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“Je moet blijven bewegen tot de dag dat je dood gaat” 

Het verhaal van Gerard, verpleegkundig specialist hiv 

 

Gerard is 55 en werkt sinds 1994 als verpleegkundig specialist in een 

ziekenhuis. Daarvoor werkte hij in de wijkverpleging, waar hij het 

aandachtsgebied hiv/AIDS op zich had genomen. Als homoman heeft hij 

altijd affiniteit gehad met deze patiëntengroep die uit voornamelijk 

homoseksuelen bestond, het gaf hem een extra dimensie aan zijn werk, 

om iets te kunnen betekenen voor de groep waar hij zelf deel van 

uitmaakt.  

 

“Er is heel veel gebeurd op het gebied van hiv. Toen ik hier kwam waren we bezig met het begeleiden 

van mensen met een levensbedreigende ziekte, je was eigenlijk bezig om te zorgen dat iemand zich 

goed bleef voelen voor de tijd die er nog was, en hem ook wel een beetje voor te bereiden op een 

korte levensverwachting. In ‘96, toen kwam echt de doorbraak met de medicatie, de 

combinatietherapie, konden we het virus ineens onderdrukken, succesvol en langdurig. En toen was 

de uitdaging hoe krijgen we mensen aan die pillen, hoe krijgen we die pillen, hoe kunnen we mensen 

goed begeleiden. Voor iedereen was het nieuw. En zo gaandeweg kwam er steeds meer kennis.  

In de laatste tien jaar, nu iedereen in principe [succesvol] behandeld kan worden, is het [een 

belangrijke taak voor verpleegkundigen] om te zorgen dat mensen therapietrouw blijven en mensen 

daarin te ondersteunen. Waar we veel tijd aan besteden is de mensen met psychische klachten. Dat is 

wel een nieuwe uitdaging. En we zijn de laatste jaren wel bezig met leefstijladviezen geven. Wat nu 

een beetje gebeurt in de hiv zorg, mensen worden ouder, en er zijn een aantal verhoogde risico’s die 

mensen met hiv hebben, en hiv is waarschijnlijk net een extra factor om aandoeningen te krijgen, 

zoals hart- en vaatziekten, nieren, bepaalde kankersoorten [longkanker en anuskanker], overgewicht 

zien we ook wat meer als mensen wat ouder worden, hoge bloeddruk, en osteoporose. En dat zijn 

gelijk ook een aantal ziektes, die je als je meer gaat bewegen in ieder geval zelf kan beïnvloeden. Dus 

in die zin is bewegen en sport wel een belangrijk onderdeel geworden van ons werk.” 

 

Behandeling 

“Als er een nieuwe patiënt komt dan heb ik daar een uur voor, de echte spreekuren als 

verpleegkundig specialist zijn wel redelijk georganiseerd, dat is een half uur per patiënt [in het consult 

bespreken we] medische zaken, gezondheid, sociale [zaken], seksualiteit, lifestyle adviezen, je meet 
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bloeddruk, je weegt mensen, aan de hand van je bevindingen geef je ook adviezen, en medicatie 

voorschrijven, vragen hoe t gaat met medicatie. Dat zijn een beetje de standaard onderwerpen. En er 

kan van alles. Als iemand een groot probleem heeft, dan kan t ook een uur duren. Ik vind wel dat 

jongeren wat makkelijker met de diagnose omgaan. Je ziet vaak dat jongeren gewoon doorgaan en 

de energie hebben om dat op te pakken en door te gaan en hun leven verder te leven. En dan na een 

jaar of tien zo rond de 40 krijgen ze midlife problemen, dat ze gaan nadenken ‘shit nou toch wel 

vijftien jaar hiv’. Mensen die wat ouder zijn die geven dat wat makkelijker een plek in hun leven.” 

