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“Voor mij is sporten heel gewoon” 

Het verhaal van Mieke, hiv verpleegkundig specialist 

 

Mieke (een pseudoniem) is 50 jaar en werkt nu vijftien jaar als hiv 

verpleegkundig specialist Ze is bij toeval in haar werk als verpleegkundig 

specialist hiv terecht gekomen, omdat ze dichter bij huis wilde werken. 

Maar ze vertelt dat ze zeker passie in haar werk op de hiv poli heeft.  

 

“Het zelfstandige karakter vind ik wel heel erg fijn. ‘t een op een contact 

met de patiënt vind ik erg mooi, maar ook dat je soms heel inventief en 

creatief moet zijn. Als ik hier iemand krijg van 21 jaar, wetende dat ie 80 kan worden, dan moet ie wel 

gemotiveerd blijven, om zijn leven lang onder controle te zijn bij ons. En de pil te slikken elke dag. Ik 

had vanochtend een patiënt die dan al vanaf '95 hier komt, dus waren we samen aan ‘t terug kijken, 

en dan ga je zo'n heel verloop zien, en hoe t dan nu is, ja dat vind ik wel mooi om te zien, dat daar 

toch wel heel veel in verbeterd is, nou voorlopig zijn we er nog niet. Dus dat geeft ook voor de 

toekomst dat we nog mooie dingen kunnen doen. En ‘t stukje wetenschappelijk onderzoek wat we 

doen vind ik ook wel heel erg leuk. We doen aan heel veel trials mee, dat zijn ook wel leuke extra 

dingen.” 

 

Behandeling  

“Voor de meeste mensen heeft de diagnose echt een grote impact. Er zijn mensen die zeggen, ik let 

altijd zooo goed op, hoe kan mij dit nu overkomen? En andere mensen die echt wel heel erg veel risico 

nemen, en waarvan je achteraf zegt van goh, dat t nog zo lang heeft geduurd. Je hebt geluk gehad 

eigenlijk. En toch, in eerste instantie zijn de meeste heel erg bezig met, ja overleven is een groot 

woord denk ik wel. Eerst wordt zo snel mogelijk gestart met de medicaties en hoe gaan ze daarop 

reageren. Als ze dan eenmaal daar doorheen zijn, dan komt t echte besef. Vaak pas na een jaar. Dat 

ze denken van ‘oh, ja nu is alles wel onder controle, maar goed. Ik heb wel iets wat chronisch is en 

blijft. En waar ik mijn hele leven mee te dealen heb.’ En dan valt vaak t kwartje pas.” 

“ik zie de patiënt als die nieuw binnenkomt, en ik breng alles in kaart, de voorgeschiedenis, de 

reden van testen, of zich al andere soa's hebben voorgedaan. Maar ook andere ziektebeelden, 

psychisch, sociaal, hoe ze ermee omgaan, of ze steun krijgen. Als iemand op controle komt bespreken 

we een aantal vaste onderwerpen en lab uitslagen en een keer per jaar, evalueren we de zorg. En 

bewegen komt toch altijd wel aan de orde. ‘t verschil met nu en vroeger is vooral dat eigenlijk 
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iedereen die werk heeft, gewoon blijft werken. En ook wel t aantal uren vol kan houden. Dat was 

vroeger wel anders. Toen werden mensen véél sneller om reden van hiv infectie afgekeurd. En zaten 

ze vervolgens thuis. En dat zie je nu eigenlijk amper meer. Dus studeren, werken, gaat allemaal 

gewoon verder. En er zijn mensen die in het begin nog grote aantallen pillen hebben gehad, die ze 

verdeeld over de dag moesten nemen, hoge doseringen. Dus dat is ook anders dan iemand die nu net 

met de moderne pillen kan starten. Qua uitslagen ook, en qua belasting en lichamelijk. Je probeert 

wel heel erg in te spelen op de patiënt. In zo'n eerste gesprek probeer ik er achter te komen wat bij 

iemand past. Dat is wel iets waar je uit ervaring ook wel leert.” 

