
 
 
 

Mensen met hiv ervaren nog steeds stigma op de werkvloer 
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Rotterdam, 29 juni 2017 
 

“Kan ik op mijn werk wel of niet open zijn over mijn hiv-status? Het is een groot dilemma waar 
veel mensen met hiv dagelijks mee worstelen”, concludeert Marlies Wagener in haar 
proefschrift. Wagener is fysiotherapeute en docent-onderzoeker bij Hogeschool Rotterdam en 
onderzocht de problemen die mensen met hiv ervaren in hun werk. Op woensdag 5 juli 
verdedigt zij haar proefschrift ‘Living with HIV: Implications for work participation’ aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam.  
 
De gezondheid en levensverwachting van mensen met hiv is in Nederland enorm verbeterd. Mede 
daardoor zou deelname aan het arbeidsproces weer de ‘normaalste zaak’ moeten zijn. Wagener: 
“Helaas ervaren veel mensen met hiv nog wel allerlei problemen in relatie tot hun werk, zoals het 
dilemma om wel of niet open te zijn over hun hiv-status, stigma en fysieke of mentale problemen.” De 
promovenda heeft, samen met beroepsverenigingen en de Hiv Vereniging, een multidisciplinaire 
richtlijn ontwikkeld om de begeleiding op de arbeidsmarkt van mensen met hiv door professionals te 
verbeteren. Omdat tijdens de ontwikkeling van de richtlijn bleek hoe weinig kennis er is over werken 
met hiv zijn er vervolgonderzoeken opgezet in samenwerking met het Erasmus MC (afdeling 
Viroscience en Interne geneeskunde) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (iBMG), waar 400 
patiënten aan hebben deelgenomen. 
 
Conclusie en aanbeveling 
Mensen met hiv werken gemiddeld evenveel als de algemene Nederlandse bevolking, maar de 
arbeidsparticipatie onder mensen met hiv in de leeftijdscategorie 40 tot 54 jaar is duidelijk lager. Bij 
mannen geldt dit ook voor de leeftijdscategorie 20 tot 39 jaar. Uit het onderzoek van Wagener komt 
tevens naar voren dat fysieke klachten en depressieve symptomen bij mensen met hiv beperkende 
factoren zijn voor deelname aan de arbeidsmarkt. Wagener raadt aan om verder onderzoek te doen 
naar de problemen in het werk van mensen met hiv binnen deze leeftijdscategorieën. Daarnaast is 
ook onderzoek nodig naar subgroepen die buiten deze studie vielen, zoals mensen met een andere 
etnische achtergrond. “Het is belangrijk dat werken met hiv op de agenda blijft staan. Om stigma ook 
op de werkvloer te verminderen is voorlichting over hiv van belang. Het bespreken van de aanpak van 
problemen op de werkvloer zou heel goed onderdeel kunnen uitmaken van de dagelijkse begeleiding 
door zorgverleners, met name de hiv-verpleegkundige”, adviseert Wagener. 
 
Symposium Leven met hiv anno 2017 
Voorafgaand aan de promotie vindt een landelijk symposium plaats over leven met hiv anno 2017. 
Tijdens de bijeenkomst gaan sprekers in op de kwaliteit van leven en werken, nu hiv beschouwd kan 
worden als chronische aandoening. Het symposium is gericht op hiv-behandelaren, hiv-consulenten, 
bedrijfsartsen en huisartsen en wordt georganiseerd door het Erasmus MC en Kenniscentrum 
Zorginnovatie (Hogeschool Rotterdam). 
 
Over Marlies Wagener 
Marlies Wagener is in 1999 afgestudeerd als fysiotherapeut aan de Hogeschool Brabant in Breda. 
Vervolgens heeft zij gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting Arbeid en Gezondheid, 
gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht. Sinds 2009 werkt Marlies als docent-onderzoeker bij 
Kenniscentrum Zorginnovatie en de opleiding fysiotherapie van Hogeschool Rotterdam. Binnen haar 
aanstelling houdt ze zich onder andere bezig met minoronderwijs, afstudeerbegeleiding en haar 
promotieonderzoek. 
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Meer informatie?  

Marlies Wagener 
E-mail: m.n.wagener@hr.nl 
Telefoon: 06 24846818 
 
 
Hogeschool Rotterdam  

Hogeschool Rotterdam is een toonaangevend kennisinstituut in en voor de regio Rotterdam, waar ruim 35.000 
studenten en 3000 medewerkers aan hun carrière werken. Het profiel van de hogeschool kenmerkt zich door een 
sterke focus op de kwaliteit van onze bacheloropleidingen en een sterke regionale gerichtheid. Hogeschool 
Rotterdam is onlosmakelijk verbonden aan Rotterdam en nauw betrokken bij de ontwikkeling van de stad. Die 
hechte band met de omgeving is typerend voor de hogeschool en blijkt uit samenwerkingsverbanden met 
gemeente, instellingen en bedrijfsleven.  
 
Website: hr.nl  
Twitter: @hsrotterdam  
 
Kenniscentrum Zorginnovatie  

Vanuit Hogeschool Rotterdam heeft Kenniscentrum Zorginnovatie, samen met vier andere kenniscentra en twee 
Centres of Expertise, de opdracht om aan onderzoek en innovatie te werken. Tussen de kenniscentra is 
onderlinge samenhang en samenwerking en ieder kenniscentrum heeft een stevige inhoudelijke verbinding met 
meerdere opleidingen. Het onderzoeksprogramma van Kenniscentrum Zorginnovatie bestaat uit vier 
onderzoekslijnen: Zelfmanagement en Participatie, Samenhang in Zorg en Evidence-Based Care. De 
onderzoekslijn Zorginnovatie met Technologie vormt de dwarsligger van de overige onderzoekslijnen. 
Kenniscentrum Zorginnovatie wil een gezichtsbepalend instituut zijn binnen Hogeschool Rotterdam waar lectoren, 
onderzoekers en docenten met de toekomstige professionals samenwerken aan praktijkgericht onderzoek 
rondom de innovatie van zorg, zowel in als mét de praktijk. De kennis die dat praktijkgericht onderzoek oplevert 
helpt bij het oplossen van vraagstukken in de praktijk, is inspirerend voor studenten en relevant voor het toetsen 
en bouwen van theorieën. 

Website: hr.nl/zorginnovatie  
Twitter: @KCZorginnovatie 
 
Symposium Leven met hiv anno 2017 

HIV kan beschouwd worden als een chronische aandoening. Dit betekent dat mensen met HIV zich kunnen 
richten op kwaliteit van leven in plaats van overleven. Maar hoe staat het met de kwaliteit van leven van 
mensen die leven met HIV in Nederland? Hoe functioneren mensen die leven met HIV op de arbeidsmarkt en 
welke problemen komen ze tegen? Welke partijen zijn betrokken en wat is de rol van de patiënt? Tijdens het 
‘TREVI symposium: Living with chronic HIV infection; clinical implications and social impact’op woensdag 5 juli in 
Arminius te Rotterdam wordt ingegaan op boven gestelde vragen. 
Meer informatie over het symposium via Erik Sickmann:  
Telefoon: 06 4569 384 
E-mail: erik@sickco.nl 
Website: www.sickco.nl 
 

https://www.arbeidsdeskundigen.nl/cms/files/2017-06/uitnodiging-symposium-en-promotie-marlies.pdf
mailto:erik@sickco.nl