 

Eigen ervaring met ziekte  

“In de periode dat ik dit werk doe [heb ik zelf ook hiv opgelopen]. Dus ik heb de rol naar de patiënt toe 

als hulpverlener, en soms ook als lotgenoot. Zeker in het begin [heb ik er wel moeite mee gehad] dat 

ik dacht van, nou ik kan dit werk niet meer blijven doen, ik ben niet meer geloofwaardig, loop ik tegen 

die mensen te zeggen dat ze voorzichtig moeten zijn en wat dan ook, en dan overkomt mij dit dus 

ook. Na zo’n eerste jaar, is alles, ja, nieuw, moet je je leven toch effe opnieuw bekijken. En op een 

gegeven moment dacht ik van ja, ik kan dit werk wel. Ik ben goed in mijn werk, alleen ik moet t nu 

voor mezelf op een manier gaan doen die voor mij ook prettig is. Ik heb gewoon mijn werk gedaan, 

zonder dat patiënten wisten dat ik hiv had. Maar waar je eigenlijk stigma-doorbrekend wil zijn, dat je 

tegen patiënten zegt ‘het is niet goed om te leven met een geheim’ Als je dat vaak zegt dan ga je 

denken van ja, wat zegt dat nou over mij, en toen ben ik het zo langzaam gaan vertellen En zeker de 

laatste jaren, merk ik dat ik in mijn hulp naar de patiënt, mijn professionele zorgverlening, dat 

lotgenoten contact ook wat laat doorschemeren. Dat is een extra dimensie die ik ondanks dat je dat 

niet wil, wel heb kunnen invoeren in mijn rol als hulpverlener. En ik moet dan oppassen dat ik het niet 

misbruik, dat ik bijvoorbeeld bijwerkingen heb van medicatie, dan ben ik geneigd om minder snel 

patiënten te adviseren om dat medicijn te gaan slikken dan mijn collega’s mogelijk. 

Mijn schoonvader is aan het dementeren, en dat heeft vooral veel invloed op mijn 

schoonmoeder. En ik moet dan weer zorgen voor mijn partner, dat die dat allemaal een beetje 

aankan. [Mantelzorg] heeft geen invloed op mijn werk, maar mijn werk heeft wel invloed op hoe ik 

die mantelzorg doe: toch vaak met wat professioneler oog. [Sport en bewegen is] wel een belangrijk 

onderdeel [in de mantelzorg]. Mijn schoonvader is vorig jaar januari gevallen op zijn achterhoofd, 

heeft [een aantal] operaties gehad in zijn hersenen. En [voorheen fietste hij] op een dag rustig 25 

kilometer, zes dagen in de week en dat vond ie leuk. Na zijn val mocht ie dus niet meer fietsen. Maar 

die drang om te fietsen was wel heel groot, dus toen hebben we [van alles] geprobeerd. Als die man 

binnen blijft zitten en hij is dementerend dan is ie eerder dood dan wanneer die blijft bewegen en nog 

prikkels krijgt van buitenaf. Dus we hebben een fietshelm gekocht [en] nu fietst ie gewoon rond. Dus 

in die mantelzorg [speelt] bewegen een belangrijke rol.” 



 

                          

Eigen ervaring met sport  

“Ik sport zelf ook. Ik heb een ontzettende hekel aan sport gehad in mijn jeugd, ik was er ook echt niet 

goed in, t was ook bijna traumatisch, maar eigenlijk vanaf m’n, 25e -26e ben ik gaan zwemmen, nu 

bijna 30 jaar dat ik echt wel regelmatig sport. Dat was heel lang zwemmen, nu is het meer in de 

sportschool. Ik weet ook wat sporten voor je kan betekenen, dat je je er ook gewoon beter van kan 

gaan voelen. Ik denk [dat dat veranderd is] toen ik bewust werd dat ik homo was, ‘dan moet ik zorgen 

dat ik er goed uitzie, dan moet ik er toch iets aan doen’. En ik was heel veel afgevallen. Als mensen er 

goed gaan uitzien, door iets wat ze gedaan hebben, dat is toch vaak sporten, dat is een hele krachtige 

