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Hiv beter begrijpen voor een beter leven met hiv, co-creatie van Afrikaanse
migranten met hiv, Clarice Illustrations, i-propeller, Oksigen Lab, het
project HIV-SAM van het Instituut voor Tropische Geneeskunde en met
advies van hiv-deskundigen. Dit project is in Antwerpen gerealiseerd.
Deze brochure mag gratis worden gebruikt en gereproduceerd
onder de Creative Commons licentie lBY-NC-SA.

Voor een papieren exemplaar, een download van deze brochure of andere
visuele instrumenten en voor meer info over het project:
http://together-we-understand.oksigenlab.eu

Voorwoord
Deze brochure is een co-creatie van Afrikaanse migranten met
hiv die lid zijn van de vereniging Muungano in Antwerpen,
met het HIV-SAM-project van het Instituut voor Tropische
Geneeskunde, Clarice Illustrations, i-propeller, Oksigen Lab
en met advies van hiv-deskundigen. Het doel is informatie en
advies verstrekken aan mensen die recent hebben ontdekt
dat ze hiv-positief zijn.
Door aangepaste visuele tools te creëren, komt het project
Samen vooruit tegemoet aan de vraag van Afrikaanse
migranten met hiv en met een aangepaste taal draagt het bij
aan een betere communicatie en behandeling van hiv.
Samen vooruit is gericht op de samenwerking tussen zowel in
hiv gespecialiseerde professionals (artsen, verpleegkundigen,
psychologen, adviseurs...) als mensen die met hiv moeten
leven. Door culturele en taalkundige verschillen te
overstijgen, zetten wij ons samen in voor de communicatie
over de verschillende aspecten van beter leven met hiv.
De eerste brochure Samen vooruit over de basiskennis van hiv
en het starten van de behandeling is eveneens beschikbaar op
de website van het project.
Dit project is mogelijk gemaakt door de financiële steun van
ViiV Healthcare Belgium.
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In ‘t kort
Wat is het verschil tussen hiv en aids?
• HIV (Human Immunodeficiency
Virus) is het virus dat
verantwoordelijk is voor aids.
• AIDS (Acquired Immuno-Deficiency Syndrome)
is een ziekte die het immuunsysteem aanvalt.
• Het
IMMUUNSYSTEEM
is het verdedigingsmechanisme van
het lichaam.
Het verhindert dat
microben (virussen,
bacteriën) zich
ontwikkelen in het
lichaam en iemand
ziek maken.
Immuunsysteem

Hiv/aids kun je behandelen, maar nog niet genezen.
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• Iemand die besmet is met hiv kan het virus
meerdere jaren dragen zonder symptomen van de
ziekte te hebben. Zo’n persoon is hiv-positief,
ook al is hij of zij niet ziek.
• Veel mensen zijn besmet met hiv, maar weten het
niet en kunnen de besmetting onbewust
doorgeven. Vandaar het belang van een opsporing
en het volgen van een behandeling wanneer je
hiv-positief bent.

