EMIS 2017

Community Rapport 2018. Vol. 1
Juli 2018

49 landen
EMIS 2017 vond niet alleen plaats in de
Europese Unie, maar ook in Noorwegen,
IJsland, Zwitserland, alle Balkanlanden, Turkije, Libanon, Israël, Moldavië,
Wit-Rusland, Oekraïne, Rusland en in
Canada - in totaal 49 landen.
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EMIS – het grootste internationale en meertalige onderzoek
over homoseksuele, biseksuele en andere mannen die seks hebben met mannen (MSM). Dit
community rapport is het eerste van vele waarin wij jullie feedback geven over de Europese
MSM Internet Survey 2017 (EMIS). Deze vragenlijst was online tussen oktober 2017 en eind
januari 2018.
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134,000 deelnemers
Een grote multinationale studie zoals EMIS 2017 was zonder jouw deelname niet
mogelijk geweest. 128.000 mannen die in Europa wonen deden mee, plus meer
dan 6.000 mannen die in Canada wonen.
We schatten dat meer dan 2% van alle mannen die seks hebben met mannen in
Europa heeft deelgenomen aan EMIS 2017. De hoogste respons kwam uit Malta,
Noorwegen, Zweden, Ierland en Zwitserland.
Figuur 1 toont de verschillen in deelname tussen de 49 landen.

“WIE ZIJN JULLIE?”

We stelden jullie vele vragen. Hier is wat informatie over wat jullie zeiden
over je leeftijd, genderidentiteit, relationele status, coming-out en hiv:

• Jullie leeftijd varieert van 14 tot 89
jaar. De helft van jullie is 35 of jonger.

1% van jullie transman,
in Canada ongeveer 2%.

• Zowel in Europa als in Canada is de helft van jullie
alleenstaand, terwijl de andere helft een relatie heeft.

• In Europa is ongeveer

• Ongeveer 1% van jullie kwam als vluchteling
of asiezoeker naar Europa of Canada.

• 41% in Europa en 48% in Canada is “out“
naar bijna iedereen die jullie kennen.

• 10% van jullie leeft met hiv.

Geweldige steun
maakte dit succes
mogelijk
PlanetRomeo, Grindr, Hornet en vele andere apps hielpen ons
om het onderzoek zichtbaar te maken in Europa en Canada. We
kregen ook steun van tal van organisaties op het gebied van
homoseksualiteit, LGBTI, hiv en seksuele gezondheid.
Samen hebben jullie bijgedragen aan dit succes. BEDANKT
allemaal!
www.emis2017.eu

Veilige Seks 3.0
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Figuur 2: Kennis over N=N

57%

Efﬁciënte hiv-therapie voor mensen met hiv voorkomt de
overdracht van hiv. 57% weet: Een persoon met hiv die een
effectieve behandeling ondergaat (en een “niet-detecteerbare
virale lading” heeft) kan het virus niet aan iemand anders
overdragen tijdens het vrijen.

Figuur 2 toont de verschillen in kennis over N=N
in Europa. De hoogste percentages N=N kennis
vonden we in Denemarken, het Verenigd Koninkrijk,
Liechtenstein, Zwitserland, Nederland, IJsland, Israël,
Zweden, Letland, Tsjechië, Noorwegen, Canada en
België (in afnemende volgorde genoemd).
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Het condoom wordt vaak genoemd als de traditionele manier
om hiv en andere soa‘s te voorkomen. Het is een hulpmiddel,
meestal gemaakt van latex rubber, dat om de penis wordt
gedaan voor anale geslachtsgemeenschap. 97% weet: Het juiste
gebruik van condooms tijdens de seks vermindert de kans op
het oplopen en doorgeven van soa‘s (waaronder hiv).
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Figuur 3: Kennis over PrEP

Als hiv-negatieve man neem je hiv-medicatie met twee werkzame stoffen, om jezelf te beschermen tegen hiv. 51% weet: het
gebruiken van Pre-Expositie Profylaxe (PrEP) vóór en na seks
voorkomt dat iemand die nog geen hiv heeft hiv krijgt.

Figuur 3 laat zien hoe deze kennis verschilt tussen de
Europees landen. Landen met de hoogste PrEP-kennis waren het Verenigd Koninkrijk, Canada, Ierland,
Nederland, Frankrijk, Israël, Noorwegen, IJsland en
Malta (in afnemende volgorde genoemd).
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EMIS-2017 werd uitgevoerd door Sigma Research
(Londen). Het werd geﬁnancierd door het EU-gezondheidsprogramma 2014-2020.
De Canadese deelname werd geﬁnancierd door de volksgezondheidsdienst van
Canada
De Nederlandse versie van dit rapport wordt verstrekt door Sensoa, Soa Aids
Nederland en ResultsinHealth.
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