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“Van overleven naar bewust en gezond leven” 

Het verhaal van ‘Jessica’, alleenstaande moeder van twee kinderen 

waarbij in 2004 hiv is geconstateerd.  

 

Door: Ester Wisse 

Mei 2014 

 

Inleiding 

Jessica (een pseudoniem) is een alleenstaande, 39-jarige moeder, met 

een dochter van 13 jaar en een zoon van 10 jaar. Ze komt oorspronkelijk uit Indonesië, maar is op 

jonge leeftijd geadopteerd door Nederlandse ouders en groeide bij hen op, samen met haar zus die 

uit Zuid-Korea is geadopteerd. Jessica heeft een opleiding gevolgd in de bedrijfsadministratie en is 

hierin ook een tijdje werkzaam geweest. Daarnaast heeft ze een cursus gevolgd tot aerobics docente. 

Tijdens de zwangerschap van haar zoontje in 2004 is bij haar hiv geconstateerd. Hoewel ze daarna 

door een zware periode is gegaan, lijkt hiv haar ook iets goeds te hebben gebracht en staat ze nu 

bewust en positief in het leven.   

 

Een lastige periode 

De diagnose hiv kwam bij Jessica in eerste instantie als een schok, met name ook omdat hiv niet 

alleen haar aanging, maar ook gevolgen zou kunnen hebben voor haar kinderen en haar toenmalige  

partner.   

 

‘Want dan ga je je afvragen, heeft m’n dochter dat ook, want het [een test op hiv] was nog niet 

standaard toen mijn dochter geboren werd. En ja, mijn ex kon daar helemaal niet mee omgaan. 

Ze zijn allemaal wel getest en niemand heeft het, dus ja. Mijn zoontje heeft dus na de bevalling 

wel een jaar lang medicatie moeten innemen, en bloedprikken en dus heel veel in het 

ziekenhuis. ’ 

 

De periode na haar bevalling en de hiv-diagnose waren voor Jessica erg zwaar. Dit was niet zo zeer 

alleen te wijten aan hiv, maar vooral aan de problemen die er waren met haar partner. Zelf zegt 

Jessica ‘vrij makkelijk’  met haar  hiv om te gaan, maar voor haar partner was dat anders. Bovendien 

leidde hij een onregelmatig leven als muzikant en was verslaafd aan drank en drugs, iets wat hun 

relatie er ook niet makkelijker op maakte.  
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‘Dus ik was dus ook heel vaak ziek in de vakanties, ik bedoel, ik liep echt op eieren zeg maar […] 

Ja, ik had veel stress, ik moest gewoon alles draaiende houden. Want mijn ex, op een gegeven 

moment was die werkloos, die had geen werk. Hij was muzikant, in zijn eigen wereldje, 

helemaal verslaafd en ja, op een gegeven moment had ik twee kinderen dus ja. Ik heb altijd 

gezegd;  “ik heb eigenlijk drie kinderen en een poes” (lacht), dus ja, dan ging ik gewoon maar 

door dus. En als ik dan terug kijk, want ook tussendoor was ik dus net zwanger en ik werkte dan 

nog en ik werkte meer en ik had dan ook nog daarvoor een opleiding waarvoor ik één keer in de 

twee weken in het weekend ergens anders heen moest, dus nu denk ik wel eens; "hoe heb ik 

dat kunnen redden". (lacht) Maar ja, je bent dan jong, en je gaat het gewoon doen en ja, je 

probeert het gewoon allemaal draaiende te houden.’ 

 

In deze periode heeft ze zich wel zorgen gemaakt om haar eigen gezondheid, ze at slecht, had veel 

stress en werkte veel. Ook kon ze er naar eigen zeggen niet voldoende voor haar dochter zijn. Ze 

maakte zich ook zorgen om de toekomst, want als ze zieker zou worden, zou ze er helemaal niet 

meer kunnen zijn voor haar kinderen. Vijf jaar geleden, toen het echt niet meer langer ging, is ze met 

de kinderen weggegaan bij haar ex. Na ‘hele omzwervingen’, waaronder verblijven in ‘Blijf van mijn 

Lijf huizen’ op verschillende plekken in het land en daarna een flatje in een achterstandsbuurt in de 

plaats waar ze nu woont, is ze twee jaar geleden terecht gekomen in haar huidige woning.  

Langzaamaan is ze daar haar leven weer op gaan pakken.  

