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Inleiding  

In 1985 werd de functie van verpleegkundig consulent hiv in het leven geroepen als vast onderdeel 
van het behandelteam voor patiënten met hiv, samen met een internist of infectioloog. In 2019 zijn 
ongeveer 80 verpleegkundig consultenten hiv werkzaam in de 24 HKZ gecertificeerde hiv 
behandelcentra in Nederland, allen aangesloten bij de V&VN Verpleegkundig Consulenten Hiv (V&VN 
VCH). Ongeveer 50% van de verpleegkundig consulenten hiv zijn verpleegkundig specialist.  
De V&VN VCH staat voor en stimuleert tot excellente zorg voor patiënten met hiv. De V&VN VCH 
heeft ten doel het bevorderen van de beroepsontwikkeling en de positionering van de verpleegkundig 
consulent hiv, als wel het behartigen van de belangen van verpleegkundig consulent hiv.  
In dit verslag doet de V&VN VCH verslag van al haar activiteiten van 2019.  
 
De V&VN VCH 2019 
Samenstelling van bestuur  

 Gerjanne ter Beest, voorzitter sinds november 2016, bestuurslid sinds november 2014  

 Jan Geilings, vicevoorzitter, secretaris en bestuurslid sinds januari 2017,  

 Natasja van Holten, penningmeester sinds juni 2017, bestuurslid sinds januari 2017  

 Laura van Zonneveld, bestuurslid sinds augustus 2017  

 Astrid van Hulzen, bestuurslid sinds november 2017  
 
Actieve commissies van de VCH  

 Scholingscommissie, 4 leden, voorzitter commissie Linda van der Knaap  

 Nieuwscommissie, 2 leden, met ondersteuning van Jan van Beek 

 Wetenschapscommissie, 2 leden, voorzitter commissie Suzanne de Munnik  
 
In 2019 is de werkgroep seksualiteit gestart met als doel een 2 daagse cursus seksualiteit opzetten 
samen met de hiv behandelaren.  
 
In mei en in november organiseert het bestuur de algemene ledenvergadering (ALV). Aansluitend aan 
de ledenvergadering is er een scholingsmiddag, georganiseerd door de scholingscommissie. De 
gemiddelde aanwezigheid van de ALV is ongeveer 30 personen (ongeveer 37% van het aantal leden). 
Vanuit de V&VN wordt de VCH ondersteund door Hillie Zwart.  

 
Doelstellingen voor 2019-2020 

 Realiseren en behouden van excellente, hoogwaardige hiv zorg op het hoogste niveau, 
waarbij er sprake is van geïntegreerde medisch specialistische, verpleegkundig 
specialistische en verpleegkundige hiv zorg 

 Bevorderen van een actieve dialoog tussen verpleegkundig consulenten hiv en andere 
partijen in de hiv zorg met als doel uitwisseling van kennis en optimale hiv zorg 

 Het versterken van onze positie in de hiv zorg, waarbij continue de meerwaarde van 
verpleegkundige hiv zorg wordt aangetoond 

 De V&VN VCH blijft een financieel gezonde organisatie 
 
Realiseren van kwalitatief hoogwaardige verpleegkundige hiv zorg  

Dit doen we middels het organiseren van scholing, het faciliteren in accreditatie, het stimuleren van 
wetenschappelijk onderzoek en de discussie gaan de houden over taakherschikking en de toekomst 
van de verpleegkundige hiv zorg. Daarnaast stimuleren we onderlinge kennisuitwisseling en intervisie. 
 
E-masterclass hiv voor verpleegkundigen  
De V&VN VCH stelt als eis dat de verpleegkundig consulent hiv een masterclass hiv voor 
verpleegkundigen heeft gevolgd en een praktijkopdracht met een voldoende heeft afgerond. Deze 
masterclass wordt aangeboden door Virology Education en bestaat uit 11 modules. Een aantal 
modules is sterk verouderd. De V&VN VCH streeft naar een gezamenlijke masterclass voor artsen en 
verpleegkundigen waarbij een aantal e-modules van de e-masterclass eventueel gevolgd kunnen 
worden zoals virologie en immunologie. Gesprekken hierover zijn gaande. Daarnaast stimuleert de 
V&VN VCH het gebruik van de digitale leermodules van SOA Aids Nederland (de digitale leerweken). 
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Scholingsmiddagen  

De scholingscommissie organiseert jaarlijks twee keer een scholingsmiddag, aansluitend op de ALV. 
De scholingen zijn geaccrediteerd voor zowel verpleegkundigen als voor verpleegkundig specialisten. 
  
