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“Sport en bewegen is niet mijn expertise. Ik zie mij meer als een 

signalerende functie” 

Het verhaal van Wouda, hiv verpleegkundig specialist 

 

Introductie 

Wouda is 35 en werkt sinds anderhalve maand als hiv verpleegkundig 

specialist. In 2011 heeft ze de universitaire tweejarige master Advanced 

Nursing Practise gedaan. Voor haar huidige baan heeft ze gewerkt als 

verpleegkundig specialist gewerkt bij longkanker. Daarnaast heeft ze 

veel wetenschappelijk onderzoek gedaan, waar ze veel plezier in heeft.  

Tot haar 23e heeft ze in de regio waar ze nu werkt gewoond. Daarna is ze vanwege haar studie naar 

een andere stad verhuisd. Dit heeft ook invloed gehad op haar beweegleven, omdat de sport die zij 

eerder beoefende in haar nieuwe woonplaats niet werd aangeboden. Recentelijk is ze teruggekeerd 

naar de regio waar ze nu werkt. 

 

“In het begin moest ik hier wel heel erg wennen. Want ik kom uit een andere setting en daar vertel 

geen persoonlijke informatie. Hier is het contact met patiënten veel persoonlijker en vroegen ze me 

om op een patiënten bijeenkomst mezelf voor te stellen en foto’s van m’n kinderen te laten zien Ik heb 

een professionele grens, waarbij mijn privéleven niet in de spreekkamer thuishoort. maar daar ligt 

voor mij een grens.  

Ik heb altijd heel veel plezier in m’n werk gehad, en ik denk dat ik nog heel veel aan mijn vak 

moet bijdragen. Aan mijn vak verpleegkundig specialist, maar ik denk ook dat op het gebied van hiv 

nog wat te veroveren valt, dus daar heb ik op dit moment m’n tanden in gebeten. Ik zou niet zonder 

patiëntencontact willen, dat heb ik ook nodig om de drive te houden. Ze zijn een stimulans echt waar, 

en mensen zijn zó leuk. Als je verdiept in hoe mensen zijn, hoe gedrag is, mensen zijn fascinerend.  

Ik heb altijd in het onderzoek en in ontwikkeling gezeten en daar lag altijd mijn passie. In de 

vooruitgang van de medische wereld, en daarmee ook wel patiënten perspectief bieden. Hier is die 

hele slag, in die zin al geslagen. Mensen die zijn opgegroeid in de jaren tachtig en negentig, die 

kennen natuurlijk het schrikbeeld dat iedereen dood ging aan AIDS. Vraag je iemand van twintig of 

vijfentwintig daar naar, die hebben dat nooit bewust meegekregen. En als ze al mensen kennen met 

hiv, dan zien ze mensen waar ze niks aan zien, die hebben een pilletje en zien er gezond uit, en die 

kunnen alles wat een normaal iemand ook zou kunnen die geen hiv heeft. Dus dat hele schrikbeeld 

dat is echt iets van die generatie die in de jaren tachtig negentig is opgegroeid. Het bewustzijn ervoor, 
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de angst, de besmetting, en ook t vooroordeel ligt daarmee iets anders denk ik. Dus ik denk dat daar 

een scheidslijn zit, met de opkomst van de medicatie die een beetje ging werken, vanaf 2000 zie we 

eigenlijk dat we de goede combinaties aan het bedenken waren en dat mensen steeds beter onder 

controle werden gehouden, met steeds minder medicatie. En dat mensen het gewone leven konden 

blijven volgen.” 

 

Behandeling 

“Kijk het grote werk is bereikt, in de jaren negentig, begin 2000. Nu gaat t om de kleine 

nuanceverschillen. Wat je direct in de spreekkamer wil zien is dat je mensen beter laat gaan dan dat 

ze kwamen. Als nieuw gediagnosticeerde patiënten hier komen zijn ze helemaal ondersteboven dat t 

ze overkomt. Dan moeten ze weten dat t leven niet ten einde loopt en dat ze alles nog kunnen wat ze 

normaal ook gekund hadden. Dat er een perspectief nog steeds in de mensen zit. In eerste instantie is 

het opvang, dan kun je niks behalve praten, voorlichten, en luisteren. Het is altijd ontzettend 

beangstigend als je een diagnose hoort die je leven dusdanig beïnvloedt. Mensen hebben dan heel 

veel ideeën, denkbeelden, die helemaal niet stroken met de werkelijkheid, maar die eigenlijk het 

verhaal van de maatschappij vertegenwoordigen, hoe iedereen ertegenaan kijkt. Daarin ontbreekt de 

nuance. Niemand heeft een mening over hepatitis, waar mensen een veel grotere kans op hebben. 