 

Dit doet ze onder andere door haar sociale netwerk weer wat op te bouwen. Jessica geeft aan buiten 

haar ouders eigenlijk nooit een uitgebreid sociaal netwerk te hebben gehad, omdat haar ex-partner 

dat altijd ‘tegenhield’. Inmiddels heeft ze wel wat contacten in de buurt. Ook heeft ze weer 

voorzichtig wat contact met haar ex, omdat hij ‘immers toch de vader van haar kinderen blijft’. Ze is 

tegen iedereen vrij open over haar hiv-status en krijgt hierop weinig of geen negatieve reacties uit de 

omgeving. Haar ouders hebben zich natuurlijk wel zorgen om haar gemaakt, maar steunen haar heel 

veel. Haar dochter weet dat haar moeder hiv heeft en Jessica heeft haar ook uitgelegd wat het 

precies is. Ditzelfde doet ze nu ook spelenderwijs bij haar zoontje. Haar dochter voelt zich er volgens 

Jessica ‘toch wel wat ongemakkelijk bij, ze weet het wel, maar ja, ze vindt het toch een beetje raar’.  

 

Ondanks de moeilijke periode in haar leven heeft Jessica momenteel echt het gevoel dat ‘het leven 

haar toelacht’. Ze wil ook graag andere mensen met hiv helpen om meer positief in het leven te 

staan. Mede daarom en om haar eigen sociale netwerk wat uit te breiden, heeft ze onlangs meer 

lotgenotencontacten opgezocht, onder andere via eetavonden voor mensen met hiv en de hiv-

vereniging. Sinds kort is er vanuit deze contacten ook een nieuwe relatie opgebloeid, waar Jessica 

helemaal ‘hotel de botel’ van is. Haar nieuwe vriend heeft een dochter waar haar zoontje graag mee 
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speelt en ‘het klikt gewoon heel goed’ tussen Jessica en hem. Hij slikt al langer medicatie  vanwege 

zijn hiv en heeft daar ook wat moeite mee. Ook op zijn werk heeft hij enige problemen ondervonden 

vanwege zijn hiv; er is daar behoorlijk wat onbegrip. Vandaar dat Jessica hem probeert wat op te 

beuren en te ondersteunen als zij bij hem is. Ze zegt dat haar vriend bij haar echt tot rust kan komen. 

Normaal zit hij snel ergens mee en maakt problemen soms groter dan ze zijn. Als hij bij haar is heeft 

hij zoiets van: ‘O ja, zo kan het ook. Gewoon rustig, even niks, even laten liggen, even rust.’ Jessica 

probeert aan haar vriend ook de positieve effecten die zij ondervindt van bewegen en gezond leven 

over te brengen, dit is namelijk iets dat zij erg belangrijk vindt. 

 

Bewegen en sport als uitlaatklep, maar ook een valkuil 

Jessica heeft in haar leven altijd veel bewogen en gesport. Als kind danste ze heel graag en ze geeft 

dan ook aan dat ‘dansen echt in haar zit’. Ze heeft vroeger ook getennist en aan volleybal gedaan. 

Haar ouders wandelden veel in de vakantie, Jessica ging dan ook altijd mee. Verder heeft ze lang op 

jazzballet gezeten. Toen haar dochter net geboren was, ging ze bijna elke morgen naar de 

sportschool, voordat ze naar haar werk ging. Omdat ze graag danste en dit ook wilde overdragen aan 

anderen is ze via een gymnastiekvereniging waar ze aan verbonden was een cursus tot aerobics 

instructrice gaan volgen. Ze ging vervolgens, naast haar andere werk, ook lesgeven op een 

sportschool en bij verschillende sportverenigingen, onder andere in steps, aerobics, bodyshape en 

ook mannen- en bejaardengym.  

 

In de periode waarin hiv was geconstateerd en waarin het slecht ging thuis was zelf bewegen en 

sporten en lesgeven echt een ‘uitlaatklep’ voor Jessica. Ze vond dit aan de ene kant heerlijk, ook 

omdat het haar een reden gaf om niet thuis te hoeven zijn. Aan de andere kant was het soms ook 

wel een ‘aanslag op haar lichaam’, vooral omdat ze in die periode ook slecht at. Jessica geeft aan dat 

ze sowieso de neiging heeft om ‘veel te sporten en soms te veel van zichzelf te vergen’ en dat het 

dan nodig is even een stapje terug te doen wanneer ze moe en prikkelbaar is. Voordat ze wist dat ze 

hiv had, was ze soms ook al wel wat sneller moe en ze heeft daarom het vermoeden dat hiv al veel 

langer in haar lijf zat. Ze lijkt echter niet precies te weten wanneer en waar ze het heeft opgelopen.  

