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Veranderingen hiv-zorg door corona:

• Veel persoonlijke consulten zijn vervangen door telefonische 
consulten of incidenteel door videoconsulten.
• Veel consulten die door hiv-behandelaren zouden worden gedaan zijn 

overgenomen door hiv-verpleegkundigen.



Onderzoeksvraag

• Wat is het ideale consult in de ogen van mensen met hiv? 
Hierbij wordt gelet op:
• Type consult: persoonlijk, telefonisch of via beeldbellen?
• Zorgverlener: hiv-behandelaar of met de hiv-verpleegkundige?
• Gespreksonderwerpen die aan bod komen



Onderzoeksaanpak
Kwalitatieve fase
• Twee groepsinterviews met steeds zeven mensen met hiv. 
• Tien individuele interviews, naar keuze van de respondent een 

persoonlijk gesprek, via Zoom of telefonisch.

Kwantitatieve fase
• Ongeveer 100 respondenten hebben online vragenlijst ingevuld.
• 45 respondenten hebben vragen mondeling beantwoord aan 

vrijwilligers van ShivA en een stagiaire van MARA.

Het onderzoek is uitgevoerd door Volle Maan en gefinancierd door 
Gilead. Gilead heeft geen invloed op de inhoud van het onderzoek.



Achtergrond respondenten
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Aantal Percentage

Nee, ik heb geen bijwerkingen. 87 61%

Ja, mijn hiv-dokter of hiv-
verpleegkundige heeft me 
verteld dat ik een bijwerking 
heb.

9 6%

Ja, ik ervaar zelf klachten 
waarvan ik denk of vermoed dat 
deze een bijwerking zijn.

37 26%

Ik weet niet of ik een 
bijwerking heb.

22 15%

 

Heb je bijwerkingen van de hiv-
medicatie die je nu gebruikt? 
(meerdere antwoorden 
mogelijk)



Bloedonderzoek
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Consult



N=93



N=75



N=95



N=94
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N=146

Aantal Percentage
Een persoonlijk consult in het 
ziekenhuis.

95 93%

Een telefonisch consult. 12 12%

Een consult via beeldbellen. 3 3%

 

Wat heb je het liefst bij EEN 
UITGEBREIDE AFSPRAAK MET JE 
HIV-DOKTER. (Meerdere 
antwoorden mogelijk)



N=146

Aantal Percentage
Een persoonlijk consult in het 
ziekenhuis.

85 85%

Een telefonisch consult. 16 16%

Een consult via beeldbellen. 11 11%

 

Wat heb je het liefst bij EEN 
UITGEBREIDE AFSPRAAK MET JE 
HIV-VERPLEEGKUNDIGE. 
(Meerdere antwoorden 
mogelijk)



Significant verschil: respondenten van buitenlandse afkomst willen bij een uitgebreid consult 
met de hiv-verpleegkundige significant vaker het liefst een persoonlijk consult in het ziekenhuis.



N=146

Aantal Percentage
Een persoonlijk consult in het 
ziekenhuis.

55 55%

Een telefonisch consult. 51 51%

Een consult via beeldbellen. 15 15%

 

Wat heb je het liefst bij EEN 
KORTE AFSPRAAK MET JE HIV-
DOKTER. (Meerdere 
antwoorden mogelijk)



N=146

Aantal Percentage
Een persoonlijk consult in het 
ziekenhuis.

42 42%

Een telefonisch consult. 56 57%

Een consult via beeldbellen. 12 12%

 

Wat heb je het liefst bij EEN 
KORTE AFSPRAAK MET JE HIV-
VERPLEEGKUNDIGE. (Meerdere 
antwoorden mogelijk)



Vaker genoemde minpunten
Persoonlijk consult in het ziekenhuis
• Reistijd
• Reiskosten
• Wachttijd
• Een bekende tegenkomen die niet van hiv weet

Telefonisch consult
• Respondenten die Nederland/Engels niet zo goed beheersen: telefonisch 

meer moeite om de zorgverlener te begrijpen

Beeldbellen
• Thuis geen goede wifi
• Privacy richting huisgenoten of onverwacht bezoek



N=104



N=102   gemiddeld 8,0

Rapportcijfer voor laatste consult met hiv-dokter



Toelichting op onvoldoendes voor arts
• Arts was onpersoonlijk en deed onhandig tegen mij
• Het lukte de arts niet om mij te bellen, storing van de profider.
• Ik zie mijn dokter bijna nooit. Hij glimlacht niet, maakt geen contact. 

alleen lichamelijk onderzoek 
• Zij had niet zo veel tijd want zij moest naar de corona afdeling terug 

gaan.
• Het was drie dagen later dan afgesproken, dus het kwam eigenlijk 

helemaal niet uit.
• Hij vroeg me iets te doen wat ik niet wil. 
• I did not ask all the questions
• Zij had haast maar ik voelde goed om haar te zien



Gemiddelde cijfers: 8,6 (n=65) 7,0 (n=35) 8,5 (n=2)



