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CHECKLIST AMC HIV-TEAM 

 

Vroege adolescentie 10-14 jaar: 
 

1. Diagnose: 
- starten cd ROM  

- infoboekje 

- uitleg HIV adv cd ROM 

- uitleg ziektebeeld en terminologie 

- laboratorium uitslagen 

- alleen in de spreekkamer met de arts 

- wie is op de hoogte van diagnose 

- uitleg geheimhouding 

- wegen van transmissie 

 

2. Onafhankelijkheid t.a.v. zorg 

- uitleg welke medicijnen en het belang hiervan 

- meer verantwoordelijkheid t.a.v. Medicatie inname 

- ouders betrekken/uitleggen 

 

3. Seksualiteit 

-  puberteit: veranderingen die plaats vinden 

-  seksuele ontwikkelingen 

-  lichaamsbeeld 

- kinderen krijgen 

 

4. Psycho sociale steun 

-  contact vader/moeder 

-  verandering ten aanzien van relaties met ouders 

- transitie: ouders en kind 

-  introductie multidisciplinair overleg maandelijks 

 

5. Scholing 

-  verantwoordelijkheden in de thuissituatie (ouders) 

-  school 

 

6.  Gezondheid en leefstijl 

-  belang van gezond eten 

-  sporten 

- roken/softdrugs/drinken 

 

7. Transitie 

-  uitleg ouders 

- maatschappelijk werk geeft uitleg aan ouders 

 

 

 



 2 

Midden adolescentie 13-16 jaar 
 

1. Kennis van HIV diagnose 

- omschrijft HIV/AIDS 

-  laboratorium uitslagen  

   - virus load 

   - afweer  

        - resistentie 

 

2. Onafhankelijkheid t.a.v. zorg 

- houdt informatie boekje bij met afspraken 

- medicatie: 

   - namen van medicijnen 

   - pillendoos 

   - wie denkt aan inname  

- maakt poli afspraak 

-  ouders, kind-  zelfstandigheid  

- kan lichamelijke klachten uitleggen 

- stelt vragen 

 

3.  Seksuele gezondheid 

- relaties en seks 

- preventie HIV transmissie 

  - veilig vrijen: condoom oefenen 

  - uitleg PEP 

  - SOA’s 

 

4. Psychosociale steun 

- lotgenoten contact the Young ones 

- sport club/naschoolse activiteiten 

- contact vader/moeder 

-  op de hoogte van diagnose, geheimhouding 

 

5. Scholing en beroep 

- school: carrière plannen, lievelingsvakken 

- bijbaan: Emma at Work 

- vrienden 

 

6. Gezondheid en leefstijl 

- uitgaan   

- gewichtstoename en verlies 

- lichaamsbeeld 

 

7.  Transitie 

-  duidelijk voor ouders en adolescent  

-  ontmoeten volwassen consulent  

- betekenis transitie 
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Late adolescentie: 16-20 jaar 
 

1. Kennis t.a.v. HIV 

-  kan cd ROM uitleg geven aan derden 

-  legt belang van medicatie uit en bijwerkingen 

 

2 .Onafhankelijkheid t.a.v. zorg 

- maakt zelfstandig afspraken’ 

- besteld herhaal recepten/wijzigen afspraak 

- komt alleen naar het AMC 

- belt ziekenhuis met vragen 

- haalt recept op bij Apotheek 

- slikt medicatie zelfstandig 

 

3. Seksuele gezondheid 

- geeft uitleg over belang van 

  - PEP 

  - veilig vrijen 

 

4. Psychosociale steun 

-  psycholoog 

 

5. Scholing en beroep 

- mogelijkheden werk  

- na de middelbare school 

 

6.  Gezondheid en leefstijl 

-  in de gelegenheid om eventuele sombere of depressieve gevoelens te benoemen 

-  personen aan te wijzen waar hij hulp/advies kan vragen 

 

7.  Transitie 

-  kennismaken  volwassen consulent tweede keer 

-  kennis maken internist  

-  uitleg verschil opname kinderziekenhuis en volwassen afdeling 

 

   

 

 

 

 


