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In deze tekst worden de verhalen van hiv-verpleegkundigen1 

gerelateerd aan theorieën die in het onderzoek Sport in Tijden van 

Ziekte centraal staan en op basis daarvan worden conclusies getrokken. 

Een uitgebreidere versie van deze tekst, inclusief volledige 

onderzoeksverantwoording en referenties, staat in het rapport Sport, 

een ondergeschoven kindje?  

 

Enkele verhalen van hiv-verpleegkundigen te lezen op onze website: www.stzverhalen.nl. Deze 

zorgverleners hebben allen toestemming gegeven om hun verhaal (onder vermelding van een 

pseudoniem) openbaar te maken. 

 

Sportziekteverhalen: de theorie 

De wetenschapper Arthur Frank (1995) maakt onderscheid tussen drie typen ziekteverhalen. Deze 

verhalen zijn weergaven van hoe mensen hun ziekte kunnen beleven. Die beleving is van invloed op 

het proces van betekenisgeving van patiënten. Het eerste type verhaal is het herstelverhaal, waarin 

mensen vooral proberen om een zo normaal mogelijk leven te leiden met hun ziekte. De 

basisgedachte is “Gisteren was ik gezond, vandaag ben ik ziek, maar morgen ben ik weer gezond” 

(Frank, 1995:77). Het tweede type verhaal wordt het zoektochtverhaal genoemd. Daarin staat de 

(spirituele)ontwikkeling die mensen doormaken wanneer zij een ernstige ziekte krijgen centraal. 

Vaak wordt het moment van diagnose gezien als een keerpunt in hun leven. Het derde verhaal is het 

chaosverhaal. Dit verhaal kenmerkt zich door ‘donkere’ gevoelens van verlies en uitzichtloosheid. 

Deze drie verhalen geven dus weer hoe patiënten hun ziekte kunnen beleven. 

 

De ziekteverhalen van Frank kunnen ook worden gerelateerd aan sport, en de manier waarop de 

patiënt betekenis geeft aan sport (Gillet et al., 2002; Sparkes & Smith, 2005). Sport kan, afhankelijk 

van het overheersende verhaal van de patiënt verschillende betekenissen hebben. Zo kan het in het 

licht van het herstelverhaal worden gezien als middel om gezondheid te bereiken of te meten 
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 Dit zijn hiv-verpleegkundig consulenten en specialisten. Voor de leesbaarheid worden ze in dit document hiv-

verpleegkundigen genoemd. 
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(Sparkes & Smith, 2005). In het chaosverhaal kan sport worden gezien als een confrontatie met wat 

men niet meer kan, en kan sport dus een negatieve lading en/of betekenis van verlies hebben 

(Sparkes & Smith, 2005). In het zoektochtverhaal zijn mensen vaak op zoek naar nieuwe manieren 

van sporten die passen bij een leven met ziekte of hun nieuwe manier van in het leven staan. Daarbij 

wordt vaak ook bewust gezocht naar de betekenis van sport en vaak worden ook andere manieren 

van bewegen gebruikt zoals yoga, mindfulness en meditatie (Sparkes & Smith, 2005). 

 

Sportziekteverhalen van patiënten: de ervaringen van de hiv-verpleegkundigen 

In de verhalen van de hiv-verpleegkundigen zijn de verschillende ziekteverhalen te herkennen als 

fasen die elkaar kunnen afwisselen. Veel patiënten verkeren volgens de hiv-verpleegkundigen vlak na 

de diagnose in chaos. Dit gaat dan vaak over in het zoektochtverhaal of het herstelverhaal. Ook 

geven verschillende verpleegkundigen aan dat patiënten opnieuw in chaos of een zoektocht kunnen 

raken wanneer zij belangrijke gebeurtenissen meemaken, zoals het vinden van een (nieuwe) partner, 

het hebben van een kinderwens, in verwachting raken of het optreden van een andere ziekte. 

 

Alexandra beschrijft hoe mensen op het moment van diagnose vaak in paniek zijn en hoe dit invloed 

heeft op de behandelrelatie. Zij probeert om de patiënt al in het eerste gesprek weer perspectief te 

bieden. De paniek die zij beschrijft staat symbool voor het chaosverhaal. De opluchting en de 

verwijzing van een leven zonder en een leven met hiv, duidt op een overgang naar herstel of 

zoektocht. Uit deze quote blijkt dat Alexandra dus probeert om haar patiënten uit de fase van chaos 

te halen en te begeleiden richting herstel. Dit is bij de meeste verpleegkundigen wel naar voren 

gekomen in de gesprekken.  

