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Het verhaal van Freek – een samengesteld verhaal 

Door Ester Wisse en Agnes Elling 

 

Dit verhaal is geconstrueerd op basis van de individuele verhalen 

van zes homoseksuele mannen van Nederlandse afkomst. Deze 

verhalen vertonen veel overeenkomsten, waardoor ze zich goed 

lenen voor een ‘samengesteld’ verhaal waarin die 

overeenkomsten staan beschreven. 

 

“Het is alweer een tijdje geleden dat ik gediagnostiseerd ben met hiv. In die tijd waren er al 

wel ontwikkelingen op het gebied van hiv remmers, maar hiv werd toch nog vooral 

beschouwd als iets waaraan je zou sterven1. Het was erg schrikken toen ik de diagnose 

kreeg. Alhoewel ik om mij heen wel meer mensen ken met hiv en ik in het verleden ook 

vrienden verloren heb aan aids, stond hiv toch nog vrij ver van mij af voor de diagnose. 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 bezig gehouden. Ondanks dat door de medicatie prima te leven valt met hiv en ik 

eerder al een ‘coming out’ heb gehad toen ik mijn omgeving vertelde dat ik homo ben, zit er 

aan het hebben van hiv toch nog wel een stigma. Ik weet vanuit mijn eigen ervaring en die 

van lotgenoten dat het vertellen dat je hiv hebt, toch wel een negatieve gevolgen kan 

hebben. Ik draag daardoor een geheim bij me dat ik niet met iedereen kan en wil delen2. 

Door hiv sta ik toch wel wat minder onbevangen in het leven. Gelukkig kan ik mijn 

                                                             
1
 Dit verhaal is geconstrueerd op basis van de verhalen van verschillende mannen met hiv. Het jaartal waarin zij 

de diagnose hiv kregen, verschilt per persoon, en ligt tussen eind jaren 80 en begin 21ste eeuw. Eind jaren 80 en 
begin jaren 90 was er nog geen medicatie om het virus te onderdrukken, de meeste mensen die in deze 
periode zijn gediagnostiseerd en een snel ziekte verloop hadden, zijn overleden aan aids. Halverwege de jaren 
90 van de vorige eeuw zijn de eerste hiv remmers op de markt gekomen, maar deze werkten nog niet voor 
iedereen effectief en hadden veel bijwerkingen. Sinds die tijd zijn er veel ontwikkelingen geweest en kwamen 
er steeds betere medicijnen beschikbaar. Langzaamaan werd hiv een aandoening waaraan je niet dood hoeft te 
gaan, maar het afschrikwekkende beeld van de dodelijke ziekte zit er bij veel mensen nog wel in.   
2 De mate waarin de mannen hun seropositieve status bekend maken in hun omgeving verschilt, sommigen zijn 
er naar iedereen heel open over, anderen delen het alleen met een selecte groep naaste vrienden, familie en 
lotgenoten. Bijna iedereen noemt wel een negatief voorbeeld waaruit blijkt dat er nog steeds sprake is van een 
stigma.  



 

                          

ervaringen wel delen met lotgenoten, dat is belangrijk voor me, ook om kennis over de 

aandoening en de medicatie op te doen. 

 

Ook de omgang met medicijnen maakt het leven iets complexer. Mijn eerste medicijnen 

hadden bijvoorbeeld vreselijke bijwerkingen. Bij de medicijnen die ik later kreeg, was dat 

gelukkig minder. Toch is het voortdurend moeten slikken van medicijnen niet zo maar iets. 

Het is toch iets chemisch dat je binnen krijgt en ik moet er erg goed op letten dat ik ze op tijd 

in neem. Dit maakt bijvoorbeeld het maken van verre reizen wel wat lastig.  

Omdat ik weet dat verouderingsverschijnselen sneller optreden bij mensen die hiv hebben 

en/of hiv remmers gebruiken, probeer ik zo gezond mogelijk te leven. Voordat ik hiv kreeg 

deed ik wel eens aan sport, maar dit was niet heel structureel. Toen ik jong was, vond ik 

teamsporten niet leuk en ik heb dan ook geen goede herinneringen aan de gymles. 

Misschien ook omdat de activiteiten die daar ondernomen werden en de masculiene, 

prestatieve sfeer niet bij mijn geaardheid aansloten. Later ben ik wel wat aan fitness en 

andere individuele sporten gaan doen, vooral om een strak en gespierd lichaam te krijgen, 

maar ik hield ook van andere (ongezonde) dingen zoals uitgaan, roken en drinken. 

Tegenwoordig gebruik ik bewegen en sporten om structuur in mijn leven te hebben. Met de 

medicatie die ik slik is dit erg belangrijk. Sport is ook een fijn middel om mijn gedachten te 

verzetten. Bovendien is het goed om de fysieke bijwerkingen van de ziekte en de medicijnen 

tegen te gaan3.   

 

Mijn internist of hiv-verpleegkundig-consulent controleert mijn gewicht en bloeddruk als ik 

daar kom en zij adviseren mij ook om gezond te leven, maar het bewegen en sporten ben ik 

                                                             
3
 Uit de verhalen van de mensen met hiv  blijkt dat het per persoon verschilt voor  welk fysiek effect zij een 

gezonde leefstijl en bewegen en sport inzetten. Sommige respondenten slikken medicijnen die bijvoorbeeld als 
bijwerking maag en darmklachten hebben. Gebalanceerde voeding, op vaste tijden en bewegen, kunnen 
helpen deze klachten te verminderen. Diarree en buikpijn als gevolg van/ in combinatie met maag en 
darmklachten, kan echter ook belemmerend werken in het oppakken van sport- en beweegactiviteiten. Een 
andere bijwerking van een bepaald soort hiv remmers is de vermindering van de botdichtheid (osteoporose). 
Een van de respondenten geeft aan naar de sportschool te gaan om spieren sterker te maken en het proces van 
osteoporose te vertragen. Er zijn ook respondenten die aangeven door medicijn gebruik  ‘stram’ te worden, 
bewegen helpt de spieren soepel te houden en zich beter te voelen. Sommige medicijnen hebben ook als 
bijwerking dat de eetlust vergroot wordt. Gezond eten en bewegen helpt het mogelijke surplus aan calorieën in 
te perken. Ook moeheid is een bijwerking van de medicijnen/ een verschijnsel van het hebben van hiv dat 
regelmatig genoemd wordt. Verschillende respondenten geven aan dat bewegen kan helpen over deze 
vermoeidheid heen te komen. Aan de andere kant kan vermoeidheid ook een belemmering zijn om iets te gaan 
ondernemen.  



 

                          

toch vooral zelf gaan oppakken. Dit 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 doorgedaverd 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.”  

 

   

 

  


