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“Eigenlijk moet je met hiv leven, zoals we dat allemaal zouden moeten 

doen” 

Het verhaal van Anna, hiv verpleegkundig consulent 

 

Introductie 

Anna is  57 jaar en werkt al 27 jaar als hiv verpleegkundig consulente, 

wat ze nog steeds heel erg leuk vindt. Van huis uit is zij A 

verpleegkundige. Ook heeft ze de oude opleiding gedaan tot 

verpleegkundig specialist. In haar vrije tijd doet Anna veel sociaal werk, 

waarbij ze allerlei mensen helpt met wie het minder goed gaat. 

Daarnaast reist ze graag en houdt ze van wandelen, fietsen en lezen. 

 

“Ik ben dus begonnen in de periode dat mensen echt nog overleden aan hiv, aan AIDS eigenlijk. 

Vroeger gingen alle mensen dood. Dus ik was veel meer bezig met het einde. Veel meer bezig met 

euthanasieverzoeken, veel meer met hoelang rek je nog een leven, een beetje met kwaliteit 

weliswaar, en was je ook wel bezig met, waren patiënten ook wel bezig met afscheid nemen, ja met 

het einde in zicht, en dat is natuurlijk nu niet meer. Of ‘t moet zijn dat ze kanker ontwikkelen, 

bepaalde soorten kanker zie je ook wel vaker bij hiv. Maar over ‘t algemeen, gaan mensen niet per se 

dood aan hiv. Soms aan andere dingen bijvoorbeeld aan hepatitis.  

Een andere kant van het hebben van hiv is natuurlijk het taboe dat eromheen hangt, en de 

relatie die het heeft met seksualiteit. Dat maakt soms wel dat mensen zich daardoor eenzaam voelen, 

omdat ze dat niet met heel veel mensen kunnen delen en daardoor soms in een sociaal isolement 

komen.” 

 

Behandeling 

“De behandeling is heel erg veranderd. En in het begin hadden we niet zoveel patiënten, nu hebben 

we er 1000. Toch wel 80-90% daarvan doet het goed. En dan zijn er altijd nog wel behoorlijk wat die 

echt problematisch zijn, waar je naast hun hiv eigenlijk, veel andere problemen hebt: psychiatrische 

problemen, heel veel sociale problemen, financiële problemen, waar je mensen dan toch bij moet 

helpen. En voor de rest is ‘t natuurlijk zo dat de hele therapie een stuk makkelijker is geworden nu. 

Dus er is een héle grote groep patiënten die het heel erg goed doet. Die een keer per dag een pilletje 

nemen, die voor de rest gaan werken of gaan studeren [en er] eigenlijk verder niet meer zo 

verschrikkelijk onder lijden. 

Bron: www.stzverhalen.nl 



 

                          

Eigen ervaring met ziekte en zorg 

“Ik ben wel eens ziek geweest, ik heb wel eens in het ziekenhuis gelegen, dat is intussen wel elf jaar 

geleden. Ik vond ‘t prima, ik werd aan mijn buik geopereerd, maar ik vond ‘t op zich wel een 

verwennerij, dat iedereen naar mij toekwam en dingen voor mij deed, terwijl ‘t altijd andersom is en 

ik altijd aan het zorgen ben. Ik vond ‘t heerlijk, dat mensen mijn kussen nog eens opschudden, en 

verpleegkundigen ‘t bed nog eens lekker zetten. Ik vond ook dat iedereen heel patiënt gericht bezig 

was, en de verpleegkundigen erg vriendelijk. 

Ik zit hier natuurlijk polikliniek, [in een ander ziekenhuis] kun je wel eens dingen zien waarvan 

je denkt daar kan ik wat van leren, of dat zou ik anders doen. Ik denk dat ‘t sowieso goed is om als 

verpleegkundige of als arts eens een keer een ander ziekenhuis rond te lopen of eens een keer daar je 

hulp te moeten ontvangen. 

