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Dit verhaal is geschreven naar aanleiding van het gesprek tussen Frank 

en Ester in februari 2016 in het kader van het onderzoek ‘Sport in Tijden 

van Ziekte’. Ook zijn in het verhaal enkele aspecten verwerkt die de 

onderzoeker gehaald heeft uit interviews die Frank eerder gaf in verschillende media. In het 

verhaal worden de verleden tijd en tegenwoordige tijd door elkaar heen gebruikt, omdat Franks 

verhaal deels een verhaal is over vroeger, maar ook over nu. Frank zelf spreekt veel in de 

tegenwoordige tijd, ook als hij het heeft over gebeurtenissen in het verleden. Omdat zijn 

verhaal al vaker naar buiten is gekomen en hij open is over hiv, hebben we gezamenlijk 

besloten dit onder zijn eigen naam te publiceren. Hij heeft deze versie gelezen en is akkoord 

met plaatsing op de website. 

 

Inleiding 

Frank is een 49-jarige ondernemer met een eigen bedrijf. Daarnaast is hij zeer actief in de 

wielersport. Hoewel hij als kind ook aan judo deed, hield hij in zijn jeugd vooral  van 

buitenspelen (huttenbouwen, bomenklimmen etc. ). Vanaf zijn zestiende raakte hij echter 

verknocht aan het veldrijden, onder andere getriggerd door een neef van zijn vader, een 

nationaal bekende veldrijder. Hij heeft in zijn leven veel gefietst en doet dat nog steeds. Ook is 

hij inmiddels manager/coach van een veldrijdteam. Hij woont met zijn hond op de tweede 

verdieping van zijn huis waarin op de eerste verdieping zijn bedrijf is gevestigd. Het huis heeft 

hij zelf, met hulp van familie en vrienden, gebouwd en ligt aan de rand van een dorp in het 

Zuiden van het land. Frank heeft de MTS afgerond en was daarna werkzaam in de bouw, maar 

van zijn 16e tot 27ste vooral bezig met zijn carrière als veldrijder. In 1993 is bij Frank hiv 

geconstateerd, nadat het virus eerst bij zijn vriendin was ontdekt.  
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‘De blik is altijd naar voren gericht geweest’  

Frank, op dat moment 27 jaar, staat, samen met zijn vriendin, volop in het leven. Zijn vriendin 

doet fanatiek aan paardrijden en Frank is dagelijks bezig met zijn carrière als veldrijder. Vier 

jaar eerder werd hij nog Nederlands kampioen bij de amateurs en onlangs was hij begonnen 

als prof. Wanneer hij terugkomt van een cross in het buitenland, heeft zijn vriendin een fikse 

longontsteking die maar niet wil overgaan. Zij laat zich, op aanraden van de huisarts, testen op 

hiv. Ook Frank doet dit. Beiden blijken positief te zijn. Dit komt voor hen heel onverwacht. Kort 

daarvoor hadden ze samen nog kort gesproken over aids, omdat het Wereld Aids Dag was. 

Toen leek aids nog een ‘ver van het bed show’, iets dat alleen voorkomt bij homo’s, 

drugsgebruikers en mensen in de prostitutie. Ze kenden helemaal niemand met hiv of aids, en 

plotseling worden ze er zelf mee geconfronteerd. Dan staat de hele boel even op z’n kop. 

Frank krijgt direct te horen dat het afgelopen is met sporten. Om de weerstand zo goed 

mogelijk op peil te houden, raden artsen af om het lichaam te veel te belasten. Ook krijgen 

Frank en zijn vriendin te horen dat er geen middel is wat je kan genezen en dat ze dus dood 

zullen gaan. Wanneer konden de artsen niet zeggen. Dat kon een half jaar zijn, ook vijf jaar, 

maar ergens daartussen was wel de verwachting.   

 

‘Dan kun je bij de pakken neer gaan zitten en van “Goh, wat erg dat dit ons is overkomen, 

wat doet het leven ons aan en waarom?” Dat hebben we misschien enkele seconden 

gedacht, maar verder hebben wij dat nooit gedaan. We zijn al heel snel gaan schakelen… 

De blik is altijd naar voren gericht geweest.’   

 

Frank en zijn vriendin pakken het leven dus al weer snel op en deze houding is volgens Frank 

een beetje inherent aan hun sportersmentaliteit.    

 

‘Iedereen stelt zich als doel kampioen te worden, maar in de sport kan er maar eentje winnen. 

