
Diverse uitgaven in samenwerking met de stichting Volle Maan 
 
Communicatiebureau Volle Maan (www.volle-maan.nl) houdt zich bezig met 
‘interessante, relevante en leuke projecten over gezondheid, emancipatie en 
zelfbewust leven met een ziekte of handicap.’ Zij waren vooral gespecialiseerd op het 
gebied van hiv, maar hebben ook verschillende andere initiatieven genomen 
waardoor diverse dvd’s en de volgende boeken en magazines het leven zagen: 
 
Over leven met hiv: 
Fred Verdult, Volle Maan: ‘Pillentijd’ Leven met hiv en pillen. Uitgave van 
Glaxo SmithKline i.s.m communicatiebureau Volle Maan, Utrecht 2006. Met dvd 
pillentijd. Zie www.volle-maan.nl 
 
Fred Verdult, Volle Maan: ‘Plus min boek over hiv in je dagelijks leven’ 
Uitgave Abbott Nederland i.s.m. communicatiebureau Volle Maan Amsterdam 2007 
Zie ook: www.plus-min.nl 
 
Volle Maan: ‘Treat her like a lady’ Uitgave Abbott Nederland i.s.m. stichting 
Volle Maan, Utrecht 2008. Glossy Edition Zie www.volle-maan.nl 
 
Fred Verdult, Volle Maan: ‘Positief Leven’ Uitgave Hiv Vereniging i.s.m. 
communicatiebureau Volle Maan , Amsterdam 2010 . Zie www.volle-maan.nl en 
www.hivnet.org 
 
Fred Verdult, Volle Maan: ‘En ze leefden nog lang en gelukkig’ Uitgave 
Boehringer Ingelheim i.s.m. communicatiebureau Volle Maan, Amsterdam 2010. 
 
Andere projecten: 
 
Klazien Roozenboom, Volle Maan: ‘Crohnjuwelenmagazine’ Uitgave 
CCUVN i.s.m. communicatiebureau Volle Maan, Amsterdam 2010. 
 
En:Dvd Crohnjuwelen’ Zie ook: www.crohnjuwelen.nl 
 
Chantal Gloudemans, Cecily Rees en Klazien Roozeboom, Volle Maan: 
‘Psoriasis’ Informatief magazine voor mensen met psoriasis. Uitgave Psorias 
Vereniging Nederland i.s.m. van Abbott, Amsterdam 2010. Zie ook 
www.iamwhatiam.nl/ 
 
Klazien Roozeboom: ‘I’m Every Woman’ Persoonlijke verhalen van vrouwen en 
medici over borstkanker. Uitgegeven door Abbott Nederland en communicatiebureau 
Volle Maan, Amsterdam 2009. ( Borstkanker/Magazine en dagboek/PO/1) ( al 
besproken en op de site te vinden) 
 
Met daarbij: I’m Every Woman’ Persoonlijk boekje over jouw leven met 
borstkanker. Uitgegeven door Abbott Nederland en communicatiebureau Volle Maan, 
Amsterdam 2010. Zie ook: http://www.volle-maan.nl/ ( al besproken en op de site te 
vinden) 
 



Klazien Roozeboom (red.): ‘Op zoek naar evenwicht, leven met leukemie’ 
Uitgeverij Volle Maan, Amsterdam 2010. (Kanker/ Leukemie/PO/1) Zie ook 
www.leukemie.nfk.nl ( al besproeken en op de site te vinden) 
 
Marleen Swenne (red) : ‘Je kunt niet zien hoe ik me voel.’ Nederlandse 
Vereniging voor Reumatologie;( S.I.), Volle Maan communicatiebureau. Uitgave 
i.s.m. Abbott BV 2006 NBDN 9099593724 ’ https://www.reumafonds.nl/ ( Al 
besproken en op de site te vinden) 
 
Korte toelichtingen: 
De meeste producten zijn gratis te verkrijgen. Wij beperken ons tot de uitgaven met 
ervaringsverhalen. Dat zijn onder andere: 
 
