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Het verhaal van Leeto – een samengesteld verhaal. 

Door Ester Wisse en Agnes Elling 

 

Dit verhaal is geconstrueerd op basis van de individuele verhalen 

van vijf mannen met hiv die allen een niet-Nederlandse 

achtergrond hebben. Deze verhalen vertonen veel 

overeenkomsten, waardoor ze zich goed lenen voor een 

‘samengesteld’ verhaal waarin die overeenkomsten staan 

beschreven. 

 

“Voor mij begon het leven met hiv bij de medische controle vlak nadat ik aankwam in 

Nederland. Dat is alweer tien jaar geleden. Dat ik het heb opgelopen neem ik vooral mezelf 

kwalijk. Ik ken ook wel mensen die het al voor hun emigratie wisten maar echt praten erover 

doen we niet in onze cultuur. Er rust nog een heel groot taboe op dit onderwerp omdat het 

vooral geassocieerd wordt met onveilige seks of homoseksualiteit.  Ik dacht eerst ook dat je 

hiv alleen op die manier kon krijgen maar na jaren van lezen en praten weet ik nu wel beter. 

Toch blijft het nog steeds iets wat vooral van mijzelf is, alleen mijn zus en enkele lotgenoten 

en hulpverleners weten het. Het heeft denk ik ook helemaal geen zin om het aan anderen te 

vertellen want dat voegt niks toe aan hun of mijn leven. Ze schrikken er alleen maar van, of 

zijn bezorgd, of bang dat ze het zelf ook kunnen krijgen. Ik weet bijvoorbeeld dat in mijn 

thuisland mensen met hiv in instellingen apart plastic servies kregen en niet in de keuken 

mogen komen omdat er veel angst is voor besmetting. Ik houd mijn hiv status ook geheim 

omdat ik niet wil dat er over mij geroddeld wordt, iets dat in mijn cultuur wel gebruikelijk is. 

Ik ben dus erg voorzichtig het mensen te vertellen en ook als ik mijn medicatie ga ophalen of 

een hulpverlener bezoek, doe ik dat zo onopvallend als mogelijk.  

 

Door de goede medicatie die ik hier krijg is de hiv nu prima onder controle maar dat 

betekent wel dat ik voorlopig niet terug kan naar mijn thuisland. Daar is de juiste medicatie 

immers niet makkelijk beschikbaar. De eerste periode na de diagnose gaf enorm veel stress 

en ik dacht zeker te weten dat ik dood zou gaan. Dat ik nog moest wennen in dit nieuwe 

land, maakte het er ook niet makkelijker op. Ik had voortdurend negatieve gedachten 



 

                          

waardoor er voor bewegen en sport geen plaats was. Ik ging echter wel gewoon door met 

mijn leven en nam niet de tijd dingen goed te verwerken. Als gevolg daarvan ben ik later 

jarenlang in behandeling ben geweest voor een post traumatische stressstoornis1. Die 

behandelingen hebben me veel geleerd over het belang van fysieke inspanning in het 

omgaan met psychische klachten.  

 

Vroeger deed ik niet echt veel aan sport, maar nu, wanneer ik voel dat de stress me teveel 

wordt of dat depressieve gevoelens de kop op steken, dan ga ik hardlopen, wandelen of 

fietsen en dan ben ik het weer kwijt. Soms ga ik buiten sporten en andere keren ga ik naar 

de sportschool. In de winter durf ik namelijk niet zo goed te fietsen omdat ik bang ben dat ik 

val als het glad is. Het fijne van de sportschool is ook het contact met andere mensen. In 

Nederland is het namelijk toch wat killer en moeilijker met anderen in contact te komen dan 

in het land waar ik vandaan kom. Aan de sportschool heb ik een goede vriendschap 

overgehouden. Het is denk ik vooral belangrijk voor de geest dat je in beweging blijft. Als je 

op de bank blijft zitten dan nemen de slechte gedachten je leven over. Ik heb niet een 

speciaal doel met sporten en echt op mijn eten letten doe ik ook niet, maar ik voel dat het 

mij helpt om lekker bezig te zijn en te zweten.  

 

Toch blijft het leven met hiv moeilijk, zeker voor mensen uit andere culturen en is bewegen 

en sporten niet de oplossing voor alles. Onbegrip en stigma en problemen in het vinden van 

een relatie en het stichten van een gezin,  los je er bijvoorbeeld niet mee op. Vooral dat 

laatste maakt mij nog wel eens onzeker over de toekomst. Gelukkig is hiv in Nederland wel 

minder een taboe en is er meer kennis over dan waar ik vandaan kom, maar ook hier is nog 

veel onkunde, bijvoorbeeld bij mijn tandarts die mij perse alleen aan het einde van de dag 

wil behandelen. Dingen samen doen met een maatje, bijvoorbeeld sporten, kunnen wel 

helpen. Je bent bezig met iets dat je gedachten verzet en je hebt prettig sociaal contact. 

Maar niet iedereen kan een sportschool betalen en sommige lotgenoten zijn ook vaak moe 

en hebben darmklachten. Ik kan me dus voorstellen dat het niet voor iedereen zo makkelijk 

                                                             
1
 Dit is afkomstig uit het verhaal van slechts één respondent. De meeste andere migranten die we tot nu toe 

hebben gesproken, hebben echter ook te maken gehad met depressieve gevoelens, of problemen in de 
verwerking van hun verleden. In de literatuur wordt wel gesproken van twee ‘major life disruptions’ waar veel 
migranten met hiv mee te maken hebben. Zowel de diagnose hiv als hun vertrek naar een ander land zijn 
gebeurtenissen waardoor men ook psychisch uit balans kan raken.  



 

                          

is te gaan sporten. Ik heb er in ieder geval wel baat bij en hoop dat ik in de toekomst de 

mogelijkheid krijg terug te gaan  naar mijn thuisland en mensen met hiv daar ook kan 

ondersteunen2.”   

 

 

 

  

                                                             
2
 Terug gaan naar het thuisland om daar iets te betekenen voor mensen met hiv is vooral de wens van slechts 

één respondent die we hebben gesproken.  



 

                          

    

 

  


