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U bent verwezen naar het behandelcentrum voor hiv en aids van Noordwest Ziekenhuisgroep 

(Noordwest). Deze folder legt uit met wie u allemaal te maken krijgt en wat u kunt verwachten.

Uw poliklinische afspraken, eerste consult en vervolgafspraak, kunnen op 2 locaties 
plaatsvinden:

□ Locatie Alkmaar
Polikliniek interne geneeskunde, huisnummer 130
Wilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar
Telefoon: 072 – 548 4209
 
Neemt u voor vragen altijd contact op met locatie Alkmaar.

□ Locatie Den Helder
Polikliniek interne geneeskunde, huisnummer 23
Huisduinerweg 3, 1782 GZ Den Helder

U hoort van uw consulent op welke locatie uw polikliniekafspraak plaatsvindt.

Behandelcentrum
Noordwest Ziekenhuisgroep is per oktober 2002 door het ministerie van VWS aangesteld als 
hiv-behandelcentrum. Dit centrum valt onder de polikliniek interne geneeskunde. Daar werken 4 
gespecialiseerde internist-infectiologen, 2 verpleegkundig consulenten en een maatschappelijk 
werker die zich bezighouden met de behandeling en/of begeleiding van patiënten met een hiv-
infectie en aids.

Medisch zorg
U wordt behandeld door een internist-infectioloog, die gespecialiseerd is op het gebied van hiv 
en aids. Bij uw internist kunt u terecht voor alle aspecten rondom hiv. Deze stelt samen met u een 
behandelplan op. In verband met uw behandeling kan de internist u doorverwijzen naar andere 
specialisten die ook ervaring hebben met de behandeling van mensen met een hiv-infectie, zoals 
een huidarts, een neuroloog, een oogarts of een gynaecoloog.

Zorg rond hiv en aids
Wat kunt u verwachten?
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Verpleegkundig consulent
De verpleegkundig consulent is gespecialiseerd in de zorg en begeleiding van patiënten met een
hiv–infectie. Bij haar kunt u, eventueel samen met uw partner, familieleden of vrienden, terecht 
voor:
• algemene en specifieke informatie over de hiv-infectie
• informatie en advies over veilig vrijen en hygiëne
• informatie en instructie over het gebruik van medicijnen
• problemen rond het geïnfecteerd zijn; zoals seksualiteit of relatieproblemen
• ondersteuning en begeleiding bij problemen rond het ziek zijn
• andere hulpverlenende instanties
• herhalingsrecepten

Het consult
Als u wordt doorverwezen naar het hiv-behandelcentrum, kunt u altijd dezelfde week nog terecht 
bij de verpleegkundig consulent. Tijdens het eerste consult wordt de aard van uw klacht(en) 
besproken. Heeft u lichamelijke klachten, dan wordt u op korte termijn gezien door de internist. 
De verpleegkundige zal hiervoor de benodigde laboratoriumonderzoeken regelen en de informatie 
verstrekken.

Opname
Is opname noodzakelijk, dan wordt u opgenomen op één van de afdelingen interne geneeskunde 
van locatie Alkmaar. Binnen Noordwest is er geen aparte hiv/aids afdeling. U wordt behandeld 
door de artsen van de afdeling, in overleg met uw behandelend internist. Wordt u om andere 
redenen dan uw hiv-infectie opgenomen, dan komt de verpleegkundig consulent en eventueel uw 
internist bij u langs. Vertel dan wel de behandelend arts op die afdeling dat u onder poliklinische 
behandeling bent. Deze kan dan contact opnemen met de hiv-consulent.

Wetenschappelijk onderzoek
Noordwest is een ziekenhuis met een centrumfunctie voor hiv–infectie en aids. Dit houdt in dat 
er naast patiëntenzorg soms ook wetenschappelijk onderzoek wordt verricht. U kunt denken 
aan onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen tegen HIV of naar de bijwerkingen van deze 
geneesmiddelen. Uw internist en verpleegkundig HIV-consulent kunnen u meer informatie geven 
over deelname aan wetenschappelijk onderzoek.

Uw privacy
Alle verstrekte persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd. Noordwest hecht grote 
waarde aan de privacy van de patiënt. In het kader van de Stichting HIV-Monitoring Nederland 
worden gegevens anoniem (dus zonder dat ze te herleiden zijn tot een patiënt) doorgegeven. 
Zo wordt bijgehouden hoeveel mensen met hiv zijn geïnfecteerd, hoe het met ze gaat, hoe 
de levensverwachting is, of er meer andere ziektes voorkomen bij een hiv-geïnfecteerde en 
zo ja welke, etc). Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij uw internist of 
verpleegkundig consulent.
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Uw huisarts
De internist houdt uw huisarts op de hoogte van uw medische situatie. Dit betekent dat u bij 
problemen altijd uw huisarts kunt raadplegen.

Patiëntenportaal Mijn Noordwest 
Voor patiënten van het ziekenhuis is er het patiëntenportaal Mijn Noordwest. Dit is een beveiligd 
portaal dat u direct toegang geeft tot uw medisch dossier van Noordwest. Hierin kunt u uw 
persoonsgegevens aanpassen, uw afspraken en een deel van uw medische gegevens inzien. U vindt 
het portaal op nwz.nl/mijnnoordwest

Uw vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met locatie Alkmaar:
• de verpleegkundig consulent hiv/aids: Daniëlle Pronk en Frieda van Truijen
• de behandelend internist-infectioloog: mevrouw drs. W. Kortmann, mevrouw drs. G. van Twillert, 

mevrouw drs. R. Renckens en de heer dr. J.F.P. Wagenaar

Zij zijn bereikbaar:
• telefoon 072 - 548 4209, van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
• e-mail: infectieconsulenten@nwz.nl

In acute situaties kunt u ’s avonds en ’s nachts terecht bij:
• uw huisarts of huisartsenpost
• spoedeisende hulp van locatie Alkmaar, telefoon 072 - 548 4444
• spoedeisende hulp van locatie Den Helder, telefoon 0223 – 69 6969

https://www.nwz.nl/Pati%C3%ABnt-en-Bezoeker/Naar-het-ziekenhuis/Mijn-Noordwest
mailto:infectieconsulenten@nwz.nl

