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NAM maakt elk jaar informatie 
materiaal beschikbaar aan duizenden 
mensen, complete kostenloos.  
Als je wilt doneren, bezoek dan  
www.aidsmap.com/donate.

Met dank aan R. Steingrover voor 
het vertalen van dit materiaal.

NAM is een gemeenschappelijke HIV organisatie, gevestigd in Groot-Brittanië. 
We werken nauw samen met experts op het gebied van geneeskunde, onderzoek en 
sociale zorg, en met mensen die persoonlijk zijn geraakt door HIV. We produceren 
gedrukt en online HIV informatie in Engels inclusief materiaal voor mensen die 
leven met HIV en voor professionals die werken met HIV.

Dit material is gebaseerd op een originele publicatie onder copyright van NAM. 
NAM kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de juistheid of de locale 
toepasbaarheid hiervan.

Het spijt ons dat, als een Engels-sprekende organisatie, we niet in het Nederlands 
kunnen corresponderen. Maar onze website aidsmap.com bevat een doorzoekbare 
database van onze diensten over de gehele wereld. Je kunt hem gebruiken om een 
organisatie of gezondheidszorg instelling bij jou in de buurt te vinden.

Je kan ook aidsmap.com bezoeken om ons overige vertaalde materiaal te lezen en 
te downloaden.



Veel mensen met 
HIV krijgen kinderen 
zonder de infectie 
door te geven. Om dat 
te kunnen heb je een 
beetje hulp nodig  
van je dokter.

Belangrijke punten

l Met de juiste behandeling  
en zorg, zijn duizenden vrouwen 
met HIV bevallen van gezonde 
babies. Medische zorg voor  
HIV-positieve moeders is 
algemeen beschikbaar. 

l Medische ondersteuning 
voor vaders is niet algemeen 
beschikbaar, maar het bestaat wel.

l Als je denkt aan kinderen 
krijgen, is het de moeite waard 
om dit in een vroeg stadium  
met je dokter te bespreken. 

l Je mag geen 
borstvoeding geven.

l Tot een aantal weken 
na de bevalling moet 
de baby een anti-HIV 
medicijn nemen.

l Als deze adviezen 
worden opgevolgd wordt 
minder dan 1 baby uit 
100 met HIV geboren.

Als je een vrouw bent met HIV
l Het nemen van anti-
HIV medicijnen tijdens de 
zwangerschap zal de baby 
beschermen tegen HIV. 

l Een keizersnede is 
het veiligst. Het kan ook 
mogelijk zijn om vaginaal 
te bevallen.

Babies zonder HIV

Babies met HIV

l Als je onbeschermde 
sex hebt met een vrouw 
die geen HIV heeft, kan zij 
HIV krijgen en zij kan dit 
doorgeven aan de baby.

l Als de moeder geen HIV 
heeft, krijgt de baby ook geen 
HIV. Dus, HIV kan niet direct 
worden doorgegeven van de 
vader op de baby.

l Je kan met je dokter 
bespreken hoe riskant het is om 
onbeschermde sex te hebben op dat 
moment – het varieert van persoon 
tot persoon.

l ‘Sperma wassen’ is een proces 
dat HIV verwijdert uit sperma. 
Hierdoor kan je partner veilig 
zwanger raken.

Als je een man bent met HIV
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