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Inleiding

Psychische klachten bij hiv komen vaak voor. Ongeveer 50% van de hiv-geïnfecteerden heeft 
een of meer psychische symptomen. Depressieve symptomen en depressies komen het vaakst 
voor, maar persoonlijkheidsproblematiek, seksuele en relatieproblemen, overmatig alcohol- en 
druggebruik en angstklachten worden eveneens vaak gezien. Ook sociale problemen, last van 
stigma en discriminatie komen veelvuldig voor. Psychose, manie en dementie daarentegen 
komen sinds de invoering van antiretrovirale therapie veel minder voor. Precieze cijfers voor 
Nederland zijn niet bekend, omdat er nog geen epidemiologisch onderzoek is gedaan naar het 
voorkomen van psychische klachten bij hiv. 
De invloed van psychische klachten op patiënten met hiv is groot. Psychische symptomen heb-
ben een negatieve invloed op het welbevinden. Er is een verhoogde kans op suïcide, een ver-
grote kans op onveilige seks of ander risicovol gedrag en er is verminderde therapietrouw. De 
verminderde therapietrouw aan medicatie en hiv-behandelaar heeft een negatieve invloed op 
de behandelbaarheid en de prognose van de hiv-infectie. Psychische klachten worden door de 
huisarts, hiv-behandelaar en de patiënt zelf vaak niet goed herkend, wat leidt tot onderdiagnos-
tiek en -behandeling.
Er zijn diverse, meestal Engelstalige handboeken op de markt over het onderwerp hiv en psy-
chische klachten. Er is geen boek voorhanden toegespitst op de Nederlandse situatie. Gezien 
het belang van de herkenning, diagnostiek en behandeling van psychische klachten bij hiv-
patiënten is het belangrijk dat er een compleet handboek verschijnt, gericht op de Nederlandse 
situatie. Het boek is bedoeld voor alle professionals die met hiv-positieve patiënten werken: 
hiv-consulenten, infectiologen, huisartsen, ggz-medewerkers, medewerkers van ggd’s, soa-poli-
klinieken, Hiv Vereniging Nederland, Schorerstichting enzovoort.
Het handboek bestaat uit vier delen. In de delen twee, drie en vier worden de hoofdstukken 
geïllustreerd met een beschrijving van een patiënt. In het eerste deel wordt de somatiek van 
hiv beschreven. Epidemiologie, diagnostiek en behandeling, co-infecties en onderzoek van de 
afgelopen 25 jaar komen aan bod. Het tweede deel handelt over psychische klachten bij hiv. De 
belangrijkste psychische problemen bij hiv als depressie, seksuele problemen, angst, persoon-
lijkheidsproblematiek, suïcidaliteit, lichamelijk onverklaarde klachten, alcohol- en druggebruik 
worden besproken aan de hand van een casus. Het derde deel belicht de verschillende aspecten 
van behandeling, onder andere medicatie, psychotherapie, zelfhulp, buddyzorg en e-learning. 
Het laatste deel bespreekt de belangrijkste doelgroepen voor hiv-hulpverlening in Nederland: 
homoseksuele mannen, (zwangere)vrouwen, mensen uit Afrika en het Caribisch gebied. Ook is 
er aandacht voor de islam in relatie tot hiv en psychische klachten.



Wij denken dat dit handboek voorziet in een behoefte en van waarde zal zijn voor de praktijk. 
We hopen dat dit boek een bijdrage kan leveren aan optimale diagnostiek en behandeling voor 
mensen met hiv en psychische klachten.
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