Over hiv wel. Hiv is verbonden met het seksuele natuurlijk, met het doodgaan, met homoseksualiteit, 

en zeker in de westerse wereld. Dat zijn allemaal dingen die in onze maatschappij nog niet zo 

bespreekbaar zijn als dat iedereen graag doet voorkomen. 

In een consult worden allerlei onderwerpen besproken. Je wil weten hoe het met iemand 

gaat, fysiek en psychisch, dus je vraagt eigenlijk een anamnese uit, je doet lichamelijk onderzoek, hoe 

gaat het met de inname van de medicatie therapietrouw, en bijwerkingen, je kijkt naar 

bloeduitslagen en aan de hand daarvan bepaal of de medicatie passend is. En verder gaat het over 

sociale aspecten, relaties, soms werk. Het verschilt een beetje per patiënt. Maar globaal probeer je 

altijd de seksualiteit en relaties terug te laten komen. Een stukje sociaal, stukje stigma, ervaren ze 

problemen met werk, hoe ga je ermee om, wie vertel je t wel, wie vertel je het niet, wat voor reacties 

hebben mensen? Psychische problemen kunnen aan de orde komen.  

Mijn taak ligt in een stukje hiv zorg. Hoe kunnen we zorgen dat we dat in goede banen leiden 

en de problemen die daaruit voortvloeien, daar kijk ik natuurlijk wel naar. En zo nodig verwijs je door 

naar andere disciplines. Als de behandeling goed loopt komen patiënten in principe maar een keer in 

de drie of vier maanden. Dus als je mensen drie keer per jaar ziet, rest de vraag wat voor invloed je 

dan op ze kan uitoefenen.  Vroeger zag ik mijn longkanker patiënten natuurlijk elke twee-drie weken, 

dan heb je een heel intensief traject, waarbij je mensen veel beter in de gaten kan houden en beter 

kan ingaan op voorgaande gesprekken. En dat heb je in deze situatie veel minder. 



 

                          

Eigen ervaring met ziekte en zorg  

“Ik ben een heel gezond iemand vind ik zelf, ik mankeer helemaal niks. Wel heb ik tot mijn 25e 

mantelzorg voor mijn vader gedaan.  Dit wil ik graag er uit hebben. uiteindelijk hebben we dat 

voorzichtig kunnen afbouwen  Dit wil ik er graag uithebben Dat gaat nu heel goed en dat heb ik 

gelukkig kunnen afsluiten. Voor hem en voor mij. Het is wel heel erg vormend denk ik voor wie je bent 

en hoe dat je in het leven staat en hoe dat je naar mensen met psychische aandoeningen kijkt. Dus ik 

denk dat dat wel een hele grote impact heeft gehad op hoe ik kijk naar mensen aan wie je niet kan 

zien dat ze ziek zijn, maar die t wel degelijk zijn.” 

 

Eigen ervaring met sport 

“Ik heb altijd gesport totdat ik verhuisde. Ik heb altijd gekorfbald, in dames korfbal, dat kenden ze 

helaas helemaal niet in mijn nieuwe woonplaats. Ik heb nog een tijdje geprobeerd om in het gemengd 

korfbal te spelen, maar dat was t toch niet helemaal en toen heb ik het helaas laten varen. Nu loop ik 

nog wat hard, maar niet genoeg om dat sport te noemen. Ik werk wel graag in de tuin, als je t dan 

over bewegen hebt.” 

 

Sport in de behandeling van hiv 

“Ik zit nu in het overgangsgebied waarin ik natuurlijk ontzettend veel informatie aan t absorberen 

ben. En sport staat niet bovenaan in het lijstje van dingen die ik wil weten als ik me ga verdiepen in de 

hiv, ik denk dat je heel erg bij de basis begint en langzaam maar zeker breidt je uit. Ik ben vroeger 

verpleegkundige geweest, daar zit sport en bewegen natuurlijk maar heel beperkt in. En dat vind ik 

nog steeds niet mijn expertise. Ik zie mij meer als een signalerende functie.  

