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• Stats & Stories STZ-hiv: Overzicht bevindingen vragenlijsten en interviews 

• Discussie aan de hand van stellingen 

• Vervolg?
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Vragenlijsten (>18 jaar) Interviews

Borstkanker n=104 36 patiënten

17 zorgverleners

Depressie n=105 14 patiënten

15 zorgverleners

Diabetes n=270 19 patiënten

24 zorgverleners

Hiv n=252 23 patiënten

11 zorgverleners

Generiek 8 zorgverleners

TOTAAL N=731 patiënten 92 patiënten en 
75 zorgverleners

Dataverzameling STZ (excl etnografische studies)



• Geeft een persoonlijk standpunt van ziektebeleving weer;

• Is contextueel: gebonden aan tijd en plaats;

• Kan herkenning bieden;

• Is een vorm van betekenisgeving;

• Bevat emotie en kan daardoor oproepen tot actie;

• Biedt tegenwicht aan het medisch narratief dat gericht is op diagnose en behandeling;

• Geeft mensen stem;

• Geeft een proces of ontwikkeling weer; 

• Kan mensen meenemen (in de beleving van een ander). 

(oa Abma & Widdershoven, 2005; Brinkgreve, 2015; Ezzy, 2000; Frank, 1995, 2006)

De kracht van verhalen



terugkeerverhaal - maatschappelijk dominante ziekteverhaal gericht op controle over 
de ziekte en het weer leiden van een normaal en gezond leven

‘Hiv staat voor mij persoonlijk ver op de achtergrond. Alleen bij de driemaandelijkse 
controle word ik op de feiten gewezen: T-cellen, viruscellen, etc..’

‘Het vernemen van hiv heeft net zoveel invloed op mijn leven gehad als het veranderen 
van de ene auto naar een andere, het is alleen een kwestie geweest van wennen aan het 
feit dat je medicatie moet slikken, zoals bij een auto hoe de pedalen ingedrukt moeten 
worden en loslaten.’  

(open antwoorden vragenlijst)

Stats & Stories: Drie typen ziekteverhalen 

(naar Frank, 1995)



zoektochtverhaal – verwijst naar (spirituele) ontwikkeling die iemand doormaakt(e). 

‘Het heeft mij doen beseffen dat ik vergankelijk ben. Daardoor heb ik de wilde gayscene 
verlaten, omdat er gewoon te veel risico's aan kleven. Ik heb dat ingevuld met andere 
dingen: meer ruimte voor mijzelf, natuur, fotografie, vrienden, e.d. Het leven gaat door, 
mijn hiv-infectie is onder controle, dus ik pluk de dag en leef mijn leven en sta niet te veel 
stil bij mijn hiv. Dat blijft een groot vraagteken, maar geldt dat niet voor iedereen die 
leeft?’( open antwoord vragenlijst)

chaosverhaal – grote impact ziekte (diagnose) op leven; vaak weinig 
hoop/toekomstperspectief 

‘Het was erg schrikken toen ik de diagnose kreeg. Mijn leven stond in het begin dus wel 
even op z’n kop, je denkt toch in eerste instantie dat je dood kunt gaan. Ook de vraag wie 
ik het wel en niet zou willen en kunnen vertellen heeft mij lang beziggehouden. Ondanks 
dat door de medicatie prima te leven valt met hiv zit er aan het hebben van hiv nog wel 
een stigma. Ik weet vanuit mijn eigen ervaring en die van lotgenoten, dat het vertellen 
dat je hiv hebt ook nog wel negatieve gevolgen kan hebben. Ik draag daardoor een 
geheim bij me dat ik niet met iedereen kan en wil delen. Door hiv sta ik wat minder 
onbevangen in het leven.’  (Uit het samengesteld verhaal van Freek)

https://sportintijdenvanziekte.files.wordpress.com/2014/07/pahi-het-verhaal-van-freek-een-samengesteld-verhaal.pdf
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heel sterk best wel deels wel/deels niet niet echt helemaal niet



‘Bewegen maakt deel uit van een bewuster leven, iets wat ik na mijn diagnose 

langzaam steeds meer ben gaan doen, niet alleen op fysiek gebied. Ik merk dat ik na 

mijn diagnose wat gevoeliger ben geworden, wat meer ben gaan nadenken over het 

leven. Ik kan het niet goed onder woorden brengen, maar noem het maar bewuster. 

