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Rectificatie
Het overzichtsartikel ‘Dolutegravir: een nieuwe integraseremmer’ door
E.E. Roelofsen, dat verscheen in het vorige nummer van het HIV-Bulletin
(2014;2:8-12), bevatte een onvolledige beschrijving.
In de inleidende tekst wordt gesteld: ‘Dolutegravir wordt bij naïeve patiënten
eenmaal daags gegeven en biedt ook mogelijkheden bij niet-naïeve patiënten
in een tweemaal daags regime’. Dit had moeten zijn: ‘Dolutegravir wordt bij
integrase-naïeve patiënten eenmaal daags gegeven en biedt ook mogelijkheden
bij niet-integrase-naïeve patiënten in een tweemaal daags regime’.

HIV BULLE TIN ✚ NUMMER 3 ✚ 2014

3

PREZISTA, samen toegediend met een lage dosis
ritonavir, is, in combinatie met andere antiretrovirale
geneesmiddelen, aangewezen voor de behandeling
van patiënten geïnfecteerd met het humaan
immunodeficiëntievirus-1 (hiv-1) 1
Voor referenties en samenvatting productkenmerken zie elders in deze uitgave

Janssen-Cilag B.V.

Strength you can build on 2-5

©Janssen-Cilag BV – PHNL/PRE/0414/0002a

PREZISTA/r: wherever
the regimen goes

HIV

BULLETIN
Voorwoord
Beste collega’s, lezers,
Het is triest maar ook onvermijdelijk dat dit nummer overschaduwd wordt door wat er
boven Oekraïne zo totaal onverwacht is gebeurd. Mensen op weg naar onder andere
de International AIDS Conference en Melbourne terwijl op de grond oorlog woedde,
met deze ramp als ‘collateral damage’. Voor mij hebben Joep en Jacqueline iets unieks
tot stand gebracht, wat ondanks hun plotselinge levenseinde zal doorleven.
Afscheid nemen is niet altijd makkelijk, dat lees je in het interview met Henriëtte
Scherpbier, kinderarts en behandelaar van hiv-kinderen vanaf het eerste uur. Toch
hoort volwassen worden bij het leven en is het afscheid nemen van de ‘onbezorgde
kindertijd’ een natuurlijk proces.
Dat kinderen ondanks effectieve hiv-remmers niet helemaal ongeschonden uit de
strijd komen, is niet geheel onverwacht maar wel confronterend; we zijn er nog niet
ondanks een enorme vooruitgang op het gebied van de antiretrovirale behandeling.
Sophie Cohen heeft dat in een Amsterdams kindercohort uitgezocht.
De relatie van seks en drugs is geen gemakkelijke. Knoops maakt in zijn artikel veel
duidelijk. Een zeer informatief artikel voor mensen die werkzaam zijn in de hiv-zorg,
maar niet altijd even goed op de hoogte zijn wat er in sommige homoscenes gebeurt.
Het helpt om begrip te ontwikkelen voor gebruik van middelen en kennis te nemen
van de interactie met cART. Begrip zal ongetwijfeld ook leiden tot het geven van informatie en voorlichting die de gevolgen van risicovolle seks kunnen beperken.
Een beleid wat Joep Lange al langer propageerde – namelijk iedereen testen en
vervolgens op cART zetten – wordt ten dele door sommige GGD’s bemoeilijkt.
Zelfs wanneer iemand graag getest wil worden, is de toegang tot een soa-test niet
altijd even laagdrempelig. Het Checkpoint maakt dit iets makkelijker, althans in de
omgeving Nijmegen.
De casus gaat dit keer over waterpokken bij volwassenen. Ben je opgegroeid in de
tropen, dan is lang niet altijd zeker dat je immuun bent voor deze meestal onschuldige
kinderziekte. Het betekent dat je als volwassene de infectie kunt oplopen, met
doorgaans een veel ernstiger beloop. En als je ook nog een hiv-infectie erbij hebt, dan
is Leiden in last.
Ondanks de recente dramatische gebeurtenis gaat het leven verder en denken we dat
dit nummer u weer nieuws brengt,
Dr. Jan Karel M. Eeftinck Schattenkerk, mede namens de redactieleden
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IN MEMORIAM

In Memoriam – herinneringen aan onze collega’s
Vanuit de redactie

stelde zich als voorbeeld Coca Cola, die erin slaagde in de
meest afgelegen gebieden hun flesjes te distribueren. Dat

Als er iets onwerkelijk lijkt, dan is het wel dat ik Joep Lange

moest ook kunnen met de hiv-medicijnen, vond hij. Met

niet meer zal tegenkomen. Het verstand zegt dat het zo is,

zijn persoonlijke kwaliteiten wist hij de componenten die

maar zo voelt het niet.

nodig waren voor dit doel, bij elkaar te krijgen. Mede door
zijn toedoen zijn in Afrika miljoenen mensen met hiv op

De laatste keer dat ik hem sprak was op de klinische avond

therapie gezet. Dit heeft velen het leven gered en gezinnen

van de afdeling Tropische Geneeskunde in het AMC in mei

bij elkaar gehouden. Het ging hem erom dat het gewoon zo

van dit jaar. Hij informeerde met belangstelling naar waar

moest en dat hij zich daarom intens voor dit doel inzette. Hij

ik mee bezig was en wat mijn jongste zoon, die er ook was,

startte in dit kader PharmaAccess, een organisatie die naast

van zijn studie vond. Hij kon je in zo’n meestal kort contact

de geneesmiddelen zorgde voor training van gezondheids-

toch het gevoel geven dat het er toe deed.

werkers om hiv-geïnfecteerden goed te kunnen behandelen.
Zijn partner, Jacqueline van Tongeren, had een sleutel-

In het voorjaar van 1985 ontmoette ik hem in het AMC,

functie in deze organisatie en heeft dat met hem gedeeld.

waar aids definitief een voet aan de grond had gekregen en

Ik geloof dat veel wat hij voor elkaar heeft gekregen niet

waar Joep zich opwierp voor de zorg voor deze bijzondere

zonder haar hulp en steun mogelijk was geweest.

groep patiënten. Daarnaast was hij diep geïnteresseerd in
hoe deze ziekte in elkaar stak en probeerde hij te begrijpen

Zijn recente stelling dat hiv in de bevolking actief moet

hoe een infectie een dergelijke ravage kon aanrichten in

worden opgespoord en een ieder die geïnfecteerd blijkt

het menselijk afweersysteem. Van zorg die hij moeilijk

te zijn moet worden behandeld, zal een voorbeeld gaan

vond in de directe uitvoering verschoof zijn aandacht naar

worden hoe een visie de wereld kan veranderen.

de zoektocht naar middelen die het getij konden keren
op individueel niveau en later ook op niveau van landen

We zullen Joep en Jacqueline moeten missen, maar ontwik-

en continenten. Een aantal bezoeken aan Afrika, waar de

kelingen in de aanpak van hiv die zij in gang hebben gezet

epidemie zich verwoestend uitbreidde, raakte hem diep en

zullen in de komende decennia vruchten gaan dragen en

maakte ongekende krachten in hem los. Nadat intussen

daar zou het hun om zijn gegaan.

effectieve combinatiebehandelingen beschikbaar waren
gekomen in het rijke Westen, was een van zijn doelen deze

Jan Karel Eeftinck Schattenkerk, mede namens de redactie-

middelen ook voor de Afrikanen beschikbaar te krijgen. Hij

leden
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Herdenkingsdienst voor de slachtoffers van de MH17-ramp tijdens de openingsceremonie van de International AIDS
Conference in Melbourne

Aids Fonds en Soa Aids Nederland

op alle niveaus galant benaderde. En een activist met name
daar waar mensenrechten met voeten getreden worden.

Met de ramp hebben wij afscheid moeten nemen van

Dat, gecombineerd met een goed stel hersens en een sterk

vijf dierbare Nederlandse aidsbestrijders: Joep Lange,

ontwikkeld politiek gevoel, maakte Pim tot waardevolle

Jacqueline van Tongeren, Martine de Schutter, Pim de

lobbyist voor de aidsbestrijding. Wij denken aan Pim.

Kuijer en Lucie van Mens. Met groot verdriet en diepe

Aan alles wat hij was: talentvolle lobbyist, fijne collega en

verslagenheid staan wij stil bij het verlies van onze directe

zorgzame vriend.

collega’s Martine en Pim, en onze oud-collega Lucie.
Dr. Lucie P.M. van Mens was van 1994 tot 2004 programMartine de Schutter voelde zich nauw betrokken bij de

maleider van het Programma Prostitutie bij de Stichting

strijd tegen ongelijkheid en ongezondheid in deze wereld.

soa-bestrijding (later Soa Aids Nederland) en van 2005 tot

Na haar werk voor de Wereldgezondheidsorganisatie in

april 2008 programmaleider bij STOP AIDS NOW! Jarenlang

Zuid-Amerika werkte ze vanuit Nederland voor de interna-

heeft zij zich met hart en ziel ingezet voor de seksuele

tionale soa-bestrijding. Martine zette zich met grote kracht

gezondheid van prostituees en de emancipatie van deze

in om de aidsproblematiek bij de Europese Unie op de agenda

beroepsgroep. Nadat Lucie onze organisatie verliet, heeft ze

te houden en in Oost-Europa op de agenda te krijgen. Begin

zich met overgave gericht op het toegankelijker maken van

2014 werd Martine programmaleider van Bridging the Gaps.

vrouwencondooms voor vrouwen en hun partners, vooral

In dit programma steunen het Aids Fonds en andere organi-

in Afrikaanse landen. We verliezen in Lucie een zeer prettig

saties wereldwijd kwetsbare groepen. Deze baan was haar

mens, een bijzondere vrouw, een lieve en betrokken collega,

op het lijf geschreven door haar vermogen om mensen te

een strijdster ‘pur sang’.

verbinden. Wij verliezen met Martine een deskundige en
betrokken collega en een hartelijke vriendin.

Joep, Jacqueline, Martine, Pim en Lucie waren prachtige en
inspirerende personen, die we voor altijd in ons hart hebben

“Ik was een activistische diplomaat, maar zou voortaan

gesloten.

graag een diplomatieke activist zijn.” Met deze woorden
kwam Pim de Kuijer in 2012 binnen als lobbyist voor STOP

Namens alle collega’s, Louise van Deth, directeur STOP AIDS

AIDS NOW! en later ook voor het Aids Fonds. Pim was

NOW! en Ton Coenen, directeur Aids Fonds en Soa Aids

inderdaad een diplomaat, die mensen van alle culturen en

Nederland
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INTERVIEW

Kinderarts zou kinderen met hiv graag langer zien dan tot hun
achttiende jaar
Drs. F. van Wijck, wetenschapsjournalist
✚ correspondentieadres: frank@evatekst.nl

Toen Henriëtte Scherpbier eind jaren 80 van de vorige eeuw begon met de behandeling
van hiv-geïnfecteerde kinderen, ontwikkelde bijna een derde binnen een jaar aids en
overleed ieder kind met aids voor het vijfde levensjaar. Sinds de komst van de antiretrovirale combinatietherapie (cART) bereiken alle kinderen de volwassen leeftijd.

De toepassing van nieuwe geneesmiddelen bij kinderen

– zich voordoen bij kinderen die vanaf de geboorte hiv

loopt altijd wat achter de toepassing bij volwassenen aan.

hebben. Scherpbier: “Het is belangrijk dat hiv-geïnfecteerde

Met het beschikbaar komen van proteaseremmers voor

kinderen na transitie naar de volwassen zorg vervolgd

kinderen met hiv is het niet anders gegaan. Maar toen

blijven worden om deze effecten van de langdurige behan-

die in 1996 beschikbaar kwamen voor deze kinderen, was

deling goed te evalueren. Deze data worden reeds via de

het effect groot. Henriëtte Scherpbier, kinderarts in het

Stichting HIV Monitoring verzameld en het is belangrijk

Emma Kinderziekenhuis/AMC (een van de vier kinder

dat kinderartsen en internisten deze gegevens gezamenlijk

hiv-behandelcentra in Nederland) en gespecialiseerd

bestuderen. Het is nog te vroeg om op dit moment

in de behandeling van kinderen met hiv en aids, vertelt:

conclusies hieraan te kunnen verbinden.”

“Het is onder andere de CHER-trial (Lancet. Nov 2013) in
Zuid-Afrika geweest die ons veel heeft geleerd over op welk

Invloed op functioneren

tijdstip we jonge kinderen met hiv moeten behandelen. We

Hiv-geïnfecteerde kinderen functioneren ondanks adequate

weten naar aanleiding van de uitkomsten van deze trial

behandeling met hiv-remmers mogelijk minder goed dan

dat het beter is om bij kinderen onder de twee jaar altijd

hun leeftijdsgenootjes. In het Emma Kinderziekenhuis

direct te beginnen met de behandeling, om schade aan

AMC is recent onderzoek (NOVICE-studie) hierna gedaan

het afweersysteem zoveel mogelijk te beperken. Bij oudere

bij hiv-geïnfecteerde kinderen en een controlegroep.

kinderen wordt rekening gehouden met het CD4-aantal,

Scherpbier: “De gegevens hiervan worden momenteel

wat per leeftijdscategorie verschilt. Deze trial geldt echt

geanalyseerd, dus daarop kan ik niet vooruit lopen.” (Lees

als een landmarkonderzoek op dit gebied. Op basis hiervan

ook het artikel van Cohen op pag. 11).

zijn ook de Europese richtlijnen en de richtlijn van de WHO
bijgesteld.”

Gewoon naar school
Kinderen met een hiv-infectie kunnen in Nederland zonder

Langetermijneffecten

problemen naar de crèche en naar school. “Ze kunnen

Zowel de werking als de bijwerkingen van de moderne

daaraan gewoon deelnemen en worden doorgaans ook wel

combinatietherapieën zijn bij kinderen nagenoeg hetzelfde

in een bij hen passend traject geplaatst”, zegt Scherpbier.

als bij volwassenen. “Een probleem is natuurlijk wel dat

“Wel zie je soms dat de omgeving negatief op de hiv-infectie

kinderen zich nog ontwikkelen en langer aan genees-

reageert. In samenwerking met Artsen voor Kinderen is de

middelen worden blootgesteld dan mensen die pas op latere

website www.cyberpoli.nl opgezet om informatie over hiv

leeftijd hiv krijgen”, zegt Scherpbier. “We zien hierdoor dat

te geven, onderlinge communicatie tussen deze kinderen

sommige kinderen al leverfibrose hebben ontwikkeld, wat

mogelijk te maken en hun vragen door deskundigen te

op een zo jonge leeftijd echt een heftige bijwerking is. En

laten beantwoorden Onze hiv-verpleegkundigen organi-

het zijn juist die kinderen die hun geneesmiddelen heel

seren bijeenkomsten voor kinderen. Toch adviseren we om

trouw blijven slikken die hiermee worden geconfronteerd,

niet op school te melden dat een kind hiv heeft. Je mag

dat is wel ironisch.”

ervan uitgaan dat de scholen en de leerkrachten voldoende

Een punt van aandacht is dat behandelaars nog niet echt

kennis hebben van de basishygiëne en dan heeft het feitelijk

goed inzicht hebben in de vraag in welke mate en hoe snel

geen meerwaarde om het te weten. Al geef ik toe dat we

de langetermijneffecten – zoals diabetes of botontkalking

op dit punt wel eens voor verrassingen komen te staan.
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Recent heb ik contact gehad met een leerkracht, waarvan

zinvol is. Soms zijn we genoodzaakt toch de medicatie

een leerling vertelde hiv te hebben. Deze leerkracht was

tijdelijk – onder nauwkeurige controle van het CD4-aantal

hiervan erg geschrokken, mede doordat hij hem eerste

– te stoppen (drug holiday). Wanneer de medicatie namelijk

hulp had verleend. Na veel informatie te hebben opgezocht

heel wisselend wordt ingenomen, kan hiv resistent worden

via internet, kwam hij erachter hoe belangrijk het is om

voor de medicijnen. Tegelijkertijd zijn we bij het ontstaan

zorgvuldig met een hiv-diagnose om te gaan in verband

van problemen met therapietrouw ook altijd alert op

met het nog steeds bestaande stigma. Daarbij komt dat

eventuele achterliggende problemen, zoals bijvoorbeeld in

hepatitis B vele malen besmettelijker is en daar doet men

de thuissituatie. In enkele gevallen is het onontkoombaar

vaak helemaal niet moeilijk over.”

