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“Ik zou liever hiv hebben dan diabetes” 

Het verhaal van Alexandra, hiv verpleegkundig specialist 

 

Introductie 

Alexandra is 37. Ze heeft HBO-V verpleegkunde gestudeerd. Na haar 

stage wilde het ziekenhuis haar graag houden omdat zij de status van 

hiv-centrum kregen. Alexandra heeft het hiv-centrum toen als het ware 

opgezet en ze werkt er nu al ruim 14 jaar, inmiddels als verpleegkundig 

specialist. Daarnaast werkt ze nog als onderzoeker. Zowel in haar werk 

als in haar privé leven is Alexandra iemand die mensen graag met elkaar 

verbindt, en zelf verbinding maakt met mensen. 

 

“Van de dagen dat ik werk, zie ik 50% patiënten, en 50% ben ik met andere dingen bezig zoals beleid 

en kwaliteit, certificering, lesgeven, patiënten avonden en vrouwenavonden organiseren, het team 

goed neerzetten. Elk jaar geven wij patiënten uitleg over de laatste stand van zaken. Medisch gezien. 

En daarna na de pauze hebben we altijd een soort vrije invulling, over wat op dat moment 

bijvoorbeeld een hottopic is of waar mensen behoefte aan hebben. Mijn rol op zo'n avond is alleen 

maar patiënten met elkaar verbinden. En dat is denk ik het leukste van mijn vak. Dat is echt het 

waardevolle, dat je echt serieus, wat voor die mensen kan betekenen. Want ze komen binnen angstig 

en bang, en die kijken elkaar aan van o, wie is hier, en herken ik iemand, en vervolgens moet ik ze om 

half twaalf naar buiten vegen, omdat ze allemaal gezellig aan het praten waren en elkaar gevonden 

hadden.” 

 

Opvallend aan haar verhaal is dat Alexandra aangeeft dat sport in haar sociale leven en binnen het 

gezin een belangrijke rol speelt, maar dat sport in de behandeling van hiv veel minder belangrijk voor 

haar is. “Zo belangrijk als ’t in mijn sociale leven is, zo’n kleine rol speelt ’t bij mijn patiënten.”  

 

Behandeling 

“De meeste patiënten zijn zo tussen de 30 en 50. Ik zie ze drie vier keer per jaar, en tijdens gewone 

consulten gaat het met name over uitslagen, labuitslagen, over therapietrouw, over seksualiteit, over 

sociale steun, en over stigma en taboe. Dat zijn onderwerpen die je als hiv-verpleegkundige bespreekt 

met patiënten.  
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Op ‘t moment dat iemand [hoort dat hij] hiv positief is, is dat zo heftig, [patiënten] komen dan 

binnen een dag bij mij terecht, […] en [het gesprek gaat] meteen over dood, […] over seks, […] 

vreemdgaan, over de zin van het leven. En dus heb je meteen een band met iemand. Iemand zit een 

uur lang, helemaal in paniek, en die gaat naar buiten, en die is opgelucht. […] Ik zeg ook altijd tegen 

ze als ze dan weggaan, ‘vanaf nu weet je wel, je hebt een leven met hiv en een leven zonder hiv, en 

dan horen wij bij jou als behandelteam’.  

De relatie is gewoon professioneel natuurlijk, maar ik ben me ook heel bewust van de rol die 

ik heb. Een goeie relatie onderhouden met mijn patiënten, daar doe ik ook moeite voor. Ik denk wel 

dat ik met al mijn patiënten een goeie relatie heb, en als dat niet zo is, dan benoem ik dat ook wel, ik 

ben daar heel open [in]. En dan gaan ze naar mijn collega. Dat is zeker weten anders dan bij andere 

typen zorgverleners! Wij zijn een klein ziekenhuis, dus elk consult ben ik er, of mijn collega is er. Ik zit 

hier ook al vijftien jaar, en dat geeft een soort vertrouwen, dus je hebt een enorme band, en dat is een 

heel groot verschil met diabetes, diabetes is erger. Ik zou liever hiv hebben dan diabetes. Mensen 

hebben véél meer klachten, maar bij diabetes zitten veel minder verpleegkundigen op veel meer 

patiënten. Wij hebben gewoon relatief een luxe positie, dat we best veel tijd voor de patiënten 

hebben, een half uur per patiënt, en dat we best wel wat onderwerpen bespreken. Maar omdat de 

onderwerpen zo specifiek zijn, en er zo'n sfeer om hiv heen hangt, heb je heel intensief contact met je 

patiënten. Terwijl mijn diabetes-collega's helemaal geen benul hebben, die praten tien minuten lang 

met die patiënten over hoeveel ze moeten spuiten. Waar de spuitplekken zijn en over instructies en 

onze consulten gaan veel dieper. Omdat je het eerste consult hebt gehad.”  

