
Symposium 

“Hallo dokter, ik ben 

sekswerker.”  
Donderdag 16 juni 2022  

19u30 tot 22u 
 

Locatie 
Violett Antwerpen (Ghapro vzw), Verversrui 3, 2000 Antwerpen 

Programma 
19u30  Ontvangst met broodjesmaaltijd en drankje 

20u00  Welkom  
Wendy Gabriëls, coördinator 
 

20u20  Sekswerkers in Antwerpen en Vlaanderen. Wat doet Violett? 
   Kris Keersmaekers 

20u45  Sessie 1: Seksuele gezondheid en het belang van preventie 

  Veerle Doossche en Ella Augustijnen, gezondheidswerkers 

Sessie 2: Voorstelling van de medische werking en introductie van de 
"Leidraad voor Medische Consultaties bij Sekswerkers"   
 Kris Keersmaekers en Lotte den Ouden, artsen 

* Er wordt onderling gewisseld zodat alle deelnemers de beide 
sessies kunnen volgen.  

21u45  Slotwoord en ruimte voor vraag en antwoord 
  Kris Keersmaekers 

Praktisch 
Accreditering voor artsen werd aangevraagd.  

Deelname is gratis. 



Inschrijven voor 1 juni 2022  

Inschrijven via mail: Veerle.doossche@violett.be 

Met vermelding van: 

- Deelname aan symposium op 16 juni 2022 
- Naam +RIZIV nr 
- Adres 
- Tel of email 
- Deelname aan broodjesmaaltijd (+ ev keuze voor veggie) 

 

Voor meer informatie over het symposium:  
Veerle Doossche 
03 293 95 91 
veerle.doossche@violett.be 

Achtergrondinformatie 
Violett biedt gratis en anoniem medische en sociale hulpverlening aan sekswerkers 
in heel Vlaanderen. Sekswerkers kunnen naar de consultatie komen en/of worden 
op de werkplek bezocht door een mobiele equipe.  

Omwille van het taboe leiden de meeste sekswerkers een dubbelleven. Uit angst 
voor onbegrip, negatieve reacties en veroordeling verbergen ze hun werk als 
sekswerker voor familie, vrienden, voor sociale diensten, en vaak ook voor hun 
huisarts. 

Sekswerkers hebben echter veel vragen en zorgen omtrent hun lichaam en geest. 
Sekswerk gaat gepaard met specifieke medische risico’s. Als arts ben je soms 
minder vertrouwd met de leefwereld van de sekswerkers en is het niet steeds 
evident om zonder schroom te luisteren en vragen te stellen over bv. details van 
seksuele praktijken. Om hulpverleners te ondersteunen bracht Violett daarom een 
“Leidraad voor medische consultaties bij sekswerkers” uit. Deze leidraad biedt 
artsen en hulpverleners inzicht in de specifieke context van sekswerk. 
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