Bureau Jeugdzorg in te schakelen. Natuurlijk doen we

De gebruikelijke vaccinaties die kinderen krijgen, zijn

dit liever niet, want we willen de behandelrelatie niet

ook voor kinderen met hiv geen probleem. “Bij een voor

verstoren.”

de leeftijd adequaat CD4-aantal kan het kind ook gewoon
waterpokken doorstaan”, vertelt Scherpbier. “We raden

Langer onder de hoede houden

alleen de tuberculose-vaccinatie (BCG) af omdat deze

Inmiddels is een aantal van de kinderen dat met hiv is

complicaties kan geven in de zin van ontstekingen in de

geboren volwassen geworden. “Onder hen is een groep die

lymfeklieren.”

het heel goed blijft doen en een groep voor wie dat niet
geldt”, zegt Scherpbier. “Wij steken als kinderarts meer tijd

Puberteit en therapietrouw

in hun begeleiding dan onze collega’s die verantwoordelijk

Een van de grootste problemen in relatie tot hiv bij

zijn voor de zorg van een veel grotere groep volwassen

kinderen is het bewaken van de therapietrouw, zeker als

hiv-patiënten. Het zou goed zijn als we deze kinderen

ze in de puberteit komen. Scherpbier: “We doen om de drie

wat langer dan hun achttiende onder onze hoede zouden

of vier maanden een controle en als we dan zien dat de

kunnen houden. Er zijn wel landen waar de grens bij 24

hiv-deeltjes weer detecteerbaar zijn toegenomen, weten

jaar ligt. Gelukkig is er een goed protocol voor de transitie

we dat er wat aan de hand is. We controleren of de dosis

naar de volwassenenzorg en onze kinder hiv-verpleeg-

correct is en meten de spiegels van sommige middelen in

kundigen begeleiden dit proces samen met de volwassen

het bloed. Indien er geen medicatie wordt gemeten in het

hiv-verpleegkundigen.”

bloed confronteren we het kind dan ook met de feiten als

Ondertussen is het aantal hiv-geïnfecteerde kinderen dat in

hij zegt zijn medicatie wel te slikken. We werken eventueel

het Emma Kinderziekenhuis/AMC wordt behandeld stabiel,

met directly observed therapy (DOT) door de thuiszorg om

rond de 75. Er gaan regelmatig kinderen naar de volwas-

controle te krijgen op de medicatie-inname. En we kunnen

senenzorg en wat erbij komt, zijn vooral hiv-geïnfecteerde

een beloningsprotocol inzetten als we inschatten dat dit

adoptiekinderen.

Zwangerschap
In Nederland is er sinds 2004 een goede hiv-screening in
het eerste trimester van de zwangerschap (opting outmethode) en behandeling van hiv-zwangeren ontwikkeld
om te voorkomen dat een moeder met hiv de ziekte op het
kind overdraagt. “Belangrijk voor verloskundigen blijft om
risicogroepen goed in de gaten te houden en eventueel in
het derde trimester de hiv-test te herhalen om een acute
hiv-infectie van de moeder later in de zwangerschap op
te sporen”, zegt Scherpbier. “Recent hebben we twee
kinderen gehad, van wie de moeders een late transmissie
van hiv in de zwangerschap hadden. Deze kinderen presenteerden zich met ernstige luchtwegproblemen, die bleken
te berusten op een hiv-infectie. En ook internisten moeten
alert blijven en in overleg met de kinderarts, kinderen van
hun hiv-patiënten laten testen op hiv. We weten immers
dat de ziekteverschijnselen zelfs pas bij een jaar of 11 aan
de oppervlakte kunnen komen als de besmetting rond de
partus of via de borstvoeding is opgetreden.”
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Cognitieve en neurologische status van perinataal
hiv-geïnfecteerde kinderen
Mw. drs. S. Cohen, mw. dr. D. Pajkrt, namens het NOVICE-onderzoeksteam
Afdeling Kinderhematologie, Immunologie en Infectieziekten, Emma Kinderziekenhuis AMC, Universiteit van Amsterdam
✚ correspondentieadres: s.cohen@amc.nl

Wereldwijd is er nog weinig onderzoek gedaan naar het neurologisch en cognitief functioneren van hiv-geïnfecteerde kinderen die adequate antiretrovirale therapie krijgen,
en met name in vergelijking met een vergelijkbare gezonde controlegroep. Het Emma
Kinderziekenhuis heeft in de NOVICE-studie bewust gezocht naar een controlegroep
die qua sociaaleconomische status, leeftijd, geslacht en etniciteit overeenkomt met de
hiv-geïnfecteerde onderzoeksgroep. Met behulp van zowel neurocognitieve testen als
beeldvorming en bloedonderzoek kunnen de cognitieve afwijkingen bij deze jonge groep
in kaart worden gebracht.

Nederland telt naar schatting 25.000 hiv-geïnfecteerde

Project

patiënten, onder wie bijna 250 kinderen. Sinds 1996 zijn

Het doel van ons project, de NOVICE-studie (‘neurolo-

er 378 hiv-geïnfecteerde kinderen geregistreerd door de

gical, cognitive and visual performance in HIV-infected

Stichting HIV Monitoring Nederland, van wie meer dan 80%

children’), was het evalueren van de neurologische en

perinataal geïnfecteerd is.1 Voordat antiretrovirale combi-

cognitieve functie van hiv-geïnfecteerde kinderen in verge-

natietherapie (cART) beschikbaar kwam, werd bij 30-50%

lijking met gezonde controles, als groep overeenkomend

van de perinataal geïnfecteerde kinderen hiv-encefalo-

qua sociaaleconomische status, leeftijd, geslacht, en

pathie gediagnosticeerd; een neurologisch beeld dat in

etniciteit. Op ouderavonden van scholen en voetbalclubs,

ernst kan variëren van milde spastische parese tot grove

met flyers en posters op de markt en tijdens informatie-

ontwikkelingsachterstand met uitgebreide motorische

bijeenkomsten van kerken in Amsterdam Zuidoost infor-

stoornissen. De incidentie van hiv-encefalopathie bij

meerden wij ouders van gezonde kinderen over ons project.

kinderen is sinds de introductie van cART in 1996 drastisch

Ouders meldden hun kind telefonisch aan, waarna een kort

gedaald. 2 Toch liet een recent retrospectief onderzoek

screeningsgesprek volgde. Als het kind aan de inclusie-

vanuit het Emma Kinderziekenhuis zien dat hiv-geïnfec-

criteria voldeed, werd het informed consent-formulier

teerde kinderen in Nederland – ondanks behandeling

verstuurd en werd het kind uitgenodigd voor deelname aan

met cART – nog relatief veel neurologische problemen

de NOVICE-studie.

laten zien; waaronder ontwikkelings- en taalachterstand

Bij alle NOVICE-deelnemers werden neurocognitieve

(12-22%) en diverse afwijkingen van de hersenen op CT

testen van intelligentie, verwerkingssnelheid, geheugen,

of MRI (29-38%). Er is wereldwijd nog weinig onderzoek

executieve functie en visuomotorintegratie uitgevoerd (zie

gedaan naar het neurologisch en cognitief functioneren

kader). Daarnaast werd bij alle kinderen een geavanceerde

van hiv-geïnfecteerde kinderen die adequate antiretro-

3TESLA MRI-scan van de hersenen gemaakt, en werd bloed

virale therapie krijgen, en dan met name in vergelijking

en – bij een deel van de hiv-geïnfecteerde groep – liquor

met een vergelijkbare controlegroep. Ongeveer de helft

afgenomen. Tot slot werd bij alle deelnemers een algemeen

van de hiv-geïnfecteerde kinderen in Nederland is geboren

oogonderzoek met optische coherentietomografie van de

in sub-Sahara Afrika, en 60% van de ouders van de in

retina gedaan, een onderdeel wat wij hier niet verder zullen

Nederland geboren kinderen zijn immigrant uit dat gebied.

uitlichten.

3

1

Hiermee, en ook met de gemiddeld lagere sociaaleconomische status van hiv-geïnfecteerde kinderen in Nederland,

Resultaten

moet rekening worden gehouden bij het selecteren van een

Deelnemers

controlegroep, met name bij het onderzoeken van de cogni-

In totaal werden 35 hiv-geïnfecteerde kinderen (mediane

tieve functie.4

leeftijd: 13,8 jaar, IQR 12,1-15,9) en 37 gezonde kinderen
(mediane leeftijd: 12,1 jaar, IQR 11,5-15,7) geïnclu-
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daarbij een adequaat onderdrukte viral load. De gemiddelde
Verwerkingssnelheid: De tijd die een kind nodig
heeft om visueel weergegeven informatie te
verwerken door bijvoorbeeld zo snel mogelijk tekens
te koppelen aan vormen of cijfers.
Executieve functie: De mate van ‘cognitieve
controle’ van een kind. Dit omvat bijvoorbeeld
plannen, organiseren en de mate van inhibitie.
Visuomotor integratie: De mate waarin de visuele
waarneming en vinger-handbewegingen van een
kind gecoördineerd worden bij het natekenen van

leeftijd waarop cART werd gestart was 2,6 jaar (IQR 1-6).
Drie van de vier kinderen die geen cART gebruikten ten
tijde van het onderzoek hadden dat voorheen wel gedaan;
twee van hen stopten in 2013 (beiden kort voor deelname
aan NOVICE) in verband met problemen met therapietrouw. Het derde kind was op vierjarige leeftijd gestart
met therapie, maar vanwege innameproblemen na één jaar
weer gestopt. Sindsdien was er geen indicatie om therapie
te herstarten. Eén van de hiv-geïnfecteerde deelnemers
had nooit een medische indicatie voor cART-initiatie. Het
gemiddelde CD4+ T-celgetal van de gehele hiv-geïnfecteerde groep was 760 x106/L (IQR 580-980). Gecorrigeerd
voor de leeftijd gaf dit een gemiddelde CD4+ T-cel Z-score
van -0,1 SD (IQR -0,3-0,2). Ten tijde van de hiv-diagnose
hadden 10 kinderen (27%) een center for disease control
and prevention (CDC)-categorie N/A, 16 kinderen (46%) een
CDC-categorie B en 9 kinderen (26%) een CDC-categorie C.
Cognitie
Het intelligentiequotiënt (IQ) van de hiv-geïnfecteerde
kinderen was significant lager (gemiddeld totaal IQ: 76, SD
16) vergeleken met de gezonde controles (gemiddeld totaal
IQ: 88, SD 14) (p = 0,002). Daarnaast functioneerden de
cognitieve domeinen verwerkingssnelheid, werkgeheugen
en visuomotorintegratie minder in de hiv-geïnfecteerde
groep. Het geheugen en executief functioneren waren
minder ernstig aangedaan vergeleken met de gezonde
kinderen (zie tabel 1).
Multivariabele lineaire regressiemodellen werden gebruikt
om associaties tussen verschillende klinische en cARTgerelateerde parameters met verschillende cognitieve
uitkomsten te onderzoeken. We detecteerden een negatieve
associatie tussen de CDC-categorie bij hiv-diagnose en het
verbaal IQ (CDC C: coëfficiënt -22,98, p-waarde 0,010; CDC
B: -19,31, p-waarde 0,018; CDC A: -15,96, p-waarde 0,086).
Er waren drie hiv-geïnfecteerde kinderen met een cerebrale
hiv-complicatie in de voorgeschiedenis (twee hiv-encefalopathie, één CMV-encefalitis). Ook na een subanalyse zonder
deze drie kinderen bleef de negatieve associatie tussen

Visuomotorintegratietest van een NOVICE-deelnemer

CDC-categorie en verbaal IQ bestaan. Er werden geen
associaties gevonden met andere virologische, immunologische of therapiegerelateerde parameters.

deerd (beide groepen: 49% jongens). De ouders van de
hiv-geïnfecteerde groep en de controles hadden een

Beeldvorming

overeenkomend opleidingsniveau, beide groepen hadden

Met verschillende MRI-modaliteiten bekeken wij 1) het

een vergelijkbaar percentage eenoudergezinnen (hiv-groep:

intracerebrale volume van witte en grijze stof, 2) witte-

63%, controlegroep: 68%) en de meeste kinderen hadden

stofafwijkingen en wittestofintegriteit, 3) de intracerebrale

één ouder of verzorger met een betaalde baan (hiv-groep:

vasculaire flow en 4) intracerebrale metabolieten waaronder

58%, controlegroep: 68%). De hiv-geïnfecteerde groep

N-acetylaspartaat (marker voor integriteit van neuronen)

was grotendeels behandeld met cART (n = 31, 89%) en had

en lactaat (marker voor celdood).
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TABEL 1. Cognitieve testwaarden per cognitief domein
Hiv-geïnfecteerde kinderen
Cognitieve domeinen

Gezonde controles

N

Gemiddelde

SD

Range

N

Gemiddelde

SD

Range

d

p-waarde˚

Verbaal IQ

35

77,9

15,7

54-112

37

89,6

13,6

53-117

0,8

0,003*

Performaal IQ

35

78,1

15,5

54-123

37

86,5

16,2

55-123

0,5

0,030*

Totaal IQ

35

76,0

15,7

51-118

37

87,5

13,6

63-120

0,8

0,002*

Verwerkingssnelheid index

35

86,6

14,9

60-136

37

96,5

16,2

65-143

0,6

0,017*

TMT A snelheid T-score

35

28,0

12,0

9-56

37

28,8

11,6

19-62

0,1

0,240

Cijferreeks geschaald

34

7,6

3,2

1-13

37

10,0

2,6

5-16

0,8

0,002*

Cijferreeks voorwaarts^

34

7,7

1,9

4-13

37

8,7

1,6

6-13

0,6

0,007*

Cijferreeks achterwaarts ^

34

4,1

1,6

0-8

37

4,9

1,6

2-8

0,5

0,022*

Beery VMI standaardscore

35

78,0

16,7

44-117

37

86,6

13,6

44-119

0,6

0,048*

Beery VMI T-score

35

34,3

13,7

0-61

37

40,7

10,3

0-63

0,1

0,054

Recall 1-5 T-score

35

41,3

13,5

16-70

37

46,0

9,9

26-67

0,4

0,128

Vertraagde recall T-score

35

43,9

12,6

17-66

37

46,1

8,0

29-57

0,2

0,409

TMT B snelheid T-score

32

25,7

13,1

5-54

37

27,6

12,0

12-59

0,2

0,030*

TMT BA index

35

2,6

1,4

0-6,1

37

2,5

1,0

1,1-5,8

-0,1

0,914

Intelligentie

Verwerkingssnelheid

Attentie/werkgeheugen

Visuomotorfunctie

Geheugen

Executief functioneren

Bij volumetrisch onderzoek vonden wij een vermin-

Nationale standaarden zijn, met name in ontwikkelde

derde gemiddelde hoeveelheid cortex (grijze stof) in de

landen, een ongeschikte vergelijking vanwege het niet in

hiv-geïnfecteerde groep (hiv: 666,3 cm , SD 56,7; controles:

acht nemen van de doorgaans relatief lagere sociaalecono-

699,9 cm 3, SD 74,5, p-waarde gecorrigeerd voor leeftijd

mische status van hiv-geïnfecteerde kinderen. Kinderen

en intracerebraal volume = 0,023). Daarnaast werd bij de

die perinataal zijn blootgesteld aan – maar niet geïnfec-

hiv-geïnfecteerde kinderen een verhoogde gemiddelde diffu-

teerd met – hiv lijken op sociodemografisch gebied wel op

3

siviteit van de witte stof gevonden (hiv: 8,0 x10 , SD 0,3;
-4

controles: 7,7 x10-4, SD 0,2, p-waarde < 0,001) (zie figuur 1a).
Bij 59% van de hiv-geïnfecteerde kinderen werden witte-

A

stofafwijkingen gevonden, in vergelijking met 18% in de
gezonde groep (p < 0,001) (zie figuur 1b). Analyses naar
cerebrale flow en intracerebrale metabolieten zijn in gang
en kunnen hier derhalve nog niet worden vermeld.