Bij de hiv projecten: 
 
‘Pillentijd’ Leven met hiv en pillen: Een magazine over hoe je het beste om kunt 
gaan met pillen slikken als je hiv positief bent. Met 12 interviews van zowel 
ervaringsdeskundigen als andere betrokkenen. Ingegaan wordt op verschillende 
onderwerpen bijvoorbeeld pillen slikken en op reis gaan, verschil tussen hoeveelheid 
pillen slikken nu en toen hiv nog maar net ontdekt was. Met daarbij een gelijknamige 
dvd waarin een internist, een hiv-consulent en tien uiteenlopende mensen die hiv 
medicijnen gebruiken hun ervaringen vertellen, informatie over websites etc. 
Gratis te verkrijgen. 
 
Citaten: Pag. 11:‘Ík vond het een zwaktebod en echt een overgave dat ik moest 
starten met hiv medicijnen.(…) Ik dacht : als ik begin met die medicijnen, word ik 
ziek. Ik deed er alles aan om zo gezond mogelijk te leven (…)Ik gebruik nog steeds 
dezelfde combinatie. De bijwerkingen vallen mee.’ 
Pag.30: ‘Ik heb geen idee hoe ik hiv heb opgelopen. Ik heb nooit spuiten van anderen 
gebruikt. Ik was sprakeloos.(…) Ik gebruik nu vijf maanden hiv medicijnen. (…) In het 
begin had ik maagproblemen doormijn pillen. Ik nam ze toen met water in. Nu U 
neem ik mijn pillen met cola in en heb ik geen problemen.’ 
Pag.35: ‘Ik wilde al eerder starten met hiv medicijnen, maar mijn bloeduitslagen 
waren nog te goed. Ik dacht: nu heb ik een ziekte en nu willen ze me niet helpen. Ik ga 
nu over vier dagen beginnen.’ 
 
‘Plus min boek over hiv in je dagelijks leven’ : Over samenleven van mensen 
met en zonder hiv. Heel vaak is tegenwoordig niet meer het leven met hiv het 
moeilijkste, maar de reacties van anderen, in de directe omgeving, op school of op het 
werk, in de vrije tijd. Dat was de reden waarom Volle Maan in samenwerking met 
Abbott Nederland, één van de makers van hiv medicijnen, het boek plus min 
gemaakt. Er staan vijftien dubbelinterviews met mensen in die iemand met hiv in 
hun omgeving kennen én met de mensen met hiv zelf. Ze gaan in op diverse thema’s 
en vragen bij die thema’s leven. Zo wordt ingegaan op diverse vooroordelen of 
misverstanden die er bestaan rondom hiv. De geïnterviewde mensen geven 
antwoorden op vragen als hoe het is om te vertellen dat je hiv positief bent, en of je 
dat wel of niet doet. Of hoe het is om te horen van iemand dat hij/zij hiv positief is. 
Hoe het is om te leven met hiv. 
Daarnaast staat er veel informatie bijvoorbeeld over de hiv test (die ook prinses 
Mabel heeft gedaan). Het ‘boekblad’ wil zo een inspiratiebron en vraagbaak zijn, en 