De rest moet allemaal zijn wonden likken en weer plannen maken voor de volgende keer. Zo 

van:  “Hoe kan ik het de volgende keer wel voor elkaar krijgen?”. Dus sporters zijn wat dat 

betreft wel heel opportunistisch, ze kijken snel weer: “Wat is het volgende doel en hoe kan ik 

dat zien te bereiken”‘.   

 

Frank en zijn vriendin maken, ondanks het slechte bericht, alweer direct plannen voor de 

toekomst. Zo gaan ze snel samenwonen en trouwen en proberen nog zoveel mogelijk leuke 

dingen te doen, zoals op vakantie te gaan, en veel van het leven en elkaar te genieten. Op deze 
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manier gaat het geld er echter snel doorheen en komt na enkele maanden het besef van ‘er 

moet toch geld op de plank komen’.  

 

‘En dan sta je als sporter onderaan de ladder. Je hebt een opleiding gedaan, maar echte 

werkervaring had ik nog niet. Maar dan komt ook wel weer die topsportmentaliteit naar voren. 

Dan willen wij weer net wat sneller dan een ander en in hele korte tijd maak je dan die 

inhaalslag.‘ 

 

Ondanks de positieve inslag waren het net na de diagnose toch wel rare en onzekere tijden. 

Voor de diagnose bestond het leven van Frank voor bijna 100 procent uit sport, nu was dat 180 

graden gedraaid. Het sporten viel weg, Frank moest een maatschappelijke carrière op zien te 

bouwen, zijn vrouw was ernstig ziek en er was ook wel wat onzekerheid over zijn eigen 

gezondheid. Het meest lastige was echter het taboe rondom hiv. Vanuit het ziekenhuis werd 

namelijk geadviseerd zeer voorzichtig om te gaan met wie je wel en niet vertelt dat je hiv hebt. 

Naaste vrienden en familie werden wel direct ingelicht, maar binnen de wereld van het 

veldrijden was het nog niet vanaf het begin bekend dat Frank en zijn vrouw hiv hadden. Dit 

voelde voor Frank echter al gauw heel raar. Hij was plotseling gestopt met veldrijden en dan 

kun je eerst nog wel zeggen dat je een griepje hebt, en dan later de ziekte van Pfeiffer, maar 

op den duur kon hij dat verhaal niet meer ophouden. Hij wilde echter ook zijn vrouw, waarbij 

de ziekte al in het stadium van aids was, beschermen. Toen echter de vraag wanneer hij weer 

wedstrijden zou gaan rijden maar bleef komen, heeft Frank op een gegeven moment toch 

gewoon besloten om eerlijk te antwoorden. Dit bracht wel onzekerheid met zich mee, want je 

weet nooit hoe mensen hierop gaan reageren. De meeste mensen schrokken in het begin wel 

van het bericht, maar uiteindelijk heeft niemand Frank en zijn vrouw de rug toegekeerd. In 

tegendeel, de contacten met de mensen om hen heen werden juist veel hechter. Door mensen 

in de gelegenheid vragen te stellen en deze ook gewoon goed en eerlijk te beantwoorden, 

namen Frank en zijn vrouw het taboe bij hen weg en kregen ze juist veel respect voor de 

manier waarop ze het aanpakten.  

 

 ‘We weten eigenlijk ook niet wat het effect is’  

Een jaar af drie na de diagnose besloot Frank toch weer eens op de fiets te stappen, omdat dit 

verlangen er was.  Hij merkte al snel dat hij zich door het fietsen lekkerder ging voelen. Het 

‘echte’ fietsen zou echter niet meer kunnen, want Frank dacht dat hij niet meer aan 

wedstrijden deel zou kunnen nemen vanwege het risico om in een valpartij een andere renner 

te besmetten. Toen hij voor controle in het ziekenhuis kwam en hij daar aangaf dat hij weer 
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was gaan fietsen en zich daarbij goed voelde, maar de competitie wel miste, gaf de arts hem 

het advies om dan toch gewoon weer eens aan een wedstrijd mee te doen. Franks verbazing 

was toen groot. In eerste instantie werd na zijn diagnose aangeraden te stoppen met intensief 

sporten, maar nu gaven ze aan: ‘We weten eigenlijk ook niet wat het effect is’. Er waren 

namelijk inmiddels berichten uit Amerika dat mensen met hiv die sportten zich daar best goed 

bij voelden. Vragen over wat hij precies zou kunnen doen en hoe ver hij bijvoorbeeld ‘in de 

verzuring zou kunnen gaan’ konden ze in het ziekenhuis niet beantwoorden, vandaar het 

advies dit maar gewoon te gaan uitproberen. Dat is hij gaan doen, maar hij wilde wel zekerheid 

dat hij geen problemen kon krijgen bij wedstrijden. De artsen verzekerden hem dat er geen 

risico was om bij een valpartij andere mensen te besmetten, omdat er alleen sprake is van 

uitstromend bloed waardoor het hiv virus buiten het lichaam komt en dan niet meer actief is. 

