aanbod onderling contact en ondersteuning
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Alle aanvragen en aanmeldingen, behalve voor Carré, gaan via het Servicepunt.
Ook als je niet precies weet welk contact het beste bij je past, helpen wij graag.
t: 020 - 689 25 77 (ma, di, do 14.00 - 22.00 uur) e: servicepunt@hivvereniging.nl.

Servicepunt
Voor vragen over leven
met hiv, aanmeldingen
voor activiteiten en de
workshopreeks.
Telefonisch gesprek met
getrainde vrijwilliger.
• anoniem indien gewenst
• privacy gegarandeerd
• vrijwilligers (man of vrouw)
zijn ervaringsdeskundig
of hebben sterke affiniteit
met mensen met hiv
• antwoord op veel
hiv-gerelateerde vragen

Face-to-face gesprek
Eenmalig gesprek met
iemand die ook leeft
met hiv
• voor mensen die een
zetje nodig hebben om
aan activiteiten deel te
nemen
• verkenning van mogelijkheden voor onderling
contact
• herkenning is een van
de kernpunten
• net iets meer dan een
telefonisch gesprek

Workshopreeks

Groepsactiviteiten
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+infographic: Marleen Swenne, DPVS

ondersteuning

ontmoeting

Peer-counseling
Ondersteunende
gesprekken met een
getrainde ervaringsdeskundige.
• privacy gegarandeerd
• mannen en vrouwen,
diverse talen en
achtergronden
• matching op maat op
herkenningspunten
• gelijkwaardigheid is een
van de kernpunten
• 3-5 gesprekken op een
zelfgekozen locatie
• onderwerpen o.a.:
stigma, het vertellen,
schuld/schaamte,
seksualiteit, medicatie
• op weg helpen bij acceptatie en zelfredzaamheid
• voor mensen met grote
afstand tot de vereniging
• voor recent gediagnosticeerden bij start formele
hiv zorg
• hiv-consulenten of
hulpverleners kunnen
ook online aanvragen:
hivvereniging.nl/ontmoeten/peer-counseling
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Workshopreeks
‘Positief leven’
6 informatieve bijeenkomsten in een vaste
groep van 5-10 mensen.
• deelnemers waarderen
de workshops unaniem
positief: meer acceptatie,
grotere zelfredzaamheid.
Zij houden contact
• twee reeksen per jaar
(voor- en najaar)
• verspreid door Nederland
• begeleiding door twee
getrainde hiv-positieven,
mannen en vrouwen
• organisatie:
Hiv Vereniging i.s.m.
behandelcentrum.

Groepsactiviteiten
Activiteiten, maar ook
ontmoeting, via digitale
kanalen, (Facebook,
Forum, WhatsApp).
• voor homomannen,
hetero’s, vrouwen,
gezinnen, jongeren,
gemengde groepen,
betrokkenen,
Long Term Survivors

(.) match met getrainde vrijwilliger
+ voor mensen met hiv
+- voor mensen met hiv en betrokkenen

• door het hele land
• aandacht voor deelname
mensen met migratieachtergrond
• informatiebijeenkomsten,
sociale activiteiten,
workshops, weekenden
• kleine en grotere groepen
• organisatie: vrijwilligers,
ondersteund door landelijk
bureau

Carré
Combinatie van medisch,
informatief en artistiek
programma.
• centrale rol voor mensen
met hiv
• voor mensen met hiv en
betrokkenen
• jaarlijks in november
in Theater Carré,
Amsterdam
• mensen met hiv in de
meerderheid, je hoeft niet
open te zijn over hiv
• ongeveer 500 bezoekers
• organisatie: Volle Maan en
Hiv Vereniging