Ik bespreek in de spreekkamer wel met patiënten wat ze nu daadwerkelijk doen, of ze 

sporten, wat voor bewegingsactiviteiten, hoe staan ze erin? Dat analyseer ik wel. Ik doe ook 

Motivational Interviewing: waarom zou je dat wel of niet doen? En een stukje informeren van wat is 

nu het belang van een gezond lijf, zeker op t moment als je een ziekte bij je hebt. Ik geloof ook in de 

eigen verantwoordelijkheid van de patiënt. En ik heb maar een heel beperkte range, vanuit de 

spreekkamer op t dagelijks leven van de patiënt. Het zijn meer gesprekken waarbij patiënten 

misschien zelf na kunnen gaan denken over waarom wel of niet, en wat bij iemand past. Ze komen 

maar eens in de drie-vier maanden, dus ik zie ze niet veel. En sport en bewegen is één item van heel 

veel verschillende onderdelen die ik bespreek in de spreek kamer natuurlijk, dus t zijn geen 

uitgebreide gesprekken die je daarover hebt. 

Ik vraag eerst altijd wat patiënten er zelf van vinden en hoe ze er in staan. Samen exploreren, 

wat past bij iemands levensstijl, waarom beweegt iemand wel of niet, en hoe kijkt iemand tegen 

sporten aan, of tegen bewegen, wat houdt iemand tegen, of wat zijn factoren waardoor iemand wél 



 

                          

gemotiveerd kan raken, en wat past bij iemand. En als iemand zegt “ja, maar ik fiets elke dag naar 

mijn werk”, dan ben ik heel blij natuurlijk. Sporten is niet per se het enige met bewegen, als iemand 

de hele dag in de tuin werkt, dat is ook bewegen. Het verschilt per persoon. We hebben ook heel veel 

mooie ijdele homoseksuele mannen, die fanatiek in de sportschool zitten en geen enkele stimulatie 

nodig hebben. Als iemand van zelf intrinsiek gemotiveerd is om gezond te leven dan geef ik hem een 

compliment en daar blijft t bij, dan is mijn rol heel klein. Mijn rol groeit op het moment als je ergens 

een te kort of een probleem ervaart. 

De mensen die heel gezond of lekker in hun vel zitten, daar gaat t sporten meestal dan ook 

wel goed. Of die hebben een manier van bewegen gevonden. Dus zie het als een doorsnee van de 

bevolking, wij hebben ook Bourgondiërs, die lekker van eten houden. Ik zorg wel graag dat mensen 

goed voor zichzelf zorgen. Maar de lat ligt voor iedereen anders, wat goed voor jezelf zorgen is. Voor 

de een is acceptabel wat ik voor de ander niet acceptabel vind. Als ik denk, “we moeten ‘t er over 

hebben”, dan hebben we het erover, als mensen zelf over beginnen, hebben we het er ook over, en bij 

sommige mensen hoef je het er niet over te hebben. 

Maar je hamert wel op een gezond leven en daar hoort beweging bij, daar hoort gezonde 

voeding bij, niet roken, geen alcohol, en daar hoort regelmatig sporten en bewegen bij. In die context 

bespreek je sport en bewegen, als hun problemen voortkomen uit de hiv dan ga je kijken waar kunnen 

die mensen baat bij hebben, en waar hebben die hulp bij nodig, en dan kom je op dat gebied vaak. En 

verder, heb ik er geen verstand van, ik ben geen fysiotherapeut, ik ben geen sportarts, dat is niet mijn 

expertise, dus ik hou mij binnen mijn expertise. En daar waar t mij te buiten gaat, ga ik voor andere 

disciplines. Ik heb daar een heel duidelijke scheidslijn in. Het medische is van mij. En een stukje 

verpleegkundige is van mij, en de rest is letterlijk niet mijn vak. Ik lever ook geen goeie zorg door dat 

wel te doen. Ik denk dat ik mensen daarmee te kort doe als ik dat zelf zou doen.” 