Frank vroeg hen dit op papier te zetten, zodat hij dit bij inschrijving van wedstrijden kon tonen. 

Hij dacht namelijk dat er anders wel problemen zouden kunnen komen. Hij schreef zich vanaf 

toen af en toe weer eens in voor en wedstrijd en tot grote verbazing van hemzelf heeft nooit 

iemand zich zorgen gemaakt over wat er zou kunnen gebeuren bij een valpartij, of gevraagd 

naar de verklaring van de artsen. De reacties op het feit dat hij weer aan het koersen was, 

waren alleen positief.  

Zo volgden een aantal jaren waarin Frank afwisselend dan weer fanatiek en dan weer 

iets minder fanatiek bezig was met fietsen. Elke keer als hij zich voor een koers voorbereidde, 

stond hij versteld van zijn lichaam, hoe dat in toch relatief korte tijd een redelijk hoog niveau 

kon behalen. Als echter een bepaald doel in het fietsen weer wegviel, stond het sporten even 

op een laag pitje, ook omdat andere zaken dan weer zijn aandacht vroegen. In de periodes dat 

hij wel intensief met de sport bezig was en ‘leefde als een topsporter’, voelde hij zich eigenlijk 

het beste, maar toch heeft Frank geen spijt dat hij zijn profcarrière nooit meer heeft opgepakt. 

Hierdoor heeft hij namelijk de laatste periode van het leven van zijn vrouw, veel intensiever 

kunnen meemaken. Zijn vrouw stierf in 1998. Ondanks dat deze periode van haar ziekte en 

overlijden heel onzeker en verdrietig zijn geweest, geeft Frank aan deze tijd ook heel 

waardevol te hebben gevonden. Hoewel hij de dood toen van dichtbij heeft meegemaakt, was 

en is hij nooit zo bezig geweest met het feit dat hij zelf ziek kon worden en misschien dood kon 

gaan. De drive om steeds nieuwe doelen te stellen en dingen te doen, was groter dan het bezig 

zijn met het idee dat hij ziek kon worden. Toch heeft deze periode hem wel leren relativeren, 

het echte streberige en altijd veel willen doen werd en wordt daarom nu ook afgewisseld met 

het idee van:  ‘nee, ik moet niets, ja, genieten en tel je zegeningen.’ 
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‘Je sport, dus je kent je lichaam’ 

Ondanks dat het fietsen sommige perioden op een wat lager pitje stond, loopt het sporten wel 

als een rode draad door Franks leven. Hij heeft altijd zelf zijn weg gezocht in hoe hij sport het 

best in zijn leven met hiv kon inpassen. Hoewel hij ook de vermoeidheid voelde die 

kenmerkend is voor hiv, wilde hij zich daar niet bij neerleggen. Door te sporten en te letten op 

voeding en vitamine-inname, probeerde Frank zich altijd zo fit mogelijk te voelen. Sporter zijn 

is volgens Frank een voordeel als je ziek bent.  Als sporter ken je je lichaam en voel je goed 

wanneer het wat minder gaat. In de periodes dat hij niet of minder sportte, voelde Frank 

minder goed aan wanneer het hiv virus weer wat sterker kwam opzetten. Hij raakte dan 

gewoon gewend aan het ‘niet zo goed in je vel zitten’ en geen goede conditie hebben en kon 

dan niet goed aanvoelen wanneer zijn weerstand bijvoorbeeld te laag was, omdat het ‘niet 

fitte gevoel’ voortdurend aanwezig was. Wanneer hij wel sportte, voelde hij goed aan zijn 

lichaam als er iets niet in orde was. Dit gold niet alleen voor hemzelf. Zo noemt hij ook het 

voorbeeld van twee fietsende vrienden die merkten dat het sporten wat minder ging, terwijl ze 

juist fit waren. Hierdoor trokken ze aan de bel bij de sportarts en na enkele onderzoeken werd 

bij beide darmkanker in een vroeg stadium ontdekt. Doordat ze er zo vroeg bij waren, kon dit 

snel en zonder complicaties behandeld worden. Zelf voelt Frank in fitte periodes ook altijd 

goed aan dat hij aan de grens zit, dat zijn weerstand te laag is.  Ook een ruwe binnenkant van 

de mond of ontstoken tandvlees duidt hierop. ‘Dan weet ik, mijn weerstand is gewoon te laag, 

ik heb teveel gedaan, dan moet ik weer effe m’n rust nemen’.   