dat is het zeker. 
Gratis te verkrijgen 
 
Citaten: Pag. 23:’Toen ik hoorde dat ik hiv had, was mijn dochter mijn grootste zorg. 
In die tijd was hiv een doodvonnis. Ik dacht dat ik heel ziek zou zijn of niet meer zou 
leven als mijn dochter volwassen werd. Toen ze twaalf was heb ik haar over mijn hiv 
verteld en er veel over uitgelegd. Ze vroeg toen: ‘Mam, je wordt toch wel tachtig hè?’ 
Toen kon ik haar zeggen dat dat best wel eens zou kunnen.’ 
Pag. 49: ‘De hiv consulent vertelde me dat ik rekening moest houden met eventuele 
negatieve reacties op mijn werk, maar ik ben een open boek. Ik dacht: als ik het vertel 
is het even hot en daarna wordt er niet eens over gesproken. Zo is het ook gegaan. Ik 
heb geen enkele negatieve reactie gehoord.’ 
Pag. 58: ‘Ik heb al tien jaar een virus waarvoor velen als de dood zijn: hiv. Ik leef er 
kerngezond mee. Uit een onderzoek is gebleken dat dat niet uit\onderlijk is. De helft 
van de hiv positieven geeft zijn gezondheid het rapportcijfer acht, negen of tien.Ik 
denk dat ik hooguit ietsje korter leef dan mensen zonder hiv.’ 
 
‘Treat her like a lady’ is een glossy blad . Er staat veel informatie in over de 
invloed van het hiv positief zijn op het leven zwangerschap,en gezinsleven. Diverse 
deskundigen worden geïnterviewd. Daarnaast vertellen vijftien vrouwen over hun 
leven met hiv, over zwangerschap, gezinsleven, relaties etc. Ook familieleden komen 
aan het woord. Treat her like a lady’ is een initiatief van Abbott, een van de makers 
van medicijnen, in samenwerking met Volle Maan. 
Gratis te verkrijgen, ook bij diverse plusapotheken. 
 
Citaat: Pag. 33: ‘Ik geloof dat ik er niet bang voor ben dat dat prul via de dagelijkse 
omgang hiv oploopt. Maar soms is er ineens paniek: ‘ik heb toch niet iets gedaan 
waardoor ze…?’ Ik zou niet weten hoe ze nou van mij hiv moet oplopen. Zelfs als we 
allebei een grote wond hebben: daar stroomt alleen bloed uit en niet naar binnen.’ 
 
‘Positief Leven’: Positief leven is een ‘hiv voor beginners ’-gids: Het bevat 
basisinformatie in begrijpelijke taal over alles wat er op je af komt als je te horen hebt 
gekregen dat je hiv hebt. Met informatie en inzichten over bijvoorbeeld 
veranderingen in de behandeling van hiv of over de overdraagbaarheid. Inclusief 12 
interview van Nederlandse mannen en vrouwen met hiv tussen de 14 en 43 jaar oud. 
Gratis te verkrijgen of gratis downloaden: 
http://www.hivnet.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8475&Ite 
mid=601 
 
Citaten: Pag.16: (Vertellen of het voor jezelf houden?) ‘Toen ik een half jaar een 
relatie had, vertelde mijn vriend me dat hij hiv had. Ik was boos dat hij dat niet eerder 
had verteld. Maar ik snap ook wel dat het moeilijk is om het te vertellen. Het is er 
nooit het juiste moment voor.’ 
Pag.20: ‘“Ik wilde het mijn ouders vertellen,maar ik vond steeds dat het niet het juiste 
moment was. Ik baalde ervan dat ze het via via hebben gehoord. (….) Mijn vrienden 
vinden het nier raar of zo. Ze reageerden gewoon’ 
 

‘En ze leefden nog lang en gelukkig’: Dit magazine geeft informatie over leven 
met hiv, lang leven met hiv en dus ook ouder worden met hiv. Er staan ook 
ervaringen in van 6 mensen met hiv in de leeftijdsgroep van 29 tot 73 jaar. Met 
adviezen over gezond leven die iedereen zich ter harte kan nemen zoals bewegen, niet 



roken , matig drinken etc. 
Dit boekje biedt informatie en inspiratie bij een lang leven met hiv. Sommige 
informatie gaat specifiek over leven met hiv; andere informatie is eigenlijk relevant 
voor iedereen die gelukkig wil leven. Bij lang leven hoort ouder worden, dus er staat 
in dit boek ook informatie voor als u ouder bent. Verder leest u de ervaringen van zes 
mensen met hiv, met leeftijden van 29 tot 73 jaar. 
Onder andere verkrijgbaar bij de plus- apotheek 
 
Citaten: Pag. 33: ‘een aantal collega’s in het ziekenhuis waar ik werk weten dat ik 
hiv heb. Ik loop er niet mee te koop, maar ik wil het wel delen met naaste collega’s 
anders word ik gek. (…) Ik ben ervan overtuigd dat ik oud kan worden met hiv, omdat 
ik andere ouderen met hiv om me heen zie. Misschien maak ik het nog mee dat je 
kunt genezen van hiv.’ 
 
