
 
 
 
 
 
 
Hiv‐behandelteam  
Het hiv‐behandelteam bestaat uit twee internist‐infectiologen en twee verpleegkundig specialisten. 
U zult de internist-infectioloog en de verpleegkundig specialist in de regel afwisselend bezoeken.  
 
Uw behandelend internist-infectioloog en verpleegkundig specialist brengen van alles in kaart: uw 
ziektegeschiedenis en klachten, het lichamelijk onderzoek, de uitslagen van verschillende 
onderzoeken en de psychologische en sociale aspecten. Met deze gegevens maken we in overleg met 
u een goede afweging voor de beste behandeling. Al deze informatie is noodzakelijk om de hiv‐
behandeling volgens de huidige inzichten en (inter)nationale richtlijnen uit te voeren. Cliëntgerichte 
en specialistische topzorg komen hier samen. 
 
 
Wat doet de internist‐infectioloog? 
De internist‐infectioloog is internist, gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van patiënten 
met een infectie, waaronder hiv. Alle gespecialiseerde internisten zijn ook deskundig op het brede, 
algemene terrein van de inwendige geneeskunde. U kunt samen met uw partner, familieleden of 
vrienden bij deze medisch specialist terecht voor: 

 Algemene en specifieke informatie over de hiv‐infectie. 
 Een behandelvoorstel met afweging van alle voor‐ en nadelen, in overleg met u. 
 Een op wetenschappelijk bewijs gebaseerd beleid volgens de (inter)nationale richtlijnen. 
 Analyse van lichamelijke klachten, (mogelijk) gerelateerd aan de hiv‐infectie. 
 Voorschrijven van medicijnen, uitleg over mogelijke bijwerkingen, informatie over interacties 

bij gebruik van overige medicijnen (inclusief vrij verkrijgbare middelen). 
 Informatie over wetenschappelijk onderzoek (trials). 
 Zo nodig doorverwijzing naar andere disciplines. 

 
 
Wat doet de verpleegkundig specialist? 
De verpleegkundig specialisten zijn opgeleid om naast verpleegkundige zorg ook medische zorg te 
kunnen verlenen. Zij hebben een belangrijke rol in de voorlichting en begeleiding bij een hiv-infectie. 
U kunt samen met uw partner, familieleden of vrienden bij haar terecht voor: 

 Algemene en specifieke informatie over de hiv‐infectie. 
 Informatie en advies over veilig vrijen, “niet detecteerbaar = niet overdraagbaar” en hygiëne. 
 Informatie en instructie over het gebruik van medicijnen. 
 Informatie over wetenschappelijk onderzoek (trials). 
 Verwerking/acceptatie van de ziekte. 
 Problemen tijdens uw werk en/of in relaties en/of seksualiteit. 
 Doorverwijzing naar andere hulpverlenende instanties. 

De verpleegkundig specialist kan u persoonlijk begeleiden en u bijstaan. De verpleegkundig specialist 
is uw aanspreekpunt in het ziekenhuis als het gaat om zaken die direct of indirect te maken hebben 
met uw hiv‐infectie. 
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