 

 ‘Ik had maar een klein zetje in de rug nodig’ 

Mede door de negatieve effecten van hiv-medicatie bij Frank’s vrouw, heeft hij zelf het 

innemen van medicijnen zo lang mogelijk uitgesteld. Hij is er van overtuigd dat je lichaam zelf 

heel veel kan om het hiv virus te onderdrukken, zolang je maar gezond leeft. Hoewel Frank hiv 

kreeg in de periode dat er nog weinig tot geen medicatie was, heeft hij nooit het gevoel gehad 

dat hij eraan dood zou gaan. Dat zijn vrouw er slechter aan toe was en wel medicatie nodig 

had, was al wel snel duidelijk, zij had bij de diagnose eigenlijk al aids-gerelateerde klachten. En, 

‘hoe stom het misschien ook klinkt’, Franks gevoel zei dat zij het niet zou redden en hij wel, 

zodat hij er voor haar kon zijn. De ontwikkelingen op het gebied van hiv-medicatie stonden 

toen nog in de kinderschoenen. De eerste medicijnen die Frank’s vrouw kreeg, hadden veel 

bijwerkingen. Met een hele lage weerstand heeft ze nog aan verschillende trials meegedaan, 

maar uiteindelijk heeft het niet mogen baten en werd ze steeds zieker. Frank denkt dat dit 

mede kwam door de bijwerkingen van de medicijnen en de ingewikkelde combinaties met wel 

en niet eten. Hierdoor raakte ze erg verzwakt. Frank bedacht zich toen al, dat als hij zelf echt 
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ziek zou worden, hij deze heftige medicatie niet zou nemen. ‘Als je dan toch ziek bent, kan het 

maar beter snel afgelopen zijn’. Ondanks dat er steeds meer bekend werd over de positieve 

effecten van medicatie en de bijwerkingen van de nieuwere varianten minder werden, heeft 

Frank het gebruik ervan 9 jaar kunnen uitstellen.  

 

‘Want ik was en ben nog steeds van mening, dat als het lichaam gewoon alle 

voedingsstoffen krijgt die het moet krijgen, en het heeft voldoende beweging en rust, dat 

het dan zo ontiegelijk goed in elkaar zit dat het de meeste dingen gewoon echt zelf kan 

oplossen. Als de voorwaarden er maar naar zijn.’ 

 

De artsen in het ziekenhuis waren het hier niet helemaal mee eens en gaven wel aan dat hoe 

eerder je met medicatie begint, hoe minder schadelijk de gevolgen van het virus op DNA-vlak 

zijn, maar ze zagen ook elke keer dat het Frank wel lukte om ‘het gewoon steady te houden’.  

Toch kwam er een moment waarop Frank er niet meer omheen kon te gaan nadenken over 

het gebruik van hiv-medicatie. Als sporter zat en zit het namelijk in zijn aard dat hij altijd naar 

iets nieuws, iets beters streeft, maar daardoor eist hij ook weleens teveel van hemzelf. Waar 

hij normaal, als zijn weerstandswaarden lager en viruswaarden hoger bleken te zijn, altijd wel 

in staat was met meer rust en gezonder leven weer in balans te komen, stond hij in 2002-2003 

voor een lastig dilemma. Hij was toen net met zijn eigen bedrijf begonnen en kreeg ook de 

kans zijn eigen huis te gaan bouwen. Hierdoor was hij vrijwel dag en nacht in de weer, 

waardoor hij niet meer voldoende rust kon pakken. Bij de controles in het ziekenhuis waren de 

weerstandswaarden toen een aantal keren drastisch naar beneneden gegaan, waardoor hij 

echt in de gevarenzone kwam. Zijn weerstand was nog maar 8% van die van een gezond 

iemand en hij kreeg ook gordelroos, longontsteking en ‘noem maar op’.  