 

Het zoektochtverhaal kan op verschillende manieren worden herkend uit de verhalen van de hiv-

verpleegkundigen. Soms zijn er patiënten die op zoek naar een nieuwe manier van in het leven staan, 

en die het hebben van hiv zien als een keerpunt in het leven. Vaker maken patiënten echter een 

zoektocht in praktische zin door. Zij moeten hun leven opnieuw inrichten mét hiv. Daarbij spelen 

vragen als ‘wie vertel ik het wel of niet?’ , ‘mag ik nog sporten?’ en ‘hoe en wanneer neem ik mijn 

medicijnen in en zorg ik dat ik therapie trouw ben?’ een rol.  

 

In de benadering die hiv-verpleegkundigen hebben naar hun patiënten zijn ook verschillende 

ziekteverhalen te herkennen. De meeste hiv-verpleegkundigen beschrijven de periode tijdens en net 

na de diagnose als een periode waarin alles nieuw is. Sommigen vertellen dat hun patiënten totaal in 

paniek of crisis verkeren wanneer zij de diagnose te horen krijgen. De meeste hiv-verpleegkundigen 

benaderen hun patiënten tijdens en net na de diagnose dan ook anders dan later in het 



 

                          

behandeltraject. Wouda en Alexandra vertellen bijvoorbeeld dat zij in het begin vooral bezig zijn met 

geruststellen van hun patiënten.  

 

Het eerste jaar na de diagnose wordt vaak genoemd als een belangrijke periode. In hun benadering 

van patiënten is het chaosverhaal dus ook te herkennen. Michael vertelt dat het hebben van hiv vaak 

een keerpunt is, en dus ook een moment om veranderingen in je leven en leefstijl aan te brengen. In 

zijn benadering is het zoektochtverhaal te herkennen. 

 

Verder geven de verpleegkundigen aan dat zij bezig zijn om hun patiënten te begeleiden naar een 

leven waarin ze gezond oud kunnen worden met hiv. Daarin is het herstelverhaal te herkennen.  

 

Benadering van patiënten 

Wat opvalt is dat binnen de hiv-zorg de patiëntgerichte benadering sterk aanwezig is, zeker wanneer 

een vergelijking met begeleiding bij andere ziekten wordt gemaakt. Er is veel tijd beschikbaar en 

verpleegkundigen besteden aandacht aan hoe het echt met patiënten gaat. Dit is deels te verklaren 

vanuit het feit dat hiv van oorsprong een dodelijke ziekte was en daardoor andere begeleiding en 

aandacht vroeg dan een chronische ziekte. Immers, begeleiding bij een vervroegd levenseinde vraagt 

ook om emotionele begeleiding. Daarnaast is hiv inherent aan seks, wat een gevoelig onderwerp is. 

Er wordt vaak gesproken over het seksleven, en daar is vertrouwen, tijd en aandacht voor nodig. 

Hierin verschilt de begeleiding bij hiv wezenlijk met bijvoorbeeld diabetes. 

 

Het feit dat mensen gezond oud kunnen worden met hiv betekent dat de verschillende 

ziekteverhalen afwisselend kunnen optreden in patiënten. Daardoor kunnen patiënten veel meer van 

elkaar verschillen: met betrekking tot welk verhaal de overhand heeft, hoe zich dat uit en wanneer 

en hoe de verhalen zich afwisselen. Dit vraagt ook om een patiëntgerichte benadering waarbij 

verpleegkundigen flexibel moeten zijn en hun begeleiding steeds opnieuw af te stemmen op wat de 

patiënt nodig heeft. 

 

Michael vertelt dat hij in de behandeling vaak noemt dat hiv eigenlijk een soort keerpunt in het leven 

is. Verder blijkt uit het verhaal van Natalie dat de ziekte verhalen vaak terugkerende fasen zijn, en 

dat er dus niet een lineaire lijn is die het verloop van hiv kan schetsen. Een patiëntgerichte 

benadering is dus nodig om aan te kunnen sluiten bij de fase waar de patiënt zich in bevindt. In die 

zin zijn de ziekteverhalen van invloed op de benadering van de verpleegkundigen.  

 



 

                          

Een patiëntgerichte benadering is nodig om beter te kunnen aansluiten op de beleving van de 

patiënt, zodat adviezen beter kunnen worden overgebracht. De ziekteverhalen hebben ook invloed 

op het sportadvies. Soms betekent het dat de rol van sport in de behandeling anders is, bijvoorbeeld 

meer gericht op mindfulness in plaats van op fysieke gezondheid. Soms kan het ook betekenen dat 

sportadvies (tijdelijk) geen of lage prioriteit heeft binnen de behandeling. Over het algemeen is het 

van belang dat verpleegkundigen aansluiten op de fase waar de patiënt zich in bevindt.  

