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Soort boek/Ziekte/Stijl: In dit boek wordt uitvoerig ingegaan op de problematiek

rondom het oud worden van mensen met hiv. Het boek gaat in op vele problemen

van de verouderende hiv-populatie. Zowel experts als ervaringsdeskundige ouderen

met hiv beschrijven medische en psychosociale problematiek. Zo wordt met bijdragen

van een groot aantal deskundigen de wereld van de ouder wordende hiv-patiënten in

kaart gebracht. Een goed gedegen naslagwerk met enige ervaringsverhalen van

oudere hiv patiënten die ook de diversiteit binnen deze groep goed illustreren.

Over de schrijvers: Cees Smit studeerde bedrijfseconomie aan de VU te

Amsterdam. Hij heeft zelf hemofilie. Van 1987-1998 was hij coördinator van de

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten. In 2003 kreeg hij een eredoctoraat

voor zijn werk op het terrein van hemofilie, patiëntenparticipatie en medische

biotechnologie.

Kees Brinkman studeerde geneeskunde, promoveerde en begeleidde veel

aidspatiënten. Hij was lange tijd betrokken bij de Nederlandse Vereniging van Aids

Behandelaren. Hij werd benoemd tot bijzonder hoogleraar interne geneeskunde in

het kader van de kwaliteit van hiv-zorg.

Kees Rümke is stafmedewerker van de Hiv Vereniging Nederland en redacteur van

Hivnieuws. Hij heeft de portefeuille medisch zaken en zorg te verzorgen voor de Hiv

Vereniging Nederland.

Annemarie de Knecht- van Eekelen studeerde biologie en promoveerde in de

geneeskunde. Zij heeft vele publicaties geschreven over medisch–biologische

onderwerpen.

Korte beschrijving: In dit uitgebreide naslagwerk staat veel informatie bij elkaar

die nodig moest worden verzameld over het ouder worden met hiv. Want hiv -

patiënten worden steeds ouder. Het is een mooi werk waarin medische en

psychosociale problematiek van ouder wordende hiv-patiënten helder wordt

toegelicht. Deskundigen op het gebied van hiv leveren een bijdrage over wat hun

ervaringen met oudere patiënten zijn en wat zij in de loop van de komende jaren voor

ontwikkelingen verwachten. Daarbij toetsen zij het huidige overheidsbeleid en maken

zich zorgen over verschillen tussen beleid en praktijk.

Ook diverse ervaringsdeskundigen, ouderen met hiv met verschillende

achtergronden, beschrijven hoe zij leven met hiv, waar zij last van hebben en wat

moeilijk is. Duidelijk wordt ook dat zij vaak niet kunnen vertellen dat zij hiv hebben.



Het boek is verdeeld in vijf delen waarin de volgende onderdelen worden toegelicht:

nationale en internationale trends van een verouderende populatie, fysiologische,

fysieke en psychische veranderingen bij oudere hiv-patiënten, ervaringen met en in

de zorg voor oudere hiv-patiënten, problematiek van uiteenlopende groepen oudere

hiv-patiënten, relatie met het Nederlandse ouderenbeleid en de toekomstige zorg

voor ouderen met hiv.

‘Oud worden met hiv’ is een uitgave van het Aids Fonds en tegen verzendkosten

(€ 2,90) te verkrijgen bij het Aids Fonds. De oplage is echter beperkt.

Wat viel op: Dit boek is een écht naslagwerk met zeer veel nuttige informatie over

waar oudere hiv-patiënten in hun leven en bij hun ( medische) verzorging mee te

maken kunnen krijgen. Een boek dat oudere hiv patiënten zelf, maar ook hun

omgeving en hulpverleners veel informatie en ook steun kan bieden. Je leest

bijvoorbeeld over oudere hemofilie patiënten die, door de behandelingen die zij in

hun jonge jaren moesten ondergaan, vaak hiv kregen. Of over kwetsbaarheid voor

diverse ziekten vanwege de medicijnen die zij moeten slikken, over bijverschijnselen

van medicijnen en co-morbiditeit. Hoe moeilijk het voor hen is om afgestemde zorg te

krijgen als je te maken hebt met diverse hulpverleners, of hulpverleners die niet goed

op de hoogte zijn van de problematiek bij oudere hiv-patiënten. En dit is nog maar

een kleine greep uit alle informatie die dit boek levert. Een gedegen werk, met

aandacht voor de patiënt, heel goed dat het er is.