prikkel, en dat motiveert om dat te blijven doen. Ik denk dat dat zo bij mij speelde. En ook dat ik een 

sport gevonden had die ik leuk vond, en waarvan ik merkte van ‘o ja dat gaat steeds beter’. En [pas 

later kwam ] t besef, ‘t is gewoon belangrijk om te sporten. En dat ik ook zelf kon kiezen om te gaan 

sporten. Mijn ouders stuurden me toen ik vier was naar de gymnastiek, en op school had ik 

gymnastiek, dat was allemaal gedwongen. Ik hoefde gelukkig niet naar de voetbalclub, maar als kind 

had ik daar geen keuze in. Met heel veel dingen die je in je jeugd opgelegd krijgt, op t moment dat je 

zelfstandig wordt en je gaat uit huis, laat je t allemaal vervallen en denk van ‘en nu ga ik mijn leven 

zelf inrichten’, en dan kom je toch weer terug van ‘oh ja, ze hadden misschien wel gelijk, maar, 

misschien moet ik dat dan toch maar gaan doen’. Dus je maakt dan gebruik van wat je is aangeleerd, 

maar dan is t een vrijwillige keuze. Dus ik denk dat dat ermee te maken heeft, tenminste voor mij 

dan.” 

 

Sport in de behandeling van hiv  

“lifestyleadviezen zijn steeds belangrijker geworden. Dat is goede voeding, beweging en stress 

vermijden. Zulk soort dingen zijn vaak gebaseerd op eigen ervaring en eigen gedachten daarover, 

mijn adviezen over sport zijn, niet altijd wetenschappelijk bewezen, t is wat je hier en daar oppikt. En 

soms als t echt belangrijk is ga je gewoon op zoek, is daar een of ander wetenschappelijk bewijs voor? 

Ik geef wat meer algemene adviezen. 

Bewegen kan ook stress verlagend werken. Soms heb je wel eens mensen die geen weg 

kunnen met de emoties, al jaren niet, en dan zeg ik wel eens jij zou eigenlijk moeten gaan boksen, je 

lijf gebruiken om die emotie kwijt te raken. Dat zouden eigenlijk meer mensen moeten doen. Of als 

iemand heel boos is dan zeg ik ‘je moet eens keihard gaan schreeuwen’. ‘Ja maar dat kan niet, dan 

denken de buren’. Dan zeg ik nou dan ga je naar het strand, dan ga je hardlopen, als je hard gaat 

lopen je wordt moe, en je denkt aan wat je dwarszit en je gaat keihard lopen schreeuwen op het 

strand, zal je zien dat je als je dat gedaan hebt, dan voel je je daarna een stuk beter. Dus in die zin, 

heeft bewegen, ook een invloed op je emotioneel welbevinden. 



 

                          

In die twintig jaar dat ik werk is de mening over sporten ook wel veranderd, ook wel de algemene 

mening. Dat geldt ook voor patiënten, er zijn veel meer mensen die sporten of gaan sporten. Het is 

eigenlijk normaal gedrag. Dus we hebben het er wel veel meer over. Ik ben ook vaak bezig om iemand 

te activeren te motiveren om een sport te gaan beoefenen of meer te gaan bewegen. Er wordt soms 

ook fanatiek gesport, soms moeten we mensen ok afremmen. We hebben een aantal mensen die 

worden behandeld voor hepatitis C, en die zijn gewend om veel te sporten, en ze gaan wel gewoon 

door in het tempo waar ze gewend zijn om te sporten, dan worden ze daar extra moe van. En die 

vermoeidheid leidt tot klachten, dan worden ze voor hiv behandeld en ook nog zo'n hepatitis 

medicatie, dan zeg ik doe t gewoon even rustig aan. 