 

Een aantal verpleegkundigen blijkt erg bezig te zijn met patiëntenparticipatie. Hierbij speelt 

gelijkwaardigheid een belangrijke rol binnen de behandeling, waarbij zij patiënten een actieve rol 

binnen de behandeling geven. Patiëntenparticipatie was eerder ook al herkenbaar in de behandeling 

van hiv. Het vragen om euthanasie bijvoorbeeld is ook een vorm van beslissen over eigen leven, en 

eigen behandeling. Daarnaast geven enkele verpleegkundigen aan dat zij de patiënt zelf 

verantwoordelijk vinden voor hun leefstijl en dus voor hun sportgedrag.  

 

Eigen sportervaringen van hiv-verpleegkundigen 

Er blijkt dat eigen sportervaringen van verpleegkundigen wel een rol speelden in de algemene 

benadering van patiënten, maar dat er geen eenduidige relatie is tussen die eigen ervaringen en het 

wel of niet bespreken van sport. Wel blijkt dat de persoonlijke ervaring met sport mee kan spelen 

met spanningen en frustraties bij de hiv-verpleegkundigen zelf, bijvoorbeeld wanneer zij patiënten 

proberen te motiveren die daar niet voor open staan.  

 

Betekenis van sport in de hiv-zorg 

Uit de verhalen van de hiv-verpleegkundigen blijkt dat de betekenis van sport vooral ligt in het feit 

dat sport wordt gebruikt als middel om gezond te blijven en als preventie van ziekte. Verder blijkt dat 

het geven van advies over sport nog weinig is geprotocolleerd in de hiv zorg, zeker wanneer een 

vergelijking wordt gemaakt met andere chronische ziekten zoals diabetes. Een reden hiervoor kan 

zijn dat er minder epidemiologisch bewijs is over de effecten van sport bij hiv. Een andere reden, 

genoemd door hiv-verpleegkundigen zelf, is dat de hiv-zorg heel complex is, en dat sport dus een 

lagere prioriteit heeft dan bijvoorbeeld ondersteunen bij stigma. Ook gaven een aantal hiv-

verpleegkundigen aan dat zij (te) weinig kennis hebben over wat zij patiënten op gebied van sport 

kunnen bieden, of dat zij een te beperkt netwerk hebben waarbinnen zij kunnen doorverwijzen.  

 

Gillet en collega’s (2002) noemden dat er in het geven van sportadvies vaak geen aandacht is voor de 

sociale en culturele achtergrond van patiënten. Dat gaat in dit onderzoek niet helemaal op. De hiv-

verpleegkundigen geven aan dat als zij sport bespreken met hun patiënten, zij zeker wel kijken naar 



 

                          

de sociale en culturele achtergrond. Zij proberen samen met de patiënt actief te zoeken naar wat 

past bij hun patiënt en zij kijken ook naar randvoorwaarden, zodat patiënten met een laag inkomen 

bijvoorbeeld financiële ondersteuning voor het sporten kunnen krijgen. 

 

In zowel een medische als een patiëntgerichte benadering kan sport als medicijn gezien worden. Zo 

kan sport vanuit een medische benadering gezien worden als middel om bijvoorbeeld osteoporose 

tegen te gaan, of om het algemeen welbevinden te vergroten. In een meer patiëntgerichte 

benadering kan sport worden ingezet als middel (medicijn) om bijvoorbeeld uit het sociaal isolement 

te komen en meer sociaal contact op te doen of om je lekkerder te voelen of vanuit een meer 

mindful benadering. Dit sluit aan op de bevindingen van Gillet en collega’s (2002) over hoe patiënten 

ook alternatieve benaderingen van sport gebruikten zoals bewegen als vorm van meditatie, als een 

bron voor zelfcontrole en fysieke verlichting/opluchting/ontspanning, middel van zelfbewustzijn, 

middel om kennis over het lichaam te vergaren en hoe het lichaam reageert op ziekte en medicijnen. 

 

De hiv-verpleegkundigen blijken sport met name in te zetten als onderdeel van leefstijladvies, maar 

dit wordt niet structureel besproken in de behandeling. Ze beschouwen sport als middel om 

gezondheid of ontspanning/mindfulness te bereiken. Ook noemen ze sport als middel om emoties 

kwijt te kunnen of om sociale contacten op te doen. Hiv-verpleegkundigen proberen bij het geven 

van advies om aan te sluiten bij de behoeften van de patiënt. Het onderwerp sport wordt dus vooral 

besproken als onderdeel van een gezonde leefstijl, maar het onderwerp komt niet structureel aan 

bod in de behandeling en adviezen. 

 

Meer lezen?  

Deze tekst is gebaseerd op het stagerapport: Sport, een ondergeschoven kindje?   

 

  


