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Het ideale hiv-consult in de ogen van mensen die leven met hiv 

 
Wat is het ideale consult in de ogen van mensen die leven met hiv? Die vraag stond centraal 
in de peiling die in 2020 en 2021 is uitgevoerd door Volle Maan en die is gefinancierd door 
Gilead, die geen invloed had op de inhoud van het onderzoek. De aanleiding van deze 
survey is dat in coronatijd veel persoonlijke consulten zijn vervangen door telefonische 
consulten of incidenteel door videoconsulten en dat veel consulten die door hiv-
behandelaren zouden worden gedaan zijn overgenomen door hiv-verpleegkundigen. Er zijn 
twee groepsinterviews gehouden met steeds zeven mensen met hiv en tien individuele 
interviews. Op basis daarvan hebben ongeveer 100 volwassenen die leven met hiv in 
Nederland een online vragenlijst ingevuld en 45 mensen, vrijwel allemaal met een niet-
westerse achtergrond hebben de vragen mondeling beantwoord aan vrijwilligers van ShivA 
en een stagiaire van MARA. Dank aan alle respondenten voor hun tijd om hun ervaringen te 
delen, de vrijwilligers en de stagiaire van ShivA en de leden van de adviesraad. 
 
Consulten worden goed gewaardeerd: het laatste consult met de hiv-dokter krijgt gemiddeld 
het rapportcijfer 8,0 en het laatste consult met de hiv-verpleegkundige een 7,9.  
 
Wat te doen om nog beter in te spelen op de behoeften van mensen die leven met 
hiv? 
 

Geef mensen met hiv vaker de keuze welke hiv-zorgverlener (arts of consulent) 
men hoe vaak wil zien. 
De voorkeuren lopen uiteen en één op de vijf geeft aan dat het nu niet gaat zoals 
men wil. Hoe wil men het het liefst? Ruim vier op de tien wil het liefst de ene keer de 
hiv-dokter spreken en de andere keer de hiv-verpleegkundige. Ruim drie op de tien 
wil bij elk consult de hiv-dokter én hiv-verpleegkundige spreken. Eén op de zes wil 
altijd de hiv-dokter spreken en 3% altijd de hiv-verpleegkundige.  
 
Vergeet niet de voorkeur voor het traditionele persoonlijk consult in het 
ziekenhuis.  
85% gaat voor een uitgebreid consult met de hiv-verpleegkundige het liefst naar het 
ziekenhuis en voor een uitgebreid consult met de hiv-behandelaar is dit zelfs 93%. 
 
Belafspraken: vaker op tijd afspreken en vaker afspraak nakomen. 
Bij een korte afspraak met de hiv-dokter of hiv-verpleegkundige geeft ruim de helft de 
voorkeur aan een telefonisch consult. In ruim de helft van de gevallen wordt een 
afspraak op een precies tijdstip of met een speling van hooguit een uur gemaakt en 
in bijna de helft van de afspraken wordt een ruimere speling aangehouden. Ruim 
zeven op de tien vinden het heel lastig dat men niet precies weet wanneer de hiv-
zorgverlener belt. Hier komt nog eens bij dat in ongeveer twee op de tien gevallen de 
zorgverlener niet in het afgesproken tijdsblok belt. 

 
Bied vaker beeldbellen aan. 
Bij een korte afspraak met de hiv-verpleegkundige of hiv-dokter en ook bij een 
uitgebreide afspraak met de hiv-verpleegkundige geeft elf tot vijftien procent aan dat 
men het liefst zou beeldbellen. In de peiling bleek dat slechts 2% van de laatste 
consulten met de hiv-dokter via beeldbellen plaatsvond en geen enkel laatste consult 
met de hiv-verpleegkundige was via beeldbellen. 
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Besteed meer consult-aandacht aan gezondheid op lange termijn 
Mensen met hiv willen veel aandacht tijdens het consult, zowel met de hiv-dokter als 
de hiv-verpleegkundige, voor: 

• De uitkomsten van hun bloedonderzoek 

• Hun fysieke gezondheid in de afgelopen periode 

• Hun mentale gezondheid in de afgelopen periode 

• Hun gezondheid op lange termijn 
 
Als we in deze peiling kijken hoeveel aandacht er bij het laatste consult voor deze 
onderwerp was, dan blijkt heel duidelijk: veel mensen met hiv willen meer aandacht 
voor hun gezondheid op lange termijn bij het volgende consult. 
 
Vraag vaker of iemand denkt of vermoed dat hij of zij een bijwerking heeft. 
26% geeft aan dat men klachten ervaart waarvan men denkt of vermoed dat deze 
een bijwerking zijn. 
 
Maak eventuele schaamte over hiv goed bespreekbaar. 
Ruim de helft is het helemaal of een beetje eens met de stelling dat men zich 
weleens schaamt voor hun hiv. Eén op de vijf die hierover met hun hiv-dokter zouden 
willen praten, is het een beetje of helemaal oneens met de stelling: ‘Ik kan goed over 
mijn schaamte praten met mijn hiv-dokter’ en bij hiv-verpleegkundigen is dit één op 
de vier. 
 
Een pdf met uitgebreidere uitkomsten lees je op www.volle-maan.nl/idealehivconsult.  
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