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INLEIDING

V

oor ik mijn diagnose kreeg in oktober 2012 was ik
niet zozeer met hiv bezig. Toen de huisarts me na
een medische controle telefonisch op de hoogte
bracht, was ik op mijn werk. Ik heb een kreet
geslagen. Daarna heb ik een tijd op automatische piloot
geleefd. In het begin dacht ik dat ik ging sterven, ik wou een
wilsbeschikking laten opmaken. Nochtans had de dokter in
het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen me
onmiddellijk gezegd dat ik er niet aan zou sterven. Wat er in
die eerste periode wordt verteld, dringt niet echt door. Het is
goed dat je dan iemand naast je hebt, die het allemaal
regelmatig herhaalt.
Ik heb mijn partner ingelicht en niet zo lang daarna ook mijn
moeder. Dat was niet gemakkelijk, ik had schrik dat ik haar
enorm zou teleur stellen. Ze reageerde heel emotioneel,
vooral gericht tegenover wie me zou besmet hebben.
Achteraf hebben we er niet meer zoveel over gepraat, wat ik
wel spijtig vind. Soms heb ik de behoefte om er wat over
kwijt te willen, het is immers niet zo dat ik genezen ben. Het
hoeft niet altijd een uitgebreid gesprek te zijn.
Ik heb ondersteuning gezocht via Sensoa (Vlaams Expertisecentrum voor seksuele gezondheid). Dankzij deze organisatie heb ik vrij snel een lotgenotencontact gehad. Voor mij
was dit zeer waardevol, omdat die vrijwilliger toonde dat het

leven verder gaat, terwijl ik zelf het gevoel had dat mijn leven
stilstond. Ik leefde echt wel in een soort van bubbel, een
luchtbel, wat toch zwaar om dragen was. Je ervaart stress,
omdat de diagnose je heeft doen landen op onbekend
terrein. Je durft het niet tegen iedereen te zeggen. Je leeft
met een geheim. Sommigen, zoals ik, blijven voor een korte
tijd in deze bubbel, anderen komen er nooit uit of laten er
maar één persoon in toe.
Ondertussen ben ik dertig jaar oud en leef ik met mijn vriend
in Antwerpen. We hebben samen een hondje. Ik werk als
diensthoofd in een dagverzorgingscentrum. Twee jaar na
mijn diagnose ben ik aan de slag gegaan als vrijwilliger bij
Sensoa. Ik vind het belangrijk dat Sensoa door de ARC’s
(Aids Referentie Centra) en de huisartsen warm aanbevolen
wordt. Een koude folder die ergens op een tafel ligt, bereikt
niet hetzelfde doel. Ik vind het wel spijtig dat de boodschap
N = N (niet meetbaar = niet overdraagbaar) nog niet
werkelijk is doorgedrongen bij het grote publiek. Door
onwetendheid wordt er nog steeds gereageerd op een
manier die soms pijnlijk is voor mensen die leven met hiv.
Het verschil tussen de Long Term Survivors, mensen die
voor 1996 of kort erna hun diagnose kregen, en degenen
die recent besmet werden is volgens mij dat de ‘ouderen’
een heel andere strijd moesten voeren, letterlijk een
overlevingsstrijd. Zij zijn nog steeds meer activistisch dan wij.
“Komaan, het is nog niet klaar!”, zeggen ze wel eens.
Wij ‘jongeren’ hebben het gemakkelijker: er is een enorme
evolutie op wetenschappelijk vlak en toch zitten we nog met
vragen: “Zullen wij nog dezelfde medische gevolgen moeten
ervaren als de oudere generatie, bij wie het virus langer actief
is geweest?”
Mijn boodschap naar anderen toe is: “Blijf niet met het
geheim zitten!” Ook al ben je geen grote prater, spreek er
met iemand over die je vertrouwt. Zo kan je voorkomen dat
je jezelf iets aandoet. Ik heb er zelf ook mee geworsteld,
maar heb dan toch gekozen om te leven.
Vroeger was het mijn wens om ‘rust’ te vinden, nu heb ik
samen met mijn vriend een kinderwens. Op welke manier
we dat zullen invullen, weten we nog niet. Op het moment
van mijn diagnose heb ik nooit gedacht dat dit ooit nog kon
gebeuren.
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Je patiënt vertelt
zijn diagnose,

je moet luisteren.

Filip Moerman is arts-internist. Hij is
gespecialiseerd in ‘tropische ziekten’ en ‘epidemiologie’. Tijdens zijn verblijf in Afrika is hij
verliefd geworden op ‘infectieziekten’. Hij geeft
regelmatig presentaties zowel aan leken als
specialisten. Een week per jaar geeft hij les in
‘analytische pathologie’ in het Instituut voor
Tropische Geneeskunde in Antwerpen.
Empathie

Empathie is de rode draad in je raadpleging. Het
slorpt enorm veel energie op, maar het is je taak als
arts om te luisteren. Je moet je in de plaats kunnen
stellen van je patiënt, de patiënt heeft er recht op.
Anderzijds mag je niet huilen met je patiënt. Dat evenwicht is niet altijd gemakkelijk. Wij blijven mensen.
Ik zag onlangs een patiënt op consultatie die me
vertelde hoe hij ten einde raad was toen hij werd
gehospitaliseerd. Door ons gesprek van een tiental
minuutjes, kreeg hij weer moed om de behandeling
op te starten. Op dat moment weet je: “Daarvoor doe
ik geneeskunde!”
Uit een studie blijkt dat een arts zijn patiënt gemiddeld na elf seconden onderbreekt. Ik vind dat
vreselijk. Ik denk eraan wanneer ik een vraag wil
stellen tijdens het verhaal van een patiënt. Ik laat hem
of haar dan uitspreken en schrijf eventueel mijn vraag
even op. Hoe belangrijk is het niet dat je ondertussen
niet zit te tokkelen op je computer. Technisch kan het

Uit een studie blijkt dat een
arts zijn patiënt gemiddeld na
elf seconden onderbreekt.
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natuurlijk sneller, maar ik schrijf nog met de hand en
ik kijk naar mijn patiënt. De lichaamstaal, de non-verbale communicatie vertelt immers ook veel.

Telegeneeskunde

En dat is nu net wat ik tegen telegeneeskunde heb.
De grote professors bevestigen het: zowel de
niet-verbale communicatie als het klinisch onderzoek
zijn belangrijk. Ik heb geen geneeskunde gestudeerd
om voor een computerscherm te gaan zitten. Als je je
patiënt niet kent, kan je niet inschatten hoe hij of zij
het stelt.
Tijdens negen op de tien klinisch onderzoeken, vind
je niets bijzonders. Maar hoe kan je het abnormale
vaststellen, als je geen tien klinische onderzoeken per
dag doet?
Het kost niet veel tijd, het stelt de patiënt gerust en
voor jou als dokter is het interessant. Als je in
tijdnood komt, kan een verpleegkundige natuurlijk
altijd de bloeddruk nemen, de pols, de temperatuur
en zo meer. Maar het palperen, het uitwendig
onderzoek met de hand, blijft belangrijk.
Zaken aanvoelen bij een patiënt gebeurt niet tijdens
een conversatie van twee minuten, terwijl je achter de
computer zit, maar tijdens een goed gesprek van tien
tot vijftien minuten, waarin je dieper en dieper gaat.
Soms is de arts de enige met wie hij of zij kan
spreken. Dat is de reden waarom ik geen raadplegingen wil houden van een kwartier of twintig minuten,
maar van een half uur.

Patiënt gerichte aanpak

Onze grootste zorg is niet langer meer het virus in
België, maar alles wat erbij komt. Rookstop is
ondermeer belangrijk. Met de ‘patient centered
approach’ gaan we de patiënt zelf bewust maken.
Hoe belangrijk is de rookstop voor u? Kies een getal
van één tot tien. Als een patiënt aangeeft: vier. Dan
vraag ik: “Waarom niet drie? Waarom toch vier? En
wat moeten we doen om naar vijf te geraken?” Zo
confronteer je de patiënt met zijn eigen overtuigingen.

Evenwicht

Voor de algemene geneeskunde en de infectieziekten
in het bijzonder is het belangrijk dat je je literatuur
bijhoudt. Je moet op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen en bijvoorbeeld op gebied van antibiotica kan de evolutie heel snel gaan. Elke dag tijdens
mijn treinritten van veertig minuten per keer, lees ik
alle informatie die ik toekrijg of herhaal ik studiemateriaal. Als je te weinig de zeldzame ziekten ziet, moet
je de informatie daarover herhalen.
Als ik thuis kom, dan ga ik een half uur in het bos
zitten. Ik heb nood om alleen te zijn, in de stilte, in de
natuur. Dat is wat me doet herademen.

Ik vind mijn herbronning ook in literatuur en mooie
films. In de film ‘Love thy nature’ vertellen grote
professoren hoe belangrijk het is om je weer te
richten naar de natuur, die je zoveel geeft. Uit studies
blijkt dat je beter presteert wanneer je een venster in
je kamer hebt, als je goede lucht inademt en
natuurgeluiden hoort.
We kunnen niet zonder de natuur.

Wat is gezondheid?

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is
gezondheid fysiek en mentaal welbevinden. Het is
holistisch. Ik ben het daarmee eens. Soms kan ik de
beste medicijnen geven, alle waarden zijn goed, maar
een patiënt is niet gelukkig. Wat doe ik dan?
Het gebeurt wel eens dat er tijdens een gesprek iets
anders naar boven komt bij de patiënt, iets dat altijd
is blijven knagen en dan dien ik te verwijzen naar een
psycholoog bijvoorbeeld. Ik werk graag multidisciplinair. Je kan het niet allemaal alleen, je hebt een groep
van mensen nodig.

Wereld aids dag

Op die dag denk ik met de tranen in de ogen aan alle
mensen die ik verloren heb.
Ik was zes jaar in Zambia. De eerste keer was in
1993. We hebben daar bijna iedereen verloren, ook

Met de ‘patient centered
approach’ gaan we de
patiënt zelf bewust maken.
collega’s, verpleegkundigen en andere helpers in het
hospitaal. Er was geen antivirale behandeling. Het
enige wat we konden doen is empathisch zijn en hun
hand vasthouden. Het was emotioneel bijzonder
zwaar.
Maar ik denk ook aan de mensen die ik hier verloren
heb, aan de Afrikaanse vrouw, die er niet mee kon
leven dat ze seropositief was en daarom niet
behandeld wou worden. Toen ze niet meer kon thuis
blijven, kwam ze naar het ziekenhuis. Ook de vluchtelingen die hun verhaal vertellen… met een infectieziekte graaf je steeds heel diep in de menselijke
emoties. Als je daarvoor koud wordt, moet je
stoppen.

