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In beweging
tekst: Sander Falck

foto: Slavemotion

Als je voor het eerst aan de balie van de sportschool staat om je aan te 
melden is niet het eerste wat je denkt: “hè lekker, vanaf nu is sporten mijn 
nieuwe hobby want ik ben gek op spierpijn”. Waarschijnlijk kun je de eer-
ste keer niet wennen aan de zweetgeur, de opgepompte mannetjes die 
grommen bij het liften en de harde muziek. Toch beleeft tweederde van de 
de hiv-positieven plezier aan sporten, zo blijkt uit onderzoek.

Ruim 250 mensen met hiv vulden een vra-
genlijst in en 25 van hen vertelden hun le-
vensverhaal in een uitgebreid onderzoek 
van het Mulier Instituut, een kenniscen-
trum over sport, in samenwerking met het 
VU Medisch Centrum en de Hiv Vereniging. 
Want waarom zou je sporten met een 
chronische ziekte?

Psychosociaal èn lichamelijk
“Sport en bewegen geeft structuur aan 
je leven. Dat is prettig en belangrijk in 
combinatie met medicijngebruik. Het kan 
ervoor zorgen dat negatieve gedachten 
even uit je hoofd gezet worden. Maar ook 
stijfheid, botontkalking en darmklachten 
kunnen erdoor verminderen. Aan de an-
dere kant zijn dit soms ook precies de be-
perkingen om plezier te beleven aan sport, 

zo geven respondenten aan. De psycho-
sociale aspecten van bewegen zijn voor 
veel mensen vaak minstens zo belangrijk 
als de lichamelijke,” zegt Ester Wisse, een 
van de onderzoekers.
Jos (65) beaamt dat: “Ik voel me er happy 
en lekker bij. Het is zo heerlijk om je ge-
dachten te laten gaan, nergens aan te 
denken, gewoon urenlang te fietsen en 
van de omgeving te genieten. Eenmaal 
thuis ben ik weer een hoop kwijt in mijn 
koppie, en dat is een goed ding”. Dat 
geldt ook voor Quincy (31): “Als ik boos 
of gestresst ben, dan ga ik rennen in de 
sportschool. Goed zweten en dan ben je 
het kwijt. Als ik door blijf lopen met boos-
heid en stress dan zijn dat tekenen van 
depressie. Daar heb ik geen zin meer in. 
Sporten doet echt iets met je hersenen”.
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Hoe zet jIj je over je vermoeIdHeId Heen?

de boel de baas
De onderzoekers onderscheiden grofweg 
drie verhalen die passen bij hoe mensen 
hun ziekte beleven. Respondenten werd 
gevraagd waar ze zich in herkennen. In 
de meeste gevallen was dat het verhaal 
waarin ze de ziekte de baas proberen te 
blijven en tegelijkertijd om een zo nor-
maal mogelijk leven te leiden Ook, maar in 
mindere mate, herkennen mensen met hiv 
zich in het verhaal waarbij ze door hiv een 
andere kijk op het leven hebben gekregen. 
Slechts een klein deel herkent zich in het 
verhaal van een gevoel van verlies en uit-
zichtloosheid. “Dat verschilt niet veel van 
de resultaten onder mensen met borst-
kanker, depressie en diabetes. Ook de mo-
tieven onder mensen met hiv om te spor-
ten en bewegen wijken niet veel af van de 

andere onderzochte groepen en de ge-
middelde Nederlandse bevolking. Mensen 
sporten gewoon graag omdat het goed is 
voor de gezondheid, vanwege het sociale 
aspect en omdat ze het leuk vinden,” zegt 
Wisse. “Daarnaast speelt het uiterlijk een 
wat grotere rol voor mensen met hiv. Dat 
is te verklaren door de samenstelling van 
de groep respondenten. Die bestond voor 
negentig procent uit homomannen, en zij 
scoren in het algemeen wat hoger op dit 
motief om te sporten.”

zingeving
“De diagnose hiv-positief is maar voor de 
helft van de respondenten van invloed op 
hun sport- en beweeggedrag. Bij mensen 
met borstkanker en diabetes zien we dat 
mensen vaker veranderingen aangeven in 

hun sport- en beweeggedrag door de di-
agnose. We zien wel dat sport vaak een 
andere betekenis krijgt als je hiv hebt,” 
zegt Wisse. “Het krijgt bijvoorbeeld meer 
het karakter van zingeving. We zien dan 
ook dat mensen met hiv vaak de focus 
naar ‘zacht’ bewegen verleggen, om ruim-
te te bieden voor zingeving.”