Discussie
Ons onderzoek laat allereerst zien dat perinataal
hiv-geïnfecteerde kinderen – die grotendeels adequaat en

B

langdurig zijn behandeld met cART – een slechtere cognitieve functie hebben in vergelijking met gezonde controles
van een overeenkomend sociaaleconomisch milieu. Eerdere
studies naar de cognitieve status van hiv-geïnfecteerde
kinderen – waarvan de belangrijkste afkomstig uit Thailand
en de Verenigde Staten – rapporteerden vergelijkbare resultaten.5,6 In tegenstelling tot onze sociaaleconomisch vergelijkbare controlegroep werden in de bovengenoemde studies
nationale standaarden of perinataal hiv-geëxposeerde
(maar niet geïnfecteerde) kinderen als controles gebruikt.

hiv-geïnfecteerde kinderen vergeleken met gezonde controles (roodgeel), een indicator van slechte myelinisering.
teerde deelnemer. In totaal werd bij 59% van de hiv-geïnfecteerde
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de hiv-geïnfecteerde kinderen, maar deze groep kinderen

in het mechanisme achter de geconstateerde neurologische

heeft zelf ook een slechtere cognitieve functie vergeleken

en cognitieve afwijkingen. Nu de beschikbaarheid en effec-

met gezonde kinderen die nooit zijn blootgesteld aan hiv.

tiviteit van cART – en daarmee de kans op overleving tot

6-8

een aan de maatschappij deelnemende volwassene – steeds
Op beeldvormend onderzoek van de hersenen consta-

meer toeneemt, is het verkrijgen van dit inzicht van vitaal

teerden wij zowel macro- als microstructurele verschillen

belang voor de toekomst van perinataal hiv-geïnfecteerde

tussen de hiv-geïnfecteerde kinderen en de controles, in de

kinderen wereldwijd.

grijze en de witte stof. De verminderde hoeveelheid grijze
stof (oftewel corticale atrofie), en de wittestofafwijkingen
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ARTIKEL

Seks en drugs, hemel of hel:
Seksueel risicogedrag door drugs
L. Knoops
Stichting Mainline
✚ correspondentieadres: l.knoops@mainline.nl

Seks en drugs. Steeds vaker is deze combinatie een vast recept in vele subscenes.
Belangrijke voortrekker is de homoscene. Ondanks de aanwezigheid van kennis over soa’s
vindt in deze groep toch veel risicogedrag plaats, vaak onder invloed van middelen. Voor
professionals blijkt dit soms moeilijk te vatten. Ook worstelen professionals met de vraag
hoe onbevooroordeeld over middelengebruik in gesprek te komen en te blijven.

Uit verschillende Nederlandse onderzoeken blijkt dat

ondanks de (veronderstelde) kennis van (on)veilige

binnen de homo- en swingersscene relatief meer en

seks? Veldwerkers spraken ruim 80 mannen tijdens het

vaker middelen tijdens seks worden gebruikt. Trainers

uitgaan en hielden semigestructureerde interviews met

van Mainline (zie kader Mainline) horen dat ook van

30 mannen uit verschillende subscenes. Het bleek dat veel

soa-verpleegkundigen en hiv-consulenten die zij landelijk

mannen – ongeacht hun hiv-status – onder invloed eerder

spreken. In de Schorer Monitor 2008 – een online anoniem

seksuele risico’s nemen en dat er vooral behoefte is aan

onderzoek over seksueel risicogedrag onder Nederlandse

informatie gericht op het voorkomen van gezondheidschade

homomannen – werd eveneens de samenhang gevonden

door middelengebruik en interventies (harm reduction

tussen middelengebruik en onbeschermde seks. Dit was

tools) die meer controle geven over gebruik en seksueel

voor Stichting Mainline en de toenmalige Schorer Stichting

risicogedrag.

1

2

aanleiding tot een kwalitatief onderzoek om meer zicht
te krijgen op middelengebruik en seksueel risicogedrag

Serosorteren en bare seks

onder Amsterdamse homomannen. Waarom vertonen

Onderzoek van het Kenniscentrum Seksualiteit Rutgers

sommige individuen en/of seksnetwerken risicogedrag

WPF4 laat zien dat condoomgebruik in de Nederlandse

3

LGBT-gemeenschap (Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender)
niet vanzelfsprekend is. Er heerst condoommoeheid. Bij
Mainline
Leon Knoops werkt sinds 2006 als veldwerker,
journalist en beeldredacteur bij Stichting Mainline
in Amsterdam. Mainline geeft voorlichting aan
middelengebruikers met als doel de gezondheidsschade te beperken. Vanaf 2008 focust Knoops zich
als veldwerker op middelengebruik en seksueel
risicogedrag onder homomannen. Hij is medeauteur
van het onderzoeksrapport ‘MSM, middelengebruik
en risicogedrag’, de folder ‘Grenzeloos genieten’
voor homomannen die onder invloed seks hebben
en hij geeft de trainingsmodule ‘Veiliger vrijen
met onveilige verleidingen’, ontwikkeld voor
soa- en hiv-verpleegkundigen die met gebruikende homomannen werken. In samenwerking met
P&G292 (Prostitutie Gezondheidscentrum) van de
GGD Amsterdam deed Knoops afgelopen voorjaar
onderzoek naar middelengebruik onder mannelijke en transgender escorts. Momenteel brengt hij
in kaart hoe groot het crystal meth-gebruik onder
homomannen is en wat eventueel de informatiebehoefte is.

homomannen die onbeschermd vrijen is serosorteren –
alleen seks met partners met dezelfde hiv-status – een veel
gebruikte methode om hiv-overdracht te voorkomen, zo
blijkt uit recent Amerikaans onderzoek.5 In Nederland lijkt
dit ook het geval. Serosorteren gebeurt vaak op basis van
aannames. ‘Vraagt hij om onbeschermde anale seks, dan
zal hij ook geen hiv hebben’, zo redeneert een 38-jarige
hiv-negatieve respondent die via internet datet.
De meerderheid van de Nederlandse seropositieve mannen
die hiv-medicatie krijgt, heeft een ondetecteerbare viral
load en medisch onderzoek wijst uit dat een onmeetbare
viral load hiv-overdracht nagenoeg uitsluit.6 Dit gegeven
is al tijden gemeengoed in de Amsterdamse homoscene en
het draagt waarschijnlijk bij aan het feit dat het risico op
hiv-infectie niet heel hoog wordt ingeschat en condooms
eerder achterwege worden gelaten.
In de homoscene ontbrak de kennis over hepatitis C lange
tijd nagenoeg. Eind 2013 had één op de 20 seropositieve
mannen een chronische co-infectie met hepatitis C, zo
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Trends middelengebruik
Midden jaren 90 van de vorige eeuw kwamen de
eerste berichten over de stijgende populariteit van
GHB-gebruik vanuit de Britse homoscene. Londense
homomannen zijn al decennialang Europees trendsetter
in drugsgebruik. Sinds het millennium is XTC en GHB de
populairste drugsmix onder Nederlandse homomannen
en swingers. XTC (pilvorm) en MDMA (wit-bruin kristalachtig poeder dat het actieve bestanddeel van XTC
vormt) zijn uppers die het empatisch en uithoudingsvermogen en de seksuele belevingswaarde sterk
stimuleren. GHB (4-hydroxybutaanzuur, ook wel gammahydroxyboterzuur genoemd) is een kleurloze, zoutige
downer met een spierverslappend en sterk seksueel
stimuleert het uithoudingsvermogen en vermindert
verslechtert het kortetermijngeheugen, de weerstand
en leidt tevens tot gewichtsverlies. Met weinig ervaring
kan GHB-gebruik zeer riskant zijn. Het middel is moeilijk
te doseren, geeft grote kans op bewustzijnsverlies en
is bij dagelijks gebruik zeer verslavend. Ook de detox
is riskant en bovendien is de terugvalkans groot.11 Dat
geldt in mindere mate voor het narcosemiddel ketamine
(special K), een downer die ook onder de groep hallucinogenen valt. Bij overdosering ontstaan dissociatieve

dromerige, zweverige alcoholachtige roes. Ketamine
(Bondage & Discipline, Dominantie & submissie, Sadisme
& Masochisme).
Door de opkomst van internetdaten drong het drugs-

seksfeesten wordt een breed assortiment drugs
gebruikt: XTC of MDMA, GHB of GBL, snuifcoke of speed,
Viagra of Kamagra, crystal meth of ketamine. Eventuele
cocaïne, XTC, MDMA en crystal meth zijn uppers en
maken het moeilijk(er) de erectie te behouden. Viagra of
Kamagra bieden de oplossing. Coke in combinatie met
XTC en een erectiepil geven extra uithoudingsvermogen
en een enorme boost seksuele energie. Onder invloed
van coke, ketamine of crystal meth wordt hardere seks

Elk jaar verschijnen tientallen nieuwe middelen op
de illegale drugsmarkt. Deze ‘chemical’ of ‘designer’
drugs worden veelal via internet aangeboden. In kleine
homokringen wordt momenteel met miauw miauw, 2-CB
en 4FA geëxperimenteerd. Sinds 2009 is crystal meth in
de Europese homoscene in opkomst, een krachtig middel
met een behoorlijk afhankelijkheidsrisico. De London
School of Hygiene and Tropical Medicine waarschuwde
al in 2010 van een explosieve stijging van crystal methgebruik onder Londense homomannen die daarbij hiv
en/of hepatitis C oplopen. Zij roken of injecteren het
middel, vaak in combinatie met miauw miauw, GHB/
GBL of Viagra/Kamagra. Ook in Nederland is crystal
meth inmiddels makkelijker verkrijgbaar en daalt de
hoge verkoopprijs gestaag. Een kleine groep mannen
injecteert de crystal, ook wel slamming genoemd. Het
krachtige, grensoverschrijdende seksbeleving die vaak
dagenlang doorgaat.

blijkt uit onderzoek van Stichting Hiv Monitoring. Over de

en verdiepen van vaardigheden in motiverende gespreks-

seksuele transmissieroute van hepatitis C bestaat nog veel

voering. De feedback uit de trainingen bevestigt de signalen

discussie. Het vermoeden bestaat dat de overdracht van het

en trends qua drugsgebruik in heel Nederland, bijvoorbeeld

virus wordt vergemakkelijkt door minuscuul gesprongen

welke specifieke middelen en combinaties populair zijn

bloedvaatjes in het anusslijmvlies. Dat HCV-overdracht

tijdens seks en waarom (zie kader Trends). Het openstaan

tijdens ruwere vormen van seks waarbij bloed vrijkomt

voor de door de doelgroep beleefde meerwaarde van gebruik

mogelijk is, was al langer bekend. Maar dat bare seks –

bleek voor sommige deelnemers moeilijk. ‘Waarom telkens

onbeschermd anaal contact – ook zeer risicovol is7, wist

opnieuw gebruiken, terwijl je weet dat het alleen maar

medio 2008 bijna niemand. Verschillende respondenten van

ellende brengt?’, reageerde een soa-verpleegkundige.

het Mainline/Schoreronderzoek vroegen zich af waarom de

Wil je als professional echter aansluiten bij de leefwereld

informatieverstrekking zo laat op gang kwam.

van gebruikende homomannen, dan is acceptatie van
gebruik een belangrijk uitgangspunt. Zo gaven alle respon-

Meerwaarde combigebruik

denten aan dat drugsgebruik tijdens de seks verschillende

In juni 2010 organiseerden Mainline en Schorer een

niveaus van meerwaarde heeft. Seks onder invloed is grens-

expertmeeting voor professionals en belangenbehartigers

verleggend, spannender en versterkt het uithoudings-

werkzaam in de soa- en hiv-zorg. Deze dag heeft geleid

vermogen. Daarbij is combinatiegebruik nog effectiever

tot de ontwikkeling van de tweedaagse trainingsmodule

om de gewenste seksuele effecten te bereiken, zowel qua

‘Veiliger vrijen met onveilige verleidingen’. De training

uithoudingsvermogen, duur als intensiteit.

beoogde de interactie tussen middelengebruik en seksueel
risicogedrag met de doelgroep bespreekbaar te maken.