Menselijke aanpak

Mijn wens voor de toekomst is natuurlijk genezing
van hiv voor de patiënten.
In het algemeen vind ik een blijvende menselijke
aanpak in de geneeskunde essentieel!
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DE GROOTSTE
VAN VANDAAG

Professor Yombi is kliniekhoofd van de afdeling Interne Geneeskunde in het universitair ziekenhuis UCL in Brussel en professor
in de medische faculteit van de ‘Université Catholique de Louvain’.

Uitroeiing van Afrika door Aids

Toen professor Yombi afstudeerde in België, stierven
sommigen van zijn kennissen en vele jeugdvrienden in
Kameroen. Er leefde toen de angst dat heel de
Afrikaanse jeugd zou sterven aan aids. Er heerste ook
een enorm taboe rondom de ziekte.
Op dit moment hebben nog steeds niet alle patiënten
in Afrika toegang tot behandeling (niettegenstaande
de enorme vooruitgang), zelfs niet wanneer ze
gediagnosticeerd zijn. Als ze al een behandeling
krijgen, is het niet steeds de meest moderne.
Maar zelfs wanneer alles goed zou evolueren, zullen
de zorgsystemen in Afrika niet voorbereid zijn op de
enorme toevloed van personen met hiv, die ouder
worden - gezien hiv/aids een chronische aandoening
is geworden - maar die tegelijkertijd ook andere
medische problemen ervaren.

Ouderdomsziekten

De belangrijkste ouderdomsziekten van personen
die leven met hiv zijn hart- en vaatziekten,
nierziekten, leveraandoeningen, problemen op
het neurologisch niveau, botontkalking, stofwisselingsziekten (diabetes) en vormen van kanker,
niet gerelateerd aan hiv. Deze ouderdomsziekten
treden gemiddeld tien jaar vroeger op bij mensen
die leven met hiv en komen twee tot drie keer
meer voor.
Soms zeg ik nu aan mijn patiënten: “Hiv op zich
is niet meer ‘het’ probleem, maar u dient zich
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bewust te zijn van de risicofactoren. Als u ouder
wordt, worden uw gezondheidsproblemen
vergroot door: teveel te roken, teveel te drinken,
gebrek aan lichaamsbeweging, overgewicht.”
Als zorgverlener moet je dus tussenkomen op het
niveau van de levensstijl van de patiënten. Het is
belangrijk je patiënt ook hulpmiddelen aan te
reiken. Stoppen met roken is moeilijk, dus stuur
je patiënt dan naar een tabakoloog, die hem helpt
los te komen van deze verslaving. Dokters dienen
de patiënten te stimuleren om meer te bewegen.
Ook bij kankerpatiënten bijvoorbeeld blijkt
lichaamsbeweging een betere levenskwaliteit te
bieden. Andere aandachtspunten zijn de controle
van de bloeddruk en het aanpassen van het dieet.
Het behandelen van hiv dient nu multidisciplinair
te gebeuren. Het werk van de medische zorgverleners gaat minder over de revalidatie dan
voorheen, maar dient ingezet te worden in het
gevecht tegen de ouderdomsziektes, gezien
veertig tot vijftig procent van de patiënten ouder
dan vijftig jaar oud is. De mensen moeten
geholpen worden om al deze aanbevelingen in
praktijk om te kunnen omzetten.

Het behandelen van HIV dient
nu multidisciplinair te gebeuren.
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Soms zeg ik nu aan mijn patiënten: “Hiv op
zich is niet meer ‘het’ probleem, maar u dient
zich bewust te zijn van de risicofactoren”

Een te vroege dood

Ervaringen met jongeren hebben vaak een grote
impact.
Ik denk spontaan aan twee innemende jonge
patiënten, waarvan één ondertussen overleden is.
Hij slaagde er niet in om de vier tot zes tabletten,
die destijds nog moesten worden ingenomen,
door te slikken. We hebben er alles aan gedaan
om hem bij te staan, maar het lukte niet. We
zagen hem achteruit gaan en tenslotte sterven.
Moest hij zich vandaag hebben aangemeld, zou
hij het overleefd hebben, omdat de behandeling
vandaag eenvoudiger (1 tablet per dag) en beter
te verdragen is. Dat was een te vroege dood.
Zulke jongeren weten soms niet hoe ze besmet
zijn geraakt, ze zijn vaak wees en dus helemaal
op zichzelf aangewezen. Veel te vroeg dienen ze
volwassen te worden en hebben dus vaak ook
andere problemen, waardoor ze hun medicatie
niet innemen.
De andere jongen, die ik nu nog steeds volg,
werd besmet door zijn moeder. Tijdens elke
consultatie moedigde ik hem aan zijn medicatie
zorgvuldig in te slikken.
Ik waarschuwde hem voor de mogelijke gevolgen
als hij dit niet zou doen. Op een ochtend belde hij

>>>
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me huilend op en zei dat hij niet meer uit zijn bed
geraakte. Hij was gedeeltelijk verlamd. Gelukkig is
hij ondertussen grotendeels hersteld, maar hij
blijft problemen ondervinden.

Anderzijds zijn er ook de jonge Afrikaanse
vrouwen die op consultatie komen en me zeggen:
“Dokter, mijn leven is voorbij. Ik zal nooit kunnen
trouwen of kinderen krijgen. Het is onmogelijk.”
En dan kan ik hen zeggen: “Neen, dat is niet
waar, u zal het zien. U zal een normaal leven
kunnen leiden, zoals iedereen. Als daarna blijkt
dat ze hun droom hebben waar gemaakt, is dat
natuurlijk bijzonder!
Gezien vandaag de levensverwachting quasi
hetzelfde is voor personen die leven met hiv als
voor de algemene bevolking, kunnen de patiënten hun dromen realiseren, zoals een huis kopen,
wat nog niet zo lang geleden quasi onmogelijk
was.

Laattijdige opsporingen

Dertig tot veertig procent van de mensen wordt
nog steeds laattijdig gediagnostiseerd, zelfs in
Europa. Het betreft meestal mensen die uit
sub-Saharisch Afrika komen, die vaak ook ouder
zijn dan vijftig jaar en tevens vrouwen.
Vijftig procent van de besmettingen komen echter
van mensen die niet weten dat ze seropositief zijn.

Zeventien procent van de nieuwe diagnoses in de
V.S. en zestien procent van de diagnoses in
België zijn van personen ouder dan vijftig jaar. Zij
denken dat ze geen risico lopen, omdat ze een
gewoon seksueel leven hebben en als ze
symptomen krijgen, denken ze eerst aan andere
ziekten, zoals kanker. In België behoren we tot de
top vijf van de landen in Europa die het meest
opsporen, maar we moeten gaan naar de
omgevingen, waar een verhoogd risico aanwezig
is. De organisatie en de plaats van de testen
moeten aangepast worden aan de doelgroep. Er
is een andere aanpak vereist bij de homoseksuele
mannen dan bij de sub-Saharische Afrikanen. Het
is soms goed testen te organiseren buiten het
ziekenhuis voor mensen die anders niet de moed
of de gelegenheid hebben zich te laten onderzoeken bij de bestaande structuren.

Vooruitgang

De zorg in België is goed georganiseerd, maar
het kan natuurlijk altijd beter. Er is nog een betere
samenwerking mogelijk tussen de patiëntenorganisaties, de eerstelijnsgezondheidszorg en de
aidsreferentiecentra. Als we de volledige organisatie willen verbeteren, moeten we ook de
farmaceutische bedrijven en de politiek erbij
betrekken.
Er kan tevens nog vooruitgang geboekt worden
op niveau van de sociale re-integratie van
personen die leven met hiv. Zij zijn nog teveel
geïsoleerd. De ziekte is nu geëvolueerd tot een
chronische ziekte, maar omdat het een seksueel
overdraagbare ziekte is, blijft het taboe nog
steeds bestaan. Personen die leven met hiv
worden nog steeds gediscrimineerd.

Sommige mensen denken dat
ze geen risico lopen, omdat ze
een gewoon seksueel leven
hebben en als ze symptomen
krijgen, denken ze eerst aan
andere ziekten, zoals kanker.
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Vrouwen en hiv
Séverine Caluwaerts
is gynaecologe en
werkt zowel in het
Instituut voor Tropische Geneeskunde
(I.T.G.) in Antwerpen
als bij Artsen zonder
Grenzen. Zij gaat
regelmatig op missie
in Afrika.
Zuid-Afrika

Mijn interesse in hiv werd zeker
gestimuleerd door mijn verblijf in
Zuid-Afrika. Ik heb een jaar in de
afdeling ‘materniteit’ gewerkt. Ik was
toen zevenentwintig jaar oud.
Spijtig genoeg heb er ik er in 2005 vele
mensen zien doodgaan, terwijl op dat
moment de ziekte al perfect behandelbaar was.
De gezichten van deze vrouwen
vergeet ik nooit meer. Reeds op de
derde dag van mijn verblijf daar werd ik
wakker geschud. Ik werd opgebeld om
een vrouw te onderzoeken op de
afdeling interne geneeskunde. Toen ik
de vrouw zag, dacht ik onmiddellijk
aan hiv of tuberculose. Ik kon haar

bijna niet onderzoeken, ze was half
comateus. Toen ik naar het labo belde
en vroeg naar haar CD4-waarde,
antwoordde de laborante: “Drie”.
Ik vroeg haar: “Drie, zoals in één, twee,
drie?”. De verpleegster repliceerde: “U
bent hier nog niet lang, dokter?”
En dan besef je dat je in een andere
wereld bent gestapt, je volledig
referentiekader moet veranderen.

Het vrouwelijk gelaat
van hiv in Afrika

Dit jaar was ik voor Artsen zonder
Grenzen onder andere in Zimbabwe.
We hebben daar in samenwerking met
het ministerie van gezondheid een
screeningsprogramma voor baarmoederhalskanker opgezet. Wij volgen een
groep op van elfduizend patiënten met
hiv: 60 procent daarvan zijn vrouwen.
Dit komt omdat vrouwen biologisch
gezien kwetsbaarder zijn voor hiv. Een
vrouw krijgt gemakkelijker hiv van een
man dan omgekeerd.
In Afrika hebben we ook nog andere
sociale fenomenen die meespelen:
jonge meisjes die seks hebben tegen
betaling of oudere mannen, ‘sugar
daddies’ genoemd, die
specifiek ook jongere
vrouwen uitzoeken. >>>
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De uitdagingen bij vrouwen,
die leven met hiv, zijn dezelfde
als waarmee veel vrouwen
worstelen, maar ze worden
uitvergroot door de hiv.