Citaten: Pag. 59: ‘Van haar twee dochters weet de ene niet dat ze hiv heeft. Haar

kleindochter zei: “Oma, je moet het niet aan mama vertellen”.’

Pag.73: ‘Wat hij vertelt over hoe het met de erecties in de relatie met Maarten ging, is

typerend voor ouder wordende mannen: bij voldoende (genitale) stimulatie in een

ontspannen en bevredigende context zijn er niet zoveel problemen, maar ‘zin’ alleen

is niet meer genoeg voor een erectie op commando.’

Pag.82: ‘De kern van mijn lange, persoonlijke verhaal als hiv-geïnfecteerde is dat ik

een aantal chronische ziekten heb met het bijbehorende, uitgebreide netwerk van

artsen en ( para-) medische hulpverleners. Alhoewel dit mijn persoonlijke verhaal is,

kan het ook het verhaal zijn van vele andere mensen met meerdere chronische

ziekten. De details verschillen, maar de grote lijnen zijn hetzelfde.’

Pag.163:’Er bestaat geen goed Nederlands onderzoek naar de invloed van hiv/aids op

het leven van oudere mensen met hiv.’

Recensies/Extra: Zie ook: http://www.soaaidsmagazine.nl/artikel_mensen/1201

(…) Op dit moment heeft echter geen van de geriatrische netwerken ‘ouderen met hiv’

als thema voor onderzoek opgevoerd. Gelet op het bovenstaande, is het de vraag op

welke wijze de zorg voor hiv-patiënten in de toekomst het beste gestructureerd kan

worden. Algemeen wordt vastgesteld dat zorgverleners buiten het directe hiv-circuit



kennis over hiv, over de klachten en de behandeling van hiv-geïnfecteerden missen.

Anderzijds ontbreekt bij hiv-zorgverleners de kennis over aandoeningen die niet

direct hiv-gerelateerd zijn.

Dit heeft aan de ene kant gevolgen voor de prognose en behandelbaarheid van de hiv-

infectie en aan de ander kant voor de diagnostiek en behandeling van de comorbide

aandoeningen. Vooral op het gebied van psychische en seksuele klachten is aandacht

nodig voor de uitwisseling van informatie tussen de diverse specialisten.

toekomstige hiv-zorg voor ouderen Gezien het specialistische karakter en de

toenemende complexiteit van de zorg is te verwachten dat de hiv-zorg in de toekomst

grotendeels in de tweede lijn, in de zogenoemde centrumziekenhuizen, zal blijven

plaatsvinden. Elk hiv-behandelcentrum zou toegang moeten hebben tot de diverse

medische specialismen, de psychiatrische, de seksuologische en de ouderenzorg. Het

team op de hiv-poli (de internist en de gespecialiseerde verpleegkundig consulent

hiv/aids) zal voor een optimale hiv-zorg de primaire behandelaar zijn. De

verpleegkundigen zullen een grotere rol gaan spelen in de monitoring en de directe

medische zorg en zullen waarschijnlijk ook meer transmuraal gaan werken.

Een alternatief kan zijn een deel van de zorg samen met de eerste lijn uit te voeren.

(…)

http://www.mantotman.nl/oud_worden_met_hiv_596.html

Mensen met hiv hebben tegenwoordig een normale levensverwachting. Ouder

worden verloopt voor hen echter niet probleemloos. Er zijn aanwijzingen dat mensen

met hiv vroegtijdig ouderdomsziekten krijgen, zoals hartinfarcten en botontkalking.

Ook is de kans groter dat zij andere chronische ziekten ontwikkelen. Tijdig beginnen

met hiv-remmers en vroege opsporing en behandeling van ouderdomsziekten kan

veel problemen voorkomen. (…) Lees het volledige bericht op de site van het Aids

Fonds. www.aidsfonds.nl


