
 
 
 
 
 
 
Hiv‐centrum 
In Nederland zijn slechts een aantal ziekenhuizen aangewezen door de overheid als hiv-
behandelcentrum. Het Catharina Ziekenhuis is door de overheid aangewezen als één van de 
vijfentwintig centrumziekenhuizen gespecialiseerd in zorg voor mensen met een hiv-infectie. Met 
ruim 700 patiënten is het Catharina Ziekenhuis een van de grotere erkende behandelcentra in 
Nederland. Het hiv-behandelcentrum is een apart onderdeel binnen de vakgroep Inwendige 
geneeskunde. Het behandelteam heeft veel ervaring in de begeleiding en de behandeling van 
patiënten met een hiv-infectie. 
 
Wat houdt deze centrumfunctie in? 

 (Poli)klinische zorg voor hiv‐patiënten. 
 Consultatiemogelijkheden voor externe hulpverleners, gedurende 24 uur per dag. 
 Het aanbieden van scholing, documentatie en patiëntenvoorlichting in het 

centrumziekenhuis. 
 Een nationaal samenwerkingsverband op zowel medisch als verpleegkundig terrein. 
 Het meedoen aan hiv‐gerelateerd klinisch geneesmiddelen onderzoek. 
 Nauwe samenwerking tussen het hiv‐behandelteam en aanverwante behandeldisciplines 

zoals MDL, neurologie, dermatologie, gynaecologie, kindergeneeskunde, oogheelkunde, 
longziekten, en de ondersteunende vakgroepen als medische microbiologie, klinische chemie 
en psychologie. 

 
Missie van het hiv‐centrum 
Samen dienstbaar en vernieuwend in de beste specialistische hiv zorg en opleiding. 
 
Visie van het hiv‐centrum 
In samenwerking met elkaar en onze omgeving willen wij onze patiënten aantoonbaar de beste 
specialistische zorg bieden. Hiv vraagt om een persoonlijke, cliëntgerichte en ook multidisciplinaire 
aanpak. 
Wij richten ons bij de zorg voor de hiv-patiënt op vijf pijlers: 

1. Wij bieden topklinische zorg met betrekking tot de (medicamenteuze) behandeling van hiv. 
2. Wij bieden optimale psychosociale ondersteuning van mensen met hiv. 
3. Wij screenen regelmatig op het voorkomen van ziekten die vaker voorkomen bij hiv: 

infectieziekten (o.a. syfilis, virale hepatitis), en niet-infectieuze ziekten (zoals hart- en 
vaatziekten, osteoporose, nier-/leverziekten, cervix screening, diabetes, kanker). 

4. Wij geven voorlichting aan patiënten, verpleegkundigen, (huis)artsen (in opleiding) en 
studenten. 

5. Wij houden ons bezig met de preventie van transmissie van hiv (voorlichting, post expositie 
profylaxe [PEP] na prik- of seksueel accident en zijn te consulteren voor PrEP). 

6. Wij streven naar verminderding van stigma binnen de gezondheidszorg, mede door 
wetenschappelijk onderzoek naar bespreekbaar maken van seksualiteit door onze 
verpleegkundig specialist, het actief benaderen van klinische afdelingen bij signalen van 
stigmatisering en door het scholen van huisartsen in de regio. 
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