 

‘Toen had ik zoiets van ; “oké, als jij je filosofie aan wil blijven houden van ik kan het 

zonder medicijnen;  als ik mijn lichaam goed verzorg, dan is het lichaam in staat om een 

manier te vinden om het virus onder controle te houden”. Maar dan moet ik wel mijn rust 

pakken. Dus nu stond ik voor een keuze;  “Oké, het huis niet af bouwen, de droom om een 

eigen bedrijf te beginnen ook maar laten gaan.  Óf dat wel doen en aan medicijnen 

beginnen”. En dat vond ik een héle, héle moeilijke keuze. Want dat voelde écht als 

opgeven. Ik had het idee van: ik ben aan een wedstrijd begonnen, of aan een klim van een 

berg, en ik red het niet. Mensen zeggen tegen je dat het beter is maar af te stappen. “Stap 

maar af, stap maar in de ploegleiders auto, dan brengen we je wel naar boven”. Dat vond 

ik moeilijk…… Ik heb er toch voor gekozen. En achteraf ook geen spijt van gehad, maar ik 

vond het wel heel moeilijk om dat , die doelstelling los  te laten’.   
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Frank overlegde met zijn artsen en vroeg om het meest lichte medicijn met de minste 

bijwerkingen dat beschikbaar was. Ondanks dat de artsen aangaven dat hij daar nu al te laat 

mee was en eigenlijk zwaardere medicijnen zou moeten nemen, ging Frank alleen voor de 

lichte variant. Hij had namelijk het gevoel dat hij ‘maar een klein zetje in de rug nodig had’, het 

‘nèt niet op eigen kracht’ kon. Het gebruik van dit medicijn pakte goed uit en tot drie jaar 

geleden heeft hij dit ingenomen. Inmiddels is hij overgestapt op iets anders dat nog minder 

bijwerkingen geeft. De diarree en vermoeidheid waar hij bij de andere medicijnen wel wat last 

van had, zijn nu ook verdwenen.  

 

‘Een snel stromende rivier is minder vervuild dan een langzaam stromende’ 

Mede door het starten met medicijnen kreeg Frank wel steeds meer het gevoel dat hij 

structureler moest gaan sporten. Hij wilde (en wil nog steeds) dat de medicijnen zo snel 

mogelijk weer afgevoerd worden door zijn lichaam en vertelt hierbij dan ook altijd het verhaal 

van ‘een snel stromende rivier is minder vervuild dan een langzaam stromende’. Door 

regelmatig bewust te sporten zorgt hij dat zijn hart en longen zich maximaal inspannen om ‘de 

rotzooi er zo snel mogelijk uit te hebben’. Wanneer hij dit kan doen, in combinatie met 

gezonde voeding en voldoende rust, voelt Frank zich het beste. ‘En dat is eigenlijk een dagtaak, 

om zo gezond mogelijk te leven, om dat zo lang mogelijk vol te houden’.  De afgelopen jaren is 

hij daarom ook bewust steeds meer wat afstand gaan nemen van zijn eigen bedrijf dat hij 

samen met zijn beste vriend heeft opgezet, en zijn veldrijploeg waarvan hij manager en coach 

is. Het zit in zijn karakter om altijd voor mensen klaar te staan en door te gaan om dingen te 

bereiken, maar de vermoeidheid speelde hem soms toch wel parten. Dit besprak hij met zijn 

arts en die gaf aan:  

 

‘”Ja, je hebt gewoon het virus, en je bent gewoon ziek”. Ik zeg:  “Nee, ik ben niet, ik ben 

niet ziek”. Hij zegt: “ Ja, je bent ziek”. “Nee”, zeg ik, “ik kan alles doen, ik moet een beetje 

opletten, maar ik kan eigenlijk alles doen”. Hij zegt; “Je bent ziek, maar je moet het zelf 

weten, maar als je zo doorgaat, dan hou je het niet vol”. Want ik had m’n bedrijf, ik had 

mijn ploeg die inmiddels opgestart was en ja, altijd maar proberen klaar te staan voor een 

ander, te helpen wat kan. Dus hij zei van;  “ja, je bent altijd bezig met dit en met dat”, 

maar hij zegt: “Als je zo doorgaat dan, dan ga je het niet redden”’.   