Soft- en hardgebruik

Naast deskundigheidsbevordering met betrekking tot

Het effect van en risicogedrag bij middelengebruik heeft

middelengebruik en seks, ligt de focus op het aanscherpen

met drie belangrijke factoren te maken. 8 Allereerst het
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middel zelf (zuiverheid, hoeveelheid, gebruikstechniek

Of een middel verslavend is, is afhankelijk van de eigen-

e.d.), vervolgens de gebruiker (ervaring, fysieke en geeste-

schappen van de drug, de gebruikstechniek, de reden

lijke gezondheid, maaginhoud, vochtinname e.d.) en ten

waarom wordt gebruikt en de mate van gebruik.9 In principe

slotte de context (omgevingsfactoren, plaats van gebruik,

kan ieder middel gebruikt of misbruikt worden. Mainline

alleen of samen gebruiken, temperatuur e.d.).

spreekt dan ook liever van ‘soft’- en ‘hard’-gebruik dan van

De wisselwerking tussen deze factoren heeft invloed op

soft- en harddrugs.

hoe veilig of onveilig middelengebruik is. ‘Het ging pas

De vraag die veel hiv-professionals bezighoudt, is hoe

mis toen ik de eerste keer GHB nam’, zegt een 30-jarige

nieuwe infecties onder homomannen kunnen ontstaan

respondent. Het experimenteren met onbekende middelen

terwijl de kennis over preventie wijdverbreid is? Een

leidt relatief vaak tot seksueel risicogedrag, zo bleek ook uit

mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat sinds de succes-

het Mainline/Schoreronderzoek.

volle combinatiebehandeling van hiv veel onrust en angst

Ook de sociale norm binnen homonetwerken speelt een

is verdwenen. ‘Raak ik geïnfecteerd, dan slik ik gewoon

belangrijke rol. ‘Al mijn vrienden gebruiken. Ik ken bijna

dagelijkse extra vitamientjes’, verklaart een 25-jarige

niemand die niet onder invloed seks heeft’, zegt een van de

Amsterdammer. Ik heb nog nooit mannen onder invloed

respondenten.

van crystal meth een rubber zien gebruiken’, zegt een

Interacties tussen de genoemde drugs en hiv-middelen
Dr. M van Luin, Ziekenhuisapotheker

In 1996 overlijdt een man tijdens een bezoek aan een
club nadat hij drie XTC-pillen heeft geslikt. De man
was sinds kort ingesteld op antiretrovirale combinatietherapie met onder andere ritonavir. Uit post-mortemonderzoek blijkt de concentratie XTC in zijn bloed bizar
hoog te zijn; de waarden komen overeen met de waarden
die je zou verwachten bij iemand die 22 XTC-tabletten(!)
heeft genuttigd. Achteraf werd beredeneerd dat
ritonavir ervoor gezorgd moest hebben dat XTC veel
minder snel werd afgebroken in zijn lever, waardoor de
hoge spiegels en bijbehorende toxiciteit was ontstaan.1
Ook gebruik van andere amfetamines, zoals het in het
artikel genoemde crystal meth en speed, met gebooste
PI’s lijkt niet veilig. De groep van amfetamines wordt
gemetaboliseerd door CYP2D6 en CYP3A4: ritonavir
remt CYP2D6 en CYP3A4 sterk, waardoor hogere
spiegels en toxiciteit kunnen ontstaan. Overigens geldt
hetzelfde voor de nieuwe booster cobicistat: gebruik van
elvitegavir/cobicistat met XTC of andere amfetamines
moet dan ook worden ontraden.
Het in het artikel genoemde miauw miauw is ook wel
lijken op die van XTC. Mephedrone ondergaat een groot
ritonavir gebooste PI’s en cobicistat de spiegels van
mephedrone verhogen. Ook ketamine-spiegels kunnen
mogelijk worden verhoogd door ritonavir gebooste PI’s
en elvitegravir/cobicistat.
Cocaïne wordt op verschillende manieren gemetaboliseerd. Deels wordt het onder invloed van CYP3A4
omgezet in een hepatotoxische metaboliet, norcocaine.
Mogelijk dat NNRTI’s, zoals efavirenz en nevirapine,
norcocaine-spiegels en meer hepatotoxiciteit. Ritonavir
en cobicistat remmen CYP3A4 en zouden dus kunnen
zorgen voor hogere spiegels van de moederstof cocaïne.

omdat cocaïne ook op andere, niet-CYP3A4-afhankelijke
manieren wordt gemetaboliseerd.
Het steeds populairder wordende GHB (gammahydroxyboterzuur) wordt in de lever via een aantal stapjes
omgezet in een stof die via de citroenzuurcyclus wordt
afgebroken tot CO2 en H2O. Het is niet bekend welke
iso-enzymen in de lever bij het metabolisme van GHB
betrokken zijn. Er is echter wel een case report waarin
een patiënt wordt beschreven die bijna overleed aan
ritonavir 400/400 mg.2 Derhalve lijkt de combinatie van
een sterke enzymremmer (ritonavir/cobicistat) met GHB
niet veilig.

is 25 mg per 48 uur.
Concluderend kan worden gesteld dat veel van de in
dit artikel genoemde drugs beter niet kunnen worden
gecombineerd met gebooste PI’s of met elvitegavir/
cobicistat. Dit onderbouwt het gebruik om voor starten
van antiretrovirale therapie ook het middelengebruik en
de nadelen daarvan te bespreken.
De auteur dankt prof. David Burger voor zijn aanvullingen
op dit stuk

Referenties
1. Henry JA, Hill IR. Fatal interaction between ritonavir and MDMA.
Lancet. 1998;352:1751-2.
2. Harrington RD, Woodward JA, Hooton TM, et al. Life-threatening
interactions between HIV-1 protease inhibitors and the illicit
drugs MDMA and gamma-hydroxybutyrate. Arch Intern Med.
1999;159:2221-4.
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Mona van den Berg

44-jarige man die tweewekelijks seksfeesten bezoekt of

nadelen? Maak met de cliënt gezondheidsrisico’s inzich-

organiseert. De schijnbare laconieke houding ten aanzien

telijk en zoek indien gewenst naar passende informatie of

van hiv, hepatitis C en soa’s is voor veel soa-verpleegkun-

hulp. Leg contacten met seksuologen of verslavingsdes-

digen en hiv-consulenten een ongrijpbare trend.

kundigen. Volg de ontwikkelingen. Het op deze manier
opbouwen van een vertrouwensband kost veel tijd en

Impulsieve processen

geduld, maar kan de aanzet zijn tot gedragsveranderingen.

Moderne theorieën in de sociale psychologie zien gedrag
niet meer als de uitkomst van bewust redeneren, maar
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als een complex samenspel tussen denken en impul-
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sieve processen.10 Dit verklaart deels wat hiv-preventie
momenteel zo moeilijk maakt. Vaak zijn homomannen zeer

2. Bijen M. Swingers en middelengebruik: reden tot zorg? GGD Twente,
2012.

gemotiveerd om veilig te vrijen, maar soms is de verleiding

3. Baas I, Bakker B, Knoops L. Onderzoeksrapport MSM, middelengebruik
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gewoonweg te groot. Zeker onder invloed van middelen.
Hoe blijf je als zorgverlener met de doelgroep over deze
onderwerpen in gesprek? Wat als de cliënt na twee eerdere

4. Bakker B, Graaf de H, Wijsen C. Een wereld van verschil, Seksuele
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succesvolle behandelingen een derde keer hepatitis
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gebruikersjargon, populaire combinaties en korte- en
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gesprekspartner te worden gezien. Daarbij is een open,
onbevooroordeelde houding naar middelengebruik cruciaal.

7.

Lambers F, Prins M, Stolte I. High awareness of hepatitis C virus (HCV)
but limited knowledge of HCV complications among HIV-positive and
HIV-negative men who have sex with men. New York, 2013.

8. Zinberg N. Drug, Set, and Setting: The Basis for Controlled Intoxicant
Use. Journal of Psychoactive Drugs. 2012.

Waar kunnen drugs anoniem worden getest? Waar vindt

9. Amsterdam van J. Ranking van drugs. Een vergelijking van de schadelijkheid van drugs. RIVM-rapport, 2009.

laagdrempelige spuitomruil plaats? Ook de psychoso-

10. Deutsch R, Strack F. The duality of everyday life: Dual-process and
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ciale achtergrond moet worden meegenomen. Hoe was
de coming-out? Is de hiv-status geaccepteerd? Wegen de
voordelen van drugsgebruik tijdens de seks op tegen de

18

HIV BULLE TIN ✚ NUMMER 3 ✚ 2014

11. Kuijpers W, Wisselink D, MolStichting A. Kerncijfers Verslavingszorg
Stichting IVZ (2013). p. 69, 2013.

CASUS

Casus: Waterpokken, onschuldig bij volwassenen?
Dr. J.K.M. Eeftinck Schattenkerk, internist-infectioloog
Afdeling Interne Geneeskunde, OLVG Amsterdam
✚ correspondentieadres: j.k.schattenkerk@gmail.com

In Nederland is bijna iedereen op kinderleeftijd besmet geraakt met waterpokken.
Statistieken van het RIVM tonen dat op vijfjarige leeftijd meer dan 93% van de in
Nederland opgroeiende kinderen waterpokken heeft doorgemaakt. Dat de situatie in
gebieden dichter bij de evenaar anders is, wordt soms onvoldoende gerealiseerd. Exacte
getallen over sero-prevalentie in Afrika zijn niet beschikbaar, maar een kleinschalig
onderzoek enige jaren geleden op een van de Antilliaanse eilanden bij volwassen ziekenhuismedewerkers liet zien dat ruim 30% geen antistoffen bezat. De WHO vermeldt
dat in de tropen ‘relatief veel’ (zonder getallen te geven) volwassenen de ziekte niet
hebben doorgemaakt en dus vatbaar zijn. Passend hierbij is het beeld dat in Nederlandse
steden waar veel Afrikaanse immigranten wonen, epidemieën ontstaan onder zowel de
ouders als hun jonge kinderen, die op school waterpokken oplopen. De sterfte aan een
primaire Varicella-infectie is bij volwassenen 30-40 maal hoger dan bij kinderen (2-3
per 100.000 gevallen per jaar). Sterfte is meestal het gevolg van pulmonale of cerebrale
complicaties. Dat het hebben van een onderliggende afweerstoornis dit risico nog verder
verhoogt lijkt logisch, maar goede getallen ontbreken.

Casus

vastgesteld. De patiënte werd direct naar de ICU gebracht,

Op de SEH van een ziekenhuis in de Randstad meldde zich

geïntubeerd en maximaal behandeld met onder meer

een 40-jarige vrouw afkomstig uit Ghana die al enkele jaren

aciclovir en breedspectrum antibiotica. Dit mocht niet

illegaal in Nederland verbleef. Ze voelde zich ziek en dacht

verhinderden dat ze enige dagen later aan een irreversibel

dat zij koorts had. In de afgelopen dagen waren verspreid

multiorgaanfalen overleed.

over het hele lichaam blaasjes ontstaan, evenals op het
behaarde hoofd. Ze vertelde dat een van haar schoolgaande

Bespreking

kinderen enkele weken eerder waterpokken had doorge-

Dat deze zo dramatisch verlopen casus aanleiding was tot

maakt. De verdere anamnese gaf geen bijzonderheden.

een diepgaande interne discussie spreekt voor zich. Het is

Bij onderzoek ging het om een matig zieke Ghanese vrouw

van belang zich te realiseren dat een primo-infectie met

met meerdere voor waterpokken kenmerkende laesies in

waterpokken niet altijd goedaardig verloopt, zeker niet bij

het gelaat, op het hoofd en over de romp en ledematen. Een

volwassenen. Indien daarbij ook nog een onderliggende

thoraxfoto liet geen afwijkingen zien. Ze werd gerustgesteld

afweerstoornis aanwezig is, zijn alle ingrediënten voor een

en met symptomatische therapie naar huis gestuurd.

dergelijk rampenscenario aanwezig.

Twee dagen later werd ze zeer kortademig en onder de

Hoe is een dergelijke calamiteit te voorkomen? De epide-

blaasjes naar het ziekenhuis teruggebracht door familie.

miologie van waterpokken in de tropen is anders dan wij

Nu werden wel uitgebreide infiltratieve afwijkingen

gewend zijn. Het is daar niet vanzelfsprekend dat een

in de longen gezien, passend bij een complicerende

volwassene waterpokken heeft doorgemaakt, het tegendeel

Varicella-pneumonie. Dit keer werd tevens onderzoek op

is het geval. Ruwweg kan worden aangenomen dat één op

de aanwezig heid van een hiv-infectie gedaan. Ze bleek

de drie volwassenen afkomstig uit de tropen niet immuun

seropositief te zijn met een zeer laag CD4-aantal, vermoe-

is. Typisch is het voorbeeld van de migrantouder met jonge

delijk was er sprake van een al langer bestaand probleem.

kinderen die op school (de voor ons normale) waterpokken

De diagnose was een dreigende respiratoire insufficiëntie

oplopen en mee naar huis nemen. Het contact van een

als gevolg van een pneumonie bij een primo Varicella-

niet-immuun persoon met waterpokken leidt in een zeer

infectie. Daarnaast werd een vergevorderde hiv-infectie

hoog percentage (> 90%) tot infectie. Indien de betrokkene
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zwanger is, zijn er additionele problemen te verwachten

virale replicatie is grotendeels al voorbij bij het symptoma-

voor de ongeboren vrucht tot de 20 e week. Het is belangrijk

tisch worden van de infectie. Dit betekent dat een snelle

bij migranten uit de tropen te informeren naar school-

beslissing voor de indicatie om te behandelen logisch is om

gaande kinderen. Primaire preventie is goed mogelijk met

zoveel mogelijk profijt te hebben van de remming van de

vaccinatie, maar zal op praktische problemen stuiten bij

virale replicatie. Gezien de geringe toxiciteit van aciclovir

GGD en zeker bij illegaliteit.

in therapeutische doseringen zullen velen laagdrempelig
gaan behandelen.

Exacte gegevens over het verloop van een primowaterpokken infectie bij een hiv-co-infectie zijn er niet.

Conclusie

Deze casus suggereert een ernstig beloop bij een slechte

Waterpokken verloopt bij volwassenen ernstiger en gaat

afweer. Het is verstandig bij afkomst uit een hiv-endemisch

gepaard met een hogere mortaliteit. Het is goed om te

gebied te denken aan een mogelijke hiv-infectie en hierop

beseffen dat volwassenen uit de tropen lang niet altijd

te testen. Of iedere volwassene met een primo-water-

immuniteit hebben tegen waterpokken en dus vatbaar zijn.

pokkeninfectie op hiv moet worden getest kan onderwerp

De kans op co-infectie met hiv is in deze groep hoger dan in

van discussie zijn, maar met de huidige inzichten zal het

Nederland, zeker bij personen met een Afrikaanse achter-

antwoord ja zijn. Uiteindelijk heeft een positieve test op

grond. Testen op hiv is hier van belang, omdat de uitkomst

korte en ook lange termijn belangrijke gevolgen voor

voor nu en later belangrijke therapeutische consequenties

het medisch beleid en daarmee de gezondheid van de

kan hebben.

betrokkene.
Voor de behandeling van waterpokken beschikken we over
een effectief en veilig antiviraal middel, te weten aciclovir.
Dit is voor i.v.- en oraal (voorkeur prodrug valaciclovir
wegens veel betere spiegels) gebruik beschikbaar. Wel is
het nog onduidelijk in hoeverre behandeling het verloop
van de acute ziekte beïnvloedt, immers de fase van snelle
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ARTIKEL

Checkpoint: hiv-sneltesten en soa-screening binnen het
hiv-behandelcentrum Radboudumc
Dhr. B. Zomer en mw. K. Grintjes, verpleegkundig specialisten MANP
Polikliniek Algemeen Interne Geneeskunde, afdeling Infectieziekten, Radboudumc Nijmegen.
✚ correspondentieadres: bert.zomer@radboudumc.nl

Het Radboudumc heeft sinds 1990 een hiv-behandelcentrum, waar met ingang van 1 juli
2013 iedereen vanaf 18 jaar zich kan laten testen op hiv of een soa. De hiv-sneltest wordt
aangeboden als een 25 minuten durende procedure, gebruikmakend van de test Determine
hiv 1/2 Ag/Ab-combo, Alere.