Zwangerschap en geboorte

Tachtig procent van mijn vrouwelijke
patiënten in Antwerpen komt van
sub-Saharisch Afrika, de andere twintig
procent is van de rest van de wereld:
Thaise, Russische, maar ook Belgische
vrouwen. Hiv is toch nog steeds extra
bagage die je meepakt in een relatie.
Specifiek naar de zwangerschap toe, is
er de angst om de baby te besmetten,
zelfs al is de kans hiertoe in België
dicht tegen nul.
De ideale situatie is een zwangerschap
die gewenst en gepland is. Indien we
de vrouw reeds voorheen begeleidden,
dan geven we haar zeker al medicatie
voor de zwangerschap begint. Dit
geeft normaal gezien geen afwijkingen
bij de baby.
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CD4- OF T4-CEL

Een CD4- of T4-cel is een witte
bloedcel. Ze speelt een belangrijke rol
in het afweersysteem. Het aantal
CD4-cellen per milliliter bloed geeft
aan hoe het met je afweersysteem is
gesteld. Zodra iemand minder dan
200 CD4-Cellen heeft, is er kans op
opportunistische infecties. Opportunistische infecties zijn infecties die enkel
gezien worden wanneer het immuunsysteem onderdrukt is, dus bij
hiv-positieve personen met lage
immuniteit, maar ook bij andere
personen die ofwel een aangeboren
immuniteitsstoornis hebben ofwel
medicatie nemen die het immuun
systeem onderdrukt.

Het is beter dat je virale lading zo laag
mogelijk is, zowel voor de kans op
besmetting van de baby, als van de
partner.
Vroeger adviseerden we koppels
bijvoorbeeld om sperma met een
spuitje in de vagina te brengen. Dit is
allemaal verleden tijd.
Als je virale lading gedurende zes
maanden niet meetbaar is en je partner
bereid is om in de vruchtbare periode
minimaal tot nul risico te nemen, dan is
de kans op besmetting bij het kind
zeer dicht bij nul.
Als de diagnose tijdens de zwangerschap gebeurt, is het minder ideaal.
Een zwangerschap is altijd al een
emotionele periode en wanneer de
stress van de hiv- besmetting erbij
komt, is dat zwaar om dragen. Tijdens

BODY

de consultatie dien ik deze vrouwen
dan ook zoveel informatie te geven:
over het opstarten van de medicatie,
de besmettelijkheid, het verwittigen
van de partners… De weerbaarheid
van de meeste vrouwen is nochtans
echt goed. De overgrote meerderheid
van de zwangere vrouwen is zeer
gemotiveerd om de medicatie te
nemen. Niemand wil een besmet kind.

Bevallingen

Bijna iedereen bevalt vaginaal. Als je
virale lading onder de duizend is, is het
perfect in orde om vaginaal te bevallen.
De meeste vrouwen willen de natuur
hun werk laten doen, zeker in de
Afrikaanse culturen.

VIRALE LADING

De virale lading is de hoeveelheid hiv
in het bloed. Ze wordt uitgedrukt in
aantal viruskopijen per milliliter bloed.
Ze varieert van minder dan twintig tot
meer dan één miljoen.

Geen borstvoeding

Wat borstvoeding betreft, zijn we in
België heel behoudend, omdat we
vooral geen hiv-positieve kinderen
willen. Vandaar dat we het afraden,
zelfs als de virale lading bij de moeder
niet meer meetbaar is. Dat is vooral
moeilijk voor de vrouw zelf, omdat ze
zich dan geen goede moeder voelt. In
de Afrikaanse gemeenschappen in
België ligt dit nog gevoeliger.
In Afrika is de situatie anders. Daar
geven vrouwen met hiv nog wel
borstvoeding, omdat flesvoeding niet
betaalbaar is en er problemen zijn met
de hygiëne. Er sterven daar meer
baby’s van de flesvoeding dan van de
borstvoeding van een hiv-positieve
moeder.
Als een moeder in België toch
borstvoeding wil geven, geven we de
uitleg en ondersteunen we het koppel
in hun geïnformeerde beslissing.

Het pasgeboren kind

Het kind krijgt een siroop tot de test in
orde is. Dit gebeurt na vijf tot zes
weken na de geboorte. Als de
testresultaten goed zijn en het kind dus
niet besmet is, wordt de siroop
gestopt. Hiv is agressiever bij kinderen.
Als je niets doet in Afrika, sterft de helft
van de kinderen voor de leeftijd van
twee jaar.
Hiv bij een kind is altijd een ramp. De
ouders hebben een groot schuldgevoel
en het kind zelf moet op dit moment

Leven met hiv blijft een
zware rugzak om te
dragen, maar de zorgverlening hier is toch
wel een geschenk.

nog levenslang medicatie nemen.
Als het kind een puber wordt, begint
het vaak te rebelleren en ontstaan er
soms problemen met therapietrouw.

Menopauze

Hiv-positieve vrouwen die een minder
goede immuniteit hebben gehad, gaan
statistisch gezien eerder in de
menopauze. Zij worden hiermee
geconfronteerd als ze begin veertig
zijn, terwijl een Belgische vrouw
gemiddeld in menopauze gaat rond de
leeftijd van vijftig jaar. We spreken hier
vooral over vrouwen die tien jaar
geleden nog in het Aids stadium
gezeten hebben. Als de immuniteit
goed is en je nooit echt een heel
slechte immuniteit hebt gehad, is het
verschil onbestaande.

Lotgenotencontact

In het I.T.G. zien wij ongeveer dertig tot
veertig zwangeren per jaar. Meestal
gaat het gewoon goed, terwijl er toch
nog wel angsten en stress bij deze
vrouwen aanwezig zijn. Soms kan een
lotgenotencontact dan echt wel een
ondersteuning zijn.
Vanuit het I.T.G. worden ook bijeenkomsten voor hiv-positieve vrouwen
georganiseerd: ‘VHIVA’ biedt voordrachten en activiteiten aan.

België

We hebben in België een fantastisch
gezondheidssysteem. Dit besef ik
telkens weer wanneer ik terugkom van
één van mijn missies met Artsen
Zonder Grenzen.
Leven met hiv blijft een zware rugzak
om te dragen, maar de zorgverlening
hier is toch wel een geschenk.

De weerbaarheid van de
meeste vrouwen is goed.
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EEN
SEKSUEEL
LEVEN
ZONDER
SCHULD
GEVOEL
Anne De Vleeschouwer werkt sinds 2004 als
verpleegkundige en seksuologe in het universitair
ziekenhuis ‘Erasmus’. Enerzijds staat zij personen
die leven met hiv bij tijdens de consultaties, anderzijds geeft zij een begeleiding bij seksuele problemen die sommige seropositieve patiënten ervaren.
N=N (Niet meetbaar is niet
overdraagbaar)

De personen die leven met hiv en die
een niet meer meetbaar virus hebben,
dragen het virus niet meer over. Terwijl
het gebruik van een condoom
noodzakelijk blijft als bescherming
tegen andere soa’s, kan het toch
weggelaten worden door personen in
een gesloten en stabiele relatie, die
tegelijkertijd trouw de antivirale
medicatie innemen.
Deze wetenschappelijke realiteit is
echter vaak onvoldoende om bepaalde
serodiscordante koppels te overtuigen
het condoom niet meer te gebruiken.
De angst om te besmetten is diep
verankerd bij personen die sinds vele
jaren leven met hiv. Uiteindelijk zal het
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vertrouwen in de relatie en de kennis
over de aandoening leiden tot een
bevredigend seksleven.

Een kruis over het seksueel
leven

Bij bepaalde bevolkingsgroepen, in het
bijzonder vrouwen van Afrikaanse
afkomst, is de vrees om gestigmatiseerd te worden, uitgesloten door hun
gemeenschap, zo groot dat deze
vrouwen verkiezen zich te onthouden,
eerder dan te praten over hun
aandoening met hun partner.
Deze vrouwen hebben een specifieke
begeleiding nodig van iemand die op
de hoogte is van de specifieke
culturele thema’s, zodat ze hun
aandoening leren aanvaarden, in

harmonie leren leven met zichzelf en ze
zich zo opnieuw durven openstellen
voor een nieuwe partner.

Chemsex

Chemsex is de verzamelnaam voor
seks onder invloed van bepaalde
drugs. Het is een fenomeen dat sinds
enkele jaren aan een stevige opmars
bezig is. De gebruikte drugs kunnen
variëren: GHB, ecstasy, crystal meth,
cocaïne enz.
De gemeenschappelijke noemer is een
gebrek aan remming, een gebrek aan
vermoeidheid en een verhoging van de
pijndrempel. De patiënten verliezen
zich in extremere belevingen die vaak
ook langer duren.
Deze ervaringen leiden ook tot een
verhoogd risico op besmetting met
soa’s en kunnen rampzalige gevolgen
hebben op de mentale en seksuele
gezondheid.
Bovendien kunnen deze drugs, die binnen de context van een party op een
speelse manier worden geïntroduceerd, sterk verslavend zijn.
Personen die zich verliezen in chemsex
vereenzelvigen zich niet met drugverslaafden. In eerste instantie beperkt
het gebruik zich tot het weekend of
vindt plaats op feestjes, maar heel
vaak zal zowel de verbruiksfrequentie
als de gebruikte dosis escaleren.
De gevolgen op het werk, in relaties en
in de sociale context dienen zich dan
snel aan.
Mijn rol bestaat erin systematisch de
voorgeschiedenis van elk druggebruik
te onderzoeken om de eventuele
repercussies op psychologisch,
seksueel en fysiek vlak te anticiperen.
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weggelegd om deze mensen te
integreren in de zorgverlening.
Men dient enerzijds de personen, die
willen stoppen, te begeleiden en
anderzijds dient men bij degenen die er
niet onmiddellijk willen uitstappen, de
risico’s, verbonden met het gebruik, te
beperken door hen steriel materiaal,
zoals spuiten, te geven. In Nederland
en het Verenigd Koninkrijk bestaat
hiervoor reeds een professioneel kader.