Wetenschappelijk verpleegkundig onderzoek  

De commissie wetenschap en onderzoek organiseert bijeenkomsten met als doel het stimuleren van 
wetenschappelijk onderzoek door verpleegkundig consulenten hiv en het publiceren van dit 
onderzoek. In 2019 zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd door de wetenschapscommissie. Als 
vervolg op deze bijeenkomsten is er een onderzoeksvoorstel geschreven inzake de uitvoering van 
partnerwaarschuwing binnen de hiv behandelcentra. Dit voorstel is ingediend bij het RIVM in verband 
met de aanvraag voor subsidie. Deze subsidie is toegekend en er is inmiddels een start gemaakt met 
de uitvoering van dit project. 
 
Verpleegkundig onderzoek leidt tot verbetering van de verpleegkundige hiv zorg en publiceren van dit 
onderzoek tot positieve profilering van de functie van verpleegkundig consulent hiv. In september 
presenteerden drie collega’s de resultaten van hun onderzoek tijdens het HIV Nursing congres in 
Rome en in november hebben drie andere collega’s hun verpleegkundig onderzoek tijdens de ALV 
gepresenteerd. 
 
Taakherschikking  
Ongeveer 50% van de verpleegkundig consulenten hiv zijn verpleegkundig specialist. Verpleegkundig 
specialisten zijn zelfstandig bevoegd voor het indiceren, uitvoeren en delegeren van voorbehouden 
handelingen. Een verpleegkundig specialist combineert verpleegkundige en medische taken in de 
zorg voor hiv patiënten. De wijze waarop een verpleegkundig specialist ingezet wordt in een hiv 
behandelcentrum is afhankelijk van de gemaakte afspraken en in de praktijk zijn deze afspraken nog 
zeer divers.  
 
In maart 2018 hebben twee studenten van de masteropleiding Health Care Management aan de 
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) de verschillende wijzen van samenwerken 
tussen verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en medisch specialisten in verschillende hiv 
behandelcentra onderzocht. Het onderzoek is inmiddels afgerond en er wordt op dit moment aan een 
publicatie gewerkt.  
 
HKZ  
Sinds begin 2018 zijn alle hiv behandelcentra HKZ gecertificeerd. De HKZ kwaliteitstoetsing (1 keer 
per drie jaar) en de papieren audit (ieder jaar) geeft veel extra werk en is een forse tijdsinvestering. 
Daarom is er in 2019 door de NVHB, in samenwerking met de VCH, gekeken naar een nieuwe vorm 
van kwaliteitstoetsing. In 2020 wordt hier een beslissing over genomen. 
 
Versterken van onze positie en samenwerking met andere partijen  

De V&VN VCH wil zichtbaar zijn voor- en samenwerken met andere partijen in de zorg. Evenals de 
afgelopen jaren hebben we actief geacteerd bij initiatieven binnen het vakgebied. Dit heeft 
geresulteerd in meer zichtbaarheid en goede samenwerking met andere partijen. Daarnaast wordt de 
V&VN steeds meer gevraagd om mee te denken in werkgroepen en andere initiatieven binnen de hiv 
zorg. November 2019 hebben we de samenwerkingspartners (Hiv-vereniging, NVHB, SoaAids, 
Aidsfond, RIVM en SHM) uitgenodigd voor het wetenschappelijk deel (aansluitend op de ALV) en het 
diner. De Hiv-vereniging en de NVHB waren tevens ook uitgenodigd (en aanwezig) bij de ALV.  
 

Sinds maart 2017 is de V&VN VCH buitengewoon lid van de NVHB. We nemen deel aan de 
tweejaarlijkse ledenvergaderingen en daarnaast is er jaarlijks overleg met de NVHB. Samen met de 
NVHB heeft de V&VN VCH het Hiv plan 2017-2022 gepubliceerd. In 2019 is verder gewerkt aan de 
uitvoering van dit plan. Samen met de Hiv-vereniging en de  NVHB neemt de VCH deel aan de 
werkgroep geïnstitutionaliseerd stigma, aan de werkgroep indicatorziekten en het Hiv Innovatie 
Platform (HIP). 
 
Ook in 2019 is er nauw samengewerkt met de Hiv-vereniging, bijvoorbeeld op het gebied van N=N en 
het vertalen van de website van de hiv-vereniging.  
 



Jaarverslag 2019, V&VN Verpleegkundig Consulenten Hiv  

 

Volle Maan organiseert jaarlijks de 'Power of Love' in Carré in samenwerking met onder andere de 
V&VN VCH. Ieder jaar werken hier verpleegkundig consulenten hiv aan deze bijeenkomst mee, 
evenals met het blad I Am+. Dit was ook in 2019 het geval. 
 