zo goed mogelijk leven
Anderen willen door te bewegen het star-
ten met medicatie uitstellen. Zoals Jes-
sica (39), wiens viral load na negen jaar 
nog steeds heel laag is. “Ik heb eigenlijk 
altijd gesport en gelet op mijn voeding. 
Dat helpt. Mijn viral load is zelfs heel lang-
zaam naar beneden gegaan. Mijn consu-
lent zegt dat ik toch wel een uitzonderlijk 
geval ben. Ik probeer maar gewoon zo 
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Katholiek fiat voor condooms
De katholieke kerk zou moeten overwegen om in sommige 

gevallen het gebruik van condooms toe te staan. Dit stelt de 

'wetenschappelijke werkgroep voor wereldkerkelijke opga-

ven' van de Duitse katholieke bisschoppenconferentie. Zij is 

tot dit - voor de katholieke kerk radicale - standpunt gekomen 

na onderzoek door Duitse en Afrikaanse theologen in Ethio-

pië, Zambia en Malawi. Doel van het onderzoek was 'om een 

authentiek beeld van de door hiv en aids gestelde uitdagin-

gen te schetsen'. Eerder had een Duitse theoloog vastgesteld 

dat er een kloof bestaat tussen de moraal van de kerk en 

het effect daarvan op haar volgelingen. De katholieke kerk is 

tegen het gebruik van condooms, omdat volgens haar regels 

voortplanting de enige reden mag zijn om te neuken. Nu er al 

decennialang met name in Afrika miljoenen katholieken zijn 

overleden, omdat zij zich door de strenge regels uit Rome 

niet tegen hiv mochten beschermen, lijkt het erop dat ook 

de leiders van de katholieke volgelingen van Jezus eindelijk 

het licht gaan zien. In ieder geval in Duitsland en Argentinië.

Verstopping door condooms
In Zambia neemt het condoomgebruik toe. Dat is goed nieuws 

voor de strijd tegen hiv. Maar het is minder goed nieuws voor 

de riolen in dat land. Deze raken steeds vaker verstopt, omdat 

mensen de condooms na gebruik door het toilet spoelen. En 

daar kunnen riolen, in elk geval die in de Zambiaanse hoofd-

stad Lusaka, niet tegen. Per dag moeten monteurs er zo'n 

twintig keer uitrukken om condooms uit de verstopte riole-

ringsbuizen te halen. Een woordvoerder van het waterbedrijf 

juicht het toe dat mensen goed letten op hun gezondheid en 

die van hun partners. Hij zou alleen willen dat die, naar schat-

ting 3000, condooms die per dag door de toiletten van de 

hoofdstad van Zambia worden gespoeld, op de juiste manier 

worden weggegooid. Dus in de prullenbak en niet in de pot.

Zie voor volledige resultaten van het 
onderzoek www.stzverhalen.nl. Voor dit 
artikel is gebruik gemaakt van interviews 
van het Mulier Instituut. De namen van 
de geïnterviewden zijn, behalve die van 
de onderzoeker, gefingeerd.

goed mogelijk te leven.”
Volgens Wisse geldt die gedachte voor zo’n zes procent van de 
ondervraagden. “Een klein aantal mensen denkt door gezond 
leven medicatiegebruik uit te kunnen stellen. Onder mensen 
met diabetes is dat percentage veel hoger, 44 procent. Daar 
is ook veel meer onderzoek gedaan naar de relatie tussen 
sporten en uitstel of vermindering van medicatie.”

te moe
Vermoeidheid, een van de meest voorkomende klachten onder 
hiv-positieven, kan in veel gevallen verminderen door te gaan 
sporten, zo geven respondenten aan. Wisse: “In z’n algemeen-
heid geldt dat bewegen het lijf positief stimuleert, zolang de 
mate van inspanning bij je past. Niks doen is voor niemand 
goed, en van stilstaan word je alleen maar meer moe. Veel 
mensen die we gesproken hebben voelen zich beter tijdens 
en na het sporten. De zinnen verzetten zorgt er ook voor dat 
eventuele bijwerkingen van medicijnen naar de achtergrond 
kunnen verdwijnen. Maar vermoeidheid hoeft je niet tegen te 
houden om überhaupt te gaan sporten. Vraag om advies van 
anderen: wat doe jij als je moe bent, hoe zet jij je eroverheen? 
En wat levert het je op? Het belangrijkste advies is eigenlijk: 
zoek een activiteit èn intensiteit die bij je past. En ga samen 
met iemand anders sporten. Maar maak er geen obsessie van, 
want als je minder beweegt dan je eigenlijk zou willen kan dat 
ook psychische stress of schuldgevoelens met zich meebren-
gen. Dat komt de gezondheid ook niet ten goede”.

In actie
Wat Wisse betreft komt bewegen en sporten veel meer op 
de agenda bij de behandeling van hiv. “Hier ligt denk ik vooral 
een rol voor de verpleegkundig consulenten. Zij pakken dit ge-
lukkig al vaak op, maar het zou eigenlijk gewoon opgenomen 
moeten worden in het standaardprotocol tijdens een consult. 
Bij diabetes en hart- en vaatziekten zie je dat al wel. Voor de 
Hiv Vereniging ligt een mooie taak om bijvoorbeeld laagdrem-
pelige beweegactiviteiten aan te bieden, zoals een maande-
lijkse wandeling of fietstocht. Op deze manier kunnen mensen 
toch in contact komen met lotgenoten en ervaren wat sporten 
en bewegen hen kan opleveren.”