 

En toen kwam ook het besef bij Frank wel dat hij eens wat meer aan zichzelf zou gaan moeten 

denken. De dagelijkse leiding van zijn bedrijf heeft hij daarom overgedragen aan zijn beste 
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vriend en zakenpartner en ook bij het veldrijteam zijn anderen naar voren geschoven die zich 

bezig houden met de dagelijkse uitvoering. Hij blijft zelf wel de bindende figuur en ook 

eindverantwoordelijk, maar iedereen probeert hem zoveel mogelijk uit de wind te houden wat 

betreft de uitvoerende taken. Dit werkt goed, zeker omdat Frank zijn team en het bedrijf 

eigenlijk ook als familie ziet. Doordat hijzelf een stapje terug heeft gedaan in de uitvoerende 

zaken, kan hij goed rust pakken wanneer dat nodig is en zich ook volledig richten op een 

gezond leven. Hoewel het steeds nog een beetje zoeken blijft, heeft hij hierdoor wel een 

goede balans in zijn leven gevonden. Wat ook helpt om meer rust te krijgen, is zijn 

appartement in Spanje. Dit heeft hij een jaar of zes geleden kunnen kopen en hier gaat hij 

regelmatig een weekje of een paar weken naar toe om zich even te kunnen afzonderen of 

samen met familie en vrienden te genieten van de omgeving en het warme weer. Wanneer hij 

daar verblijft is hij ook heel veel bezig met het fietsen en dit zijn de momenten waarop hij weer 

even helemaal bijtankt. In Spanje kan hij de dingen ook even helemaal loslaten en sinds hij 

meer taken heeft overgedragen zit hij daar nu ook met een gerust hart, omdat hij weet dat 

alles goed doorgaat. Bovendien kunnen ze hem daar wel altijd bereiken mocht dat nodig zijn. 

Soms denkt hij er wel eens over ‘lekker de boel de boel te laten’. De contacten met zijn familie 

en goede vrienden maken echter dat hij niet permanent naar Spanje verhuist, want hij wil niet 

dat hij die vriend of dat familielid is dat ze nooit zien. ‘Als ik geen rekening zou houden met 

andere mensen, zou ik veel meer een vrijbuiter zijn denk ik’.  

Iets anders waar hij door tot rust komt en ook weer energie door krijgt, is pianospelen. 

Dit is iets dat hij jaren geleden heeft opgepakt. Ook zoiets dat hij zichzelf nog als doel had 

gesteld; ‘ik wilde dat gewoon beheersen’.  Het volgen van pianolessen, iets dat hij eerst wel 

deed, doet hij nu niet meer, omdat dat teveel tijd kost, maar hij kruipt wel regelmatig hier en 

in Spanje achter het instrument.  

 

‘Zeker in de middag, of als je gegeten hebt, dan heb je altijd zo’n dip, echt een energie dip, 

dan is m’n energie is op. Ik ben net een i-Phone, alles zit erop en alles kan, maar de 

batterij is elke keer veel te snel leeg. Dus dan ga ik effe liggen ontspannen of achter de 

piano zitten, dan hoef ik me van niemand iets aan te trekken. Dat levert me ook energie 

op. Echt studeren niet, dat kost me dan teveel energie. Maar gewoon, even lekker 

erachter een beetje experimenteren, probeer dingen uit te zoeken, of gewoon laten gaan. 

Dan voel ik me weer een ander iemand’.  

 

Een andere hobby van Frank is zijn herdershond. Hij traint deze als politiehond, om te kunnen 

zoeken naar vermiste personen. Sinds kort doet hij met zijn hond ook mee aan wedstrijden.  
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‘Wij redden ons, wij hebben dat niet nodig’  

Wanneer Frank gevraagd wordt naar de begeleiding en behandeling die hij krijgt, geeft hij aan 

hier heel tevreden over te zijn. Zijn behandelaars hebben veel kennis over hiv en aids. Hij komt 

nu ongeveer drie keer per jaar op controle en geeft aan dat dan alles bespreekbaar is. Als hij 

bijvoorbeeld vraagt of iets extra uitgezocht of gecontroleerd kan worden, staan ze daar altijd 

voor open. Op het specifieke gebied van sport heeft Frank zoals eerder aangegeven, veel zelf 

uitgeprobeerd. Het ziekenhuis ondersteunt hem daar in. Frank vraagt bijvoorbeeld wel eens 

zijn bloed extra te testen op het gebruik van te veel of te weinig vitamines. Om zo gezond 

mogelijk te leven heeft hij namelijk zelf ook het een en ander uitgeprobeerd op het gebied van 

andere voeding en inname van extra vitamines, onder andere door het volgen van de 

Moerman therapie, een alternatieve therapie die ook wel door mensen met kanker gevolgd 

wordt. Ook zijn er volgens Frank in het ziekenhuis volop mogelijkheden om doorverwezen te 

worden voor psychologische begeleiding of voor het bespreken van sociale problemen. 