Waarvoor dient de behandeling?
• Verlaagt de virale lading
vermindert de hoeveelheid virus in het bloed
• Verhoogt de afweercellen van het lichaam (CD4)
versterkt het immuunsysteem
De behandeling:
- verhindert dat het virus zich vermenigvuldigt, zich
verder ontwikkelt.
- verhindert dat het virus zich overal verspreidt in
het lichaam.
- verhindert dat het virus andere cellen aanvalt.
- brengt het virus ‘in slaap’.
• We hebben niet allemaal dezelfde behandeling en
zoals bij elk geneesmiddel reageren we niet op
dezelfde manier op de behandeling. De arts zal ons
uitleggen wanneer, en zijn team hoe, we het
geneesmiddel moeten nemen.
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Vragen over de behandeling
Wat is therapietrouw?
• Het is heel belangrijk om alle dosissen van de
behandeling tegen hiv in te nemen op de
tijdstippen die zijn voorgeschreven door de arts
(dat noemen we ‘therapietrouw’).
• Het innemen van de geneesmiddelen tegen hiv
op vaste momenten betekent dat de niveaus van
de geneesmiddelen in het bloed voldoende
hoog blijven om hiv doeltreffend te bestrijden.
• Dankzij de correct ingenomen geneesmiddelen
kan hiv zich niet vermenigvuldigen op het
gebruikelijke ritme en geen kopieën produceren
die resistent zijn tegen de geneesmiddelen.
• Bij een slechte naleving van de behandeling kan
het hiv-virus resistent worden tegen de
geneesmiddelen, waardoor de behandeling niet
langer doeltreffend is en u ziek zou kunnen
worden.
• Wanneer u geneesmiddelen moet innemen
(zonder voorschrift, alternatieve behandelingen,
op basis van planten), vraag dan voordien het
advies van uw arts.
•4
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Geneesmiddelen op de
juiste manier innemen is
heel belangrijk, want zo
vermijd je dat je ziek
wordt en je lichaam is
beter bestand tegen
ziektes.

Eerst was het moeilijk,
ik vergat mijn behandeling te
volgen, maar nu heb ik me
georganiseerd. Ik steek de
tabletten in een weekbox en
ik heb een herinnering
ingesteld op mijn gsm.

h

r

Voordat ik mijn
behandeling correct
volgde, verloor ik veel
gewicht. Nu heb ik mijn
normale gewicht terug.
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• Uw behandeling tegen hiv zal goed werken
indien u deze exact volgt zoals de arts heeft
voorgeschreven. Dat betekent:
- De correcte dosis innemen.
- Uw tabletten innemen zoals aangegeven,
op hetzelfde moment (of maximaal 2u erna).
- De adviezen over voeding en drank
opvolgen.
Aarzel vooral niet om te praten over alle
onderwerpen (slecht gevoel, slecht verdragen
of vergeten van geneesmiddelen, slecht
slapen...) en om al uw vragen te stellen aan
de arts en het team.

Ik ben 68 jaar en ik heb al 29
jaar hiv. In het begin was het
niet gemakkelijk. Maar toen
ik begon met de behandeling,
kreeg ik weer zin in het leven.
Op dit moment is mijn virale
lading ondetecteerbaar.
Ik ben er gerust in. Ik zie de
toekomst positief tegemoet.
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Wat zijn de bijwerkingen?
• Geneesmiddelen tegen hiv kunnen andere
reacties uitlokken in het lichaam. Deze
ongewenste effecten noemen we ‘bijwerkingen’.

Tegenwoordigt veroorzaakt de behandeling
tegen hiv steeds minder bijwerkingen.

Bijwerkingen op korte termijn (in het begin)
• De meest voorkomende bijwerkingen treden op
omdat het lichaam gewoon moet worden aan een
nieuw geneesmiddel. Het kan gaan om: diarree,
misselijkheid, vermoeidheid, slapeloosheid,
gebrek aan eetlust, hoofdpijn, duizeligheid,
nervositeit...
Deze bijwerkingen moeten na enkele weken
verdwijnen.
• Sommige mensen blijven bijwerkingen ervaren.
Er
bestaan
geneesmiddelen
om
deze
bijwerkingen te verminderen. Indien dit bij u het
geval is, aarzel dan niet om erover te praten met
uw arts, die uw behandeling kan aanpassen.
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Bijwerkingen op lange termijn
• Bijwerkingen die gevolgen hebben voor de
gezondheid op lange termijn komen minder
vaak voor.

Het kan gaan om: nierstoornissen, problemen
met hart en bloedvaten als gevolg van de
verhoging van vetten (cholesterol) of suiker
(glucose) in het bloed, botproblemen,
psychologische problemen, seksuele
problemen.