Geen oordeel

‘De personen die aan chemsex doen
worden soms gestigmatiseerd of
veroordeeld door de zorgverleners’
Sociale netwerken

De internetsites en datingapp’s maken
het heel gemakkelijk om een sekspartner te vinden en in het bijzonder
iemand die voldoet aan jouw seksuele
voorkeuren. Chemsex ontsnapt
hieraan natuurlijk niet en het is zelfs
mogelijk om via een bepaalde code op
deze websites te laten weten of je aan
chemsex doet of niet. Eens te meer is
het internet een katalysator voor het
chemsex fenomeen.

Afkicken

De personen die een ontwenning
vragen in het kader van chemsex
hebben vaak, zoals ook bij andere
verslavingen, fysieke of mentale
gevolgen ondergaan ten gevolge van
hun gebruik: soa’s, hartproblemen,
neurologische aandoeningen, verlies

van werk, crimineel gedrag enz. Het
volstaat niet hen te helpen los te
komen van hun fysieke afhankelijkheid,
maar ze dienen ook ondersteund te
worden om weerstand te bieden aan
de sociale druk, die hen mogelijk doet
hervallen.
Zij dienen bovendien ook hun seksualiteit weer anders te beleven. De
extreme ervaringen hebben de
seksuele normen van de patiënt
verlegd naar een veel intenser en
vooral veel destructiever niveau. Het is
niet gemakkelijk voor personen die
afkicken van chemische substanties
om opnieuw plezier te vinden in een
meer klassieke seksualiteit, die zachter
en conventioneler is.

Nog een weg te gaan

In België is er nog een belangrijke taak

De personen die aan chemsex doen
worden soms gestigmatiseerd of
veroordeeld door de zorgverleners. Dit
gedrag is vaak te wijten aan een
gebrek aan kennis over het probleem
of aan te weinig verdraagzaamheid.
Dit is deels te verklaren door het feit
dat dit een nieuw probleem is. Dit
gedrag is echter kwetsend voor de
patiënt en maakt het de persoon
vooral moeilijk om erover te praten. Het
is zonder meer duidelijk dat het
belangrijk is om opleidingen over dit
thema te volgen. Het lijden van deze
personen is vaak groot en er is
natuurlijk geen enkele reden om hen
anders te beschouwen dan een
alcohol- of gokverslaafde.

Teamwerk

Mijn werk is heel divers en verrijkend.
Wij zorgen voor een begeleiding als
klinisch verpleegkundigen. Dit beroep
wordt spijtig genoeg niet erkend in
België, terwijl dit wel het geval is in
Frankrijk en Nederland.
Natuurlijk is de opvolging van personen
die leven met hiv essentieel in mijn
werk, maar de recente terugbetaling
van PrEP in België opent een ander en
heel interessant luik.
Preventie, seksuele opvoeding en
begeleiding van patiënten, die een
ander profiel hebben, komen samen.
De wetenschappelijke nieuwigheden in
dit domein zijn talrijk en maken dit
beroep uiterst aantrekkelijk op het
wetenschappelijk niveau.
Tenslotte, laat ons niet vergeten dat de
multidisciplinaire aanpak van hiv en de
alsmaar grotere rol van de paramedici
in de eerstelijnsgezondheidszorg
essentieel zijn.
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Leven met hiv
is nog steeds
geen picknick
Empowerment

In de tachtiger jaren van vorige eeuw stierven mensen
meestal aan de gevolgen van dit virus. Personen met hiv
komen nu met heel andere vragen, zoals: hoe kan ik mijn
toekomst weer uitbouwen?
Wij vinden het bij Sensoa belangrijk om mensen opnieuw
sterk te maken, want zelfs nu hiv een chronische aandoening
geworden is, komt de diagnose toch nog aan als een
mokerslag.
We laten de persoon weten dat zij of hij het niet alleen moet
doen. We versterken de persoon bij hiv-gerelateerde thema’s.
Als het niets met hiv te maken heeft, dan verwijzen we door
naar een geschikte professionele hulpverlener.

Zelfstigma

Ik heb het zelf ook allemaal meegemaakt. Eens je de diagnose hebt gekregen, heb je het gevoel dat alles wat er misloopt
in je leven, een gevolg is van hiv. Dat is niet altijd het geval.
Het is dan goed om hierover in gesprek te gaan.
Als iemand het gevoel heeft dat er raar werd gereageerd
tijdens de verzorging, dan vraag ik: “Heb je dit besproken met
de hulpverlener?”. Het kan immers zijn dat hij of zij gewoon
een slechte dag had.
Ik durf mensen met hiv wel eens in de spiegel te laten kijken.
Als het gaat over relaties en iemand zegt: “Niemand wil mij
nog!”, dan durf ik te vragen: “Hoe was jij zelf voordat je
hiv-positief was? Wou jij dan seks met iemand die seropositief
was?” Je dient je omgeving de tijd te geven om jouw diagnose een plaats te geven. Soms reageren we te snel van: “Pﬀ, ik
hoor niets meer van die persoon.” Maar hetzelfde gebeurt ook
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Patrick Reyntiens,
medewerker bij
Sensoa, Vlaams
expertisecentrum
voor seksuele gezondheid, is een
Long Term Survivor.
Hij kreeg reeds in
1985 zijn hivdiagnose.
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Empowerment is mensen terug
op de rails zetten. Als je je
hiv-diagnose ontvangen hebt,
lijkt het wel of je even
ontspoord bent. Het is
belangrijk om weer de juiste
weg te vinden.

bij mensen die leven met kanker. Plots weten familie of
kennissen niet meer hoe ze met jou moeten omgaan:
“Mag ik die persoon opbellen of beter niet?” Soms moet
je gewoon zelf de eerste stap zetten. De omgeving is niet
altijd kwaad of afwijzend. We vullen het vaak teveel op
voorhand voor een ander in.

Stigma

We moeten blijven inzetten op het informeren van het
grote publiek en het is belangrijk om dit te blijven herhalen. Dit is ook niet altijd evident, we dienen echt te kijken
of de mensen het wel begrepen hebben en of de boodschap geen omgekeerd eﬀect teweegbrengt. Je bereikt
niets door met een terechtwijzend vingertje te zwaaien.
Mensen met hiv waren al langer op de hoogte over ‘N=N’
(niet meetbaar = niet overdraagbaar), maar nu moet dit bij
iedereen doordringen. Bij mensen met een migratieachtergrond is vaak het stigma nog groter, omdat zij nauw
verbonden zijn met familie en vrienden uit hun land van
herkomst, waar hiv nog steeds beschouwd wordt als een
doodsvonnis.

Lotgenoten

Eén van de essentiële taken van Sensoa Positief is
mensen in contact te brengen met lotgenoten. Het doet
deugd om herkenning te vinden bij mensen die hetzelfde
beleven. We organiseren informatieavonden over een
bepaald thema. Er is telkens een bepaalde boodschap
mee verbonden, zoals N=N. We organiseren ook lotgenotenweekends, die gedragen worden door mensen met hiv
en andere activiteiten voor speciale doelgroepen, zoals de
Long Term Survivors.

Angst en depressie

De mensen die nu leven met hiv hebben bijna dezelfde
levensverwachtingen als andere mensen, maar toch zien
we al te vaak dat ze kampen met angst en depressie. En
dan kan je niet genieten van dat ‘langer leven’ dat je plots
hebt bijgekregen.

‘Mensen van Sensoa noemen
me een vuurtoren, iemand die
altijd goed het licht laat schijnen.’
Gelukkig maken we de situaties van
de jaren tachtig van vorige eeuw niet
meer mee: toen leek het soms dat ik
in het ziekenhuis van Willebroek
omringd werd door marsmannetjes:
tien mensen van het medisch team
met mondmaskers rond mijn bed.

‘Mijn wens voor de toekomst is:
dat mensen zich meer en meer
vrij voelen om gewoon te
zeggen dat ze hiv hebben.’
Voor een stuk heeft dit te maken met het feit dat ze vaak
blijven leven met een geheim. Als mensen in je omgeving
op de hoogte zijn, kunnen ze bij jou ook al eens informeren
hoe je controle-afspraak verlopen is. Er hoeft niet steeds
gepraat te worden over hiv.
Dat is trouwens mijn wens voor de toekomst: dat mensen
zich meer vrij voelen om gewoon te zeggen dat ze hiv
hebben. Natuurlijk hoop ik dat er een geneesmiddel komt,
maar dat is voor mij niet het allerbelangrijkste.

Vuurtoren

Mensen van Sensoa noemen me een vuurtoren, iemand die
altijd goed het licht laat schijnen.
Ik was nochtans enkele jaren geleden heel boos en
verdrietig, omdat de solidariteit, die er was in de jaren
tachtig van de vorige eeuw, begon af te nemen. Ik heb dan
een heel activistische rol opgenomen: ik greep iedere
gelegenheid aan om erover te praten. Ik heb gezocht naar
rolmodellen, die onze boodschap wilden uitdragen.
Vorig jaar was ik dan ook echt ontroerd toen ik zag dat er
opnieuw massaal het rode lintje werd gedragen. Er zijn nog
zoveel mensen die het moeilijk hebben met hun diagnose.
Wanneer deze mensen op de trein of op straat iemand zien
lopen met een rood lintje, dan geeft dat een enorme steun.
Als twintigjarige - we spreken nu over midden jaren tachtig
van vorige eeuw - kreeg ik elke week in het Instituut voor
Tropische Geneeskunde in Antwerpen een infuus toegediend. Ik was daar samen met andere jonge mensen,
waarvan velen achteraf gestorven zijn aan hiv. Er werd
onderling niet gesproken. Op een gegeven moment werd ik
toch aangesproken door een andere man Rudy.
“Kom maar dichter bij mij zitten”, zei hij, “we zitten hier
voor hetzelfde.”
Vanaf dat moment voelde ik me niet meer alleen. Het heeft
mij de drive gegeven om mensen samen te brengen.
Soms heb ik het gevoel dat niet alleen Rudy, maar al de
mensen met hiv die ondertussen overleden zijn, mee op
mijn schouder zitten.
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Praten over hiv
Meer dan twintig jaar zet Thierry Martin zich al
in voor de strijd tegen hiv. Hij is directeur van
‘Plate-Forme Prévention Sida’. Deze organisatie
heeft hij opgericht in het jaar 2000.