 

Eigen ervaring met ziekte en zorg  

“Ik heb geen ervaring met patiënt zijn. Mijn zoon heeft wel een keer met een gebroken bovenbeen in 

‘t ziekenhuis gelegen, acht weken, toen was ik als moeder betrokken bij de zorg. En ik heb een 

buurman die manisch-depressief is waar ik een keer in de week even ga koffie drinken. Hij slikt pillen, 

zit alleen thuis, zijn vrouw kan er niet mee omgaan, en als ik dan op bezoek ben, dan merk ik dat ie al 

blij wordt, alleen al van het feit dat er iemand voor hem komt. Ik heb hem in contact gebracht met 

een vriend van mij, die ook manisch-depressief is, en die gaan nou met zijn tweeën wandelen.” 

 

Eigen ervaring met sport  

“Zelf ben ik al jaren bij de atletiekvereniging verbonden. Ik sportte zelf eigenlijk drie keer per week, tot 

ik twee jaar geleden heel veel ging werken. Atletiek, dus sprinten, 400 meter en 200 meter. Mijn, 

dochter zit op atletiek, en die sport ook twee keer per week, dus ik geef elke week training. Mijn zoon 

zit op rugby, die sport ook drie keer per week, dus der zijn dus ook wedstrijden bij ons. En mijn man 

fietst heel veel.  



 

                          

En we gaan ook eigenlijk elk jaar drie weken op fietsvakantie. Ik vind fietsvakantie geen 

sporten maar mijn vrienden die verklaren me helemaal voor gek. Voor mij is sporten ook juist het 

samen doen. Dus op fietsvakantie gaan, met z’n allen de tent afbreken en dan weer op de fiets 

stappen en 50 of 60 kilometer fietsen. Dat gevoel van samen verbinden. In deze tijd van drukte, vind 

ik het fantastisch. Dat zijn de leukste weken van het jaar voor mij. Sporten is meer dan alleen 

sporten.” 

 

Sport in de behandeling van hiv  

“Tegenwoordig is er een tendens gaande, dat onze patiënten ouder worden. ‘Aging en hiv’ is echt het 

nieuwe topic woord, en in dàt kader merk ik dat er bij mij een soort verschuiving is en dat ik steeds 

vaker roken, alcohol, drugs, maar ook beweging meeneem, de leefstijlfactoren. Maar bij mekaar 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. Tenminste, voor mij persoonlijk de minst belangrijke. 

Hiv-patiënten zijn gefocust op hun uitslagen. Maar eigenlijk zijn die helemaal niet belangrijk, 

want ze doen ‘t toch goed. Dus [zij vinden sport] niet zo belangrijk, die weten denk ik niet, dat 

bewegen belangrijk is. In het algemeen, niet gelinkt aan hiv. Tijdens een consult denken ze wel, ik ga 

praten over seks, want seks en hiv is eigenlijk inherent aan elkaar. Maar ze hebben niet een soort 

agenda waarop ze zeggen van ik ga praten over bewegen en sport. 

Vanuit behandelaar-perspectief denk ik dat het wel belangrijk is, omdat patiënten natuurlijk 

ondanks hun goed behandelde hiv, een chronisch inflammatoir proces hebben. Ook al heb je een 

ondetecteerbare viral load, het feit dat ze hiv hebben en dat er continu kleine ontstekingen zijn, 

maakt dat je daar gewoon last van kan hebben. In allerlei vormen, waaronder onverklaarbare 

moeheid de meest voorkomende klacht is bij mijn patiënten. 

Waar ik wel bovenop zit is dat sommige patiënten gewoon door hun financiële problemen, 

hun taalgebrek en lage sociale status eigenlijk ook in een sociaal isolement terecht komen. Ik merk 

dan dat als ze  via het Aidsfonds een sportkaart krijgen dat ze daadwerkelijk ook gaan. Maar dan is 

mijn doel meer de sociale contacten, in plaats van echt het sporten.  

Ik ben ervan overtuigd dat bewegen echt hartstikke belangrijk is, juist bij díé groep patiënten. 

En ik denk dat sport en bewegen bij ons dus echt een ondergeschoven kind is. Terwijl mijn patiënten 

er wel echt baat bij kunnen hebben, als ze meer zouden bewegen. Maar ‘t probleem is dan ook, 

tegelijkertijd, je kan alleen maar dingen benoemen in je consult, als je er ook wat mee kan. En met 

seksuele problemen en eenzaamheid weet ik, dit kan ik mensen bieden. Heb ik ook vastgelegd. Bij 

bewegen en sport is dat een beetje lastiger, heb ik dat niet zo in mijn hoofd, wat ik als vervolgtraject 

kan aanbieden. Kijk, de verzekeraar betaalt onze consulten zeg maar, dus onze consulten moeten wel 

zinnig zijn. Dus als je iets gaat bespreken, moet er ook een vervolg komen. En er is niet echt duidelijk 



 

                          

wat je mensen kan adviseren als ‘t gaat om beweging en sport. Je moet dus wat context van jouw 

regio hebben, waar ga je mensen naartoe verwijzen. Je moet t concreet maken, want als je voor 

patiënten niet concreet maakt dan vergeten ze ‘t weer. Wat je zou willen is een soort opstapje, dat je 

dus eerst bespreekt en je signaleert een probleem en je kaart bewegen en sport aan, en dan? En dan? 

En ik denk dat dat de stap is die je bij bewegen en sport nog helemaal niet hebt.”  