Regelmatig laat ik een
algemene controle doen,
medische analyses. De arts
legt de resultaten aan me
uit. Ik begrijp het beter. Als
ik bijwerkingen heb, praat
ik erover en samen vinden
we een oplossing.
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Ik had jeuk door de
geneesmiddelen.
Mijn arts heeft mijn
behandeling aangepast
en sindsdien heb ik dat
probleem niet meer en
gaat het goed met me.

In mijn geval moet ik ook een
behandeling tegen kanker
volgen. Ze moeten mijn nieren
en lever in de gaten houden.
Het team van het ziekenhuis
let altijd op de interactie
tussen de geneesmiddelen.

z
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Het is belangrijk om
het medisch team te
vertellen wat ik voel:
pijn, duizeligheid,
nachtmerries... Dat
helpt hen bij mijn zorg.
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Wat is een ondetecteerbare virale lading?
• De virale lading is de hoeveelheid hiv-virus die
aanwezig is in een bloedstaal van een persoon
die besmet is met hiv.
• Een ondetecteerbare virale lading wordt
bereikt door de behandeling. De hoeveelheid
hiv-virus in het bloed wordt zo laag dat de
meetinstrumenten in de labo’s deze niet meer
kunnen waarnemen.
• Maar het virus bevindt zich nog in het bloed.
U bent nog steeds hiv-positief. Het virus kan
zich opnieuw vermenigvuldigen indien u uw
behandeling niet correct volgt. Daarom moet
u uw geneesmiddelen blijven innemen en
langsgaan bij uw arts op de afgesproken
momenten.
• De behandeling is sterk geëvolueerd. Een
persoon met een ondetecteerbare virale lading,
die zichzelf goed verzorgt en een goede
therapietrouw naleeft, kan ondetecteerbaar
blijven voor de rest van zijn of haar leven.
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Sinds mijn virale lading
ondetecteerbaar is, ben
ik bestand tegen
infecties, ik voel me niet
meer kwetsbaar. Ik werk,
ik ga op vakantie...

b

Eindelijk kan ik eraan
denken zwanger te zijn
zonder het risico dat ik
het virus doorgeef aan
mijn kind.

i

Nu heb ik de energie,
de kracht om te
werken. Ik voel me in
goede gezondheid.
Ik ben in vorm.
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• Ook al is uw virale lading ondetecteerbaar, u
moet nog steeds uzelf en uw partner blijven
beschermen en ervoor zorgen dat u of uw
partner niet aan een seksueel overdraagbare
aandoening (soa) lijdt.
• Dankzij de gevolgde behandeling en een
ondetecteerbare virale lading kan een vrouw
met hiv gezonde kinderen krijgen.

Ik ben ondetecteerbaar sinds
2009. Ik neem mijn
behandeling altijd heel goed.
Mijn vrouw, die hiv-negatief is,
en ik besloten om nog andere
kinderen te krijgen.
We zijn naar mijn dokter
geweest. Die heeft ons
onderzocht en ons gezegd dat
er geen problemen zijn
(soa’s,enz.). We zijn trouw.
We hebben nu drie mooie
kinderen in goede gezondheid
en mijn vrouw blijft
hiv-negatief.
We profiteren van het leven!
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Vragen over het dagelijks leven
Hoe eet ik gezond?
Evenwichtig eten is voor iedereen belangrijk!
• Het helpt ook om hiv te bestrijden en om de
ongewenste effecten van de behandeling te
verminderen. Het is belangrijk om voldoende en
evenwichtig te eten, want het lichaam heeft
energie nodig. Het is beter om een stabiel gewicht
te behouden en overgewicht te vermijden.
• Beperk de consumptie van alcohol.
• Drink voldoende water.
• Stop met roken.
1- mijn behandeling goed
volgen
2- evenwichtig eten
3- aan lichaamsbeweging
doen
4- uitrusten en goed slapen
5- iemand hebben om mee te
praten over mijn situatie
die me niet veroordeelt
6- naar de medische
afspraken gaan
7- minder stress in mijn leven
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Vereiste voedingsmiddelen:
fruit en groente,
zetmeel: brood, rijst,
griesmeel, kikkererwten,
aardappelen, zoete
aardappelen, yam, linzen,
peulvruchten, pasta, gierst,
fonio, maniok, sorghum, graan, mais...
eiwitten: vlees, gevogelte, vis, eieren,
peulvruchten, gedroogde pitvruchten en
zuivelproducten: melk, kaas...
vetstoffen: vetrijke voedingsstoffen, olie, boter...
De meeste mensen moeten minder voeding
eten die rijk is aan snelle suikers (frisdrank,
suiker, chocolade, snoep, taart...) en
vetstoffen (gefrituurd eten, mayonaise...).