Er zijn in Nederland diverse mogelijkheden om een hiv-test
te laten doen: bij een soa-poli van de GGD, bij een poli
Dermatologie in ziekenhuizen, bij de huisarts en/of andere
medische specialisten. Het Checkpoint in het Radboudumc
is een nieuwe mogelijkheid om een hiv-sneltest en
soa-screening af te nemen. Vier argumenten waren de
aanleiding voor het besluit te starten met het aanbieden
van de hiv-sneltest en soa-testen.

Vier argumenten
1. cART en het actieve hiv-testbeleid
Positieve effecten van de antiretrovirale combinatietherapie (cART) op het verloop van de ziekte hebben in
belangrijke mate bijgedragen aan de wijziging van het
hiv-testbeleid in Nederland in de laatste jaren. Van een
dodelijke ziekte is hiv een chronisch gezondheidsprobleem
geworden. Een late diagnose kan leiden tot een minder
goede respons op de cART en verhoogde kans op ziekte en/
of sterfte.
percentage ooit op hiv-geteste mannen verder is toege2. Achterblijvend hiv-testgedrag

nomen, namelijk van 73% in 2009, naar 78% in 2011.4

Sinds 1999 wordt in Nederland in navolging op het

Hoewel dit een gunstige ontwikkeling is, is het streven dit

advies van de WHO en de Gezondheidsraad een actief

getal verder te verhogen.

hiv-testbeleid gevoerd ter bestrijding en preventie van
hiv/aids.1 Dit betekent dat bij personen die risicogedrag

3. Huidige testcapaciteit

vertonen (met name bij MSM) de hiv-test actief wordt

De soa-poli’s in de regio Gelderland-Zuid kampen soms met

gepromoot, waarbij voorlichting over de voor- en nadelen

capaciteitsproblemen of drukbezette spreekuren. Mensen

van de hiv-test wordt gegeven. In Nederland wordt geschat

die komen voor een soa- of hiv-test, kunnen niet altijd

dat 30-40% van de personen uit die risicogroep hiv heeft

terecht wanneer zij zich zorgen maken of een risico op een

maar zelf onbekend is met de status, omdat zij zich nog

infectie hebben gelopen. De wachttijd kan oplopen tot twee

nooit hebben laten testen. Dit blijkt onder andere uit het

weken. Zelfs personen die klachten ervaren, kunnen niet

monitoronderzoek dat in Nederland door de Universiteit

altijd ‘snel’ terecht.

van Maastricht is gedaan.2 Het onderzoek liet zien dat in
2000 slechts 42% van de MSM zich ooit op hiv heeft laten

4. Gratis hiv-testen rond WereldAidsDag

testen. In 2003 was het aantal geteste MSM gestegen tot

Sinds een aantal jaren worden in het Radboudumc – net

54%. Uit de recentere Schorermonitoring blijkt dat het

zoals in een aantal andere hiv-behandelcentra in Nederland

3
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– rond WereldAidsDag gratis hiv-sneltesten aangeboden,

Procedure hiv- en soa-screening

waarvan veel mensen gebruikmaken. Het Radboudumc zag

Met betrekking tot de hiv-test vindt er telefonisch eerst een

in 2010 t/m 2013 respectievelijk 56, 46, 36 en 22 mensen.

risico-inschatting plaats waarbij rekening wordt gehouden

Door deze actie zijn de verpleegkundigen geschoold in

met de window fase. Voor de soa-test vragen we telefonisch

het afnemen van een hiv-sneltest en hebben zij expertise

ook naar klachten, leeftijd en seksuele voorkeur, zodat we

opgebouwd. Dit droeg bij aan de motivatie om deze deskun-

iemand die binnen de triage van de GGD past daarheen

digheid verder in te zetten.

kunnen verwijzen waar de test gratis is. Cliënten kunnen
alleen telefonisch een afspraak maken met de verpleeg-

Hiv-checkpoint

kundig specialist.

In de oriëntatiefase is informatie ingewonnen bij de
Hiv Vereniging Nederland, Soa Aids Nederland en GGD

De hiv-sneltest is een eenvoudig uit te voeren test, waarbij

Gelderland-Zuid over de mogelijkheden om een testplek

middels een vingerprik bloed wordt opgezogen via een

op te zetten. Ons doel was niet om in het vaarwater van

capillaire tube en op de teststrook wordt aangebracht.

de GGD te zitten, maar om de samenwerking juist verder

Daarna volgt nog een druppel Chase buffer op de teststrook

intensiveren. De GGD bleek een voorstander van het

en kan de strook na 20 minuten worden afgelezen. De

voorstel.

teststroken worden vóór gebruik gevalideerd door micro-

Het Checkpoint is gevestigd binnen de polikliniek

biologielab. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de bestelling.

Algemeen Interne Geneeskunde en valt onder de sectie

De inkoop van de testen wordt in rekening gebracht bij de

Infectieziekten. Op maandag- en donderdagmiddag is er

afdeling Algemeen Interne Geneeskunde. Er is geen DBC

tijd gereserveerd voor het hiv-Checkpoint, maar vaak kan er

voor een hiv-sneltest of soa-test. Dit gaat mogelijk in de

ook op andere dagen getest worden. Iedereen vanaf 18 jaar

toekomst veranderen. Indien de cliënt een anonieme test

kan zich laten testen. De GGD en het Checkpoint verwijzen

wenst af te nemen, is dit mogelijk. Wij noteren in dat geval

cliënten naar elkaar. Het Checkpoint Radboudumc hanteert

alleen de initialen en geboortedatum.

geen triage, in tegenstelling tot de GGD.
Indien de hiv-sneltest positief is, wordt er veneus bloed
De hiv-sneltest

afgenomen voor een hiv-antistoffentest en Western Blott.

Er wordt gebruikgemaakt van de Alere Determine™

De uitslagen van alle testen worden in het laboratorium

HIV-1/2 Ag/Ab Combo sneltest, die zowel hiv-1/2-anti-

microbiologie op initialen en geboortedatum in het systeem

stoffen kan detecteren als het hiv-1-antigeen. In diverse

ingevoerd, zodat de uitslagen zijn terug te vinden en wij

onderzoeken zijn testen met elkaar vergeleken en komt

juridisch zijn ingedekt. De hele procedure inclusief pre- en

de gebruikte test als redelijk betrouwbaar naar voren. De

posttestconsult duurt ongeveer 25 minuten. In de praktijk

sensitiviteit, terecht positieve uitslag, varieert al naar

blijkt dat veel mensen geen pre- of posttestconsult willen.

gelang de fase van infectie. De specificiteit laat de terecht

Vaak hebben zij al lang rondgelopen met de gedachte

negatieve uitslagen zien (fout positieve en fout negatieve).

een hiv-test te laten doen en veel informatie gelezen op

De fabrieksopgave geeft een specificiteit aan van 99,23%

internet. Meestal hebben zij alle voor- en nadelen goed

(antistoffen), 99,66% (antigeen) en een sensitiviteit van

afgewogen.

100%.5 In enkele studies worden andere getallen genoemd,
maar wel een hoge uitkomst qua specificiteit en sensitiviteit

Soa-screening

rond 95,8%.6-8

Bij een soa-screening neemt het consult circa 45 minuten in
beslag en wordt meer informatie verstrekt over overdracht

Wie kan er terecht bij de soa-poli van de GGD:
• mannen en vrouwen die jonger zijn dan 26 jaar;
Niet leeftijdafhankelijk:
• mannen die seks hebben met mannen (MSM);
• prostituees en hun klanten;
• mensen afkomstig uit hiv- en/of soa-endemische
gebieden;
de afgelopen 6 maanden);
• partners van mensen uit deze groepen;
• mensen met soa-gerelateerde klachten.

en partnerwaarschuwing. Een consult kan doorgaans
binnen twee dagen worden gerealiseerd.
De soa-test bestaat uit het inleveren van een urinemonster
(mannen) of vaginale/anale uitstrijk of een keeluitstrijk.
Ook kan er bloed worden afgenomen voor luesonderzoek.
In het microbiologielab van het Radboudumc worden deze
testen verwerkt. De uitslagen komen na ongeveer vijf dagen
op papier binnen bij de verpleegkundig specialist. De cliënt
wordt telefonisch of per e-mail ingelicht en bij een positieve
uitslag zal behandeling worden ingezet evenals counseling
en partnerwaarschuwing. Indien vervolgonderzoek
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of -behandeling nodig is, worden er nieuwe afspraken
gemaakt.

• zelfstandig behandeling inzetten bij een positief geteste
soa.

Na afloop van het consult betaalt de cliënt contant aan de
verpleegkundige en de cliënt ontvangt een betaalbewijs.

Voor- en nadelen Checkpoint

Indien gewenst krijgt men schriftelijk de uitslag van de

Voordelen

test(en). Soa-testen worden uitgevoerd in het microbio-

Privacy wordt vaak genoemd als voordeel van het

logielab en de kosten worden door bij het Checkpoint in

Checkpoint. Veel mensen die niet bij de GGD terecht

rekening gebracht. Het Checkpoint heeft een rekening

kunnen vanwege de triage, mijden om privacyredenen de

binnen de afdeling Algemeen Interne Geneeskunde, waar

huisarts. Zij vinden het ‘lastig’ om voor een test naar de

alle inkomsten worden gestort en waaruit laboratorium-

huisarts te gaan, met name indien er promiscue sekscon-

testen worden betaald.

tacten zijn waar de partner niet van op de hoogte is.
De snelheid van de hele procedure is een ander belangrijk

Aanleiding voor een hiv-sneltest

voordeel. De procedure duurt ongeveer 25 minuten. Na

Bij de reguliere hiv-antistoffentest duurt het een aantal

de uitslag hoeven cliënten niet terug te komen, tenzij de

dagen voor de uitslag van de test bekend is. Dat vinden

hiv-test positief is of bij een vastgestelde soa die moet

veel mensen lang duren, met name bij klachten of wanneer

worden behandeld. De kosten voor behandeling worden

er ernstige verdenking op hiv bestaat, bijvoorbeeld door

door de ziektekostenverzekering betaald. In sommige

partnerwaarschuwing. De hiv-sneltest werd tot enkele

gevallen betaalt de cliënt zelf, bijvoorbeeld wanneer men

jaren terug nog niet gebruikt in ons centrum. Na de intro-

thuis geen rekening wil ontvangen.

ductie van deze test rond WereldAidsDag in 2010, zijn we

Een derde voordeel van testen binnen onze polikliniek is

gestart met het sneltesten van partners van hiv-positieve

dat bij een hiv-positieve uitslag de verpleegkundigen direct

patiënten. Zij gaven aan de snelle uitslag als zeer klant-

begeleiding kunnen bieden en het zorgtraject direct kan

vriendelijk te ervaren.

worden opgestart. Na de eerste intake door de verpleegkundige wordt een afspraak bij de hiv-behandelaar geregeld.

Verpleegkundig specialisten
Het Checkpoint wordt bemand door de verpleegkundig

Nadelen

specialisten van het hiv-behandelcentrum Nijmegen. Zij

Een nadeel van een sneltest zou kunnen zijn dat na een

kunnen gezien hun bevoegdheden en wettelijke status een

positieve uitslag het alsnog enkele dagen duurt voor de

zelfstandige behandelovereenkomst aangaan met de cliënt

serologische definitieve uitslag (confirmatietest) bekend

en zijn bevoegd lichamelijk onderzoek uit te voeren en een

is. Het alsnog moeten wachten kan extra spanning geven

soa-behandeling te starten. De verpleegkundig specialist is

bij de cliënt.

de sleutelfiguur in het hele proces van intake tot uitslag. Er

De kosten van de hiv-sneltest en de soa-testen worden niet

is geen infectioloog betrokken bij het Checkpoint. Er is wel

vergoed door de ziektekostenverzekering. Uit onze praktijk

altijd een infectioloog op de achtergrond aanwezig waar de

blijkt dat cliënten dit geen bezwaar vinden. Voor finan-

verpleegkundig specialisten op kunnen terugvallen indien

cieel minder draagkrachtige mensen zouden de kosten

nodig.

een bezwaar kunnen zijn. Een hiv-sneltest kost € 25,00 en
een soa-test € 35,00. In principe doen we eerst alleen een

Taken van de verpleegkundig specialist:

9

chlamydiatest. Indien deze positief is, worden ook gonorroe

• pre- en posttestconsult;

of andere testen gedaan.

• uitvoeren hiv-sneltest;

Een ander nadeel zou kunnen zijn, dat de hiv-sneltest

• vaccineren tegen hepatitis A en B;

mogelijk een fout-negatieve of fout-positieve uitslag kan

• eventueel ondersteunen bij coming out (MSM);

geven.

• verstrekken van informatie over veilig vrijen;
• bieden van informatie over een gezonde seksuele
leefstijl;
• bespreken beleving van seksualiteit en seksuele
identiteit;

Aantallen hiv-testen
Sinds de start van het Checkpoint in juli 2013 tot augustus
2014 hebben we gemiddeld 12 cliënten per maand gezien.
Op twee na waren alle hiv-testen negatief. Eén positief

• uitvoeren soa-testen;

getest persoon is in zorg gekomen in het Radboudumc

• afnemen capillair bloed bij de cliënten voor hiv-sneltest

hiv-behandelcentrum en de andere cliënt vertelde na de

middels een vingerprik en/of urine en/of uitstrijkjes

uitslag dat hij deze test als een second opinion had ingezet.

voor de soa-screening;
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We hebben van veel mensen gegevens ontvangen omtrent
seksuele voorkeur, leeftijd en reden van testen (86%).

• Islamjongere(n) die nog geen seks hadden mogen hebben
voor het huwelijk.

Sommigen delen het hele verhaal, anderen vertellen niets.

• Condoom gescheurd of ‘wilde’ seks gehad.

Deze laatste groep komt enkel voor de test, wil anoniem

• Bezoek clubs, vaak gepaard gaand met alcohol- en

blijven en wenst ook vaak geen pre- of posttestconsult.
Het aantal heteroseksuele cliënten is bekend. Het aantal
homo-/bi-seksuelen is niet helder, omdat niet iedereen de

drugsgebruik (veelal heteromannen).
• Iemand heeft een relatie met hiv-positieve vrouw en wil
zich laten testen.

seksuele voorkeur wil blootgeven. Zoals in het overzicht

• Na het zetten van een tatoeage (aantal personen).

is te lezen, hebben 23 mensen een soa-test aangevraagd.

• Na een scheiding: veel onbeschermde contacten gehad

We krijgen echter wel meer vraag naar het uitvoeren van
een soa-test. Omdat wij bij iedereen een risico-inschatting
doen en seksueel contact ‘uitvragen’ is een soa-test soms

met vrouwen.
• Onrust na orale seks, zowel mannen als vrouwen (homoen heteroseksueel).

niet nodig of we verwijzen naar de GGD. Mensen blijken
zich vaak onnodig ongerust te maken. In andere situaties

Meest genoemde reden: men maakt zich ongerust (95%).

geven we nadrukkelijk het advies om wél een soa-test te

Conclusie

laten doen.