 

‘Dus misschien zou het kunnen zijn dat ik echt veel langer dus eh, het in m’n lijf had en dat is 

denk ik ook wel geweest bij de zwangerschap van mijn dochter, alleen ja, je weet nooit of en 

hoe dat dan precies invloed heeft. Of het was er al veel eerder als kind, dat ik dat al had, maar 

dat weet ik dus niet’. 
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Ondanks de moeheid die soms optrad vanwege een combinatie van veel sporten met een stressvol  

leven, geeft Jessica aan dat bewegen en sport, gecombineerd met gezond eten, haar over het 

algemeen wel een heel goed gevoel geeft. In de periode dat ze vertrok bij haar ex was het echter 

lastig om te blijven sporten.  

 

‘Ik merk het wel, want toen ik dus wegging, dacht ik van; “ok”, ik wilde wel sporten maar ja, dat 

stopte natuurlijk en dat merkte ik dus wel, dat ik gewoon heel weinig sportte en niet, en ik 

probeerde het wel te doen, maar ja. Ja, ik probeerde toch wel te tennissen, of toch wel de 

fitness te doen of aerobics maar ja, dat kwam er eigenlijk niet van.  (...) Maar ja omdat het niet 

mogelijk was, ja, moest ik het gewoon even niet doen. Maar ja, dat merk je dus wel. Ik ben 

aangekomen, ik wilde wel bewegen maar ik wilde niet dat [het weer een aanslag zou zijn].’ 

 

Ook toen ze net weer op zichzelf woonde, lukte het nog niet direct om het sporten weer fanatiek op 

te pakken. Ze probeerde wel weer wat te doen, bijvoorbeeld binnen in huis met wat gewichtjes en 

een step, maar ze merkte dat ze ‘gewoon echt naar de sportschool moest gaan’ en dan met 

groepslessen mee moet doen, omdat dat meer stimulerend werkt. Sinds ze in haar huidige woning is 

getrokken, heeft ze het sporten bij de sportschool weer opgepakt. Ze gaat nu minimaal drie keer in 

de week met veel plezier  naar verschillende soorten groepslessen. Omdat ze moet rondkomen van 

een minimuminkomen, wordt Jessica door het aidsfonds financieel gesteund om de sportschool 

(deels) te kunnen betalen. Jessica denkt er wel over om ooit weer te gaan starten met lesgeven, 

maar voorlopig is ze blij dat ze even ‘rust’ en tijd voor zichzelf heeft.   

 

‘Maar ja ook dat natuurlijk ik gewoon in die hele periode met mijn ex, dus gewoon 10 jaar lang 

gewoon echt stil heb gestaan. Nu probeer ik gewoon te ontdekken van wat vind ik fijn, wat wil ik en 

waar ik me prettig bij voel. Nou ja, vooral met sporten dus dat hoe dat is, dat dat zo weinig mogelijk 

stress is en dat ik gewoon een beetje leef om niet te veel druk er achter te hebben’.  

 

Het hebben van hiv heeft volgens Jessica geen invloed op haar sportbeoefening, ze probeert juist 

door bewegen en sporten en gezond leven de effecten van hiv tot een minimum te beperken.  

 

‘Dus nee, ik heb eigenlijk altijd gesport en altijd wel gelet op mijn voeding en ja gezond gegeten. En 

dat helpt mij ook. En ja, sowieso werd er wel gezegd, dan zei de consulent, omdat die waardes van 

de hiv heel lang al vrij laag zijn gebleven en dat het heel langzaam naar beneden is gegaan, dat ik 

toch een uitzonderlijk geval ben. (lacht) Dus ja, ok, goed. En ik hoorde ook al iemand van: "Wat 

raar". Wel verwonderlijk, sommigen echt verbaasd zo van “9 jaar al geen medicatie?”. Dus ik 

probeer gewoon zo goed mogelijk te leven dan’. 
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Hoewel Jessica het niet letterlijk zegt, lijkt het erop dat ze van mening is dat gezond leven haar 

geholpen heeft om langer zonder hiv-medicatie te kunnen. Tot nu toe heeft ze naar eigen zeggen dan 

ook nog weinig hinder ondervonden van haar hiv, zeker omdat ze vanwege haar ‘lage waardes’ geen 

hiv-remmers heeft moeten slikken. Onlangs heeft ze wel te horen gekregen dat haar ‘waardes zo zijn, 

dat ze toch aan de medicatie moet’. Ze ziet hier niet tegenop omdat ze geen moeite heeft met het 

slikken van pillen. Ze slikt nu ook al magnesium, ijzer, vitaminen en cranberrypillen. Tijdens de 

zwangerschap van haar zoontje heeft ze wel een tijdje medicatie tegen hiv geslikt. Dat vond ze wel 

wat lastig omdat dit in combinatie met vet eten moest, maar ze verwacht dat dit nu niet het geval zal 

zijn. ‘Ik sta er gewoon heel positief in’.   

