij LGBTQI+ jongeren waar het aantal
hoger ligt dan bij niet LGBTQI+ jongeren.

Om er dieper op in te gaan raden wij de volgende bronnen aan :
•

How to move forward in HIV Care in Belgium: Executive summary of discussions between
the College of HIV Reference Centers and the Positive Council of patients.

•

https://www.genrespluriels.be/-Nos-Revendications-Intersexes-

•

https://www.genrespluriels.be/Un-grand-progres-mais-d-immenses-chantiers

•

https://www.genrespluriels.be/La-cour-constitutionnelle-suit-notre-position-la-loi-transdoit-etre-adaptee

•

https://www.genrespluriels.be/Environ-5-de-la-population-belge-et

Het RainbowHouse herbergt verschillende Franstalige en Nederlandstalige LGBTQI+ (lesbiennes,
gays, bi, trans*, queer en intersex personen) -verenigingen uit het Brusselse gewest. Het is een
plek waar LGBTQI+ en hun vriend.inn.en informatie kunnen krijgen, warm onthaald kunnen
worden, en elkaar kunnen ontmoeten. De verenigingen – ook niet-LBGTQI – komen er samen om
socio-culturele activiteiten te organiseren. De Rainbow House Brussels is ook een café die
openstaat voor allen, en een informatiepunt dat, indien nodig, iedereen kan helpen om z'n weg te
vinden naar juridische, sociale, psychologische of medische hulp.
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