 

Weerstand 

“Bij de mensen die overgewicht hebben, die veel roken en die hoge lipiden hebben, heb je concreet 

iets om aan te kaarten, want ze hebben natuurlijk een probleem, ze hebben daar ook last van, van die 

buik en van rugklachten vaak. Dan maak ik het wel concreet bespreekbaar. Dan is een gesprek door 

vragen te stellen zoals ‘goh, ervaar  je zelf ook een probleem?’ mijn enige doel. Dat ze dan ook zelf 

inzien van ‘goh, wat gaan we ermee doen’. Ik gebruik dan een beetje Motivational Interviewing.  

Je moet ze zélf verantwoordelijk maken. Dat zijn lastige gesprekken, waar heb je ook eigenlijk 

te weinig tijd voor hebt. En dan houdt het een beetje op voor mij. Dus ik maak het alleen maar 

bespreekbaar met mensen die ook daadwerkelijk overgewicht hebben, lipide-problemen hebben en 

vaak roken. Omdat het dan een soort lifestyle iets is. Waardoor ik me ook verplicht voel om het te 

bespreken. Als ze dan een keer worden opgenomen met hart- en vaatziekten, kan ik niet zeggen: dit 

[het bespreekbaar maken van sport en bewegen] is de interventie en dat had ik moeten doen. Het is 

wel lastig, omdat ‘t mensen zijn, die gewoon wel content zijn met hun leven, en zelf niet zo'n 

probleem zien. Dus ik heb altijd het idee dat ik als behandelaar enorm hard aan ‘t werken ben, terwijl 

het gaat om het leven van de patiënt.  

Ik ga daar aan de hand van Motivational Interviewing-methode met patiënten over praten, 

en ze motiveren om wél te gaan sporten en ik leg het belang ervan uit. Dat belang is dat je A zelf weer 

energie krijgt, en B voor je leefstijlfactoren: Als t gaat over de ouder wordende hiv patiënt, maar ook 

geestelijk, en dat je er gewoon fitter van wordt als je gaat sporten. Dus ‘t heeft denk ik op meerdere 

fronten alleen maar vóórdelen als je als patiënt actiever gaat worden. Maar sport en bewegen is een 

soort ondergeschoven kindje. Voor mij zijn die andere onderwerpen, stigma, seksualiteit, sociale 

steun, en uitslagen bespreken, zo'n topiclijst. En dat is bij al mijn collega's. Bewegen en sport zou daar 

eigenlijk bij moeten.  

Wat ook lastig is, is dat doordat je als je als behandelaar je patiënten heel goed kent, je heel 

gauw geneigd bent om te praten over onderwerpen die niet relevant zijn. En dat is echt één van de 

valkuilen, dat je eerder over een praatje niks doet, dan dat je daadwerkelijk praat over dat wat echt 

belangrijk is. En ik merk ook dat seks makkelijker te bespreken is dan bewegen, omdat bewegen zo'n 

voor de hand liggend onderwerp is, waarvan we allemaal aannames doen dat we ‘t allemaal wel 

doen, of weten waarom we t moeten doen, maar niet doen.”  



 

                          

 

 

 

Reflectie 

“De rollen die ik thuis aanneem, neem ik eigenlijk bijna een op een mee naar mijn werk. Al ben ik op 

mijn werk wat harmonieuzer, geduldiger en afwachtender dan thuis, maar dat heeft meer met mijn 

karakter te maken. Het verbinden, mensen enthousiasmeren, patiënten enthousiasmeren, netwerken, 

signaleren, dat neem ik allemaal mee. Het feit dat je ouder wordt, je levenservaring, het feit dat ik 

moeder ben geworden. Toen ik 22 was, had ik echt geen enkel verstand van relatieproblemen en 

scheidingen. Nu zit je overal middenin bij wijze van spreken. Dus je hebt een veel beter 

inlevingsvermogen, en ik denk dat je jezelf als persoon meeneemt. Toen ik 22 was kon ik iemand van 

60 net zo goed begeleiden als nu, overall is dat het zelfde, je competenties zijn hetzelfde. Maar ik ben 

daar gewoon enorm ervaren in, ik ben daar een soort expert in geworden door mijn ervaring.  

En ik denk dat je per definitie dat wat je thuis belangrijk vindt, dat je dat altijd meeneemt 

naar je werk. En dat is voor mij bijvoorbeeld seksualiteit. Dat is echt zo'n onderwerp waar heel weinig 

over gepraat wordt. Ik pleit daar echt enorm voor. Dat doe ik zowel thuis in mijn sociale leven bij mijn 

vriendinnen, dan vraag ik concreet, wanneer heb je voor de laatste keer seks gehad, want dat is 

namelijk echt belangrijk, en dat doe ik op mijn werk ook. Daarom is seksualiteit voor mij belangrijk 

om dat goed neer te zetten. Daar ben ik wel landelijk een soort paradepaardje in. En bewegen is voor 

mij ook belangrijk thuis, maar op de een of andere manier zet ik dat dan veel minder in bij de 

behandeling, omdat ik er ook weer geen tijd voor heb, en de context een beetje vaag blijft.” 