Ondanks dat ik het wel moeilijk heb gehad en soms nog steeds heb met mijn diagnose, 

heeft het mij dus ook iets opgeleverd. Het klinkt misschien wat raar, maar eigenlijk had 

ik dit niet willen missen. Anders was ik maar door gedaverd en nu heb ik toch een pas 

op de plaats gemaakt, andere mensen ontmoet, een heel andere wereld (…) en dat 

opent weer nieuwe perspectieven. Bewegen en sport helpt mij meer balans in mijn 

leven te krijgen en ik hoop daarmee gezond en gelukkig oud te worden.’ (Uit het 

samengesteld verhaal van Freek)

Sport/bewegen en hiv

https://sportintijdenvanziekte.files.wordpress.com/2014/07/pahi-het-verhaal-van-freek-een-samengesteld-verhaal.pdf


‘Vitamine D deficiënt komt veel voor, bij hiv-patiënten lijkt dat nog meer te zijn. 

Bijvoorbeeld bij een jonge man met een inactieve leefstijl was het echt héél erg 

laag, toen hebben we calcium ook nog gemeten, was ook heel erg laag, had-ie 

ernstige osteoporose. Toen heb ik in eerste instantie al gesproken over bewegen, 

dat dat goed is voor je botten, maar ook voor je algemeen welbevinden, dat je 

daar lekkerder door gaat voelen. Uiteindelijk hebben we hem vorige week weer 

op de poli gezien en nu is hij drie keer in de week gaan sporten, ook wel doordat-

ie wel geschrokken is van die osteoporose. En hij vertelde dat hij zich zó veel 

beter voelt, niet alleen lichamelijk, maar hij voelt zich ook vrolijker, hij is alerter, 

hij voelt zich aan álle kanten, beter. Dus dat is wel een héél erg mooi voorbeeld.’ 

(Uit het verhaal van hiv-verpleegkundige Mieke)

https://sportintijdenvanziekte.files.wordpress.com/2014/07/voor-mij-is-sporten-heel-gewoon-mieke.pdf


‘In de periode dat het zo slecht met me ging was sporten echt niet mogelijk. Ik moest 

het gewoon even niet doen. Maar ja, dat merk je dus wel. Ik ben aangekomen, ik 

wilde bewegen maar ik wilde ook weer niet. Ik was zo moe.  Ik kon niet. Later ging ik 

weer sporten. En als ik dan had gesport, ja, dan voelde ik me weer lekker. ..Dus dat is 

het ook, over die drempel kost moeite, maar ik ga toch en ik wil nu ook echt.’ 

(Uit het verhaal van Jessica, 39 jaar, 10 jaar hiv)
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niet/nauwelijks regelmatig vaak

totaal ervaren gezondheid sportgedrag

Vanwege de hiv kan ik me er vaak niet toe zetten om te gaan sporten

https://sportintijdenvanziekte.files.wordpress.com/2014/07/pahiew02-het-verhaal-van-jessica.pdf


Uitkomsten stellingen Hiv en gezonde leefstijl,  Circle of life 2016  
(n=117, % (helemaal) mee eens)



‘Ik adviseer mensen altijd om, als ze heel ziek zijn geweest bijvoorbeeld, en in die 

herstelfase inderdaad zitten ,“ik voel me wel goed, maar ik ben nog zo moe”, dan adviseer 

ik ze ook altijd, ga sporten en ga je conditie verbeteren. Vermoeidheid is ook wel iets wat 

natuurlijk bij een chronische ziekte hoort, maar door je conditie te verbeteren, kan je die 

grens wat oprekken.’  (Uit het verhaal van hiv-verpleegkundige Mieke)

‘Je hamert wel op een gezond leven, daar hoort gezonde voeding bij, niet roken, geen 

alcohol, en daar hoort regelmatig sporten en bewegen bij. In die context bespreek je sport 

en bewegen. Als hun problemen voortkomen uit de hiv, dan ga je kijken waar kunnen die 

mensen baat bij hebben.’ (Uit het verhaal van hiv-verpleegkundig consulent Wouda)

Sport-/beweegadvies

https://sportintijdenvanziekte.files.wordpress.com/2014/07/voor-mij-is-sporten-heel-gewoon-mieke.pdf
https://sportintijdenvanziekte.files.wordpress.com/2014/07/sport-en-bewegen-is-niet-mijn-expertise-wouda.pdf


‘Lifestyleadviezen zijn steeds belangrijker geworden. Dat is goede voeding, beweging en 

stress vermijden … Sommige patiënten willen écht niet. Ja, dat is toch lastig. Maar je 

moet ook de keuzes van de patiënt respecteren. Ik kan iemand niet dwingen om te gaan 

sporten. Ik kan wel meer druk en dwang uitoefenen dat een patiënt zijn pillen moet 

innemen, want dáárvoor komt ie bij ons… Maar als het er dan iedere keer overgaat van 