Er is ook een negatieve kant aan sporten. Tenminste, ‘t kan verslavend zijn. Sommige mensen 

hebben toch wel een beetje last van body-dysmorphia, dat t nooit genoeg is, iemand ziet er prachtig 

uit en dan zit ie nog te klagen dat t niet goed is, dat t niet genoeg is. En ‘t verslavende karakter van 

sport, ‘t vrijkomen van endorfine, dat is net zoiets als wanneer mensen uitgaan, drugs gebruiken 

waarbij ook endorfine vrijkomt, dat is ‘t geluks-hormoon, dus mensen willen dat. En soms moet je 

heel veel sporten om dat te krijgen.  

Ik heb ook momenten gehad dat ‘t bijna verslavend was, dan ging ik drie vier keer in de week 

zwemmen en dan was ik op vakantie en dan was ik ergens en dan kon ik niet zwemmen, en dan 

voelde ik me onrustig en dan voelde ik dat het niet prettig voelt als je niet hebt gesport, dat heb ik wel 

een tijd gehad, dat is wel minder geworden sinds ik hiv heb  

 

Weerstand 

“Sommige patiënten hebben geen geld om te sporten. Dan proberen we daar wat voor te verzinnen, 

we kunnen bij Aidsfonds een aanvraag doen om te gaan sporten, om de sportschool gedeeltelijk te 

betalen of een sportclub. Als mensen weerstand voelen dan probeer je wel te kijken waar die 

weerstand zit. ‘t hoeft allemaal niet zo ingewikkeld, wat vind iemand prettig om te doen als [ie] 

beweegt, daar kijk je t eerste naar. Je gaat echt kijken van goh hoe ziet jouw leven eruit, heb je tijd 

om überhaupt extra te bewegen, en als je zou willen bewegen, hoe zou je dat dan willen doen, alleen 

of in teamverband, wil je echt een sport gaan doen? En dan hoop je dat iemand daaruit kan kiezen en 

als iemand niks prettig vindt en niet wil bewegen, ja dan houdt t ook op. 

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 iemand 

niet beweegt, dan doet ie dat niet. Maar als t er dan iedere keer over gaat 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 veranderd 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. 

Ik zeg altijd, je moet bewegen tot de dag dat je dood gaat. En t is ook belangrijk om de relatie 

met ziekte te zien, dat bewegen en sporten, een therapeutisch middel is. Ik denk dat dat, een beetje, 

onderschat wordt, door de hulpverlener wel steeds minder, maar ook door patiënten. Sporten 

bewegen is heel vaak prestatiegericht, terwijl, mensen vergeten om te kijken naar t plezier in het 

bewegen zelf, en na te denken over ‘goh dat dat allemaal beweegt, meer mindful bewegen zal ik 

maar zeggen. Er is gewoon een verschil tussen sport en bewegen. Maar dat heeft te maken met 

maatschappelijke waardering. Prestatiegericht versus belevingsgericht. Wat je eigenlijk wil is dat 

iemand beleeft hoe het is om te bewegen en je hoopt dat ie ervaart dat dat prettig is.” 

 

Reflectie 

Mijn leven, al die rollen lopen een beetje door mekaar. Ik heb patiënten dat zijn vrienden van me, en 

ik heb vrienden die worden patiënten van me. Overal waar ik kom, zie ik wel patiënten. Eigenlijk om 

me heen is hiv. En ja soms heb je rollen wel te scheiden, maar ik ben daar niet heel streng in. Ik liep 

met mijn partner in de bijenkorf, en toen kwam ik een patiënt tegen die stelde min een vraag. Nou ja, 

dat hoort eigenlijk niet. Ik zeg niet daar wil ik niks mee te maken hebben, als t een dringende vraag is 

probeer ik daar antwoord op te geven en dan zeg ik nou bel me maandag op of stuur een mailtje, dan 

ga ik er maandag even naar kijken. Maar overall valt t wel mee, en ik kom echt wel veel patiënten 

overal tegen. Ik heb [daar] niet zo veel last van. Soms, ja soms wel. Maar kijk, als ik dat niet wil dan 

moet ik niet [hier] gaan wonen daar komt t eigenlijk op neer. ‘t is gewoon een onderdeel van mijn 

leven, ik zit daar niet zo mee.” 

    

 

  