Verder doe ik in mijn vrije tijd heel veel sociaal werk. Allerlei mensen helpen waar ‘t niet goed 

mee gaat. Een jongen uit Afrika die ik al heel lang ondersteun, die het eigenlijk in zijn eentje, 

intellectueel gezien niet goed kan, zorgen voor zijn eigen administratie dingen. En daarnaast heb ik 

nog een mevrouw en haar zoontje die wij veel ondersteunen.” 

 

Eigen ervaring met sport 

“Het enige wat ik doe aan sporten is wandelen en fietsen. Ik loop dan anderhalf uur ofzo, want dat 

vind ik heel erg leuk om te doen. Toen ik heel jong was zat ik op ballet en judo, en al dat soort dingen 

en daarna ging ik wel naar de sportschool. Maar ik ben nooit echt héél superfanatiek geweest. Ik heb 

er altijd wel het belang van ingezien, laat ik het zo zeggen.” 

 

Sport in de behandeling van hiv 

“Sport wordt heel vaak in het intake gesprek besproken. Eigenlijk moet je met hiv leven, zoals we dat 

allemaal zouden moeten doen. En dat is gezond eten, rust, reinheid en regelmaat. En dat betekent 

dat je zorgt dat je op tijd slaapt en op tijd beweegt op tijd sport op tijd eet, ontspant, stress voorkomt, 

dat zijn dingen die je eigenlijk t liefst zou willen voor een patiënt, dat dat allemaal een beetje klopt. 

Dus bewegen komt daar wel degelijk in voor. Patiënten hebben daar ook vragen over, die denken dat 

je dat niet mag, als het even niet goed met je gaat. Terwijl het bijna nooit gecontra-indiceerd is. Over 

het algemeen is bewegen natuurlijk bijna altijd gunstig. Dus dat wordt wel, ook door mij, juist heel 

erg gepromoot. Het ligt een beetje aan de patiënt, het is niet zo dat ‘t structureel in een spreekuur 

voorbij komt, voeding en bewegen, dat is niet iets wat protocollair in een spreekuur zit.” 

 

 

 



 

                          

Weerstand 

“Er zijn wel degelijk mensen die vanwege hun lipodystrofie, dus de vetverplaatsing, zich makkelijker, 

terugtrekken van lichaamsbeweging in de zin van zwemmen, of sportschool, omdat ze vinden dat ze 

er eigenlijk niet uit zien. Dat vind ik lastig, want als ik aan een mevrouw denk die eigenlijk best wel wil 

gaan zwemmen met haar kinderen, maar dat niet doet, dan vind ik dat ontzettend sneu. Van de 

andere kant kan ik haar geen ongelijk geven, ik kan moeilijk zeggen, nou dat moet je wel doen, want 

zij voelt dat zo. Ik denk wel dat zij heel veel beweegt, maar daar heb ik het niet specifiek over gehad. 

Mensen die geen zin hebben om te sporten, die zijn er ook, er zijn natuurlijk heel veel mensen die 

denken van nou ik zit liever op de bank dan dat ik ga sporten. 

Ik heb patiënten gehad die zitten in zo’n ongelofelijk negatief gevoel, die vinden t hele leven 

niks, en als je dan zegt van probeer eens wat te gaan doen of te bewegen, ga eens wandelen, ga eens 

lopen. Nou die zijn dan over de hele linie negatief. Daar kan ik dan niet zoveel mee. Wat ik wel doe is 

bij mensen die met name depressieve klachten hebben, het belang van bewegen benadrukken. Als je 

echt behoorlijk depressief bent, nou dat wordt vaak ook wel door een psycholoog of psychiater 

gezegd, probeer in ieder geval ook te bewegen, probeer ‘s morgens na je ontbijt een half uur naar 

buiten te gaan, dat je gaat wandelen, vaak kun je ‘t dan weer net iets beter aan. 

Ik zie t ook wel privé hoor, een vriendin van mij die ooit een hersenbloeding heeft gehad. Al 

jaren heeft ze het over hoe belangrijk bewegen en sport voor haar is. En hoeveel winst ze daar ook 

mee behaalt.”   

 

  