I

n het begin hebben we ons vooral toegelegd op
communicatie en het ter beschikking stellen van
condooms. Onze eerste brochure ging over ‘Leven
met hiv’, omdat het duidelijk was dat personen met
hiv onvoldoende geïnformeerd waren. Een bezoek
aan de arts duurt soms maar een kwartier en dat is
onvoldoende om alle vragen te beantwoorden.
Na verloop van tijd zijn we meer en meer acties op
het terrein gaan voeren. We zijn naar scholen en
muziekfestivals gegaan. We wilden de jongeren
sensibiliseren, zodat ze voorbehoedsmiddelen
zouden gebruiken, ook om zich te beschermen tegen
andere soa’s. Binnen onze organisatie is er dan een
groep ‘Actions Plus’ opgericht, waarin mensen die
leven met hiv hun verhaal doen, soms in een kleine
videofilm. Op die manier willen we personen, die er
nog niet voor durven uitkomen, laten we weten dat ze
er niet alleen voor staan. Bovendien kunnen we ze zo
informeren dat het belangrijk is om te zorgen voor
hun gezondheid. Enkele jaren geleden zijn we
begonnen met ‘sneltesten’ te organiseren op verschillende locaties: men krijgt een resultaat binnen het
kwartier. Laattijdige opsporing is immers nog een

Een bezoek aan de arts duurt
soms maar een kwartier en dat
is onvoldoende om alle vragen
te beantwoorden.
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groot probleem, zeker in de gemeenschap van
sub-Saharisch Afrika.

N=N

Op dit moment is de boodschap N=N ‘Niet meetbaar
= Niet overdraagbaar’ één van onze prioriteiten. Een
persoon met hiv, die zijn medicatie op een juiste
manier slikt én bij wie het virus langer dan zes
maanden niet meetbaar aanwezig is, kan het virus
niet overdragen. Het is nog te weinig geweten door
het grote publiek en zelfs bij de professionelen in de
medische sector.
Ik merk dat er een grote opluchting is bij mensen die
hiv-positief zijn, omdat de angst om het virus door te
geven nu verdwijnt. Dit wil trouwens niet zeggen dat
ze geen voorbehoedsmiddelen meer moeten
gebruiken. Er bestaan nog steeds syfilis en andere
soa’s. Sommigen vinden dat er dan een ‘te’ positief
beeld wordt gecreëerd, zodat hiv niet meer serieus
wordt genomen. Wel, we willen graag dat het
genormaliseerd wordt, maar sommigen kunnen dit
moeilijk begrijpen of blijven nog zitten met het
verouderd beeld van hiv. Als het grote publiek zijn
voorstelling van personen die leven met hiv zou
bijstellen, zou er minder angst en discriminatie zijn.

Aan wie en hoe vertel ik het?

Eén van de eerste vragen die mensen stellen is:
“Moet ik het aan iemand vertellen en aan wie dan?”
Dat kunnen we nooit met een eenvoudige ‘ja’ of
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Sommigen vinden dat er een ‘te’
positief beeld wordt gecreëerd,
zodat hiv niet meer serieus wordt
genomen.

‘neen’ beantwoorden. Het is werkelijk belangrijk dat
je eerst de tijd neemt om zelf je ‘seropositiviteit’ te
aanvaarden. In deze samenleving is er immers nog
steeds sprake van afwijzing en uitsluiting in het
dagelijkse leven. Als je hulp nodig hebt om het
onderwerp aan te snijden en over je hiv- status te
praten, dan kan je beter naar een patiëntenorganisatie gaan zoals ‘Plate-Forme Prévention Sida’ en
Sensoa, of bij de Aids Referentie Centra vragen naar
psychologische ondersteuning voordat je het aan je
beste vriend vertelt. Bij deze organisaties kan je
praten met andere mensen die leven met hiv, zodat je
in het reine komt met jezelf. Daarna kan je beslissen
of je het werkelijk wil zeggen of niet.
We raden steeds voorzichtigheid aan om over je
hiv-diagnose te praten, ook op het werk. Er bestaat
meestal geen verplichting om het te vertellen. Je dient
het niet te melden als je een huis wil kopen of
bepaalde verzekeringen wil afsluiten. Toch bestaan er
vragenlijsten waarop de vraag naar je hiv-status
gesteld wordt en dan weten mensen vaak niet wat te
doen. Wij wijzen hen dan op hun rechten en hebben
daarom ook hierover een brochure opgesteld.
En dan zijn er natuurlijk ook de vragen met betrekking
tot de medische sector: moet ik het bijvoorbeeld
vertellen aan mijn tandarts of gynaecoloog?
Het is steeds beter je arts te informeren, omdat dit
belangrijk kan zijn met het oog op de combinatie van
bepaalde geneesmiddelen.
>>>
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Maar het blijkt ook dat niet iedereen in
de medische sector juist geïnformeerd
is over de evolutie van hiv. Er zijn nog
steeds tandartsen die - compleet
onterecht - weigeren mensen met hiv
te behandelen.
Het is essentieel dat de standaardmaatregelen worden toegepast om zo
besmettingen te vermijden. De
uitdaging vandaag is de mensen te
vinden die het nog niet weten dat ze
besmet zijn, zodat ze zo snel mogelijk
getest kunnen worden.
Om deze mensen te bereiken is het
belangrijk te blijven werken op het
imago dat leven met hiv heeft in de
samenleving: informeren over N=N,
inlichten hoe je kan leven met hiv,
vertellen dat zelfs wanneer je risico
hebt gelopen er manieren zijn om je te
beschermen door ‘PEP’ (Post
Exposure Profylaxis) medicatie in te
nemen binnen de achtenveertig uur,
ten laatste binnen de tweeënzeventig
uur na blootstelling of ‘PrEP’ (Pre
Exposure Prophylaxis) in te nemen als
voorzorg. Er zijn zovele manieren om
besmetting tegen te gaan!

De toekomst

Ik vermoed dat in de toekomst deze
vragen naar de achtergrond zullen
verdwijnen door de vele nieuwe
ontwikkelingen, zoals de boodschap
‘N=N’, waardoor de aandacht meer
gevestigd zal worden op de gevolgen
van het feit dat hiv een chronische
aandoening geworden is.
Eén van de komende uitdagingen zal
gaan over de veroudering van
personen die leven met hiv en dus over
de ontvangst in de rusthuizen. Mensen
die leven met hiv sterven niet meer aan
de gevolgen van hiv, maar zijn de
verzorgingstehuizen voorbereid om
deze ouderlingen te ontvangen? Ook
daar zullen informatie en sensibilisering
belangrijk zijn!
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De uitdaging vandaag is
de seropositieve mensen
te vinden die het nog niet
weten, zodat ze zo snel
mogelijk getest zouden
worden.

Een politieke kwestie

Ik ben gehard door mijn jarenlange
inzet voor deze thematiek, maar ik
word toch nog steeds gegrepen door
levensverhalen. Het meest word ik
geraakt door wat er in het buitenland
gebeurt, waar personen in verafgelegen landen nog steeds sterven omdat
ze geen toegang hebben tot behandelingen. Dit is onaanvaardbaar.
In sommige landen worden personen
die leven met hiv en die tegelijkertijd
homoseksueel, sekswerkers of
verslaafden zijn, gewoon in de
gevangenis gezet. In deze landen is er
de negatieve houding tegenover de
homo’s en de andere risicogroepen,
het extreem negatieve beeld van hiv en
de diepgewortelde angst om besmet
te raken.
Een paar jaar geleden was ik in St.
Petersburg, in Rusland, waar er ook
mensen die leven met hiv op een
onmenselijke manier werden opgesloten in gevangeniscellen.
Er heerst zo’n onrechtvaardigheid.
In sub-Saharisch Afrika en landen
zoals Wit-Rusland en Saoudi-Arabië is
er tevens een gebrek aan bereidheid
en politieke wil, zeker ook geïnspireerd
door een gebrek aan financiële
middelen. De strijd tegen hiv en het
opzetten van zorgsystemen zijn vaak
de zwakke punten van het
financieringsbeleid.
We moeten dit aanklagen. Daarom zijn
de internationale conferenties en
UNAIDS noodzakelijk: om een
belangrijke politieke boodschap te
laten weerklinken.
Want inderdaad, heel de hiv-kwestie is
wel degelijk ook een politieke kwestie.

MIND

De wetenschap is
geëvolueerd, maar
de mentaliteit in de
samenleving niet

Grâce en André zijn
beiden migranten in
België. Zij vertellen
over hun leven met hiv.
Grâce Ntunzwenimana
werkt bij ‘Plate-Forme
Prévention Sida’, André
wenst anoniem te
blijven. >>>
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>>>
ANDRÉ
In 2003 ben ik vanuit Rwanda naar
België gevlucht. Bij aankomst moest ik
doorheen een medische controle. Ik
liet mij testen op hiv, alhoewel dit niet
verplicht was.
In Rwanda was hiv een probleem,
waarover niemand sprak. Toch waren
vele Rwandezen besmet. Ik bleek
seropositief te zijn, ik vond het
verschrikkelijk.
Ik werd snel gerust gesteld dat het in
België een aandoening was, zoals vele
anderen, zo lang je maar je medicatie
gedisciplineerd inneemt.

In Rwanda was hiv een
probleem, waarover
niemand sprak.

In mijn gemeenschap kan ik met
niemand hierover praten. Wanneer
iemand verneemt dat je hiv hebt, dan
trekt deze persoon onmiddellijk zijn
conclusies: je hebt losbandig geleefd,
je bent naar een prostitué geweest.
Men weet zelfs niet dat er andere
manieren zijn waarop je geïnfecteerd
kan geraken.
De enige plaatsen waar ik met anderen
erover kan praten, zijn in het ziekenhuis met mijn dokter en de verenigingen voor mensen die leven met hiv. De
personen die ik ontmoette bij Lhiving,
Sireas en nu bij ‘Plate-Forme Prévention Sida’, hebben dezelfde trajecten
afgelegd als ik. Je hoort er hoe
mensen op verschillende manieren
besmet zijn geraakt. Iedereen kan
openlijk spreken, ook over de medicatie en het eﬀect ervan op het lichaam.
Dit was een enorme opluchting voor
mij.
Zo ben ik ook mijn verleden beginnen
onderzoeken. Samen met mijn vrouw,
die overleden was voor ik naar België
kwam, heb ik tot twee maal toe
personen verzorgd, die heel erg ziek
waren en kort daarna stierven. We zijn
in contact geweest met hun bloed en
braaksel, zonder dat we wisten wat ze
precies als ziektedoormaakten.

