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Protocol 2: 
Verkrijgen van een PEP-pakket 

 
 

 
 
Onderwerp 
Protocol voor het verkrijgen van PEP.  
 
Doel 
Het doel van dit protocol is het geven van een duidelijk stappenplan aan studenten voor 
het verkrijgen van een PEP-pakket. 
 
Doelgroep 
Dit protocol is opgesteld voor studenten van Fontys Hogeschool Verpleegkunde die een 
werkplekleerperiode in het buitenland gaan volgen en in aanmerking komen voor een 
PEP-pakket.  
 
Stappen die moeten worden doorlopen 
 Volg de voorlichting van vanuit school over HIV en het gebruik van het PEP-pakket. 
 Ga na of er een kans bestaat dat je in het verleden HIV hebt opgelopen en doe 

eventueel een HIV-test. (Dit is belangrijk omdat je resistentie kan opbouwen voor 
HIV-medicatie, als je PEP gebruikt terwijl je al HIV hebt!) 

 Geef je naam en geboortedatum door aan coördinator stage buitenland. 
 Na bericht op het HBO-V-nieuws, haal je het PEP-pakket op bij:  

 
Apotheek MediCenter Haagdijk 
Tongelresestraat 205 
5613 DG Eindhoven 
040-2432096 

 
Voor het PEP-pakket betaal je ongeveer €335, 00. Deze kosten kun je soms verhalen op 
je ziektekostenverzekering. Indien dit niet lukt, lever je hiervan een bewijs en een bon 
van de kosten voor het PEP-pakket in bij . School vergoedt dan de kosten voor je PEP-
pakket. 
 
 Mocht je al een PEP-pakket hebben (dat betaald is door school) en gaat je 

werkplekleerperiode niet door, dan lever je dat PEP-pakket in stage coördinator. 
 Als je terugkomt en je pakket is ongebruikt, lever je dit weer in bij Apotheek 

MediCenter Haagdijk. 
 
 Gedurende je werkplekleerperiode moet je het PEP-pakket bewaren op een droge 

koele plek.  
Het PEP-pakket bevat de medicijnen Combivir en Kaletra. Combivir kan tot 30 oC 
bewaard blijven. Kaletra is op kamertemperatuur te bewaren. Als het op jouw 
werkplek warmer is, bewaar je pakket dan in de koelkast (niet in het vriesvak). 
Indien dit niet mogelijk is, moet het pakket in ieder geval in de schaduw bewaard 
worden.  

 
 
 
 
 
 
  