 

Eigen ervaring ziekte  

“Mijn moeder is dementerend en vorig jaar naar een verpleegtehuis gegaan. En voor hààr gold ook, 

als er wat was, dan viel ze zóó snel terug. Lichamelijk, maar zeker ook psychisch. Als ze dan weer 

opkrabbelde en dan konden we een stukje met haar gaan lopen, weer gewone dingen, structuur erin 

brengen, dan zag je ze heel snel weer opkrabbelen. En zij had ook altijd wel dagelijks een rondje wat 

ze liep. Dat hebben we tot zo lang mogelijk vol gehouden. En ik merk dat nu ze in t verpleeghuis zit 

dat t echt wat minder wordt. Ze wordt echt minder mobiel, en dan zie je dat ook zó snel minder 

worden. En dan denk ik ‘oh, t is zo belangrijk om in beweging te blijven’.” 

 

Eigen ervaring sport.  

“Zelf heb ik altijd veel gesport. Ik tennis, dat is wel een groot sociaal ding. En sinds kort ben ik ook 

weer naar de sportschool gegaan, vanwege een blessure aan mijn knie. Dus ik sport drie keer in de 

week, minimaal. En verder doe ik eigenlijk alles op de fiets, ‘s zomers ook nog op de racefiets. Voor 

mij is sporten eigenlijk heel gewoon. Dus als ik het dan met patiënten daarover heb, en ik heb hier wel 

eens patiënten zitten die echt helemaal niets doen en ook nog roken. Dan vind ik dat altijd wel lastig 

om me daar in te verplaatsen. Ik probeer mensen wel heel erg te motiveren om wat te veranderen. 

Van niks doen naar iets doen, dat levert al gewoon wat op.”  

 

Sport in de behandeling van hiv  

Sport heeft heel veel raakvlakken. Waar wij patiënten voor zien is in eerste instantie de hiv infectie, 

dat heeft heel veel impact, zowel psychisch als lichamelijk. Als je op dat lichamelijke gedeelte focust, 

dan kunnen mensen daar in het begin veel last van hebben. Daardoor een verandering in hun sociale 

leven hebben, of door hoe ze ermee omgaan. Maar der zijn ook gewoon hele andere zaken die van 

invloed kunnen zijn, bijvoorbeeld hart- en vaat ziekten, wat gerelateerd is met de Hiv infectie. Dus dat 

heeft allemaal wel relaties met ons advies om gezond te leven, waar ook sport bij hoort. Dus dat komt 



 

                          

veel aan bod. In t rijtje dat je vraagt van hoe gaat ‘t met de pillen, ben je ziek geweest, is er verder 

wat veranderd, komt bewegen, sporten daar ook altijd wel bij.  

Ik adviseer mensen altijd om, als ze heel ziek zijn geweest bijvoorbeeld, en in die herstelfase 

inderdaad zitten en dan eigenlijk wel zeggen ‘ik voel me wel goed, maar ik ben nog zo moe’. Dan 

adviseer ik ze ook altijd, ga sporten en ga je conditie verbeteren, want vermoeidheid is ook wel iets 

wat natuurlijk bij een chronische ziekte hoort. Maar door je conditie te verbeteren, kan je die grens 

wat oprekken. 

Wij meten bij iedereen ook vitamine D gehalte. Vitamine D zorgt dat calcium wordt gebonden 

aan de botten, en vitamine D deficiënt komt veel voor, bij Hiv patiënten lijkt dat nog meer te zijn. 

Bijvoorbeeld bij een jonge man met een inactieve leefstijl was t echt héél erg laag, toen hebben we 

calcium ook nog gemeten, was ook heel erg laag. Dan doen wij een dexa scan, een botmetingscan, 

had ie ernstige osteoporose. Toen heb ik in eerste instantie al gesproken over bewegen, dat dat goed 

is voor je botten, maar ook voor je algemeen welbevinden, dat je daar lekkerder door gaat voelen. 