GRÂCE
In 1988 is mijn echtgenoot heel ziek
geworden. Ik was toen zwanger
van ons tweede kind. Men heeft
mij niet op de hoogte gebracht
van zijn hiv-diagnose omwille
van mijn zwangerschap.
Iedereen in mijn onmiddellijke omgeving wist ervan,
behalve ik.
Tijdens zijn hospitalisatie
kreeg mijn man problemen
aan de pancreas en men
heeft hem geadviseerd om
zich te laten verzorgen in
Europa. Wanneer hij
terugkwam, werd hij
opgevangen door een
Belgisch arts in Burundi.
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In mijn gemeenschap kan
ik met niemand hierover
praten.
Deze arts heeft me dan aangeraden
me te laten testen. Dit was in 1989.
Hij nam zelf mijn bloed en ik diende het
staal naar het labo te brengen
zogezegd voor iemand anders die
gehospitaliseerd was. Zo zou de arts
het bloedresultaat krijgen. Ik bleek
seropositief te zijn. Op dat moment
wist men in Burundi niet veel over het
hiv-virus. Ik ben over mijn hiv-diagnose
beginnen te vertellen aan mijn naasten,
die dus quasi allemaal al op de hoogte
waren. Dat was moeilijk om te
verwerken, maar zij hebben mij altijd
goed ondersteund. Ik was later ook
actief in verenigingen om de ziekte te
demystificeren en legde zelfs samen
met vrienden getuigenissen af op de
televisie om duidelijk te maken dat het
testen op hiv de enige manier was om
hun hiv-status te kennen. Het was
moeilijk om het grote publiek te
sensibiliseren, terwijl er geen behandeling voorhanden was. Het aantal
sterfgevallen bleef stijgen.
Ondertussen worstelde ik zelf, niet
enkel met de bijwerkingen van de
medicatie die ik diende te kopen in
Europa, maar ook met het feit dat ik
niet wist of mijn kinderen besmet
waren. Ik heb mijn pediater verschillende malen om een formulier voor de
hiv-test gevraagd, maar heb het papier
telkens weer verscheurd.
Na mijn publiekelijke getuigenis voelde
ik me sterker en beter voorbereid om
het resultaat te kunnen ontvangen.
Gelukkig waren mijn kinderen niet
besmet.
Terwijl ik tijdens mijn traject vele
moeilijke momenten heb gehad, ook
omwille van het feit dat de medicatie
zo duur was en ik mijn kinderen
daardoor veel diende te ontzeggen,
heb ik toen besloten er alles aan te
doen om in leven te blijven.

MIND

31 december 2000 was een heel
speciale datum voor mij. Ik was bij de
kapper en ik realiseerde me plots: “Ik
leef nog steeds!” Ik besefte dat ik
mocht blijven hopen om in leven te
blijven. Ik dacht toen: “Ik ga veranderen, ik word een nieuw persoon!”
Omwille van de politieke situatie in
Burundi ben ik in 2002 samen met mijn
kinderen naar België gekomen.
In België volgde ik een opleiding als
sociale hulpverlener en ik werk nu bij
‘Plate-Forme Prévention Sida’. Ik ben
in deze organisatie ook verantwoordelijk voor de groep ‘Mandela’, die
personen die leven met hiv een ruimte
voor uitwisseling biedt. Deze groep
stelt verschillende soorten activiteiten
voor, zoals culturele uitstappen en
educatieve workshops over voeding.

ANDRÉ
Als je in de Rwandese gemeenschap in
België laat weten dat je hiv hebt, dan is
je leven hier voorbij. Je wordt volledig
uitgesloten, niemand komt nog in je
omgeving.
Ik besef nochtans heel goed dat ik ook
mezelf buiten sluit. Ik zou niet willen dat
iemand, die bij mij op bezoek komt,
mijn hiv-medicatie zou zien liggen.

GRÂCE
Om openlijk hierover te praten is een
bijkomende motivatie of een bepaald
doel noodzakelijk.
Migranten voelen zich vaak alleen als
ze aankomen in hun gastland en
wanneer ze dan aansluiting vinden bij
een gemeenschap, durven ze er niet
over te praten uit angst dat ze zouden
worden verstoten en dus opnieuw
alleen zouden achterblijven.

Ik was bij de kapper en ik
realiseerde me plots: “Ik
leef nog steeds!”

Je moet voorbereid zijn om eventuele
negatieve reacties te kunnen opvangen. Met het geheim blijven leven
tegenover je partner of kinderen is
zwaar. Het is belangrijk dat je het
tenminste aan één vertrouwenspersoon
kan vertellen.

ANDRÉ
Ja, dat klopt. Ik heb nog niet zo lang
geleden mijn dochter ingelicht. De
aanleiding was een medisch vragenformulier dat ik moest invullen voor een
levensverzekering, waarvoor zij
promotie maakte. Ik bleef het voor mij
uitschuiven, maar mijn dochter bleef
aandringen. Ik vroeg haar toen of ze
wist wat een seropositief persoon was.
Ik heb haar toen alles uitgelegd. Ze
wist immers niet dat iemand met hiv
kan leven zoals iedereen. Zij had zelf
nog steeds het beeld van vroeger in
haar hoofd: “Iemand met hiv wordt ziek
en sterft snel”. Na mijn toelichting was
ze gerust gesteld en heeft ze het
formulier naar haar afdelingshoofd
gestuurd. Ik werd aanvaard voor de
verzekering.

brengen van hun gezondheid, maar bij
degenen die het nog niet weten of de
medicatie niet innemen. Daar ligt het
gevaar!
We moeten dus blijven sensibiliseren.
De boodschap van ‘N=N’ ( Niet
meetbaar = Niet overdraagbaar) dient
door te dringen, zodat de discriminatie
ophoudt.
Mensen dienen te beseﬀen dat hiv een
chronische aandoening geworden is.
Het einde van de discriminatie en een
universele, genezende behandeling
van hiv zijn mijn grootste wensen voor
de toekomst.

Het einde van de discriminatie en een universele,
genezende behandeling
van hiv zijn mijn grootste
wensen voor de toekomst.

GRÂCE
Ja, het beeld van de jaren tachtig blijft
nog steeds spoken in de hoofden van
mensen hier en in Afrika. Er is nog
gigantisch veel werk te doen. Zelfs in
2018 is er nog werkelijk een gebrek
aan informatie bij het grote publiek!
Tijdens een onderzoek waaraan ik twee
jaar geleden heb meegewerkt,
suggereerde iemand dat personen met
hiv in quarantaine moesten geplaatst
worden!
Maar ook in de medische wereld
zijn er nog steeds
schrijnende situaties,
niet enkel bij tandartsen, maar ook bij
bepaalde huisartsen.
Zij beseﬀen niet dat
het risico niet ligt bij
de patiënten die
goed opgevolgd
worden en die hen
op de hoogte
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TRAINING
COLORFUL
COUNSELING
Colorful Counseling is een opleidingsprogramma
voor zorgverleners. Sjaak Bloem ontwikkelde
samen met collega’s het instrument achter deze
opleiding. Rita Verstraeten werkt als hiv-verpleegkundige en heeft alle sessies gevolgd.

SJAAK BLOEM
De beleving van de patiënt

Toen ik bij de firma Janssen begon te werken in
2000, was ik onder de indruk van het Credo van
Janssen: de patiënt en zorgverlener staan op de
eerste plaats, daarna komt het personeel, de
omgeving en tenslotte de aandeelhouder. Ik vond
de zichtbaarheid van de patiënt binnen de
organisatie echter onvoldoende aanwezig. Ik ben
toen gestart met een fundamenteel onderzoek
naar de gezondheidsbelevingen van patiënten.
Vanuit de Verenigde Staten was er op dat
moment een beweging van empowerment van de
patiënt op gang gebracht. We wilden meer te
weten te komen over de patiënt in het algemeen
en hem intenser betrekken bij de zorg. Samen
met een collega heb ik toen een gezondheids
model ontwikkeld.
Gezondheid zien we als de beleving van het
geestelijk en lichamelijk functioneren om het leven
te kunnen leiden dat je wil leiden. Daarbij is een
notie van vrijheid belangrijk: als je geen vrijheid
ervaart, kan je jezelf niet gezond voelen. En
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VERPLEEG
KUNDIGE RITA
VERSTRAETEN:
“Sjaak Bloem
heeft ons een
wetenschappelijk
sjabloon
aangereikt,
waarmee we als
team creatief aan
de slag kunnen
gaan in de zorg
voor onze
patiënten.”

natuurlijk heeft iedereen binnen zijn mogelijkheden
ook begrenzingen: als je bijvoorbeeld geen benen
hebt, kan je niet lopen, tenzij je kunstbenen krijgt.
Het mooie van dit gezondheidsmodel is dat
mensen zichzelf beoordelen binnen hun eigen
kader. Wij meten gezondheid met behulp van een
ladder met elf treden: hoe hoger op de ladder,
des te gezonder mensen zich voelen. De uitersten
van de ladder, de bovenste en onderste tree,
representeren daarbij iemands beste en minste
dag van afgelopen maand.
Dit is trouwens een algemeen model, waarin we
ook niet meer over ziekte praten, maar over de
gezondheidstoestand van mensen. Het hoog of
laag op de gezondheidsladder staan heeft te
maken met in hoeverre mensen hun gezondheidstoestand accepteren: ‘of jij het een plaats
kan geven in je leven’. Een ander belangrijk
element is de ‘controle’ die mensen ervaren over
hun gezondheidstoestand: ‘heb je werkelijk
gevoeld dat er iets is dat jou kan helpen, dat jou
grip geeft op de situatie?’ Als je gevoel van
controle en acceptatie laag is, dan sta je onderaan de ladder; zijn beiden hoog dan sta je
bovenaan de ladder. >>>

MIND

‘Met deze opleiding leren
zorgverleners nog beter
inschatten welke patiënt
welk type ondersteuning
nodig heeft.’

SJAAK BLOEM

is innovatiemanager bij
Janssen en hoogleraar op
Nyenrode Business Universiteit
in Nederland, hij ontwikkelde
‘Colorful Counseling’, een
opleidingsprogramma voor
artsen, verpleegkundigen en
andere zorgverleners.
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>>>
Acceptatie en controle kunnen hoog en/of laag zijn
waardoor er vier soorten gezondheidsbelevingen te
onderscheiden zijn. Met behulp van de scores op zes
vragen (inzake acceptatie en controle) en een rekenregel
kan hierover een inzicht verkregen worden. Zo kunnen
we de zorg op maat maken. Het is echter geenszins de
bedoeling mensen in hokjes te plaatsen en het is ook
steeds een momentopname. Elke persoon kan immers
evolueren. Het doel van de ondersteuning is om een
persoon zo hoog mogelijk op de ladder te krijgen.
In de opleiding colorful counseling is er daarnaast ook
nog een tweede luik, waarin de communicatie centraal
staat. Je krijgt inzichten in je eigen rol als communicator
en je leert signalen opvangen van de ander (collega’s en
patiënten).

