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Protocol 1: 
Verstrekking van PEP-pakketten 

 
 

 
Onderwerp 
Taken voor de coördinator buitenland ten aanzien van de verstrekking van PEP-
pakketten. 
 
Doel 
Het doel van dit protocol is het verstrekken van een duidelijk stappenplan dat 
doorlopen moet worden door de coördinator buitenland met betrekking tot het 
verstrekken van PEP-pakketten voor studenten die voor een werkplekleerperiode naar 
het buitenland gaan. 
 
Doelgroep 
Dit protocol is opgesteld voor de coördinator buitenland van Fontys Hogeschool 
Verpleegkunde. Indien coördinatoren buitenland van andere opleidingen binnen Fontys 
Hogescholen gebruik wensen te maken van dit protocol, dienen zij contact op te nemen 
met de coördinator buitenland van Fontys Hogeschool Verpleegkunde. Dit protocol mag 
niet zonder zijn toestemming gebruikt worden. 
 
Benodigde materialen 
 Protocol 2: Verkrijgen van een PEP-pakket 
 Protocol 3: Handelingen na een mogelijke HIV-besmetting 
 
Belangrijke adressen/ contactgegevens 
 Catharina-ziekenhuis 

Michelangelolaan 2 
5623 EJ  Eindhoven 
Tel: 040-2399111 
 

 Mevr Korsten – Vorstermans 
HIV-verpleegkundige van het Catharina-ziekenhuis 
Poli Interne Geneeskunde 
betsy.vorstermans@catharina-ziekenhuis.nl 

 Dr. Pronk. Internist, infectioloog 
Dr. Bravenboer. Internist, endocrinoloog 
Te bereiken via het algemene nummer 0031402399111 van het Catharina-
ziekenhuis. En vermelden dat het gaat om buitenlandsatge mbt PEP 
 

 S.Egberts: Coördinator Stage buitenland 0031620501545 
S. Goluke: Coördinator Internationalisering 0031650242049 
Fontys Hogeschool Verpleegkunde 
Ds. Th. Fliednerstraat 2, kamer 2411 
Postbus 347  
5600 AH Eindhoven 
s.egberts@fontys.nl 
s.goluke@fontys.nl 

 
 Apotheek MediCenter Haagdijk 

Contactpersoon: Mevr. Van de Vijfeijke  
Apotheek.haagdijk@ezorg.nl 
Tongelresestraat 205 
5613 DG  Eindhoven 
Tel: 040 - 243 2096/ Fax: 040 - 244 0529 
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De stappen die moeten worden doorlopen 
 
Voorafgaand: 
 Leg drie maanden voorafgaand aan de voorlichting, de datum van de voorlichting 

vast in overleg met Mevr. Korsten. De voorlichting zal drie maanden voor vertrek 
aan de studenten plaatsvinden en kan mogelijk samen met de  workshop 
“Voorbereiding op stage naar het buitenland” gegeven worden. In de voorlichting 
komen HIV en het gebruik van PEP aan bod. 

 Bepaal per werkplek of een PEP-pakket uitgegeven moet worden. 
 Verstrek de volgende protocollen aan de studenten: 

 Verkrijgen van een PEP-pakket 
 Handelingen na een mogelijke HIV-besmetting 

 Studenten die een PEP-pakket nodig hebben geven hun naam en geboortedatum 
door aan stage coördinator. 

 Mail de gegevens van de studenten naar Mevr. Korsten, zodat zij recepten voor de 
PEP-pakketten kan uitschrijven. 
Op het moment dat Mevr. Korsten de recepten naar de apotheek gestuurd heeft, 
zal zij een mail sturen. Plaats dan een bericht in het HBO-V-nieuws, zodat de 
studenten weten dat zij de PEP-pakketten kunnen ophalen. 

 Zorg voor de afhandeling van de declaraties van de PEP-pakketten. 
De student probeert de kosten van het PEP-pakket te laten vergoeden door de 
verzekeraar. Lukt dit niet, dan levert de student het betalingsbewijs bij u in. 

 
 
Indien een student al een PEP-pakket heeft, maar door omstandigheden niet naar het 
buitenland gaat, levert hij het pakket in bij de apotheek. Dit pakket kan, mits goed 
bewaard, doorgegeven worden aan een andere student. De gegevens van deze student 
moeten dan wel doorgegeven worden aan Mevr. Korsten.  
 
Tijdens: 
Tijdens de werkplekleerperiode zijn er geen specifieke taken voor de stage coördinator 
buitenland ten aanzien van mogelijk HIV-besmetting bij studenten. Wel maakt de 
student melding van het gebeuren aan de stage coördinator 
 
Na: 
Wanneer een studenten zijn werkplekleerperiode afbreekt, zal hij na thuiskomst contact 
opnemen met de coördinator stage buitenland of coördinator internationalisering. De 
stage coördinator buitenland heeft geen specifieke taken ten aanzien van de mogelijke 
HIV-besmetting. Wanneer een student gestart is met PEP, wordt hij verder begeleid door 
de specialisten van het Catharina-ziekenhuis. 
 