Bij de andere projecten: 
 
‘Crohnjuwelenmagazine’ en dvd ‘Crohnjuwelen’ : 
Dit Magazine en de dvd zijn gemaakt in samenwerking met de patiëntenvereniging 
voor mensen met crohn en met colitis ulcerosa (CCUVN), de Vereniging van 
MDLartsen en Abbott. Ze maken onderdeel uit van een heel project waarbij negen 
mensen met de ziekte van Crohn een videodagboek (vlogs) maakten over hoe zij met 
hun ziekte omgaan en hoe hun leven eruit ziet. Ze hebben de filmbeelden gemaakt om 
zo andere mensen zowel mensen die zelf de ziekte van crohn hebben als mensen die 
dat niet hebben te bereiken. Zo willen zij laten zien hoe zij hun leven hebben ingericht 
en een indruk geven van wat het voor hun leven betekent om de ziekte van Crohn te 
hebben. De vlogs werden in 2008 gepresenteerd. Ook in 2009 zijn op de site 
www.crohnjuwelen.nl elke maand nieuwe filmpjes uit de videodagboeken gezet. Het 
zijn humoristische, soms treurige veelal ontroerende en inspirerende Crohn 
juweeltjes. Crohnjuwelen won de Medisch Contact Communicatieprijs 2009 lees 
meer 
 
Gratis te verkrijgen: www.crohnjuwelen.nl/ 
 
Extra: ga naar de vlogs: www.crohnjuwelen.nl/filmpjes.html 
 
Pers: http://www.crohnjuwelen.nl/indemedia.html 
‘Psoriasis’: is een Informatief magazine voor mensen met psoriasis. 
http://www.iamwhatiam.nl/ 
Ongeveer één op de vijftig Nederlanders heeft een vorm van psoriasis, een veel 
voorkomende niet-besmettelijke chronische ontstekingsziekte van de huid. Psoriasis 
is een erfelijke aandoening , waardoor, als gevolg van een fout in het afweersysteem, 
te snel en teveel nieuwe huidcellen aangemaakt. Dat levert rode, schilferende plekken 
die kunnen jeuken en soms pijnlijk zijn. In het magazine en op de website staan een 
aantal mensen (6) met psoriasis op glamourfoto’s. Diverse mensen die met hen te 
maken hebben, dermatologen, behandelaars, vrienden en familie zijn vervolgens 
gevraagd wat zij van de foto’s vinden, erbij voelen, welke emoties zij erbij hebben. 
Daarnaast staan in het magazine enige interviews met andere personen die psoriasis 
hebben. 
 
'I am what I am' is een samenwerkingsverband tussen de PVN en Abbott, dat 
gecoördineerd wordt en verzorgd door communicatiebureau Volle Maan. Zo wil zij 



een inspiratiebron zijn voor mensen met psoriasis en een eye opener voor mensen in 
hun omgeving. 
Gratis te verkrijgen: www.iamwhatiam.nl 
 
Citaten: Pag. 5: ‘Ik was me altijd van m’n plekken bewust. Tijdens mijn middelbare 
schooltijd zorgde ik ervoor dat niemand erachter kwam dat ik psoriasis had. Ik had 
lang haar, zodat de psoriasis op m’n hoofd niet te zien was, en droeg altijd kleding 
met lange mouwen. (…) Als ik een vriendinnetje had, was het eventjes leuk. Ik 
beëindigde de relatie als de psoriasis erger werd. Meisjes begrepen dat natuurlijk 
niet. Ik kon hun niet vertellen wat er aan de hand was.’ 
Pag. 34: ‘Toen ik het hoorde, heb ik het meteen aan mijn vrienden verteld. Iedereen 
reageerde heel meelevend. Psoriasis is niet vies of eng, het ziet er alleen wat minder 
mooi uit, en dat heeft soms wat uitleg nodig.’ 
 
