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“Lifestyleadviezen zijn steeds belangrijker geworden. Dat is goede 
voeding, bewegen en stress vermijden. Zulk soort dingen zijn vaak 

gebaseerd op [mijn] eigen ervaring en eigen gedachten daarover, wat 
je hier en daar oppikt.”

Gerard, verpleegkundig consulent hiv

SPORT IN DE 
SPREEKKAMER
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gezondheid

Een open deur: sport en bewegen 
zijn belangrijke ingrediënten voor 
een lang en plezierig leven. Dus 
naast een gezond seksleven, 
stoppen met roken, letten op 
wat er in de boodschappentas 
verdwijnt en later als maaltijd op 
tafel komt, staat de keuze voor 
regelmatig bewegen. 
Hiv-positieven en verpleegkundig 
consulenten bevestigen in het 
onderzoek Sport in Tijden van 
Ziekte dat bewegen en sport op 
allerlei manieren en momenten 
belangrijk zijn. Met één verschil: de 
meerderheid van de hiv-positieven 
geeft aan niet goed begeleid te 
zijn bij het (weer) oppakken of 
doorgaan met sport en bewegen. 
Terwijl de meesten van de 
ondervraagde verpleegkundig 
consulenten melden sport en 
bewegen tijdens de consulten ter 
sprake te brengen.

Het onderzoek Sport in Tijden van Ziekte concludeert dat de 
patiëntgerichte benadering van de verpleegkundig consulent 
waardevol is. Op die manier kan er open en eerlijk gesproken worden 
over de betekenis van sport en bewegen. Tenminste, als dat onderwerp 
aan de orde komt tijdens de halfjaarlijkse controle. 

Leefstijladvies
Hiv is een chronische aandoening 
waarbij men, voor zo ver we nu 
weten, levenslang medicatie moet 
slikken zodat het virus onderdrukt 
blijft. Omdat hiv vaak niet in 
alle openheid bespreekbaar is, 
met seks te maken heeft en op 
allerlei momenten in het leven 
een rol speelt, is een persoonlijke 
benadering tijdens het bezoek 
aan het ziekenhuis belangrijk. Een 
aanpak die vanuit het verleden, 
toen hiv zich nog tot een dodelijke 
ziekte ontwikkelde, is ontstaan. 
Naast bloedwaardes, kinderwens 
of het vertellen van je status is een 
gezonde leefstijl een belangrijk 
onderwerp. Sport en bewegen is 
daarin een van de onderwerpen.
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Voordelen
Uit het onderzoek blijkt dat behalve 
als een vorm van bewuster en 
gezonder leven, sporten ook 
kan helpen om ‘normaler’ te 
leven en beter om te kunnen 
gaan met hiv. Het kan helpen als 
uitlaatklep, om vermoeidheid, en 
de door hiv-medicatie verhoogde 
kans op osteoporose en andere 
bijwerkingen tegen te gaan. 
Daarnaast is het uiterlijk voor 
ondervraagden ook een belangrijk 
motief om te sporten en ziet 
de helft bewegen en sport als 
een goede graadmeter voor hun 
gezondheid.
Cijfers uit het vragenlijstonderzoek 
laten zien dat de helft van de 
mensen met hiv graag meer 

zou sporten dan ze nu doet, 
onder de groep die niet sport 
is dat driekwart. Een op de vijf 
sport minder vanwege hiv; onder 
mensen met een slechtere ervaren 
gezondheid is dat tweemaal zo veel.

Aanbeveling
Aandacht voor sport en bewegen is 
daarom een van de aanbevelingen 
uit het onderzoek. Het is belangrijk 
voor een goede kwaliteit van leven 
en het vooruitzicht op een lang 
leven met hiv. De onderzoekers 
benadrukken daarbij ook dat 
naast de positieve aspecten van 
bewegen en sport, er ook aandacht 
moet zijn voor de belemmeringen 
en gevoelens van schuld of verlies 
die mensen ervaren.
Leefstijl is al onderwerp van 
gesprek tijdens de consulten. 
Consulenten geven echter ook 
aan weinig tijd te hebben voor 
het bespreekbaar maken van 
het onderwerp en niet altijd over 
de juiste kennis te beschikken 
om mensen door te verwijzen. 
Het advies is dan ook: ontwikkel 
expertise op dit gebied en zorg voor 
samenwerkingspartners die een rol 
kunnen spelen in het verzamelen 
van kennis of waar mensen met hiv 
hun vragen aan voor kunnen leggen. 

