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Pioniers van de aidsverpleging (1982-1996)
In juli 2018 vond in Amsterdam de 22ste Internationale Aidsconferentie plaats. Niet alleen daar, maar ook ver daarbuiten
stond het thema aids/hiv een week lang volop in de belangstelling. En terecht. Aids is een afschuwelijke ziekte die al 35
jaar de wereld in zijn greep houdt. Beroemdheden en hoog-

onverschrokken de doodzieke patiënten, waren de baas op
de ziekenzalen, verleenden de broodnodige psycho-sociale
hulp, kortom namen hun verantwoordelijkheid. Verpleegkundigen trokken het land in om voorlichting te geven en confronteerden tegenstanders met feiten. Zij waren de pioniers,
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waardigheidsbekleders van over de hele wereld werden ingezowel in het ziekenhuis als in de thuiszorg, zowel in Amstervlogen om het belang van de bestrijding ervan te onderstredam als in de provincie. Ook de belangenbehartiging van
pen. Op het programma stonden tal van interessante thema’s
deze groep patiënten werd ter hand genomen door een verzoals hoe de epidemie met name in de Afrikaanse en Oostpleegkundige. Met deze aanpak wisten ze paniek te voorkoEuropese landen de kop in is te drukken. Ook was er ruim aanmen. Toen in 1989 het zesde Internationale Aidscongres in Otdacht voor de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken en
tawa plaatsvond, waren het Nederlandse verpleegkundigen
medische ontdekkingen. Maar waar was de verpleegkundige
die de wetenschappers en medici in de zaal vertelden over
inbreng?
hun aanpak.
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‘Verpleegkundigen richtten de eerste aidspoli’s op
en verpleegden bang maar onverschrokken de
doodzieke patiënten’
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