 

Weerstand 

“Als iemand heel de dag op de bank zit, dan gaan we t daar meer over hebben. Maar ik laat wel de 

ruimte aan een patiënt wat voor hem bewegen is. En als ik iemand heb met overgewicht, dan ga ik 

daar anders mee om dan dat ik iemand heb die een keurige BMI heeft en waarvan ik denk dat dat 

past in wat normaal is in bewegen. Mensen moeten niet als een idioot extra gaan sporten omdat ze 

ziek zijn. 

Op ‘t moment dat ziek zijn sporten belemmert, dan moeten we sowieso gaan kijken wat kan. 

Ik wil graag dat mijn mensen allemaal 80 worden. En ze hebben nou eenmaal een verhoogd risico op 

hart en vaat ziekten, suikerziekte en botontkalking, dus ik wil graag dat ze bewegen. Maar ik wil wel 

dat het dan gestructureerd gaat gebeuren. En soms is er iemand nog niet aan toe. Ik heb ook een 

patiënt en daar zijn we eerst maar eens even aan het stoppen met drinken, en volgend jaar gaan we 



 

                          

misschien wel kijken of ie kan stoppen met roken. Soms kan t niet meteen. En dan kijken we daarna 

wel eens inderdaad of ie ook nog in beweging komt. Dat zijn allemaal wisselwerkingen. En het is ook 

in hoeverre heeft iemand zijn leven op de rit staan of niet. Dus ik heb niet een ideale uitgangssituatie 

wat een patiënt moet, daar geloof ik niet in, ze zijn allemaal anders. Als de ziekte het sporten 

belemmert, dan vind ik t wel mijn taak om te kijken waar dat door komt, wat is die belemmering dan, 

en zijn er eventueel oplossingen voor. Die zoek je samen met de patiënt.” 

 

Reflectie 

“Als je het hebt over sport en bewegen, dan zijn er heel veel factoren die beïnvloeden of iemand gaat 

sporten. Kijk maar naar mezelf, ik ben verhuisd en voorts kon ik geen sport vinden die bij me paste 

dus ik ging minder sporten. Als je psychisch regelmatig depressief bent dan is t alweer moeilijker om 

jezelf zover te krijgen dat je gaat sporten.   

Als verpleegkundig specialist ben je professional, maar iedereen neemt zijn persoon mee. En 

die kun je en moet je ook vooral niet uitschakelen denk ik. En je neemt je eigen normen en waarden 

mee. Natuurlijk heb je grenzen en neem je je persoonlijke rol mee. 

 Je probeert een middenweg te vinden, maatschappelijk en met je achtergrond wil je iets 

bereiken waarvan je denkt dat t bijdraagt aan een betere gezondheid van je patiënten, dat is het 

primaire doel waarom je, mensen behandelt in onze setting. Maar wat béter is, dat hoef ik niet per se 

te bepalen. Dat heb ik geleerd van vroeger uit. Ik kom uit een heel conservatief gezin, met hele strikte 

meningen, waar nergens over gesproken werd. En ik heb mezelf daar een soort van uitgedraaid, en 

op den duur denk je daarover na en ontwikkel je jezelf en dan zie je dat andere dingen ook kunnen. En 

hoe verder je dat doorvoert in je leven, en hoe meer je zelf onderneemt en ervaart, hoe meer ruimte 

er komt voor andere meningen. En dat zie je hier elke dag terug.   

Ik vind mezelf weinig oordelend over wat mensen overkomt. Ik heb eerst met longkanker 

patiënten heel veel gewerkt, een deel daarvan heeft natuurlijk  gerookt. Dan zou je kunnen zeggen, 

“eigen schuld, dikke bult”. Ik denk dat dat wat genuanceerder ligt. Dat is met hiv zorg natuurlijk ook, 

ik denk dat hiv je overkomt. Al kun je het natuurlijk soms wel opzoeken, en zijn er zeker wel risico 

factoren, waar mensen handiger en minder handig mee omgaan, maar ik geloof niet dat mensen 

daar schuld aan bijdragen. Ik geloof heel erg in de mensen zelf. En in de in de verantwoordelijkheid 

die mensen moeten dragen, als je mensen pampert, dan nemen ze geen verantwoordelijkheid. Maar 

ik geloof ook in empowerment van de patiënten. En op het moment dat je ze dat geeft, dan dragen ze 

ook makkelijker dat wat bij ze past.”    

 

  


