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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. Anno 2018 zijn ongeveer 80 verpleegkundig consultenten hiv werkzaam in de 
26 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  2017-2018 doet de V&VN VCH verslag van al haar activiteiten van het 
afgelopen twee jaar. We beschrijven hoe wij onze rol invulling hebben gegeven en hoe we 
de afgelopen jaren gewerkt hebben aan uitvoering van het meerjarenplan 2014-2017. 
 
De V&VN VCH september 2018 
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 Jan van Beek en Anita van Hartingsveld 

 Wetenschapscommissie, 2 leden, voorzitter commissie Suzanne de Munnik 
 
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 de Zwart, zij heeft in oktober 2017 de taken overgenomen van Jasmijn de Lange. 
 
Realiseren van kwalitatief hoogwaardige zorg 
De V&VN VCH  heeft als doel het 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. 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 
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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. 
November 2017 waren alle modules klaar en konden nieuwe hiv consulenten deze 
masterclass afronden. Op dit moment hebben 12 collega’s de e-masterclass afgerond, 
hiervan hebben 11 ook de praktijkopdracht met een voldoende afgerond. Er zijn gesprekken 
gaande met Virology Education om een gezamenlijke, live, afsluiting te organiseren.  
 
In 2018 werd er een nieuw programma in gebruik genomen waardoor de inlogproblemen 
hopelijk voorbij zijn. Het opzetten van alle modules heeft een aantal jaren geduurd, waardoor 
de eerste modules verouderd zijn. In 2019 zal het vervolg worden besproken. 
 
Scholingsmiddagen 
De scholingscommissie organiseert jaarlijks twee keer een scholingsmiddag, aansluitend op 
de ALV. De scholingen zijn geaccrediteerd voor zowel verpleegkundigen als voor 
verpleegkundig specialisten. 
 
Farmacotherapie masterclass 
Oktober 2017 - maart 2018 werd er een driedaagse farmacotherapie scholing georganiseerd 
in samenwerking met L&W Masterclasses, 11 deelnemers hebben deze masterclass met 
goed gevolg afgerond. 
 
Buitenlandse scholing en congressen 
Sinds maart 2017 is het mogelijk buitenlandse scholing en hiv congressen te accrediteren 
voor verpleegkundigen. Deze accreditatie wordt vooraf aangevraagd door het bestuur van de 
VCH. Afgelopen jaren zijn de EACS, Aids2018, de Nursing preconference en HIV drug 
Therapy in Glasgow op deze manier geaccrediteerd. Verpleegkundig Specialisten kunnen 
via PE online accreditatie voor deze buitenlandse scholing aanvragen. 
 
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. 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. De wetenschapscommissie heeft in 2017 drie 
bijeenkomsten en in 2018 twee bijeenkomsten gehad. 
 
In voorbereiding op Aids2018, het wereld aids congres, ondersteunde de 
wetenschapscommissie verpleegkundig consulenten hiv met het indienen van workshops 
voor dit congres. Uiteindelijk zijn er 7 workshops ingediend. Helaas is geen van de 
workshops geaccepteerd. Uiteindelijk zijn er wel 4 abstracts geaccepteerd. 
 
In 2017 is Nienke Langebeek gepromoveerd op het onderwerp therapietrouw. 
 
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 zijn twee studenten van de masteropleiding Health Care Management aan de 
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) gestart met een interviewstudie 
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met als vraag: hoe ziet het werk van medisch specialisten, verpleegkundig specialisten en 
verpleegkundigen werkzaam in hiv behandelcentra er uit? Waarbij met name de 
verschillende wijze van samenwerken en organiseren van werkzaamheden werd onderzocht. 
Medisch specialisten, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen van zeven hiv 
behandelcentra werden geïnterviewd. Het onderzoek is inmiddels afgerond en eind 2018 zijn 
de resultaten gepresenteerd. In verband met de relevantie van de uitkomsten wordt er op dit 
moment aan een publicatie gewerkt. 
 
HKZ 
Sinds begin 2018 zijn alle hiv behandelcentra HKZ gecertificeerd. December 2017 heeft er 
een evaluatie plaatsgevonden over de HKZ samen met DNV, de accrediterende organisatie, 
de NVHB (Nederlandse Vereniging van Hiv Behandelaren) en de V&VN VCH. Naar 
aanleiding van dit overleg werd afgesproken dat verpleegkundig consulenten hiv minimaal 8 
scholingspunten op gebied van hiv (of gerelateerd aan hiv) per jaar moeten halen.  
 
 
Positioneren van de verpleegkundig hiv consulent  
De V&VN VCH wil zichtbaar zijn voor- en samenwerken met andere partijen in de zorg. Het 
zichtbaar zijn is geen vanzelfsprekendheid. De afgelopen jaren hebben we actief geacteerd 
als bleek dat wij als verpleegkundig consulenten hiv niet betrokken waren 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. Samen met de Hiv-vereniging en de 
NVHB  trekken we steeds vaker op in maatschappelijke issues (zie maatschappelijke 
betrokkenheid). 
 
Samenwerking met andere partijen 
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, Er werd voor 
Aids2018 samen een abstract over de HKZ ingediend en samen met de SHM en de NVHB  
organiseerden we tijdens Aids2018 een event waarbij de 'Cascade van hiv zorg' visueel was 
gemaakt in afwachting van de Positive Flame. 
 