Wat zijn goede gewoonten?

• Lichaamsbeweging is heel goed voor de
gezondheid, voor uw voorkomen en voor de
moraal. Regelmatig: wandelen, trappen lopen,
zwemmen, fietsen, turnen, fitness...
• Leven met minder stress (stress kan het
immuunsysteem verzwakken), hobby’s
beoefenen, activiteiten ondernemen met
andere mensen, ontspannen.
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Ik eet op regelmatige
tijdstippen, ik neem de
tijd om te eten zonder
stress. Ik gebruik olijfolie
om te bakken en ik
vermijd snacks.
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Ik had veel cholesterol.
Sinds ik minder slechte
vetten eet en wandel,
zijn mijn resultaten beter.

Als ik aan sport doe,
voel ik me sterker, meer
ontspannen. Ik adem
beter, ik slaap beter.
Zelfs maar een klein
beetje bewegen elke dag
is beter dan niets!

e
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Vragen over mijn relaties
Hoe vertel ik dat ik hiv-positief ben?
• De enige manier om steun te krijgen bij uw leven
met hiv is erover praten met iemand.
• Het vertellen moet een persoonlijke beslissing
zijn, die u neemt wanneer u er zich klaar voor
voelt.
• Er is geen ideale manier om erover te praten. Dat
varieert per persoon.
• Kies met wie u erover gaat praten: iemand die u
vertrouwt, die het niet aan iedereen zal
vertellen.
• Het is belangrijk om het goede moment te
kiezen en een geschikte locatie.
• Op uw werk is er geen enkele wet die u verplicht
om over uw gezondheidstoestand te praten.
U bent niet verplicht om de medische reden te
noemen.
• In het algemeen kan het verborgen houden van
uw hiv-positiviteit een echte last worden in het
dagelijks leven: erover praten zal bevrijdend
voor u zijn.
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Toen ik had verteld dat
ik hiv-positief was, voelde
ik me opgelucht, bevrijd.
Sommigen namen
afstand, maar anderen
gaven me steun. Ik voel
me minder alleen.

p
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De geruststelling was
belangrijk, dat ik onder
behandeling was, dat ik
kon blijven studeren,
uitgaan... kortom,
gewoon leven!

l

Ik wilde de waarheid
vertellen: dat ik altijd
geneesmiddelen zou
moeten nemen. Ik heb
uitgelegd wat hiv is
met een brochure erbij.
Dat is goed gegaan.
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Hoe vind ik een partner en beleef ik mijn
seksualiteit?
• Het verlangen om iemand te hebben om het
leven mee te delen, komt meestal een tijdje na
de diagnose. Het is mogelijk voor mensen met
hiv om een nieuwe relatie te beginnen, maar
vaak maakt hiv dit gecompliceerd. Er is angst
voor het oordeel van de ander.
• Bent u bang om stappen te zetten om een
partner te vinden, praat er dan over met een
vertrouwenspersoon (iemand die hiv heeft zoals
u en die een goede ervaring heeft, een hivspecialist, een psycholoog...).
• Het is ook belangrijk om uit uw isolement te
treden, om anderen te ontmoeten.
Referentiecentra of verenigingen zijn plaatsen
waar u vrijuit kunt praten.