Hiervan heeft Frank echter nooit gebruik gemaakt, omdat hij naar eigen zeggen eigenlijk nooit 

problemen heeft ondervonden door zijn hiv en zelf fijne vrienden en familie heeft om de 

dilemma’s in het leven mee te bespreken. Hij voelt zich gezegend met zo’n fijne sociale 

omgeving. Met name zijn beste vriendin en haar man, waarmee hij ook samen het bedrijf runt, 

zijn zijn steun en toeverlaat en betekenen veel voor hem. Hoewel Frank wel 

informatiebijeenkomsten in het ziekenhuis heeft gevolgd, heeft hij verder nooit behoefte 

gehad aan lotgenotenbijeenkomsten of praatgroepen. Ook niet in het begin na de diagnose.  

 

‘Wij hadden zoiets van, we hebben met z’n tweeën hiv, wij redden ons, dat hebben we 

niet nodig. We hebben fantastische vrienden om ons heen en we redden ons wel. De 

behoefte om ons verhaal kwijt te kunnen [aan professionals/lotgenoten] hebben wij nooit 

gehad. Maar als andere mensen vragen van: “goh, heb je tijd voor een gesprek”, ja dan is 

de deur altijd open geweest, en nog’.  

 

Hij weet namelijk dat er wel veel andere mensen zijn met hiv die het minder getroffen hebben 

dan hij en voor wie lotgenotenbijeenkomsten wel heel prettig zijn. Omdat hij heel erg open is 

over het feit dat hij hiv heeft, wordt hij regelmatig benaderd door andere mensen met hiv, 

onder andere ook uit de sportwereld. Hij weet dat er veel mensen zijn die niet goed uit durven 

komen voor hun hiv en bijvoorbeeld daardoor in een sociaal isolement raken. Frank denkt 

echter dat het blijven zwijgen daarin niet helpt en pleit dan ook voor openheid. Zelf vertelt hij 

zijn verhaal regelmatig, vooral om anderen te helpen. Hiv heeft zijn leven nooit beheerst, maar 

het heeft wel dingen in zijn leven verandert. Zonder hiv had zijn leven er heel anders uitgezien. 
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Wanneer Frank gevraagd wordt met cirkels van verschillende grootten een plaatje neer te 

leggen van zijn leven, geeft hij enerzijds aan dat hiv voor hemzelf nu geen rol speelt, hij is er 

niet echt mee bezig. Anderzijds hoort het ook wel een beetje bij zijn identiteit, hij is de 

veldrijder met hiv en is altijd bereid zijn verhaal te delen als dat anderen kan helpen.   

 

Tot slot 

Het verhaal dat Frank vertelt over zijn leven met hiv en hoe sport daar een rol in speelt, is met 

name een verhaal dat de positieve kracht van sport benadrukt. De betekenis die sport had en 

heeft voor Frank, is door de hiv-diagnose en door het gaan gebruiken van hiv-medicatie, wel 

wat veranderd. Voor zijn diagnose leefde hij als een professionele veldrijder en stond zijn hele 

leven in het teken van zijn eigen sportcarrière. Door hiv moest hij eerst noodgedwongen de 

sport volledig opgeven. Andere zaken speelden toen de boventoon, zoals het opbouwen van 

een maatschappelijke carrière en de ziekte en later het overlijden van zijn vrouw. Het is niet 

precies duidelijk waarom hij na een tijdje het fietsen weer op pakt, maar het doet hem in ieder 

geval heel goed. Het lijkt alsof Frank vanaf toen het fietsen ook meer heeft ingezet als middel 

om zichzelf gezonder te voelen. Het prestatieve en het zich kunnen meten met anderen mist 

hij echter wel en hij is dan ook blij dat hij na een tijdje toch gewoon mee blijkt te kunnen doen 

aan wedstrijden. In periodes dat hij naar wedstrijden toewerkt en dus leeft voor de sport, voelt 

hij zich het beste. Hij kent daarnaast ook het klappen van de zweep en de negatieve effecten 

die sport met zich mee kan brengen, zoals het te ver overgaan van eigen grenzen.  