De toekomst

Ik denk dat we naar een wereld gaan waarin de
medische zorg steeds specialistischer gaat worden.
Daarbij zal er ook steeds meer aandacht komen voor de
chronische zorg waarbij counselen een belangrijk begrip
gaat worden. De zorg zal technischer worden, maar de
warme schil daar omheen zal ook groter worden. Met
andere woorden, het beeld van de ‘warme’ verpleegkundige zal terug komen, maar op een andere manier.
Vanuit de functie die ik heb, zit ik soms in een spagaat
tussen de nieuwe concepten voor de toekomst en de
noden die er nu zijn van bijvoorbeeld de vluchtelingen uit
Afrika of de bi-seksuele man die aan zijn partner niet
durft te vertellen dat hij hiv heeft.
Het is belangrijk om uit je ivoren toren te komen en met
je voeten op de grond te blijven staan.

Ontmoetingen

De inspiratie om tot nieuwe ideeën te komen vind ik
ondermeer tijdens het spelen van de Franse suites van
Bach op klavecimbel. Het is meditatief en biedt me ook
de gelegenheid tot reflecteren. Op mijn achtste ben ik
begonnen met orgel spelen. Ik heb orgel, klavecimbel en
beiaard gestudeerd op het conservatorium.
De laatste jaren hou ik enorm van cross-overs, ik hou
bijvoorbeeld van Christine Pluhar en haar L’Arpeggiata
ensemble. Zij zoekt in muziek steeds naar ‘encounters’,
ontmoetingen: ze brengt verrassende wendingen in
bestaande muziek door verschillende stijlen te
combineren.
Zo bekijk ik innovatie en zo zie ik het ook in mijn werk
gebeuren: tijdens de opleidingen ontstaan er nieuwe
zaken door de ontmoeting tussen de zorgverleners en
mij. Hetzelfde gebeurt in de ontmoeting tussen de
verpleegkundigen en hun patiënten.
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De zorg zal technischer worden,
maar de warme schil daar omheen
zal ook groter worden.

RITA VERSTRAETEN
Uniformiteit en creativiteit

De kracht van deze methode is dat je met een team een
uniformiteit in de kwaliteitszorg kan brengen. Mensen die
naar het universitair ziekenhuis komen verwachten kwaliteit,
toewijding en wetenschappelijke kennis van een medisch
team. Elk persoon heeft zijn eigen karakter en stijl, maar
door ‘Colorful Counseling’ heb je een manier, die ziekenhuis‘proof’ is, waarin je leert creatief te kijken naar de
hulpmiddelen of ‘tools’ die je als team kan gebruiken om
mensen te begeleiden.
We hebben samengewerkt om een soort van portfolio van
tools op te bouwen. Op deze manier kunnen we tijdens een
consultatie naar aanleiding van een specifiek probleem een
‘tool’ kiezen om die persoon op dat moment het best bij te
staan.

Communicatie

Tijdens de ‘communicatie’ sessies ben ik me nog meer
bewust geworden van mijn eigen stijl. We hebben daarin ook
geleerd hoe we best kunnen communiceren met iemand met
een compleet andere stijl. Als ik bijvoorbeeld zelf heel stipt
ben, zal ik ook verwachten dat iemand stipt op de afspraak
aanwezig is of tijdig de afspraak annuleert, als hij niet kan
komen. Het is belangrijk om te beseﬀen dat elk zijn eigen
karakter heeft. Wanneer een interactie een echte connectie
wordt, kunnen we werkelijk spreken over opbouwend
communiceren. Mensen willen voelen dat ze ertoe doen en
zij worden gewaar wanneer je je hart in je werk legt. Zo
ontstaat voor mij authentieke communicatie.

Passie

Wat mij het meest passioneert is te kunnen werken met
mensen en met hen een vertrouwensband op te bouwen,
waarin zij zich goed voelen en durven vragen te stellen. De
professionele benadering vind ik ook essentieel. Hiermee
bedoel ik het open communiceren, het open en neutraal
kunnen geven van informatie met de wetenschappelijke
onderbouwing erbij in mensentaal. Betrouwbaar zijn is
natuurlijk elementair. Af en toe hoort daarbij: ik weet het niet,
ik zal het vragen aan de arts en ik koppel hier over terug.
Wat je zegt, moet correct zijn en je moet ook doen wat je
belooft. Zo bouw je een vertrouwensband op. Wat je dan
terugkrijgt van mensen is uniek. Het geeft je zoveel kracht
en energie om verder te gaan.

“Colorful Counseling vervult
de wens om enerzijds als team
een zelfde lijn te bewandelen,
terwijl we elk apart kunnen
openbloeien, creatief zijn en
initiatieven nemen.”

RITA VERSTRAETEN

is sinds acht jaar hivverpleegkundige in het
universitair ziekenhuis
Gasthuisberg te Leuven. Zij
werkte voorheen 24 jaar als
peritoneale dialyse verpleegkundige. Samen met het
hiv-team is ze alles volop
aan het voorbereiden en
uitwerken, zodat de
inzichten uit ‘Colorful
Counseling’ in de dagelijkse
praktijk kunnen worden
toegepast.
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Patiënten inspireren
ons elke dag om dit
werk te doen

Professor en dokter Linos Vandekerckhoven en professor en dokter Stéphane de Wit zijn
beide zeer actief en betrokken bij het onderzoek naar hiv. Zij hebben één gezamenlijke
missie: te zorgen voor de patiënten, te trachten de epidemie te stoppen en te zorgen voor
een nieuw paradigma voor hiv voor de komende generatie.

Linos Vandekerckhove: In het jaar 2000 had
ik de gelegenheid om één jaar te gaan
werken in het universitair ziekenhuis van
Pretoria in Zuid-Afrika. Er was geen hulp,
geen zorg voor hiv-patiënten. Elke dag en
iedere nacht stierven er mensen. De lokale
dokters waren zo gefrustreerd omdat er
geen toegang was tot medicatie, dat ze
onverschillig werden naar de patiënten toe.
Ze zouden toch sterven. Dat heeft me
enorm gepakt. Je komt daar immers sterk
gemotiveerd toe en je wilt kunnen
behandelen wat behandelbaar is. Elke dag
ontvang je patiënten, zie je patiënten
sterven, ontmoet je hun familie… Het was
allemaal ontzettend aangrijpend.
Terwijl ik oorspronkelijk een doctoraat wou
doen in pneumologie, ben ik na terugkomst in België begonnen met mijn
doctoraat in hiv-virologie, omdat ik zo
geïnteresseerd was in het hiv-virus.
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Je kinderen
maken je
bewust van
de keuzes die
je maakt.

Prof Stéphane De
Wit: “Hiv verandert
niet enkel je visie op
de toekomst, maar
wijzigt ook je
perceptie van het
verleden.”

Stéphane De Wit: Bij mij heeft het hiv-virus
ook de koers van mijn carrière veranderd.
Het was mijn intentie bij de Afdeling
Intensieve Zorgen (ICU) te werken.
Als ik in 1983 in het St. Pieters ziekenhuis
arriveerde als een jonge dokter, kwam ik op
een afdeling terecht waar er vijftien tot
twintig aidspatiënten waren. Elke dag stierf
er iemand. Het was een bevreemdende
ervaring en als dokter kon je niet anders
dan diep betrokken te worden in het
hiv-verhaal. Ik had het geluk om mijn
mentor professor Nathan Clumeck,
toenmalig diensthoofd van de afdeling
infectieziekten in het St. Pieter ziekenhuis,
te ontmoeten. Hij was de eerste die de
Afrikaanse aids heeft beschreven en heeft
tevens het eerste African Aids symposium
georganiseerd in Brussel in 1983. Het St.
Pieter ziekenhuis werd hierdoor natuurlijk
bekend en wij waren goed geplaatst om

FUTURE

Het blijft belangrijk om jonge dokters aan te
moedigen om betrokken te blijven bij hiv/aids.
de eerste klinische studies te doen en de
eerste geneesmiddelen uit te proberen.
Het was een boeiende tijd.

dag. Dan is het natuurlijk belangrijk dat de
patiënten sterk betrokken worden: ze
dienen te begrijpen wat de risico’s en ook
wat de voordelen van het onderzoek zijn.
De partners worden eveneens aangesproken, want het stoppen van medicatie heeft
natuurlijk een impact op mogelijke
besmetting.

Bijdrage in het wetenschappelijk
onderzoek
Linos Vandekerckhove: De focus van ons
onderzoek in Gent draait rondom de vraag:
waar verbergt het virus zich en hoe kunnen
we daarin tussenkomen?
Mensen die leven met hiv kunnen bij dit
onderzoek bijdragen op alle niveaus: hoe
we de studie opzetten, het opnemen van
de belangrijkste noden van dit moment,
feedback geven op het onderzoek door
een diepte-interview. We spreken de
patiëntenorganisaties ook aan om hen
bijvoorbeeld te vragen wat er wel en niet
kan gebeuren tijdens de onderzoeken bij
de patiënten: kunnen we bijvoorbeeld een
coloscopie vragen?
Stéphane De Wit: Wij werken nu samen als
partners, we hebben het perspectief van
de mensen die leven met hiv nodig! Dit is
belangrijk om te weten welke vragen we
moeten stellen en om te zien wat de
impact is op hun leven. Soms moeten we
voor het onderzoek vragen om hun
medicatie stop te zetten, terwijl we
jarenlang hebben aangedrongen om nooit
de therapie te stoppen, zelfs niet voor een

Samenwerkingsverbanden
STÉPHANE DE WIT is dokter en
diensthoofd van de afdeling
infectieziekten in het universitair
St. Pieter ziekenhuis te Brussel.
Hij richt zich wat research
betreft op de behandeling van
het hiv-virus, inbegrepen de
eventuele genezing, maar ook op
het epidemiologisch onderzoek:
het verzamelen van data van een
grote populatie van mensen die
leven met hiv, dit noemt men
Cohort Research. Hij is onder
meer voorzitter van de ‘Cohere
group’ (Collaboration of
Observational HIV Epidemiological Research in Europe) en
voorzitter van Breach (Belgian
Research Aids & HIV Consortium). Hij is tevens professor
‘Infectieziekten’ aan de
’Université Libre de Bruxelles’.