 

Volgens Jessica komen onderwerpen als gezond leven en bewegen niet standaard ter sprake in 

gesprekken met haar behandelaars. Sporten, bewegen en gezond eten zijn vooral dingen die zij op 

eigen initiatief heeft opgepakt en ook ter sprake brengt tijdens haar consulten. Wel is ze door de 

behandelaars in het nieuwe ziekenhuis waar ze sinds enkele jaren komt, er op gewezen dat het 

mogelijk is bij het Aidsfonds een subsidie aan te vragen om te kunnen sporten.  

 

Bewust leven 

Naast bewegen en sporten, gezond eten (onder andere geen vlees), leeft Jessica ook op 

andere vlakken zeer bewust. Ze is heel zuinig met water en elektriciteit en produceert zo min 

mogelijk afval. Dit heeft ze deels ook van haar ouders meegekregen, maar Jessica is hier naar 

eigen zeggen nog wel wat ‘extremer’ in. Ze vangt bijvoorbeeld douchewater op om het toilet 

door te trekken en gebruikt overgebleven theewater voor de afwas. Het zuinig en bewust 

leven lijkt zowel door financiële als idealistische motieven gedreven. Ook vindt ze rust en 

regelmaat heel belangrijk in het leven. Aan haar kinderen probeert ze dit ‘bewust leven’ ook 

mee te geven. Opwarming van de aarde en het uitsterven van dieren en planten soorten, maar 

ook bewust om gaan met energie en geld, zijn thema’s waar Jessica haar kinderen graag iets 

over leert. Haar kinderen zijn lid van het Wereld Natuur Fonds en Jessica neemt hen wel eens 

mee naar tentoonstellingen over milieu en duurzaamheid. Ondanks dat ze rond moet komen 

van een uitkering, heeft ze door haar zuinige leven af en toe wat geld over om iets leuks met 

de kinderen te gaan doen. Vorig jaar kon ze bijvoorbeeld voor het eerst sinds hele lange tijd op 

vakantie gaan met haar kinderen. Mede omdat ze nu lekkerder in haar vel zit, zijn dit soort 

dingen weer goed mogelijk. Ze vind het leven zonder werk momenteel erg prettig en heeft van 

het UWV ook ruimte gekregen eerst tot rust te komen, voordat ze weer een sollicitatieplicht 

heeft.  
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‘En ik heb nu gewoon echt die ruimte gekregen van ok, zorg maar dat je gewoon eerst goed 

op je plek zit, en beter in je vel zit. En dat er geen druk achter zit van je moet solliciteren. En 

dat heeft zoveel geholpen. (..). Uitvinden van wie ben ik, wat wil ik en waar voel ik me lekker 

bij’.   

 

In het verleden is dit wel anders geweest, in de periode dat ze nog bij haar ex was, maar het 

helemaal niet goed met haar ging, oefenden de instanties juist druk uit. Destijds adviseerden 

ze haar ook haar sport op te geven en fulltime te gaan werken, maar dat redde ze gewoonweg 

niet. Ook hadden ze toen nog jeugdzorg over de vloer, iets wat eveneens veel stress opleverde. 

Sinds vorig jaar heeft ze hier niet meer mee te maken, omdat jeugdzorg inmiddels ook heeft 

geconstateerd dat het goed gaat met haar en de kinderen. Ze hoopt dat dit nu zo blijft en dat 

ze voorlopig nog even niet hoeft te gaan werken. Het lijkt haar namelijk wel lastig haar hiv- 

status en het gat in haar CV op het werk te bespreken. Bovendien is haar leven nu al aardig 

gevuld door de zorg voor haar kinderen, haar vriend, het sporten en creatief bezig zijn. Ze 

hoopt anderen te kunnen inspireren met haar positieve benadering en ziet voor zichzelf en 

haar kinderen een rooskleurige toekomst tegemoet.   