Lees verder op pagina 10 >

“Bij elkaar heb je negen 
onderwerpen die je in een half 
uur moet bespreken, en bewegen 
en sport is daarbij tot nu toe 
niet zo belangrijk… als je iets 
gaat bespreken, moet er ook 
een vervolg komen. En er is niet 
echt duidelijk wat je mensen 
kan adviseren als het gaat om 
beweging en sport.”
Alexandra, verpleegkundig 
consulent hiv
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“Sporten heeft me sterker gemaakt”
Jörgen (58)

gezondheid
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Jörgen voelt zich verantwoordelijk 
voor zijn gezondheid. Goede 
voeding en sporten neemt hij 
serieus, maar tijdens de consulten 
in het ziekenhuis is er alleen 
terloops aandacht voor geweest. 
Van hem mag dat best vaker. “Je 
slikt medicatie en wat moet je dan 
doen of weten als je supplementen 
zoals vitamines wilt gebruiken?”
Ook het belang van sporten en 
voeding bij de uitslagen van 
bloedcontroles mag benadrukt 
worden. Wat kan sporten bijdragen 
aan een goede lichamelijke en 
emotionele gezondheid. “Het maakt 
je bewust van wat je zelf aan je 
gezondheid kunt doen.

De redactie van plus> heeft 
Wilma Brokking, voorzitter 
van V&VN Verpleegkundig 
Consulenten Hiv, gevraagd naar 
de rol van de verpleegkundig 
consulent. Sport en bewegen 
ziet zij zeker als onderdeel van 
gezondheidsbevordering.
“Leefstijlfactoren krijgen steeds 
meer gewicht als het gaat om 
gezond oud worden. Sport en 
bewegen in hun verschillende 
betekenis horen daarbij.” Ze gaat 
ervan uit dat alle consulenten de 
nationale richtlijnen rondom 

bewegen en gezonde voeding 
kennen.

Het verschil in de beleving van de 
patiënt en die van de hiv-consulent, 
of en hoe het onderwerp besproken 

JEZELF GOED VERZORGEN
Sinds drie jaar doet Jörgen (58) aan fi tness. Toen hij anderhalf jaar 
geleden hoorde dat hij hiv-positief is, heeft sporten hem door de 
eerste periode van verwerken heen geholpen. “Hoe emotioneel of 
moe ik me soms ook voelde, ik ging toch sporten en dat heeft me 
sterker gemaakt.”

Wilma Brokking, verpleegkundig consulent hiv

> Vervolg van pagina 8
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wordt, is interessant om te 
onderzoeken. “Tijd vinden is lastig te 
beoordelen. Als het nodig is, moet die 
tijd gemaakt worden.”

De vereniging van verpleegkundig 
consulenten heeft geen vaste 
samenwerkingspartners. Voordat 
daaraan gewerkt kan worden, 
moet het onderwerp eerst op de 
agenda staan, zodat de richting van 
samenwerking geïnventariseerd 
kan worden. “Op nationaal en lokaal 
niveau moeten we kijken wat nodig 
is en of specifieke verwijzingen 
gewenst zijn. Het belangrijkste is 
dat het onderwerp op tafel komt en 
dat per patiënt gekeken wordt wat 
past en mogelijk is. Met objectieve 
informatie over het belang voor 
de gezondheid; van daaruit kan 
de patiënt letterlijk en figuurlijk in 
beweging komen.”

Het bestuur van V&VN 
Verpleegkundig Consulenten Hiv 
heeft positief geadviseerd om 
het onderzoek Sport in Tijden 
van Ziekte als nascholing aan te 
bieden op de ledenvergadering van 
de verpleegkundig consulenten 
in het voorjaar van 2017. Een en 
ander moet nog verder uitgewerkt 
worden. In zo’n nascholing kan 
geïnventariseerd worden welke 
kennis bij de hiv-consulent 
ontbreekt, welke samenwerking 
gewenst is en of specifieke 
richtlijnen voor de hiv-patiënt 
gewenst zijn.

Sport in Tijden van Ziekte is 
een onderzoek van Ester Wisse 
en Agnes Elling naar verhalen 
over sport en bewegen bij 
chronische ziekte, gericht op 
de betekenis en zorgverlening. 
Centraal staan verhalen 
van mensen met diabetes, 
depressie, borstkanker 
of hiv en ervaringen van 
hun zorgverleners. Het 
onderzoek wil bijdragen aan 
verdere ontwikkeling van 
zorgverlening op het gebied 
van bewegen en sport. Dit is 
een onderzoek van de afdeling 
Metamedica van VUmc en 
het Mulier Instituut i.s.m. 
diverse consortiumpartners 
en met subsidie van NWO. Meer 
informatie is te vinden op 
www.stzverhalen.nl.

Voor het onderzoek vulden 
ruim 250 mensen met 
hiv een vragenlijst in en 
vertelden 25 van hen hun 
levensverhaal tijdens een 
uitgebreid interview. Elf hiv-
verpleegkundig consulenten/
specialisten zijn geïnterviewd 
over hun werk en de aandacht 
daarin voor sport en bewegen.

Meer informatie: 
www.hivnet.org/bewegen.

gezondheid