Mogelijk ervaren mensen een drempel om naar de GGD te
gaan ondanks dat zij binnen de triage vallen van de GGD.

Aantallen:

Heteroseksuele mannen

89

Heteroseksuele vrouwen

51

Homo-/biseksuele mannen

19

Seksuele interesse onbekend

21

Verzoek hiv-test

138

lijkheid van de GGD. Onze ervaring is dat huisartsen lang

Verzoek soa-test

10

Verzoek soa-test + hiv-test

13

niet altijd willen testen op hiv of soa. Zowel de GGD als de

Wij wijzen hen tijdens het eerste telefonische contact altijd
op verwijzing naar de GGD. Veel mensen zoeken op internet
naar testplaatsen voor hiv en komen dan bij ons uit en niet
bij de GGD. Niet iedereen is bekend met de gratis testmoge-

huisarts maakt een risico –inschatting. Achten zij dit risico
laag, dan wordt de cliënt niet getest, ondanks de wens van

Leeftijd:

70-74: 4

54-58: 4

39-43: 15

24-28: 32

de cliënt. Zij komen dan alsnog bij ons terecht. Anderen

65-69: 2

49-53: 7

34-38: 18

19-23: 25

hebben klachten die niet duiden op een hiv-infectie, maar

59-64: 6

44-48: 21

29-33: 22

18 jaar: 1

willen toch een test ter geruststelling.
In de afgelopen 14 maanden hebben we vooral heteroseksuele mensen getest. We hadden gehoopt een groot

Redenen voor bezoek aan het Checkpoint zoals

aantal MSM te treffen die niet naar de GGD of huisarts

verwoord door cliënten/bezoekers

gaan, maar dat valt tegen. Er zijn altijd mensen die zich

• Niet naar de huisarts willen, omdat de partner daar ook

ondanks risicovolle contacten niet willen laten testen. Voor

komt en het net iets te privé is.
• Men wil thuis geen rekening krijgen van een soa- of
hiv-test.

deze groep is het Checkpoint geen meerwaarde. Toch hopen
wij met de inzet van het Checkpoint dat onze procedure en
vestiging in het Radboudumc hiv-behandelcentrum leidt

• Valt buiten triagebeleid van GGD.

tot een grotere motivatie bij mensen met hoogrisicogedrag

• Huisarts wil niet testen, vindt dat er geen risico is

om zich eerder te laten testen.

gelopen.
• De meeste mensen willen zekerheid omtrent de
hiv-status na een onbeschermd seksueel contact. Dit

Het Checkpoint is goed te vinden via zoekmachines en
websites van de Hiv vereniging Nederland, Soaaids.nl, GGD
Gelderland-Zuid en het Radboudumc.

contact kan soms wel jaren geleden hebben plaatsgevonden, waardoor sommige mensen jarenlang in

Literatuur is opvraagbaar via uitgever:

spanning hebben geleefd.

info@vanzuidencommunications.nl

• Aangaan van een nieuwe relatie.
• Huidige partner is vreemdgegaan.
• Ex-partner blijkt biseksueel en seksueel actief.
• Prostitué-bezoek / massagesalon, diverse mannen
hebben zich laten testen na een sekscontact.
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VERKORTE PRODUCTINFORMATIE STRIBILD
Samenstelling: 150 mg elvitegravir, 150 mg cobicistat, 200 mg emtricitabine
en 245 mg tenofovirdisoproxil per filmomhulde tablet. Farmacotherapeutische
categorie: Antivirale middelen voor systemisch gebruik; antivirale geneesmiddelen
voor de behandeling van HIV-infecties, combinaties. ATC-code: J05AR09.
Farmaceutische vorm: filmomhulde tabletten. Therapeutische indicaties: Behandeling
van infectie met het humaan immunodeficiëntievirus-1 (HIV-1) bij volwassenen in de
leeftijd van 18 jaar en ouder. Dosering en wijze van toediening: 1 tablet eenmaal
daags innemen met voedsel. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame
bestanddelen of voor één van de hulpstoffen. Patiënten die eerder met de behandeling
met tenofovirdisoproxilfumaraat zijn gestopt vanwege nefrotoxiciteit. Gelijktijdige
toediening met de volgende geneesmiddelen vanwege het potentieel voor ernstige en/of
levensbedreigende voorvallen of verlies van virologische respons en mogelijke resistentie
tegen Stribild: alfa-1-adrenoreceptorantagonisten: alfuzosine; antiaritmica: amiodaron,
kinidine; anticonvulsiva: carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne; antimycobacteriële
middelen:
rifampicine;
ergotderivaten:
dihydro-ergotamine,
ergometrine,
ergotamine; gastro-intestinale motiliteitsmiddelen: cisapride; kruidengeneesmiddelen:
St. Janskruid (Hypericum perforatum); HMG-Co-A-reductaseremmers: lovastatine,
simvastatine; neuroleptica: pimozide; PDE-5-remmers: sildenafil voor de behandeling
van pulmonale arteriële hypertensie; sedativa/hypnotica: oraal toegediend midazolam,
triazolam. Waarschuwingen/voorzorgen: Stribild is geïndiceerd voor gebruik als
een volledig regime voor de behandeling van HIV-1-infectie en mag niet met andere
antiretrovirale middelen worden gebruikt. Stribild dient niet gelijktijdig toegediend te
worden met andere geneesmiddelen die tenofovirdisoproxil (als fumaraat), lamivudine
of adefovirdipivoxil bevatten, die worden gebruikt voor de behandeling van infectie met
het hepatitis B-virus. Vrouwelijke patiënten die zwanger kunnen worden, moeten ofwel
een hormonaal anticonceptivum gebruiken dat ten minste 30 µg ethinyloestradiol bevat
en dat norgestimaat als het progestageen bevat, ofwel een alternatieve, betrouwbare
anticonceptiemethode toepassen. Gelijktijdige toediening van Stribild met orale
anticonceptiva die andere progestagenen dan norgestimaat bevatten, is niet onderzocht
en dient daarom te worden vermeden. Bijwerkingen: De meest gemelde bijwerkingen
die mogelijk of waarschijnlijk verband hielden met Stribild waren misselijkheid en
diarree. Lactaatacidose, ernstige hepatomegalie met steatose en lipodystrofie worden
in verband gebracht met tenofovirdisoproxilfumaraat en emtricitabine. Afleverstatus:
U.R. Registratie: EU/1/13/830/001, EU/1/13/830/002. Registratiehouder: Gilead
Sciences International Limited, Cambridge, CB21 6GT, Verenigd Koninkrijk.
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.
Referenties: 1. Rockstroh JK, et al. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
(JAIDS) 2013; 62:483-486. 2. Zolopa A, et al. Journal of Acquired Immune Deficiency
Syndromes (JAIDS) 2013; 63:96-100. 3. SmPC STRIBILD. Available at http://www.ema.
europa.eu. 4. Williams I. et al. British HIV Association (BHIVA) Guidelines 2012. Available
at http://www.bhiva.org. 5. European AIDS Clinical Society (EACS) Guidelines 2012
(Version 6.1). Available at http://www.europeanaidsclinicalsociety.org. 6. United States
Department of Health & Human Services (DHHS) treatment options 2013. 7. Zolopa A,
Rockstroh JK, et al. CROI 2013; Poster #553