Ik observeer iemand,
ik leer haar kennen.
Als ze me aanvaardt zoals
ik ben, gaan we verder.
Als ze me afwijst, stop ik.
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• Het is mogelijk dat u na de diagnose elk
verlangen naar een seksuele relatie verliest. Met
de tijd vinden veel mensen dit verlangen terug.
• Hiv-positief zijn betekent niet dat u geen
seksuele relaties kunt hebben (zelfs met hivnegatieve personen), maar impliceert wel een
aanpassing van uw gedrag.
• Gebruik altijd op correcte wijze een
vrouwen- of mannencondoom bij elke
seksuele betrekking (vaginaal, anaal,
oraal) om de overdracht van hiv te
vermijden, maar ook van andere seksueel
overdraagbare aandoeningen (soa’s).
• Bespreek bij het begin van elke nieuwe relatie
altijd met uw partner de limieten en de
afspraken waaraan u zich wilt houden.

We gingen samen naar de
vereniging om goed te
begrijpen hoe we onszelf
en de ander kunnen
beschermen.We praten veel.
We voelen ons
gerespecteerd. We vrijen
opnieuw met plezier!
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Onthoud dit
hiv bevindt zich
• In het bloed
• In sperma (ook in het voorvocht dat vrijkomt voor de
ejaculatie)
• In vaginale afscheiding (ook in menstruatiebloed)
• In anale slijmvliezen
• In moedermelk.

hiv wordt overgedragen
• Bij onbeschermde vaginale, anale en/of orale
seksuele betrekkingen
• Door contact met besmet bloed (transfusie,
gedeelde naalden, snijdende voorwerpen of gebruik
van onsteriel injectiemateriaal)
• Van een hiv-positieve moeder op het kind tijdens de
zwangerschap bij niet-behandeling van de moeder
en bij de borstvoeding.

hiv wordt NIET overgedragen
• Door te kussen, hoesten, niezen, speeksel, tranen
• Door handen schudden of omhelzingen
• Door het delen van bestek, borden, glazen,
beddengoed, wc’s en badkamers
• Door insectenbeten.
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Nuttige adressen
ANTWERPEN
• HIV-SAM Project Nationalestraat 155 - 2000 Antwerpen
03/24 76 48 • 0479/50 03 98
• Muungano Boekenberglei 117 1 - 2000 Antwerpen
0488/33 37 27 • 0479/40 03 89
• Sensoa vzw
F. Rooseveltplaats 12 - 2060 Antwerpen •

03/238 68 68

BRUSSEL
• SidAids Migrants/Sireas vsw
Groep Mandela, Boomkwekerijstraat 6 - 1000 Brussel
02/502 36 76 • 0471/21 32 02
• Vsw Libiki Leopold II-laan 99 - 1080 Brussel
0484/640 522 • 0485/99 90 06
• Vzw Lhiving Schipperijkaai 11 - 1000 Brussel (belcode 122c)
02/201 14 19

CHARLEROI • SIDA-IST Charleroi-Mons
Boulevard Zoé Drion 1- 6000 Charleroi •

071/92 54 10

LOUVAIN-LA-NEUVE • Projet Nyampinga Collectif des femmes
Rue des Sports 19 -1348 Louvain-la-Neuve • 0498/71 30 62
LUIK • Groupe de Parole - CHU Liège
Centre de Référence SIDA - CHU Liège,
Quai Godefroid Kurth 45 - 4020 Luik •
04/270 31 90
BERGEN • SIDA-IST Charleroi-Mons
Place Nervienne 33 (site CPAS) bloc Glepin 6 (1er étage)
7000 Bergen •
065/82 27 55
NAMEN • Le SASER
(Service de Santé Affective, Sexuelle et de Réduction des Risques)

Rue Docteur Haibe 4 - 5002 Namen •

081/77 68 20
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