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Living with HIV
Implications for work participation

1 Stigma ten aanzien van HIV speelt nog 
steeds een grote rol in het dagelijks leven 
en werken van mensen met HIV (dit 
proefschrift) 

2 Wel of niet open zijn over iemands 
HIV-status op het werk is een groot 
dilemma waar mensen met HIV mee te 
maken hebben (dit proefschrift)

3 De HIV-verpleegkundige kan als vertrou-
wenspersoon een belangrijke rol vervul-
len in de begeleiding van arbeidsgerela-
teerde problematiek (dit proefschrift)

4 De arbeidsproductiviteit van mensen met 
HIV kan mogelijk worden verbeterd door 
co-morbiditeit op tijd te onderkennen en 
te behandelen (dit proefschrift)

5 Begeleiding van mensen met HIV in 
Barbados vraagt vooral om een aanpak 
op maatschappelijk niveau terwijl in Ne-
derland een meer individuele begeleiding 
nodig is (dit proefschrift)

6 Bewegen heeft een positieve invloed op 
de mentale gezondheid van mensen met 
HIV (Nosrat et al., 2017)

7 Stigma geassocieerd met homoseksuali-
teit en HIV draagt bij aan de verspreiding 
van HIV in de Caraïben (Figueroa, 2014)

8 Samenwerking binnen de arbocuratie-
ve keten kan helpen ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid terug te dringen 
(Batenburg et al., 2012)

9 Interprofessioneel opleiden is een nood-
zakelijke stap in het voorbereiden van 
gezondheidszorg professionals die beter 
toegerust zijn om samen te werken en 
adequaat te reageren op lokale gezond-
heidsbehoeften (WHO, 2010)

10 De hbo-student leert onderzoek doen, 
omdat hij dan een betere professional 
wordt. Niet omdat hij onderzoeker moet 
worden (Daan Andriessen, 2016)

11 Use small words to create big stories 
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Propositions

Living with HIV
Implications for work participation

1 HIV-related stigma still plays a major role 
in daily life and work of people living with 
HIV (this thesis) 

2 Disclosure is a major dilemma for people 
living with HIV (this thesis)

3 Because of the confidentiality in their 
relationships with patients, HIV-nurses 
can play an important role in vocational 
counseling (this thesis) 

4 The productivity of working people living 
with HIV may be improved by early  
recognizing and treating comorbidity 
(this thesis) 

5 Counselling of people living with HIV 
in Barbados suggests interventions on a 
societal level, while in The Netherlands in-
dividual counselling is needed (this thesis) 

6 Physical activity has a positive effect on 
the mental well-being of people living 
with HIV (Nosrat et al., 2017)

7 Stigma associated with homosexuality 
and HIV contribute to the continued 
spread of HIV in the Caribean  
(Figueroa, 2014)

8 When healthcare providers collaborate 
on work and health-related issues, it may 
reduce sickness absence and disability 
(Batenburg et al., 2012)

9 Interprofessional education is a neces-
sary step in preparing a ‘collaborative 
practice-ready’ health workforce that is 
better prepared to respond to local health 
(WHO, 2010)

10 Students at a University of Applied 
Sciences learn to do research in order to 
become a better professional. Not becau-
se they have to become researchers  
(Daan Andriessen, 2016)

11 Use small words to create big stories 
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