N=117   gemiddeld 7,9

Rapportcijfer voor laatste consult met hiv-verpleegkundige



Waardering hiv-verpleegkundig consult versus 
afkomst

• Respondenten van buitenlandse afkomst geven het laatste consult 
met hun hiv-verpleegkundige een significant hoger rapportcijfer (47 
respondenten geven gemiddeld een 8,6) dan respondenten van 
Nederlandse afkomst (45 respondenten geven gemiddeld een 7,3)  



Toelichting op onvoldoendes voor verpleegkundige
• Herhaling van wat de arts mij vertelde
• Hiv consulent heeft het overgenomen op verzoek van specialist i.v.m. 

geen tijd.  De bloeduitslag is alles bepalend.
• Waardeloos, je moet mensen met ons soort aandoening persoonlijk 

zien en spreken
• Beleefdheidsgesprek
• Gemist oproep en geluisterd voicemail! Ik kon niet mijn vragen stellen
• Ik was niet bereid voor een telefonisch afspraak, ik wilde een 

perssonlijk afpraak maar het was beter dan niks
• Ze zou feedback plegen met de arts en mij terugbellen. Heeft ze niet 

gedaan.



Gemiddelde cijfers: 8,3 (n=85) 7,0 (n=31)



Belafspraken



Belafspraak met hiv-behandelaar N=91



Belafspraak met hiv-consulent N=71
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N=53



Voorbereiding consult
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N=118
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Aantal Percentage

Ik heb vooraf de uitslagen van 
het bloedonderzoeken 
bekeken.

22 41%

Ik heb vooraf nagedacht over de 
dingen die ik wil bespreken.

40 74%

Ik heb vooraf de dingen die ik 
wil bespreken opgeschreven.

28 52%

Ik heb vooraf een vragenlijst of 
checklist ingevuld.

6 11%

 

Hoe heb je je laatste consult 
met je hiv-dokter voorbereid? 
(Meerdere antwoorden 
mogelijk)



N=54



Toelichting op een beetje of helemaal eens m.b.t. arts en 
consulent

• Extra waardes werden bekeken en anders zou dat niet gebeuren
• Met een voorbereiding ga je directer in een consult en weet je wat je er uit 

wilt halen.
• Zo vergeet ik niets te bespreken.
• Het is een belangrijk gesprek, dus dan moet je voorbereiden
• Ik heb afspraken gehad waar ik niet op voorbereid was en achteraf spijt 

had dat ik bepaalde vragen niet had gesteld. Ik bereid mij tegenwoordig 
altijd voor
• Je voert een gericht gesprek.
• Omdat ik moet medicijn switchen dus ik heb mijn onderzoek gedaan over 

het meidicijn
• Er was toen spraak van een mogelijk medicatie wissel, ik had een aantal 

vragen daarover



Onderwerpen besproken tijdens consult



Hoeveel aandacht was er bij het laatste consult van respondenten van buitenlandse 
afkomst met de hiv-behandelaar voor…



Hoeveel aandacht wil men bij het volgend consult van respondenten van buitenlandse 
afkomst van respondenten van buitenlandse afkomst met de hiv-behandelaar voor…



Hoeveel aandacht was er bij het laatste consult van respondenten van buitenlandse 
afkomst met de verpleegkundige voor…



Hoeveel aandacht wil men bij het volgend consult met de verpleegkundige voor…



Mensen met hiv van buitenlandse afkomst willen veel aandacht 
tijdens het consult met de hiv-behandelaar en hiv-consulent voor:

• De uitkomsten van hun bloedonderzoek
• Therapietrouw 
• Hun levensstijl: beweging, voeding, drugs, roken, alcohol
• Hun fysieke gezondheid in de afgelopen periode
• Hun mentale gezondheid in de afgelopen periode
• Hun gezondheid op lange termijn

Voor vijftigplussers is het onderwerp ‘gezondheid op lange termijn’ 
belangrijker dan voor vijftigminners.



Hoe zat dat bij het laatste consult? Mensen met hiv van buitenlandse 
afkomst willen méér aandacht van arts én verpleegkundige voor:

• Hun mentale gezondheid in de afgelopen periode
• Hun sociale leven
• Hun gezondheid op lange termijn



Acceptatie
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Taalproblemen
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Zorgtrouw



N=77



Conclusie en aanbevelingen



Conclusie en aanbevelingen
Consulten worden goed gewaardeerd. Wat te doen als hiv-zorgverleners nog beter wil 
inspelen op de behoeften van mensen van buitenlandse afkomst die leven met hiv?

• Geef mensen met hiv vaker de keuze welke hiv-zorgverlener (arts of 
verpleegkundige) men hoe vaak wil zien.
• Vergeet de voorkeur voor het traditionele persoonlijk consult in het ziekenhuis niet. 

Dit is favoriet bij een uitgebreid consult, zowel met de arts als met de consulent. 
• Belafspraken: vaker op tijd afspreken en vaker afspraak nakomen.
• Bied vaker beeldbellen aan.
• Besteed meer consult-aandacht aan gezondheid op lange termijn.
• Vraag vaker of iemand denkt of vermoed dat hij of zij een bijwerking heeft.
• Maak eventuele schaamte over hiv goed bespreekbaar.
• Bezie of en hoe het aantal keer dat men niet naar de afspraak met de hiv-

zorgverlener gaat kan worden verminderd.



Bedankt voor je aandacht!