Stéphane De Wit: We hebben een voortreﬀelijke samenwerking in België en tegelijk een
gunstige plaats in de internationale
samenwerking. We hebben een goede
nationale cohorte. ECDC (European Center
for Disease Control) houdt van de
Belgische data, omdat ze zeer accuraat
zijn. Maar het blijft ook belangrijk om jonge
dokters aan te moedigen om betrokken te
blijven bij hiv/aids. Het lijkt op dit moment
minder sexy, omdat het geen nieuwe
ziekte meer is en er goede medicatie
voorhanden is.
Linos Vandekerckhove: Ja, we dienen jonge
dokters te stimuleren. Ze kunnen hun
doctoraat doen over de cohorten, waarin
ze zich kunnen verdiepen in het epidemiologisch onderzoek en uitwisselen met
excellente Europese epidemiologen, zodat
ze een kruisbestuiving krijgen op verschillende terreinen vanexpertise.
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Er is inderdaad een grote solidariteit tussen
de verschillende hiv-centra in België. We
kunnen elkaar contacteren, als er een
probleem is.

Een gezond evenwicht
Stéphane De Wit: Ik heb geleerd een
evenwicht te maken tussen werk en
persoonlijk leven. Ik heb zelf nog jonge
kinderen en dat creëert prioriteiten. Ik ben
nog altijd even geëngageerd in mijn werk,
maar aan mijn kinderen wil ik ook tijd
kunnen toewijden.
Het is daarenboven belangrijk dat je voor
jezelf nog vrije ruimte hebt, waarin je ook
nog kan evolueren, anders sluit je de deur
naar je creativiteit.
Ik hou enorm van muziek, ik luister meestal
naar barokmuziek en ik speel dwarsfluit. Er
is bij ons veel muziek in huis: mijn dochter
en mijn oudste zoon spelen beiden piano.
Mijn oudste zoon is professioneel jazzpianist.
Linos Vandekerckhove: Mijn kinderen
bespelen ook allemaal een instrument. Ik
vind dat enorm ontspannend. Mijn oudste
dochter speelt piano en zingt. Ze heeft al
twee keer opgetreden op de Gentse
Feesten. Ik wandel, fiets en schaak ook
graag met mijn kinderen. Je kinderen
maken je bewust van de keuzes die je
maakt.

Wens voor de toekomst
Stéphane De Wit: Ik wil graag even gepassioneerd blijven zoals ik al 35 jaar lang ben:
zowel geëngageerd in mijn strijd tegen hiv/
aids als om patiënten te zien en te helpen.
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Onze missie: te
zorgen voor de
patiënten, te trachten de epidemie
te stoppen en te
zorgen voor een
nieuw paradigma
voor hiv voor de
komende generatie.

LINOS VANDEKERCKHOVE is
dokter, hoofdonderzoeker en
oprichter van het HCRC (Hiv
Cure Research Centre) in Gent.
Hij is diensthoofd van het hiv
referentiecentrum van Gent. Hij
is tevens professor in interne
geneeskunde aan de faculteit
geneeskunde en gezondheidswetenschappen van de
Universiteit Gent.

Ik heb met sommige patiënten al een
relatie van meer dan dertig jaar. Maar
tegelijk vind ik het boeiend om nieuwe
persoonlijkheden te ontdekken en ook met
hen een relatie op te bouwen.
De klinische realiteit is voor mij extreem
belangrijk. Het geeft me energie en
inspiratie, het is de basis van ons beroep.
Voor een dokter is het contact met de
patiënt het fundament. Mijn moeder
vertelde me dat ik rond de leeftijd van drie
jaar reeds zei dat ik dokter wou worden.
Later kon ik mij niet voorstellen dat iemand
iets anders wou doen dan dokter worden.
Nochtans kom ik niet uit een dokters
familie.
Ik wil ook verder de toekomst voorbereiden. Ik wil de toorts kunnen doorgeven. Ik
heb veel goede collega’s en we hebben
één gezamenlijke missie: te zorgen voor de
patiënten, te trachten de epidemie te
stoppen en te zorgen voor een nieuw
paradigma voor hiv voor de komende
generatie, wat zou kunnen zijn: leven
zonder hiv. Deze weg hiervoor plaveien is
mijn passie.
Linos Vandekerckhove: Ik ben helemaal
akkoord. Mijn inspiratie in het dagelijks
werk wordt gedreven door de interactie
tussen de patiënt en mezelf. Alhoewel ik
nu veel in het labo werk, wil ik blijven
patiënten zien. Ik wil die balans voor
mezelf houden.
Ik wil net als Professor De Wit de weg
verder voorbereiden en tegelijk de eerste
stap zetten naar de functionele genezing
van hiv. Dat is de missie van ons labo. We
dienen werkelijk heel rationeel na te
denken over wat de volgende stap is om
dit mogelijk te maken.

INFO

ORGANISATIES VOOR PERSONEN DIE LEVEN MET HIV
VLAANDEREN

AIDS REFERENTIECENTRA EN ANDERE ZIEKENHUIZEN WAAR MEN TERECHT KAN VOOR HIV

Sensoa
President Building (vijfde
verdieping)
F. Rooseveltplaats 12 bus 7
2060 Antwerpen
Tel.: 03/ 238 68 68
www.sensoa.be en
www.levenmethiv.be
info@sensoa.be

VLAANDEREN

BRUSSEL EN
WALLONIË
Plate-Forme Prévention
Sida
Place de la Vieille Halle aux
Blés (Oud Korenhuis), 28-29
1000 Brussel
Tel.: 02/ 733 72 99
www.preventionsida.org
info@preventionsida.org
Aide Info Sida
Duquesnoystraat 45
1000 Brussel
Tel.: 02/514 29 65
www.aideinfosida.be
aide.info.sida@gmail.com
Ex-Aequo
Rue des Pierres (Steenstraat),
29, 1000 Brussel
Tel.: 02/736 28 61
www.exaequo.be
info@exaequo.be
Collectif des femmes
(Nyampinga)
Rue des sports 19
1348 Louvain-la-Neuve
Tel.: 010/47 47 69
www.collectifdesfemmes.be
info@collectifdesfemmes.be

AZ Sint-Jan BruggeOostende
AIDS Referentiecentrum
Ruddershove 10, 8000 Brugge
Tel.: +32 (0)50 45 23 10
Instituut voor Tropische
Geneeskunde
AIDS Referentiecentrum
HIV-SOA Polikliniek
Kronenburgstraat 43/3,
2000 Antwerpen
Tel.: +32 (0)3 247 64 65
Universitair Ziekenhuis Gent
AIDS Referentiecentrum
Dienst voor Algemene
Inwendige Ziekten, Infectie
ziekten en Psychosomatiek
De Pintelaan 185, 9000 Gent
Tel.: +32 (0)9 332 23 50
Universitaire Ziekenhuizen
Leuven, Campus Gasthuisberg
AIDS Referentiecentrum
Dienst voor Algemene Interne
Geneeskunde
Herestraat 49, 3000 Leuven
Tel.: +32 (0)16 34 42 75
Universitair Ziekenhuis
Antwerpen
Wilrijkstraat 10
2650 Edegem
Dienst Tropische Ziekten
Tel.: +32 (0)3 821 51 58
Dienst Pediatrie
Tel.: +32 (0)3 821 32 51
ZNA Middelheim
Lindendreef 1
2020 Antwerpen
Tel.: +32 (0) 03 280 31 11
ZNA Stuivenberg
Lange Beeldekensstraat 267
2060 Antwerpen
Tel.: +32 (0)3 217 71 11

Jessa Ziekenhuis, Campus
Virga Jesse
Dienst Infectieziekten en
immuniteit
Stadsomvaart 11
3500 Hasselt
Tel.: +32 (0)11 33 76 50
Jan Yperman Ziekenhuis
Dienst Infectieziekten
Briekestraat 12
8900 Ieper
Tel.: +32 (0)57 35 71 80
ASZ Aalst
Dienst Algemene inwendige
ziekten & infectieziekten
Merestraat 80, 9300 Aalst
Tel.: +32 (0)53 76 41 11

BRUSSEL
Universitair Ziekenhuis
Brussel
AIDS Referentie Centrum
Dienst Algemene Interne
Geneeskunde
Laarbeeklaan 101,
1930 Brussel
Tel.: +32 (0)2 477 60 01
Universitair Medisch
Centrum Sint-Pieter
AIDS Referentie Centrum
Centre d’Etude et de Traitement de l’Immunodéficience
(CETIM)
Hoogstraat 322, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2/535 41 30
Cliniques Universitaires
Saint-Luc
Centre de Référence SIDA
Service de Médecine Interne
Générale
avenue Hippocrate 10, 1200
Bruxelles
Tel.: +32 (0)2 764 19 02
Tel.: +32 (0)2 764 21 22

Hôpital Erasme (Cliniques
Universitaires de Bruxelles)
Centre de Référence SIDA
Unité de Traitement des
Immunodéficiences
Route de Lennik 808,
1070 Bruxelles
Tel.: +32 (0)2 555 45 36
(secretariat) en +32 (0)2 555
46 88 (consultations)

WALLONIË
Centre Hospitalier
Universitaire de Charleroi
Centre de Référence SIDA
Maladies Infectieuses
Boulevard Paul Janson,
6000 Charleroi
Tel.: +32 (0)71 92 23 06
Centre Hospitalier
Universitaire de Liège
Centre de Référence SIDA
Maladies Infectieuses et
Médecine Interne Générale
Domaine Universitaire du
Sart-Tilman Bâtiment B35
4000 Liège
Tel.: +32 (0)4 366 72 35
CHU Dinant Godinne
Centre de Référence SIDA
Avenue Dr Gaston Therasse, 1
5530 Yvoir
Tel.: +32 (0) 81 42 20 81
CHU Ambroise Paré
Blvd Président Kennedy, 2
7000 Mons
Tel.: +32 (0)65 41 41 41
Tel.: +32 (0)65 41 41 85
GHdC
Grand’Rue 3
6000 Charleroi
Tel.: +32 (0)71 10 38 00
CHR de la Citadelle
Boulevard du 12ème de Ligne,
1, 4000 Liège
Tel.: +32 (0) 4 321 62 44
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