Samen met Soa Aids kijken we naar de rol van hiv consulenten in het traject ‘Nederland naar nul hiv 
infecties’, naar de rol van hiv consulenten in het Nationaal Congres Soa Hiv Seks en de 
samenwerking in het digitaal leren 
 
Sinds april 2018 neemt de V&VN VCH deel aan NL Cure, een initiatief van het Aidsfond. NL Cure is 
een samenwerkingsverband met patiënten, onderzoekers, artsen en verpleegkundigen naar genezing 
hiv. De onderzoeksagenda van NL Cure is gelanceerd op 8 oktober 2019. 
 
Het RIVM publiceerde in 2017 het Nationaal actieplan soa, hiv en seksuele gezondheid. De V&VN 
VCH denkt mee aan de praktische uitvoering van dit plan, bijvoorbeeld in het verbeteren van 
partnerwaarschuwing na een nieuwe hiv infectie. 
 
De V&VN VCH neemt deel aan de werkgroep ‘We are PrEPared’. 
 
De VCH werkt aan het ontwikkelen van de nieuwe richtlijn therapietrouw ART en neemt deel aan de 
werkgroep multidisciplinaire richtlijn SOA  
 
Om scholing aan onze leden te kunnen realiseren werkt de V&VN VCH samen met de farmacie, 
waaronder Gilead, Viiv, Jansen en MSD. Dankzij sponsoring is het mogelijk om deze scholing te 
organiseren.  
 
Internationaal wordt er samengewerkt met de Association Nurses in Aids Care (ANAC), (National HIV  
Nurses Association (NHIVNA) en IAPAC. In september 2019 had de VCH een actieve rol in het HIV 
Nursing 2019 congres in Rome middels 5 presentaties en een workshop over Nursing Leaderschip. 
Ook werken we samen met Aidsfoundation East West (AFEW) en de European HIV Nursing Network 
(EHNN) om te onderzoeken op welke wijze we de werkomstandigheden van hiv verpleegkundigen in 
Oost- Europa kunnen verbeteren.  
 
Maatschappelijke betrokkenheid  

Samen met de Hiv-vereniging en de NVHB  is de VCH betrokken bij het overleg met AON en 
universiteiten om te komen tot vergoeding van medicatie voor studenten die onvoldoende verzekerd 
zijn.  
 
In 2019 heeft een groot deel van onze collega’s de PrEP op zich genomen, in afwachting van 
ontwikkelingen bij de GGD-en. Zij zullen dit blijven doen tot er een goede opvang en begeleiding is 
geregeld. 
 
Zichtbaarheid  
Hoewel de V&VN VCH steeds vaker betrokken is bij initiatieven in de hiv zorg, is het belangrijk te 
blijven werken aan de zichtbaarheid van onze beroepsgroep. De korte video’s die we in 2018 hebben 
gemaakt (met uitleg over ons werk) zijn in 2019 op verschillende plekken getoond waaronder tijdens 
het afscheidssymposium van Anneke van IJperen en de Power of Love. Ook staan ze op de website 
van de Hiv vereniging en op de eigen site van de VCH. 
 
Bevorderen van contact tussen verpleegkundig consulenten hiv  

De V&VN VCH houdt haar leden op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen de hiv zorg en 
binnen de verpleegkundige zorg. Middels de twee jaarlijkse ALV houdt het bestuur haar leden op de 
hoogte van actuele ontwikkelingen, zo nodig wordt ieder lid hierover gemaild. Viermaal per jaar 
verstuurt de nieuwscommissie een nieuwsbrief. Met de V&VN  wordt gewerkt aan een nieuwe website 
en het platform MijnV&VN. Dit platform zal in de loop van 2020 live gaan. 
 
Financiele situatie  

De V&VN VCH is financieel gezond. Voor scholingen en andere initiatieven wordt vaak sponsoring bij 
de farmacie gevraagd en toegekend. Sponsoring is noodzakelijk omdat door het relatief kleine aantal 
leden er weinig ledengeld binnenkomt. Alle contracten worden getekend door de directeur van V&VN. 
Door de verscherpte CGR regels is het steeds ingewikkelder om toegang te krijgen tot sponsorgelden. 
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Hierdoor ontstaat de noodzaak om in 2020 kritisch te kijken naar mogelijkheden van andere 
inkomsten of naar het verminderen van de kosten. 
 
Nawoord  
De hiv zorg is door de jaren heen veranderd. Was eerder virale onderdrukking door hiv- medicatie het 
eindpunt van behandeling, nu wordt het steeds meer als startpunt van de behandeling gezien. De 
komende jaren zal de V&VN VCH zich mengen in discussies over deze veranderende hiv zorg en de 
belangrijke rol van de verpleegkundig consulent hiv ook in deze discussie blijven profileren. Daarbij 
zullen we steeds meer de nadruk leggen op de expertise binnen onze eigen groep en deze gebruiken 
in de profilering naar andere partijen en positionering. 
 
 

 
 