Over de schrijvers, coördinatoren: Fred Verdult ( 1968) heeft in 2001 Volle 
Maan opgericht en werd daar directeur en senior communicatieadviseur. Hij 
studeerde bedrijfskundige economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en werkte 
als communicatie-deskundige bij bedrijven als KPN Telecom en de Postbank. In 1998 
bleek dat Fred hiv-positief is. Hij is lid en vrijwilliger geworden bij de Hiv Vereniging 
Nederland waar hij als vrijwilliger diverse werkzaamheden vervult. fred@vollemaan. 
nl 
Klazien Roozeboom ( 1979) werkt sinds april 2008 als communicatieadviseur voor 
het bureau Volle Maan. Zij deed de opleiding tot ergotherapeut en werkte tijdens en 
na deze studie op diverse plekken binnen de gezondheidszorg. Zij bleef ook werken 
toen zij in 2005 aan de VU in Amsterdam Gezondheidswetenschappen ging studeren. 
In 2007 studeerde zij daar af in de richting gezondheidsvoorlichting. 
klazien@vollemaan.nl 
Chantal Gloudemans (Amsterdam, 1988) studeert communicatiewetenschap aan de 
Universiteit van Amsterdam, deed gedurende 2010-2011 een stage als 
communicatieadviseur bij Volle Maan en werkte interviews uit voor Volle Maan. 
chantal@volle-maan.nl 
Cecily Rees (Amravati (India),1978) studeerde Engelse taal en cultuur. Zij werkte bij 
onder andere als Backoffice medewerker bij Jellinek Laboratorium, als medewerker 
fondsen bij Landelijk Bureau Vluchtelingen Werk en als medewerker algemeen 
relatiebeheer bij KWF Kankerbestrijding. Ook werkte zij als projectmedewerker 
Human Resources bij ABN AMRO. Sinds februari 2008 werkt Cecily als adviseur bij 
Volle Maan. cecily@volle-maan.nl 
Marleen Swenne werkte tussen 1992 en 2000 bij de Hiv Vereniging 
Nederland op het secretariaat en als redacteur van het verenigingsblad Hiv 
nieuws. 
 
Informatie over samenwerkingspartners, stichtingen en verenigingen: zie de diverse 
linken bij de titelopgaven. 
 
Kijk op deze website op de pagina besprekingen voor een toelichting op: 
Klazien Roozeboom: ‘I’m Every Woman’ Persoonlijke verhalen van vrouwen en 
medici over borstkanker. Uitgegeven door Abbott Nederland en communicatiebureau 
Volle Maan, Amsterdam 2009. ( Borstkanker/Magazine en dagboek/PO/1) Met 
daarbij: I’m Every Woman’ Persoonlijk boekje over jouw leven met borstkanker. 
Uitgegeven door Abbott Nederland en communicatiebureau Volle Maan, Amsterdam 
2010. Zie ook: http://www.volle-maan.nl/ 



Klazien Roozeboom (red.): ‘Op zoek naar evenwicht, leven met leukemie’ Uitgeverij 
Volle Maan, Amsterdam 2010. (Kanker/ Leukemie/PO/1) Zie ook 
www.leukemie.nfk.nl 
Marleen Swenne (red) : ‘ Je kunt niet zien hoe ik me voel.’ Nederlandse Vereniging 
voor Reumatologie;( S.I.), Volle Maan communicatiebureau. Uitgave i.s.m. Abbott BV 
2006 NBDN 9099593724 ’ https://www.reumafonds.nl/ 