“dokter ik heb zo'n pijn aan mijn knieën, dokter ik ben zo kortademig, dokter ik heb dit, ik 

heb dat”, dan op een gegeven moment zijn we klaar daarover. Ik wil best met je gaan 

bespreken, maar dan moet je ook bereid zijn om daar iets te gaan doen. En dat kan 

alleen al zijn dat iemand zijn houding een beetje verandert en dan kan je daar weer op 

voortgaan. Dus dan moet ik mijn Motivational Interview-technieken gaan gebruiken. 

Maar dat doen we bij andere zaken wel wat eerder, bij bewegen toch wel iets minder. 

Weet je, ook als iemand bijvoorbeeld slecht eet, en dat zie je in uitslagen van 

bloedonderzoek. Dat weegt iets belangrijker dan adviezen over sport.’ (Uit het verhaal 

van hiv-verpleegkundige Gerard)

‘

https://sportintijdenvanziekte.files.wordpress.com/2014/07/je-moet-blijven-bewegen-tot-de-dag-dat-je-dood-gaat-gerard.pdf
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Hiv-behandelaren hebben weinig aandacht voor beweging en vragen er nooit 

naar. Zouden ze wel moeten doen, met name omdat markers voor de nierfunctie 

andere waarden geven bij sportende mensen. Dit vertekent de interpretatie als 

ze niet weten dat de patiënt sport.’ 

‘Ik sport erg graag zowel voor als na de hiv... Wel heb ik regelmatig last van 

spieren/gewrichten/blessures waarvan ik vermoed dat ze met de medicatie/hiv 

samenhangen. Ik vind hier weinig ondersteuning in om dit na te gaan en mis 

begeleiding hier in.’

‘Ik vind dat het ziekenhuis, waaronder dus mijn hiv-consulente, veel en veel te 

weinig aandacht aan dit onderwerp geeft.’

(Uit open antwoorden in de vragenlijst)

‘Maar bij elkaar heb je negen onderwerpen die je in een half uur moet 

bespreken, en dus is denk ik bewegen en sport tot nu toe, niet zo belangrijk… 

Als je iets gaat bespreken, moet er ook een vervolg komen. En er is niet echt 

duidelijk wat je mensen kan adviseren als het gaat om beweging en sport.’

(Uit het verhaal van hiv-verpleegkundige Alexandra)

https://sportintijdenvanziekte.files.wordpress.com/2014/07/ik-zou-liever-hiv-hebben-dan-diabetes-alexandra.pdf


De toegevoegde waarde van sport/bewegen wordt onderschat 
binnen de hiv-zorg

Extra aandacht voor sport/bewegen in de hiv-zorg is niet haalbaar 

Stellingen en dilemma’s



Sport/bewegen is belangrijk, maar de eigen verantwoordelijkheid 
van patiënten 

Als zorgprofessional is het je plicht om patiënten te blijven 
stimuleren tot bewegen



Zorgverleners moeten beter luisteren naar en aansluiten bij de 
bewegen en sport gerelateerde hulpvragen van patiënten 

Zelfs motivational interviewen werkt niet als mensen hun 
leefstijl toch niet willen aanpassen



In de hiv-zorg is meer patiëntgerichte aandacht en zorg nodig ten aanzien van 
sport en bewegen

 Bundel de aanwezige (wens)expertise over bewegen en sport vanuit 
ervaringsdeskundigen en hiv-behandelaren/-begeleiders en initieer/vergroot 
samenwerking met relevante partners 

 rol hiv behandelcentra/ hiv-verpleegkundigen?

 Geef sport-/beweegadvies vanuit een bredere relatie tot kwaliteit van leven, 
inclusief aandacht voor sociale aspecten, zingeving en ervaren 
belemmeringen. 

 Reflecteer op rol van eigen ervaringen met bewegen en sport (in combinatie 
met ziekte) binnen de begeleiding van mensen met hiv. 

Conclusies en aanbevelingen



Agnes Elling

a.elling@mulierinstituut.nl

Tineke Abma - VUmc

Mirjam Stuij – Vumc/ MI

Ester Wisse - MI

Suzanna  Overtoom - MI

Voor de uitgebreidere rapportages van de diverse 
deelstudies en persoonlijke  verhalen van mensen 

met hiv en hiv verpleegkundigen, kijk op:

www.stzverhalen.nl