VERKORTE PRODUCT INFORMATIE SOVALDI®

Voordat u dit geneesmiddel voorschrijft, dient u de Samenvatting van de productkenmerken (SPC) te raadplegen.
SAMENSTELLING: Elke filmomhulde tablet bevat 400 mg sofosbuvir FARMACEUTISCHE VORM: Filmomhulde tablet. FARMACOTHERAPEUTISCHE GROEP: Direct werkend antiviraal middel. INDICATIES EN DOSERING: Sovaldi is geïndiceerd in combinatie met andere geneesmiddelen
voor de behandeling van chronische hepatitis C (CHC) bij volwassenen. Therapie met Sovaldi moet worden gestart en gecontroleerd door een arts
die ervaren is in de behandeling van patiënten met CHC. De aanbevolen dosering is één tablet van 400 mg, oraal ingenomen, eenmaal daags met
voedsel. Zie verder SPC voor compleet overzicht van de verschillende combinatietherapieën met Solvadi. Ouderen: Geen aanpassing van de
dosering nodig. Patiënten met nierfunctiestoornissen: Geen aanpassing van de dosering nodig bij lichte of matig-ernstige nierfunctiestoornis.
De veiligheid en de juiste dosis van Sovaldi zijn niet vastgesteld bij patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis of een terminale nieraandoening.
Patiënten met leverfunctiestoornissen: Geen aanpassing van de dosering nodig voor patiënten met een lichte, matig-ernstige of ernstige leverfunctiestoornis. De veiligheid en werkzaamheid zijn niet vastgesteld bij patiënten met gedecompenseerde cirrose. Patiënten die wachten op een
levertransplantatie: De duur van toediening van Sovaldi bij patiënten die wachten op een levertransplantatie moet worden bepaald op basis van
een beoordeling van de mogelijke voordelen en risico’s voor de individuele patiënt. Pediatrische patiënten: De veiligheid en werkzaamheid van
Sovaldi bij kinderen en adolescenten in de leeftijd van < 18 jaar zijn nog niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. CONTRA-INDICATIES:
Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van hulpstoffen. BIJZONDERE WAARSCHUWINGEN EN BIJZONDERE VOORZORGEN BIJ
GEBRUIK: Sovaldi wordt niet aanbevolen als monotherapie en moet worden voorgeschreven in combinatie met andere geneesmiddelen voor de
behandeling van hepatitis C infectie. Als de andere geneesmiddelen die in combinatie met Sovaldi worden gebruikt, definitief worden gestaakt,
moet Sovaldi ook worden gestaakt. Raadpleeg vóór het starten van een therapie met Sovaldi de Samenvatting van de productkenmerken van
gelijktijdig voorgeschreven geneesmiddelen. Eerder behandelde patiënten geïnfecteerd met HCV genotype 1, 4, 5 en 6: De optimale behandelingsduur voor deze patiëntengroep is niet vastgesteld in een fase 3-onderzoek bij eerder behandelde patiënten. Het dient overwogen te worden
om deze patiënten te behandelen en de duur van de behandeling met sofosbuvir, peginterferon alfa en ribavirine na 12 weken eventueel te verlengen tot maximaal 24 weken; vooral voor die subgroepen die één of meer aspecten vertonen die in het verleden geassocieerd waren met lagere
responspercentages op interferongebaseerde behandelingen. Behandeling van patiënten geïnfecteerd met HCV genotype 5 of 6: Er is slechts
een zeer beperkte hoeveelheid klinische gegevens die het gebruik van Sovaldi bij patiënten geïnfecteerd met HCV genotype 5 of 6 ondersteunen.
Interferonvrije behandeling voor infectie met HCV genotype 1, 4, 5 en 6: Het optimale regime en de optimale behandelingsduur zijn niet vastgesteld in fase 3-onderzoeken voor interferonvrije regimes met Sovaldi voor patiënten geïnfecteerd met HCV genotype 1, 4, 5 en 6. Dergelijke regimes
dienen alleen te worden gebruikt voor patiënten die intolerant zijn of niet in aanmerking komen voor behandeling met interferon en die dringend
een behandeling nodig hebben. Gelijktijdige toediening met andere direct werkende antivirale middelen tegen HCV: Sovaldi mag alleen
gelijktijdig met andere direct werkende antivirale geneesmiddelen worden toegediend indien op basis van de beschikbare gegevens het voordeel
geacht wordt op te wegen tegen de risico’s. Er zijn geen gegevens beschikbaar die gelijktijdige toediening van Sovaldi en telaprevir of boceprevir
ondersteunen. Een dergelijke gelijktijdige toediening wordt niet aanbevolen. Zwangerschap en gelijktijdig gebruik met ribavirine: Bij gebruik van
Sovaldi in combinatie met ribavirine of peginterferon alfa/ribavirine moeten vrouwen die zwanger kunnen worden of hun mannelijke partners een
effectieve vorm van anticonceptie toepassen tijdens de behandeling en gedurende een periode na de behandeling. Gebruik met krachtige P gp
inductoren: Geneesmiddelen die krachtige inductoren van P glycoproteïne (P gp) in de darm zijn (bijv. rifampicine, St. Janskruid [Hypericum
perforatum], carbamazepine en fenytoïne), kunnen leiden tot een significante daling van de plasmaconcentratie van sofosbuvir, wat resulteert
in een verminderd therapeutisch effect van Sovaldi. Dergelijke geneesmiddelen dienen niet samen met Sovaldi te worden gebruikt. Nierfunctiestoornis: De veiligheid van Sovaldi is niet onderzocht bij patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis (eGFR < 30 ml/min/1,73 m2) of ESRD die
hemodialyse vereist. Bovendien is de juiste dosis niet vastgesteld. Raadpleeg de Samenvatting van de productkenmerken van ribavirine voor
patiënten met een creatinineklaring (CrCl) < 50 ml/min. Gelijktijdige infectie met HCV/HBV (hepatitis B virus): Er zijn geen gegevens over het
gebruik van Sovaldi bij patiënten met een gelijktijdige infectie met HCV/HBV. INTERACTIES MET ANDERE GENEESMIDDELEN EN ANDERE
VORMEN VAN INTERACTIE: Voor een compleet overzicht en informatie over geneesmiddeleninteracties van Sovaldi met potentieel gelijktijdig
gebruikte geneesmiddelen, zie de Samenvatting van de Productkenmerken. VRUCHTBAARHEID, ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING:
Het heeft de voorkeur het gebruik van Sovaldi te vermijden tijdens de zwangerschap en tijdens de periode dat borstvoeding wordt gegeven.
Bij gebruik van Sovaldi in combinatie met ribavirine of peginterferon alfa/ribavirine moet uiterste voorzichtigheid worden betracht om een
zwangerschap te vermijden bij vrouwelijke patiënten en bij vrouwelijke partners van mannelijke patiënten. Significante teratogene en/of embryocide effecten zijn aangetoond bij alle diersoorten die aan ribavirine werden blootgesteld. Vrouwen die zwanger kunnen worden of hun mannelijke
partners moeten een effectieve vorm van anticonceptie toepassen tijdens de behandeling en gedurende een periode na beëindiging van de
behandeling, zoals wordt aanbevolen in de Samenvatting van de productkenmerken van ribavirine. BEÏNVLOEDING VAN DE RIJVAARDIGHEID
EN VAN HET VERMOGEN OM MACHINES TE BEDIENEN: Sovaldi heeft matige invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te
bedienen. Patiënten dienen ingelicht te worden over het feit dat er melding is gemaakt van vermoeidheid en concentratiestoornis, duizeligheid
en wazig zien tijdens behandeling met sofosbuvir in combinatie met peginterferon alfa en ribavirine. BIJWERKINGEN: Sovaldi is voornamelijk
onderzocht in combinatie met ribavirine, met of zonder peginterferon alfa. In deze context zijn er geen specifieke geneesmiddelbijwerkingen van
sofosbuvir vastgesteld. De meest voorkomende geneesmiddelbijwerkingen die optreden bij patiënten die een behandeling met sofosbuvir en
ribavirine of met sofosbuvir, ribavirine en peginterferon alfa krijgen, waren vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid en slapeloosheid. Zeer vaak
voorkomende bijwerkingen sofosbuvir en ribavirine: verlaagd hemoglobine, slapeloosheid, hoofdpijn, misselijkheid, verhoogd bilirubine in het
bloed, vermoeidheid, prikkelbaarheid. Vaak voorkomende bijwerkingen: nasofaryngitis, anemie, depressie, concentratiestoornis, dyspneu, inspanningsdyspneu, hoesten, abdominale klachten, obstipatie, dyspepsie, alopecia, droge huid, jeuk, artralgie, rugpijn, spierspasmen, myalgie, pyrexie,
asthenie. Zeer vaak voorkomende bijwerkingen sofosbuvir, ribavirine en peginterferon alfa: anemie, neutropenie, verlaagde lymfocytentelling,
verlaagde trombocytentelling, verminderde eetlust, slapeloosheid, duizeligheid, hoofdpijn, dyspneu, hoesten, diarree, misselijkheid, braken,
verhoogd bilirubine in het bloed, huiduitslag, jeuk, artralgie, myalgie, koude rillingen, vermoeidheid, influenza achtige ziekte, prikkelbaarheid, pijn,
pyrexie. Vaak voorkomende bijwerkingen: gewichtsverlies, depressie, angst, agitatie, migraine, geheugenstoornis, concentratiestoornis, wazig zien,
inspanningsdyspneu, obstipatie, droge mond, gastro oesofageale reflux, haaruitval, droge huid, rugpijn, spierspasmen, pijn op de borst, asthenie.
Verpakking: fles à 28 tabletten. Prijs: Vergoedingsdossier ligt ter evaluatie bij het CVZ. Bewaren/opslag: 2 jaar. Wettelijke categorie: UR. NUMMER
VAN DE VERGUNNING: EU/1/13/894/001-002. Datum revisie: februari 2014. Meer informatie, inclusief de volledige productinformatie is
verkrijgbaar bij: Gilead Sciences Netherlands B.V. Tel: + 31 (0) 20 718 36 98.
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke
bijwerkingen te melden bij Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb Website: www.lareb.nl Of Gilead Sciences
Netherlands B.V. Tel: 020-718-3650 Fax: 020-718-3651 e-mail: Benelux.safety@gilead.com
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Verkorte Productinformatie KIVEXA®
Verkorte Productinformatie TIVICAY®
Samenstelling: Kivexa 600 mg/300 mg filmomhulde tabletten bevatten 600 mg abacavir (als sulfaat) en 300 mg lamivudine. Indicatie:
Dit geneesmiddel
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monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden
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1
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Antiretrovirale combinatietherapie voor de behandeling van HIV-infectie bij volwassenen en adolescenten vanaf 12 jaar. Voor het starten 2014-03-04
van
vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden.
de behandeling met abacavir zou elke HIV-patiënt gescreend moeten worden op het drager zijn van het HLA-B*5701-allel, ongeacht
Samenstelling: Tivicay 50 mg filmomhulde tabletten bevatten dolutegravirnatrium overeenkomend met 50 mg dolutegravir.
het ras. Screening wordt ook aanbevolen voorafgaande aan het opnieuw starten met abacavir bij patiënten die abacavir eerder
Indicatie: Antiretrovirale combinatietherapie voor de behandeling van hiv-infectie bij volwassenen en jongeren vanaf
verdragen hebben, maar van wie de HLA-B*5701-status onbekend is. Abacavir dient niet te worden gebruikt bij patiënten die drager zijn
12 jaar. Dosering: volwassenen (hiv-1 zonder gedocumenteerde of klinisch vermoede resistentie tegen de klasse van de
van het HLA-B*5701-allel, tenzij er voor deze patiënten geen ander therapeutisch alternatief beschikbaar is op grond van de behandelhistorie en
integraseremmers): eenmaal daags één tablet. Volwassenen (hiv-1 met gedocumenteerde of klinisch vermoede resistentie tegen
resistentietesten. Dosering: volwassenen en adolescenten vanaf 12 jaar: eenmaal daags één tablet. Indien behandeling met één van de actieve
de klasse van de integraseremmers): tweemaal daags één tablet. Jongeren (12 tot 17 jaar met een gewicht van tenminste 40 kg)
bestanddelen moet worden stopgezet of een dosisaanpassing noodzakelijk is, zijn de afzonderlijke middelen beschikbaar. Voor doseringen bij
geïnfecteerd met hiv-1 dat niet resistent is tegen de klasse van de integraseremmers: eenmaal daags één tablet. Voor doseringen
speciale patiëntengroepen wordt verwezen naar de volledige productinformatie. Contra-indicaties: Bekende overgevoeligheid voor één van de
bij speciale patiëntengroepen wordt verwezen naar de volledige productinformatie. Contra-indicaties: Overgevoeligheid
werkzame bestanddelen of voor één van de hulpstoffen. Ernstige leverinsufficiëntie. Waarschuwingen: Overgevoeligheidsreacties op abacavir
voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen. Gelijktijdige toediening met dofetilide. Waarschuwingen:
kunnen optreden. Studies hebben aangetoond dat het drager zijn van het HLA-B*5701-allel in verband wordt gebracht met een significant
Voorzorgsmaatregelen in verband met het risico van seksuele overdracht moeten worden genomen in overeenstemming met
verhoogd risico op een overgevoeligheidsreactie op abacavir. De toepassing van screening voorafgaand aan behandeling op het HLA-B*5701nationale richtlijnen. In geval van resistentie tegen de klasse van de integraseremmers moet ermee rekening worden gehouden
allel en het vervolgens vermijden van het gebruik van abacavir bij patiënten met dit allel, leidt tot een significante afname in het optreden van
dat de activiteit van dolutegravir aanzienlijk gecompromitteerd wordt door virale strengen met Q148+>2 secundaire mutaties
overgevoeligheidsreacties op abacavir. Bij elke patiënt, die wordt behandeld met abacavir dient de klinische diagnose van verdenking
van G140A/C/S, E138A/K/T, L741. Dolutegravir en andere verdachte middelen moeten onmiddellijk worden stopgezet als zich
van een overgevoeligheidsreactie voor abacavir de basis te blijven voor de klinische besluitvorming. Meestal maken koorts en/of
klachten en verschijnselen van overgevoeligheidsreacties ontwikkelen (waaronder, maar niet beperkt tot, ernstige huiduitslag of
huiduitslag die gepaard gaat met gestegen leverenzymconcentraties, koorts, algehele malaise, vermoeidheid, pijnlijke spieren
huiduitslag deel uit van de overgevoeligheidsreacties. Andere tekenen en symptomen kunnen zijn: respiratoire symptomen zoals dyspnoe, pijnlijke
of gewrichten, blaren, mondlaesies, conjunctivitis, gezichtsoedeem, eosinofilie, angio-oedeem). De klinische status inclusief
keel of hoesten en abnormale radiologische bevindingen van de thorax, gastro-intestinale symptomen zoals misselijkheid, braken, diarree of
leveraminotransferasen en bilirubine moet worden gecontroleerd. Uitstel van het staken van de behandeling met dolutegravir of
pijn in de buik, lethargie, of malaise en symptomen met betrekking tot de skeletspieren zoals myalgie, zelden myolyse en artralgie. Patiënten
andere verdachte middelen na het begin van overgevoeligheid kunnen leiden tot een levensbedreigende reactie. Bij patiënten
waarbij een overgevoeligheidsreactie wordt vastgesteld MOETEN de behandeling met Kivexa onmiddellijk staken, onafhankelijk
die zijn geïnfecteerd met hiv en een ernstige immuundeficiëntie hebben op het moment dat de antiretrovirale combinatietherapie
van hun HLA-B*5701-status. Behandeling met Kivexa, of enig ander abacavir bevattend geneesmiddel, MAG NOOIT opnieuw
wordt ingesteld, kan een ontstekingsreactie optreden op asymptomatische of nog aanwezige opportunistische pathogenen en
worden gestart bij patiënten die zijn gestopt met de behandeling ten gevolge van een overgevoeligheidsreactie. Tevens zijn in zeer
ernstige klinische aandoeningen of verergering van de symptomen veroorzaken. Van auto-immuunziekten (zoals de ziekte van
zeldzame gevallen overgevoeligheidsreacties gemeld bij patiënten die de therapie hervat hebben en die geen voorafgaande symptomen van
Graves) is ook gemeld dat ze voorkomen in een setting van immuun-reconstitutie. Controle van leverwaarden wordt aanbevolen
een overgevoeligheidsreactie hadden. Lactaatacidose, meestal in combinatie met ernstige hepatomegalie en hepatische steatosis, is gemeld.
bij patiënten die ook een hepatitis B- en/of C-infectie hebben. Bijzondere aandacht is nodig bij het starten of behouden van
Hematologische parameters dienen zorgvuldig gecontroleerd te worden. Therapie onmiddellijk staken bij klinische symptomen of abnormale
effectieve behandeling van hepatitis B (volgens behandelrichtlijnen) wanneer er met een behandeling op basis van dolutegravir
laboratoriumwaarden die aanleiding kunnen geven tot de diagnose pancreatitis. De therapie onderbreken bij symptomatische hyperlactatemie,
bij patiënten die ook geïnfecteerd zijn met hepatitis B wordt begonnen. Patiënten moeten worden geïnformeerd dat dolutegravir
metabole/lactaatacidose, progressieve hepatomegalie of snel toenemende aminotransferasespiegels. Oppassen bij patiënten (in het bijzonder
of een andere antiretrovirale behandeling de hiv-infectie niet geneest en dat ze nog steeds oppor-tunistische infecties en andere
obese vrouwen) met hepatomegalie, hepatitis of andere bekende risicofactoren voor leverziekte en hepatische steatosis. Raadpleeg voor informatie
complicaties bij een hiv-infectie kunnen ontwikkelen. Daarom moeten patiënten onder nauwgezette klinische observatie blijven
over lipodystrofie, pancreatitis, klinische studies, triple nucleoside therapie, leverziekte, mitochondriale disfunctie, immuunreactiveringssyndroom,
van artsen met ervaring in de behandeling van deze met hiv geassocieerde ziekten. In geval van resistentie tegen de klasse van
osteonecrose, opportunistische infecties, overdracht van HIV, myocardinfarct de volledige productinformatie. Interacties: Raadpleeg de volledige
de integraseremmers moeten factoren die de blootstelling aan dolutegravir verminderen worden vermeden. Dit geldt ook voor
productinformatie voor mogelijke interacties met andere geneesmiddelen. Zwangerschap: Kivexa wordt niet aanbevolen voor gebruik door
de gelijktijdige toediening met geneesmiddelen die de blootstelling aan dolutegravir verminderen. Gevallen van osteonecrose
zwangere vrouwen. De veiligheid van Kivexa tijdens de zwangerschap bij de mens is niet vastgesteld. Het wordt aanbevolen dat moeders die
zijn gemeld bij patiënten met een gevorderde hiv-aandoening en/of langdurige antiretrovirale combinatietherapie.
Kivexa gebruiken hun kinderen geen borstvoeding geven. Bijwerkingen: Vaak gemeld: overgevoeligheid, anorexia, hoofdpijn, slapeloosheid,
Patiënten moet worden aangeraden om medisch advies in te winnen wanneer ze last hebben van pijnlijke gewrichten en
hoesten, neussymptomen, misselijkheid, braken, diarree, buikpijn of krampen, huiduitslag, alopecia, artralgie, spieraandoeningen, koorts, lethargie,
gewrichtspijn, gewrichtsstijfheid of moeite met bewegen. Raadpleeg voor informatie over overige waarschuwingen de
vermoeidheid, malaise. Soms: neutropenie en anemie, trombocytopenie en voorbijgaande verhoging van serum leverenzymen (AST, ALT). Zelden
volledige productinformatie. Interacties: Raadpleeg de volledige productinformatie voor mogelijke interacties met andere
en zeer zelden: zuivere aplasie van rode bloedcellen, perifere neuropathie (of paresthesie), pancreatitis, stijgingen van de serumamylase, hepatitis,
geneesmiddelen. Zwangerschap: Het effect van dolutegravir op menselijke zwangerschap is onbekend.Tivicay mag alleen
erythema multiforme, Stevens-Johnson syndroom, toxische epidermale necrolyse, rhabdomyolysis. Gevallen van lactaatacidose zijn gemeld bij
tijdens de zwanger-schap worden gebruikt als het verwachte voordeel het mogelijke risico voor de foetus rechtvaardigt. Het is niet
gebruik van nucleoside-analogen. Antiretrovirale combinatietherapie is geassocieerd met herverdeling van lichaamsvet en metabole afwijkingen.
bekend of dolutegravir in de moedermelk wordt uitge-scheiden. Het wordt aangeraden dat met hiv geïnfecteerde vrouwen in
Van auto-immuunziekten is ook gerapporteerd dat ze in een setting van immuunreactivering kunnen optreden. Verder is melding gemaakt van
geen geval hun zuigelingen borstvoeding geven, om de overdracht van hiv te vermijden. Rijvaardigheid: Duizeligheid is gemeld
osteonecrose. Verpakking: bevat 3 blisterverpakkingen met elk 10 stuks tabletten. Aflevering en vergoeding: U.R. Kivexa wordt volledig vergoed.
tijdens behandeling met dolutegravir. Er dient rekening gehouden te worden met de klinische toestand van de patiënt en het
Voor prijzen zie G-standaard.
bijwerkingenprofiel van dolutegravir wanneer de rijvaardigheid van de patiënt of zijn/haar vermogen om machines te bedienen
wordt beoordeeld. Bijwerkingen: Zeer vaak: hoofdpijn, misselijkheid, diarree. Vaak: Insomnia, abnormale dromen, duizeligheid,
Voor medische vragen of bijwerkingen over dit product belt u met het Medical Customer Support Center, tel. (030) 6938123. Voor de
braken, flatulentie, bovenbuikpijn, abdominale pijn, abdominaal ongemak, huiduitslag, pruritus, vermoeidheid, verhogingen van
volledige productinformatie zie de geregistreerde Samenvatting van de Productkenmerken (12 december 2013) op http://www.ema.europa.eu/
ALAT en ASAT, verhogingen van CPK. Soms: overgevoeligheid, immuunreactiveringssyndroom, hepatitis. Verpakking: Flessen van
ema/. ViiV Healthcare BV, Huis ter Heideweg 62, 3705 LZ Zeist. Verkorte Productinformatie (december 2013).
HDPE (hogedichtheidpolyethyleen) afgesloten met schroefdoppen van polypropyleen met een inductieverzegeling met een
Referenties:
bekleding van polyethyleen. De flessen bevatten 30 filmomhulde tabletten. Aflevering: U.R.
1. Kivexa SmpC. 2. Smith KY et al. AIDS 2009;23:1547-1556. 3. Squires K et al. AIDS 2010;24:2019-2027. 4. Eron J Jr et al. Lancet 2006;368:476-482.
Voor medische vragen of bijwerkingen over dit product belt u met het Medical Customer Support Center,
5. Podzamczer D and the ABCDE Study team. J AIDS 2007;44(2):139-147. 6. Gathe JC et al. AIDS 2004;18(11):1529-1537. 7. De Jesus E et al. Clin Infect
tel. (030) 6938123. Voor de volledige productinformatie zie de geregistreerde Samenvatting van de Productkenmerken
Dis 2004;39:1038-1046. 8. Moyle GJ et al. J AIDS 2005;38(4):417-425. 9. Moyle GJ et al. Presented at the 12th Intern Workshop on Adverse Drug
(25 april 2014) op http://www.ema.europa.eu/ema/.
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12. Sax PE et al. N Engl J Med 2009; 361:2230-40. 13. Daar et al. Ann Intern Med. 2011;154:445-456. 14. Ha B et al. HIV Clin Trials 2009;10(2):65-75.
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Romidepsin activeert latent aanwezig hiv
De histondeacetylase (HDAC)-remmer
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virale transcriptie en viremie in vivo.
In deze fase I/II-studie werden zes

HDAC-remmers in het algemeen.

