Hivbehandelcentrum
–
Haarlem Zuid
Het Spaarne Gasthuis heeft een behandelcentrum aangesteld door het Ministerie van VWS.
Het behandelcentrum is onderdeel van de polikliniek interne geneeskunde. Een team
bestaande uit gespecialiseerde internisten en verpleegkundigen behandelt en begeleidt
patiënten met een hiv-infectie. U vindt het behandelcentrum op onze locatie Haarlem Zuid.

Medische zorg
U wordt behandeld door een internist-infectioloog. Deze arts is gespecialiseerd op het gebied
van hiv. Hij stelt samen met u een behandelplan op. U kunt bij uw internist terecht voor alle
aspecten van de hiv-infectie. Als het voor uw behandeling nodig is, verwijst hij u door naar
andere specialisten. Zoals een huidarts, neuroloog, oogarts of gynaecoloog. Het zijn artsen,
die ervaring hebben met het behandelen van mensen met een hiv-infectie.

Verpleegkundig consulent hiv
De verpleegkundig consulent hiv is gespecialiseerd in de zorg en begeleiding van patiënten
met een hiv-infectie. U en uw partner, familieleden of vrienden kunnen bij de verpleegkundig
consulent hiv terecht voor:
 algemene en specifieke informatie over de hiv-infectie;
 informatie en uitleg over het gebruik van medicijnen;
 informatie en advies over seksualiteit;
 problemen rond het geïnfecteerd zijn;
 adressen van hulpverlenende instanties.

Opname in het ziekenhuis
Wanneer een ziekenhuisopname nodig is, wordt u opgenomen op de verpleegafdeling interne
geneeskunde. Het Spaarne Gasthuis heeft namelijk geen aparte hiv/aidsafdeling. De artsen
van de afdeling behandelen u. Vertelt u deze artsen dat u onder behandeling bent bij het HIV
behandelcentrum. De arts kan dan contact opnemen met de internist-infectioloog. De
verpleegkundig consulent hiv en eventueel uw internist-infectioloog bezoeken u op de
verpleegafdeling.

Hiv-positief en zwangerschap
Het Spaarne Gasthuis heeft voor hiv-geïnfecteerde zwangere vrouwen een multidisciplinair
behandelteam. Dit team bestaat uit een gynaecoloog, een kinderarts, een internist en een hivconsulent. Samen stellen zij een behandelplan op.

Wetenschappelijk onderzoek
Het Spaarne Gasthuis is een ziekenhuis met een centrumfunctie voor mensen met een hivinfectie. Dit houdt in dat naast patiëntenzorg ook wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan,
bijvoorbeeld naar nieuwe geneesmiddelen tegen hiv of naar bijwerkingen van deze
geneesmiddelen. Uw internist en uw verpleegkundig consulent kunnen u meer informatie
geven over deelname aan trials. Uw medewerking stellen we op prijs, maar u beslist zelf of u
wilt deelnemen.

Privacy
In het Spaarne Gasthuis worden verschillende gegevens van u geregistreerd en zorgvuldig
beheerd. Ter bescherming van uw privacy worden deze alleen onder strenge voorwaarden
aan anderen doorgegeven. Als patiënt kun u inzage of een afschrift van uw dossier vragen.
Andersom mogen alleen de personen, die betrokken zijn bij uw behandeling uw gegevens
inzien. Onderzoek en behandeling moeten zoveel mogelijk plaatsvinden zonder dat anderen
dit kunnen horen of zien. Anderen mogen er alleen bij aanwezig zijn wanneer u dat goed
vindt. U kunt vragen om het gesprek met uw behandelend arts in een aparte ruimte te mogen
voeren.

Stichting hiv-monitoring.
De Stichting hiv-monitoring (SHM) verzamelt anonieme medische gegevens met uw
toestemming. De informatie wordt gebruikt in onderzoek en nationale rapportages. De
informatie helpt om de hoge kwaliteit van hiv-zorg in Nederland in stand te houden. Heeft u
hier vragen over, stelt u deze aan uw internist-infectioloog of aan de verpleegkundig consulent
hiv.

De huisarts
De internist houdt uw huisarts op de hoogte van uw medische situatie. Heeft u vragen of wilt u
meer weten over uw ziekteverloop, dan kunt u ook uw huisarts bellen.
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Belangrijke telefoonnummers






Voor vragen en bij niet-acute klachten
De verpleegkundig consulent hiv heeft telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag tussen 11.00 en 12.30 uur. Het telefoonnummer is (023) 224 0909.
Bij acute lichamelijke klachten
 Belt u maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur naar polikliniek interne geneeskunde
op telefoonnummer (023) 224 0050. Vraagt u de polisassistente om u door te verbinden
met seinnummer 2293 of 2294.
 Buiten deze tijden neemt u contact op met uw huisarts. Hij neemt zo nodig contact op met
de dienstdoende internist.
Voor het maken of verplaatsen van een afspraak
Polikliniek interne geneeskunde op het telefoonnummer (023) 224 0050.

Wie werken in het behandelcentrum?



Internist-infectiologen de heer dr. S.F.L. van Lelyveld en de heer R. Soetekouw.
Verpleegkundig consulent hiv/soa Leontine van der Prijt en Jolanda van der Swaluw.
Zij werken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Meer informatie






Aids-SOA-infolijn
bereikbaar via telefoon 0900 - 204 2040
van maandag t/m woensdag van 09.30 tot 15.30 uur
donderdag en vrijdag van 13.30 tot 15.30 uur
Hiv Vereniging, (020) 689 2577, www.hivvereniging.nl
 Voor vragen over leven met hiv.
 Ontmoeting en onderlinge uitwisseling van ervaringen en ideeën.
 Informatie over de Hiv Vereniging.
Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 tot 22.00 uur
Andere websites
 www.sense.info
 www.hiv-monitoring.nl
 www.soaaids.nl
 www.4mezelf.nl

Waar zijn we te vinden?
Spaarne Gasthuis
Haarlem Zuid
Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem
(023) 224 0000

Spaarne Gasthuis
Hoofddorp
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

Spaarne Gasthuis
Haarlem Noord
Vondelweg 999
2026 BW Haarlem

www.spaarnegasthuis.nl

Spaarne Gasthuis
Heemstede
Händellaan 2A
2102 CW Heemstede
info@spaarnegasthuis.nl
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