 

Tot slot 

Het verhaal van Jessica zit complex in elkaar. Hoewel ze aangeeft vrij makkelijk met haar hiv om te 

gaan, heeft ze, mede door hiv, toch ook wel een hele moeilijke periode gekend. Ze wil heel graag een 

positief verhaal vertellen en aangeven dat bewegen en sport haar erg geholpen heeft, het werkt als 

een goede uitlaatklep en je voelt je er fitter door. Eén van de redenen dat ze aan dit onderzoek mee 

werkt, is dat ze dit ook graag wil overbrengen aan anderen. De rol van bewegen en sport in haar 

leven kent echter ook verschillende kanten. Enerzijds helpt het haar en geeft het haar een goed 

gevoel, anderzijds heeft het er in het verleden ook voor gezorgd dat Jessica soms wat teveel hooi op 

haar vork nam en tegen haar eigen grenzen aan liep. Het feit dat Jessica vaak moeheid ervaarde 

tijdens of na het sporten in de periode waarin het slecht ging met haar ex, wijt ze deels aan de 

stressvolle situatie waar ze zich toen in bevond, maar mogelijk had ook hiv hier reeds een invloed. De 

periode rondom het vertrek bij haar ex is zeer heftig geweest en hing deels ook samen met de 

diagnose hiv. Na deze periode heeft Jessica duidelijk tijd nodig gehad om er weer bovenop te komen. 

Opvallend aan haar verhaal is dat Jessica meerdere keren noemt dat ze ‘zichzelf terug moest vinden’, 

en dat ze ‘moest uitvinden wie ze zelf is en wat zij het meest prettig vindt’. Haar leven, en mogelijk 

ook haar identiteit lijkt (te) lang bepaald te zijn door haar ex partner. Mogelijk speelt haar 
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adoptieachtergrond ook een rol in de ‘worsteling met haar identiteit’. Het lijkt er op dat Jessica werkt 

aan wat wetenschapper Kathy Charmaz ‘the restored self’ noemt. Charmaz beschrijft dit als het 

‘herstellen van de identiteit die er was voordat een chronische ziekte (een ‘major life disruption’)  

haar intrede deed’.  In het geval van Jessica ligt het wel iets anders, de ‘disruption’ heeft in haar geval 

niet alleen te maken met de diagnose hiv, maar ook, en wellicht meer, met haar keuze weg te gaan 

bij haar ex partner. Dit heeft er voor gezorgd dat Jessica nu beter heeft kunnen ontdekken wie zij zelf 

is. Ze lijkt op zoek te zijn gegaan naar haar nieuwe (of oude?) ik en deze ook langzaamaan te vinden. 

Het verhaal van Jessica lijkt dan ook meer raakvlakken te hebben met het begrip ‘biographical 

reïnforcement’ waarin, na een heftige periode of gebeurtenis het proces van ‘defining and redefining 

the self’ plaats vindt (Corbin & Strauss, 1987).  

 

In haar herstelde of nieuwe identiteit ligt een sterke nadruk op rust en regelmaat en bewust leven. 

Dit lijken elementen te zijn die in leven bij haar ouders ook centraal stonden, maar die ze 

waarschijnlijk gemist heeft tijdens het leven met haar ex. Ze zegt altijd al bewust te hebben geleefd 

en lijkt dus te werken aan een ‘continuous self’. Er lijkt toch echter ook een onderbreking te zijn 

geweest in de periode bij haar ex, vandaar dat bewust leven, waar ook bewegen en sport deel van 

uitmaken, misschien ook als nieuwe richting in haar leven gezien kan worden. Ook het opbouwen 

van haar sociale netwerk en het aangaan van lotgenoten contacten en het willen helpen van 

lotgenoten, maken onderdeel uit van haar nieuwe of ‘herstelde’ ik. Deze leuke, nieuwe contacten zijn 

één van de positieve zaken die hiv haar heeft opgeleverd. Hoewel ze ook dingen heeft ‘verloren’ in 

het leven en een zware periode heeft gekend, heeft de periode waarin hiv is geconstateerd en 

waarin ze weg is gegaan bij haar ex, haar ook positieve dingen gebracht. Haar verhaal heeft 

kenmerken van wat Arthur Frank (1995) het ‘quest’ of ‘zoektocht’ verhaal noemde. Hierin wordt de 

ziekte (maar ook andere heftige gebeurtenissen in het leven) geaccepteerd en er wordt naar manier 

gezocht om het (ook) op een positieve manier te gebruiken.  

 

 