Uiteindelijk hebben we m vorige week weer op de poli gezien en nu is hij drie keer in de week gaan 

sporten, ook wel doordat ie wel geschrokken is van die osteoporose. En hij vertelde dat ie zich zó veel 

beter voelt, niet alleen lichamelijk, maar hij voelt zich ook vrolijker, hij is alerter, hij voelt zich aan àlle 

kanten, beter. Dus dat is wel een héél erg mooi voorbeeld. 

Maar goed, hij heeft t gedaan, omdat er echt wel wat aantoonbaar was. ‘t lastige vind ik bij 

mensen, waarbij eigenlijk alles al redelijk onder controle is, en waarvan ik denk ‘je zou je zoveel beter, 

voelen door, wel te gaan sporten’. ‘Je hoeft niet naar een sportschool te gaan, kijk of je gewoon 

simpel kan bewegen. Ga een stukje wandelen na t eten bijvoorbeeld, of pak eens wat vaker de fiets’. 

Dat je gaat kijken van nou wat vinden ze wél leuk? Vinden ze t wel leuk om naar een bos te gaan, of 

naar een park. Lukt niet altijd. 

Ik heb ook een patiënt die loopt marathons. Ik weet nog dat ie dat al aan ons vroeg, kan dat 

eigenlijk wel? Wij zeiden dat weten we niet. En hij is dat gewoon gaan doen. En er zijn ook wel steeds 

meer jonge jongens die drie of vier keer naar de sportschool gaan en ze nemen allemaal eiwit-shakes. 

Daar hebben we t wel over, want gevolg daarvan kan zijn dat ze leverenzymstoornissen krijgen. 

Verder kunnen sommige supplementen ook interactie geven met de hiv medicatie. Dus als wij dat 

zien, dan zeg ik stop er maar eens eventjes mee, laat t lab opnieuw doen, en dan zie je verbetering 

daarvan.” 

 

Weerstand bij patiënten  

“Als mensen echt een aversie tegen sport hebben, probeer ik dat niet te veroordelen, want dat heeft 

geen zin. Maar er zijn wel mensen die niet werken, roken, alcohol gebruiken, en voor de rest gewoon 

niets doen, boodschappen halen, en op de bank liggen. Ik probeer ze heel erg te motiveren en in te 



 

                          

spelen, op de klachten, die ze mogelijk hebben. Dus elk dingetje waar ik van denk, als dat ze t huis uit 

kan krijgen, dat probeer ik te doen. En wij hebben wel een aardig netwerk, dus als mensen echt, t huis 

bijna niet meer uit komen, dan kan ik ook nog een buddy inzetten bijvoorbeeld. 

Ik zet vooral een buddy in als ik zie dat iemand door de hiv infectie vereenzaamt en daar ook 

enorm in vast loopt. Zichzelf meer gaat opsluiten, niet meer naar buiten komt Met een buddy komt er 

in ieder geval iemand in huis. Die lukt ‘t misschien wel, om iemand mee te krijgen naar buiten, of een 

stukje te gaan wandelen of iets aan dat gedrag te kunnen veranderen. Met Motivational Interviewing 

probeer ik, door de vragen die je stelt of door dingen te laten zien aan de hand van uitslagen, ze zelf 

oplossingen te laten zoeken, wat ook in hun reikwijdte of op hun niveau ligt. Lukt niet altijd 

Als je in eerste instantie over bewegen begint, dan denken ze dat ze allemaal naar de 

sportschool moeten, dat dat t enige is. Mensen hebben een bepaald beeld bij sport waarvan zij 

denken dat ze daar zelf nooit toe kunnen behoren. Soms ook schaamte voor hun lichaam. En dat t 

toch voor sommigen te duur is, dan kan t aidsfonds een bijdrage leveren.” 

 

Reflectie  

“Ik denk wel dat omdat ik zelf sport en ik dat leuk vind en me daar goed bij voel, gebruik je dat 

natuurlijk wel als voorbeeld, om mensen te motiveren om wat te dóén in elk geval. Maar je neemt 

alles mee. Je kan dat niet helemaal scheiden. Zo heeft ieder wel zijn affiniteit, dat merk ik ook bij mijn 

collega's.” 

    

 

  

 