Er wordt nauw samengewerkt met de Hiv-vereniging. In juni 2018 vond er een scholing 
plaats, georganiseerd door de Hiv vereniging voor nieuwe verpleegkundig consulenten hiv. 
ook wordt er samengewerkt in bijvoorbeeld het peerproject en met  de digitale workshop 
N=N (samen met de Hiv vereniging en Soa Aids) 
 
Volle Maan organiseert jaarlijks de 'Power of Love' in Carre of in het La Mar theater in 
samenwerking met de V&VN VCH. Ieder jaar werken hier verpleegkundig consulenten hiv 
aan deze bijeenkomst mee, evenals met het blad I Am+. 
 
Soa aids organiseert jaarlijks de digitale leerweken, hieraan werken verpleegkundig 
consulenten hiv mee, evenals aan de Soa aids conferentie op 23 november. De V&VN VCH  
heeft toegezegd mee te denken in het project; naar nul hivinfecties en zoals eerder benoemd 
met N=N. 
 
Sinds april 2018 neemt de V&VN VCH  deel aan een initiatief van het Aidsfonds: NLcure.  
 
De V&VN VCH doet mee met het initiatief 'We are PrePared' om de introductie van PreP in 
Nederland zo goed mogelijk te organiseren.  
 
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. Ook is er een gesprek 
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gepland met het RIVM  om te komen tot een structurele samenwerking tussen het RIVM  en 
de V&VN  VCH. 
 
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). 
Samen met de ANAC organiseerden we in juli 2018 de Nursing preconference. Ook wordt er 
samen gewerkt met European HIV Nursing Network (EHNN) en International Association of 
Providers of AIDS Care (IAPAC). September 2019 zal de European Hiv Nursing Conference 
in Rome plaatsvinden. 
 
Maatschappelijke betrokkenheid 
Naar aanleiding van het Hiv-plan 2017-2022 heeft de V&VN VCH  samen met de NVHB  en 
de Hiv vereniging een gesprek gehad met medewerkers van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 
 
September 2018 publiceerde de NOS over problemen van buitenlandse problemen met de 
vergoeding van hiv medicatie. Naar aanleiding van de deze publicatie waar zowel de NVHB  
als de V&VN VCH  aan meegewerkt hebben zijn de Kamervragen gesteld en was er half 
september een gesprek met een van de verzekeraars. 
 
Wat betreft de problemen in levering van medicatie en de overgang naar generieke 
medicatie hebben er gesprekken plaatsgevonden met zorgverzekeraars (wederom met de 
NVHB  en de Hiv-vereniging) en de grotere apothekersketens. 
 
In april 2018 publiceerde de V&VN VCH een brief aan minister Bruins van Medische Zaken 
waarbij we oproepen tot vergoeden van PreP en was medeondertekenaar van de tweede 
brief naar minister Bruins waarin het belang van snelle actie werd benadrukt 
 
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. Juli 2018 zijn er  
door een professionele filmmaker 9 korte video's opgenomen waarin verschillende 
verpleegkundig consulenten hiv uitleg geven over ons werk. Deze filmpjes zullen middels 
sociale media en congressen getoond worden.  
 
 
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. 
 
De website wordt actueel gehouden door de nieuwscommissie en viermaal per jaar verstuurt 
de nieuwscommissie een nieuwsbrief met daarin de nieuwste aanvullingen op de website.  
 
Het besloten deel van de website is nog steeds onoverzichtelijk en moeizaam om in te 
loggen, ondanks alle inspanningen van de nieuwscommissie. De V&VN  is bezig met een 
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nieuw platform (app) binnen V&VN waarin het gemakkelijker wordt om informatie uit te 
wisselen. De pilot van dit platform gaat januari 2019 van start. 
 
Financiële situatie 
De V&VN VCH  bevind zich in een gezonde financiële situatie. 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. 
 
 
Nawoord 
De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de doelen zoals benoemd in het meerjarenplan 
2014-2017: 

 het realiseren van kwalitatief hoogwaardige hiv zorg en stimuleren van professionele 
ontwikkeling van de verpleegkundig consulent hiv 

 positioneren van de verpleegkundig consulent hiv als professional binnen de hiv zorg 

 bevorderen van contacten tussen verpleegkundig consulenten hiv om tot uitwisseling 
van kennis te komen 

Dit verslag beschrijft de resultaten van de afgelopen jaren. Maar hoe nu verder? 
 
Scholing, stimuleren van wetenschappelijk verpleegkundig onderzoek en het bevorderen van 
een actieve dialoog met en tussen leden zullen bovenaan de agenda blijven staan van de 
V&VN VCH.  
 
In mei 2018 hebben is er aansluitend op de ALV  gediscussieerd over de toekomst van 
verpleegkundige hiv zorg, met name werd ingezoomd op de rol van de verpleegkundig 
specialist en de verpleegkundige in de hiv zorg. De conclusie van de discussie was dat beide 
functies elkaar kunnen aanvullen. De medisch specialist, de verpleegkundig specialist en de 
verpleegkundige hebben een eigen professionele inbreng in de zorg aan de hiv patiënt. 
Optimale integratie van medische specialistische, verpleegkundig specialistische en 
verpleegkundige zorg leidt zo tot optimale zorg aan de hiv patiënt. De komende jaren zal de 
V&VN VCH  zich inzetten om te komen tot deze optimale geïntegreerde zorg. 
 
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. 
 
De komende jaren (2019-2020) zijn onze doelstellingen: 

 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 en 
noodzaak van verpleegkundige hiv zorg wordt aangetoond 

 De V&VN VCH is een financieel gezonde organisatie 
 
 