Het is echter niet de sport, maar eerder andere zaken, zoals het bouwen van zijn huis, 

het hebben van een eigen bedrijf en het runnen van zijn veldrijploeg (waar het in het gesprek 

eigenlijk weinig over is gegaan) die ervoor zorgen dat Franks hiv waarden in 2002-2003 kritiek 

blijken te zijn.  Dit heeft er uiteindelijk ook toe geleid dat Frank besloot om hiv-remmers te 

gaan gebruiken. Echter wel een hele lichte variant, want Frank ziet zichzelf niet als ziek, hij is er 

sterk van overtuigd dat zijn lichaam zelf in staat is het hiv-virus te onderdrukken als hiervoor 

maar de juiste condities zijn. Zijn leven staat daarom in het teken van sport en gezond leven en 

de rol van sport als middel om zich gezond te voelen, lijkt nu ook weer de boventoon te 

voeren.  

Het verhaal van Frank over zijn leven met hiv is doorspekt met sportmetaforen en 

voorbeelden vanuit de sport. Zo heeft hij het bijvoorbeeld over het ‘steady houden’ van zijn 

waarden en het ‘in de ploegleiders auto moeten stappen’ wanneer hij realiseert dat 

medicijnen noodzakelijk zijn. Hij vergelijkt zijn leven (met hiv) met het leven van een 

wedstrijdsporter (die hij zelf ook was en is),  doelen stellen, niet te lang stil staan bij 

teleurstellingen, vooruit kijken en weer nieuwe dingen willen bereiken. Het ‘ontkennen’ van 
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ziek zijn, zoals blijkt uit de discussie met zijn arts en het altijd vooruit kijken zijn elementen die 

passen bij wat socioloog Arthur Frank (1995) het ‘restitutieverhaal’ noemt. Hoewel het 

restitutie verhaal een verhaal is over leven met een ziekte, gaat het eigenlijk meer over (weer) 

gezond zijn of je gezond voelen. Toch erkent Frank wel dat hij zich ook wel eens moe (en dus 

niet altijd gezond) voelt, zoals hij mooi aangeeft met de vergelijking van zichzelf met een I-

Phone. Alles is mogelijk, maar de batterij moet op tijd opgeladen worden. Mede daardoor lijkt 

het verhaal van Frank toch meer de lijn te hebben van een zogenaamd queeste (zoektocht)-

verhaal. Na zijn diagnose is Frank voortdurend op zoek geweest naar een goede balans in zijn 

leven (met hiv) en naar alternatieve therapieën om zo gezond mogelijk te zijn.  Ook in het weer 

opbouwen van zijn sportcarrière is het een zoektocht geweest. ‘Hoever’ hij kan gaan in de 

sport in combinatie met zijn hiv heeft hij zelf door ervaring uitgezocht, daarbij gebruikmakend 

van de ondersteuning vanuit het ziekenhuis. Frank lijkt zijn fitte sportlichaam ook te gebruiken 

als graadmeter voor zijn ziekte. In periodes dat hij veel sport, een goede conditie heeft en fit is, 

voelt hij veel beter aan wanneer de weerstand lager wordt en de hiv waarden hoger.  

Een ander element uit het verhaal van Frank dat overeenkomsten vertoont met een 

zoektochtverhaal is de manier waarop hij vertelt over wat de ziekte hem heeft opgeleverd. 

Door hiv moest hij zijn carrière als professional stop zetten, maar dit gaf hem wel de 

mogelijkheid een minder ‘egoïstisch’ en ‘streberig’ leven te leiden en er meer te zijn voor zijn 

vrouw, die uiteindelijk aan aids overleed. Deze periode, waar hij overigens niet uitgebreid op in 

gaat, heeft hem leren relativeren en meer oog te hebben voor en te genieten van de mooie 

dingen in het leven. Het ‘op en neer bouncen’ tussen de wereld van ‘doelen stellen, dingen 

bereiken, doorgaan’ en ‘rust nemen, relativeren, genieten’ staat centraal in het leven van 

Frank, waarbij sport een plaats lijkt te hebben aan beide kanten van de balans.  Momenteel 

lijkt Frank een goede modus te hebben gevonden waarbij hij volop geniet van het leven waarin 

hiv als ziekte, in negatieve zin, nauwelijks een rol speelt.  Wel speelt hiv in positieve zin een rol 

in zijn leven, wanneer het gaat om zijn rol als voorbeeld (in de sport), voorlichter, iemand 

waarbij anderen hun verhaal kwijt kunnen en voorvechter van het doorbreken van het taboe 

rondom hiv.  
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