Efavirenz en suïciderisico
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2014;161:1-10.
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Medidact Infectieziekten is het
crossmediale platform dat door VZC Media
speciaal is ontwikkeld voor medisch
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Verkorte productinformatie PREZISTA 800 mg tablet Productinformatie bij advertentie elders in dit blad

©Janssen-Cilag BV – PHNL/PRE/0414/0002a

Strength you can build on
Samenstelling: Elke filmomhulde tablet bevat 800 mg darunavir. Indicaties: PREZISTA, samen toegediend met een lage dosis ritonavir,
is, in combinatie met andere antiretrovirale geneesmiddelen, aangewezen voor de behandeling van patiënten geïnfecteerd met het humaan
immunodeficiëntievirus 1 (hiv-1). Dosering en toediening: De therapie moet worden ingesteld door een arts met ervaring in de behandeling
van hiv infecties. PREZISTA moet altijd oraal worden toegediend met ritonavir als versterker van de farmacokinetiek en in combinatie met
andere antiretrovirale geneesmiddelen. De samenvatting van de productkenmerken (SPC) van ritonavir moet daarom worden geraadpleegd
voordat een therapie met PREZISTA wordt ingesteld. Patiënten dienen de instructie te krijgen PREZISTA in te nemen met ritonavir binnen
30 minuten na een maaltijd. PREZISTA 800 mg tabletten kunnen worden gebruikt om de juiste doseringsschema’s op te stellen voor de
behandeling van hiv-1-infectie bij volwassenen en pediatrische patienten vanaf de leeftijd van 12 jaar en met een lichaamsgewicht van
ten minste 40 kg, die: antiretroviraal (ART)-naief of ART-voorbehandeld zijn die geen met darunavir-resistentie geassocieerde mutaties
(DRV RAM’s)* hebben en die in het plasma < 100.000 kopieën hiv 1-RNA per ml hebben en ≥ 100 x 106 CD4+-cellen/l. Het aanbevolen
doseringsschema is 800 mg eenmaal daags, met 100 mg ritonavir in te nemen met voedsel.Bij alle andere ART-voorbehandelde volwassen
en pediatrische patienten vanaf de leeftijd van 12 jaar en met een lichaamsgewicht van ten minste 40 kg of als een test op het hiv 1 genotype
niet beschikbaar is, is het aanbevolen doseringsschema voor PREZISTA 600 mg tweemaal daags, in te nemen samen met 100 mg ritonavir
tweemaal daags met voedsel. Voor deze en voor ART-voorbehandelde pediatrische patienten vanaf 3 jaar met een lichaamsgewicht van
tenminste 15 kg is PREZISTA beschikbaar als filmomhulde tabletten van 75 mg, 150 mg, 400 mg en 600 mg en als 100 mg/mL suspensie
voor oraal gebruik, zie bijbehorende SPC voor details. *DRV RAM’s: V11I, V32I, L33F, I47V, I50V, I54M, I54L, T74P, L76V, I84V en L89V.
Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen. Patiënten met ernstige leverinsufficiëntie (Child
Pugh klasse C). Gelijktijdig gebruik van rifampicine. Het combinatieproduct lopinavir/ritonavir mag niet gebruikt worden met PREZISTA,
omdat gezamenlijke toediening grote dalingen in darunavir concentraties veroorzaakt, wat het therapeutisch effect van darunavir significant
kan verminderen. Plantaardige preparaten die sint janskruid (Hypericum perforatum) bevatten, mogen niet worden gebruikt tijdens de
behandeling met PREZISTA, in verband met het risico van verlaagde plasmaconcentraties en een verminderd klinisch effect van darunavir.
De gelijktijdige toediening van PREZISTA met een lage dosis ritonavir en werkzame stoffen die voor hun klaring sterk afhankelijk zijn van
CYP3A en waarvoor verhoogde plasmaconcentraties geassocieerd zijn met ernstige en/of levensbedreigende situaties. Deze werkzame
stoffen zijn onder andere: antiarrhythmica (amiodaron, bepridil, kinidine, systemisch lidocaïne), alfuzosine, antihistaminica (astemizol,
terfenadine), moederkoornalkaloïden (bv. dihydro-ergotamine, ergometrine, ergotamine, methylergonovine), gastro-intestinale prokinetica
(cisapride), neuroleptica (pimozide, sertindol), quetiapine, sedativa/hypnotica [triazolam, midazolam oraal toegediend (voorzichtigheid is
geboden bij parenteraal toegediend midazolam)], sildenafil (indien gebruikt voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie) en
HMG-CoA-reductaseremmers (simvastatine en lovastatine). Waarschuwingen en voorzorgen: PREZISTA mag alleen gebruikt worden in
combinatie met een lage dosis ritonavir als farmacokinetische versterker. Een verhoging van de dosis ritonavir ten opzichte van de aanbevolen
dosis had geen significante invloed op de concentratie van darunavir en wordt niet aanbevolen. Darunavir bevat een sulfonamidegroep.
PREZISTA dient met voorzichtigheid te worden toegepast bij patiënten met een bekende allergie voor sulfonamide. Ernstige huiduitslag,
die vergezeld kan gaan van koorts en/of verhoging van transaminases, is opgetreden bij 0,4 % van de met PREZISTA behandelde patienten
tijdens het klinisch onderzoeksprogramma. DRESS (Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms) en Stevens-Johnson-syndroom
zijn zelden (<0,1%) gemeld en bij post-marketingervaring is melding gemaakt van toxische epidermale necrolyse en acuut gegeneraliseerd
pustuleus exantheem. Behandeling met PREZISTA dient te worden gestopt als zich een dergelijke aandoening ontwikkelt. PREZISTA dient
bij patiënten met lichte of matig-ernstige leverstoornis met voorzichtigheid te worden gebruikt. Patiënten met chronische hepatitis B of C
die worden behandeld met een antiretrovirale combinatietherapie hebben een verhoogd risico op ernstige en mogelijk levensbedreigende
leverbijwerkingen. Indien er sprake is van gelijktijdige antivirale therapie voor de behandeling van hepatitis B of C, raadpleeg dan de SPC
van PREZISTA en deze geneesmiddelen. Bij patiënten met bestaande leverafwijkingen waaronder chronische hepatitis, is de frequentie van
afwijkingen van de leverfuncties tijdens antiretrovirale combinatietherapie verhoogd. Bij deze patiënten dienen de leverfuncties gecontroleerd
te worden volgens de klinische praktijk. Als de leverziekte bij deze patiënten blijkt te verergeren, dient onderbreking of beëindiging van
de behandeling te worden overwogen. Er zijn geen speciale voorzorgen of dosisaanpassingen nodig bij patiënten met nierfalen. Bij hivgeïnfecteerde patiënten met ernstige immuundeficiëntie kan bij de start van de antiretrovirale combinatietherapie een ontstekingsreactie
op asymptomatische of residuele opportunistische pathogenen ontstaan. Daarnaast is in klinische onderzoeken met PREZISTA reactivering
van herpes simplex en herpes zoster waargenomen. Van auto-immuunziekten (zoals de ziekte van Graves) is ook gerapporteerd dat ze
in een setting van immuunreactivering kunnen optreden; de gerapporteerde tijd tot het begin van de ziekte is echter variabeler en deze
bijwerkingen kunnen vele maanden na het starten van de behandeling optreden. Interacties: Van de interactiestudies zijn er verscheidene
uitgevoerd met lagere dan de aanbevolen doseringen darunavir. De effecten op tegelijk toegediende geneesmiddelen kunnen dus onderschat
zijn en klinische opvolging van de veiligheid kan aangewezen zijn. Darunavir en ritonavir zijn beide remmers van het iso enzym CYP3A4.
Gelijktijdige toediening van darunavir en ritonavir met geneesmiddelen die voornamelijk worden gemetaboliseerd door CYP3A4, kan
leiden tot verhoogde systemische blootstelling aan deze geneesmiddelen, wat hun therapeutisch effect en bijwerkingen kan versterken
of verlengen (zie ook contra-indicaties). Voor uitgebreide gegevens over interacties, zie de interactietabel in de SPC. Bijwerkingen: Zie
SPC. Hier worden de bijwerkingen weergegeven die als vaak en zeer vaak voorkomend staan genoteerd: lipodystrofie, diabetes mellitus,
hypertriglyceridemie, hypercholesterolemie, hyperlipedemie, slapeloosheid, hoofdpijn, perifere neuropathie, duizeligheid, diarree en andere
GI bijwerkingen, gestegen alanine-aminotransferase en aspartaataminotransferase, huiduitslag en pruritis, asthenie en vermoeidheid.
Farmacotherapeutische categorie: Direct werkende antivirale middelen. Afleverstatus: UR. Registratiehouder: Janssen Cilag
International NV, Turnhoutseweg 30, B 2340 Beerse, België. Vergoeding: Volledige vergoeding. Uitgebreide productinformatie: Voor
volledige registratietekst / SPC, zie: www.janssennederland.nl. Datum: 20-3-2014
Internet: www.janssennederland.nl - E-mail: janssen@jacnl.jnj.com - Telefoon: 0800-242 42 42
Referenties: 1. SPC Prezista. 2. Ortiz R et al. AIDS 2008; 22: 1389-1397. 3. Orkin C et al. HIV Med 2013; 13: 49-59. 4. Cahn P et al. AIDS
2011; 25: 929-939. 5. EACS HIV Treatment Guidelines, 2013
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Gene editing verwijdert hiv
Ook in PNAS werd onlangs een nieuwe

humane ‘reservoircellen’, combineerde

strategie gepresenteerd om hiv uit

Khalili Cas9 met hiv-1-gerichte gids-

te schakelen in latent geïnfecteerde

RNA’s (gRNA’s).

cellen. Amerikaanse en Chinese
wetenschappers zijn er in geslaagd
hiv-DNA uit cellen te verwijderen

hiv-1 long terminal repeat (LTR)

met de Cas9/gRNA-technologie. Zij

promotor U3-gebied, met als doel het

verwachten dat hiermee een speci-

gehele virale genoom te omvatten. Het

fieke, effectieve, profylactische
en therapeutische benadering

geknipt door Cas9, waardoor virale

beschikbaar komt.

genexpressie en replicatie werden

Hoewel met name werd gefocust op
-

geïnactiveerd in latent geïnfecteerde

fagen, zijn de auteurs positief over

Om het hiv-1-genoom permanent uit te

microglia, promonocyten en T-cellen.

toepassing bij andere celtypen.

schakelen maakten Kamel Khalili et al.

Het Cas9/gRNA-systeem heeft de

Aangezien Cas9/gRNA snel kan worden

gebruik van het Cas9-nuclease. Tot nu

mogelijkheid zich binnen de cel op

ontwikkeld en aangepast, lijkt het
haalbaar de therapie te personali-

toe waren ‘genomic editing’-benaderingen op basis van nucleases echter
-

te richten wat suggereert dat het

seren. Een volgende stap zal zijn te

ook toepasbaar is bij patiënten met

onderzoeken hoe de technologie

meerdere provirale DNA’s. Op basis van

gericht kan worden toegepast bij
verschillende soorten latent geïnfecteerde cellen binnen een organisme.

en dus toxiciteit optreden, vormt een
barrière voor klinische toepassing.

Bovendien resulteerde de aanwezigheid
van Cas9/gRNA in snelle eliminatie van

en geïntegreerd hiv-DNA volledig te

nieuw hiv-1 en voorkwam daarmee een

verwijderen uit latent geïnfecteerde

nieuwe hiv-1-infectie.

Hu W, Kaminski R, Yang F, et al. RNA-directed gene
editing specifically eradicates latent and prevents
new HIV-1 infection. Proc Natl Acad Sci U S A.
2014;111:11461-6.

Bijna 1 miljoen euro voor hiv-onderzoek
Ook dit jaar investeert het Aids

HPV en kanker bij MSM met hiv (dr.

vervolgens

Fonds in innovatief wetenschap-

Maarten Schim van der Loeff, GGD)

kan worden

pelijk onderzoek naar hiv en aids.

Bij 50-80% van de MSM met hiv

aangepakt.

Aan vier onderzoekers werd in totaal

in Nederland worden onrustige

970.490 euro toegekend voor studies

cellen gevonden als gevolg van

Vatbaarder

die drie tot vier jaar zullen duren.

een HPV-infectie. Om het risico op

voor hiv?

Een overzicht van de onderzoeks-

anuskanker te voorspellen in deze

(prof. dr. Theo Geijtenbeek, AMC)

projecten:

Geijtenbeek ontdekte dat
een groep van 320 MSM met hiv de

Langerhanscellen in staat zijn om het

(dr. Maria Xiridou, RIVM)

in bloed en van virus en afwijkende

deze cellen zijn verschilt echter per

Om het jaarlijks aantal nieuwe

cellen in biopten bepalen.

persoon, waardoor sommige vrouwen

Efficiënt en effectief hiv voorkomen

mogelijk vatbaarder zijn voor hiv dan

hiv-infecties onder MSM te
reduceren, worden al enkele jaren

Shock & Kill (dr. Tokameh

andere. In deze studie gaat Geijtenbeek

verschillende voorzorgsmaatregelen

Mahmoudi, Erasmus MC)

bekijken welke factoren hierbij een rol

met elkaar te gecombineerd. Xiridou

Mahmoudi gaat met zijn subsidie

spelen: zijn het genetische variaties,

gaat met behulp van wiskundige

onderzoeken hoe het BAF-complex

het vaginale milieu of factoren binnen

kan worden geremd en of het

de Langerhanscel?

remmen ervan bijdraagt aan activatie
methoden is.

van latent aanwezig hiv, zodat het

Aids Fonds, 17 juli 2014

HIV BULLE TIN ✚ NUMMER 3 ✚ 2014

29

AGENDA

Congressen en symposia
5 T/M 7 OKTOBER 2014

2 T/M 6 NOVEMBER 2014

HepHIV 2014: HIV and Viral Hepatitis: Challenges of Timely

11th International Congress on Drug Therapy in HIV Infection

Testing and Care

Glasgow, VK. Info: http://hivglasgow.com

Barcelona, Spanje. Info: http://newsite.hiveurope.eu
5 T/M 6 NOVEMBER 2014
6 T/M 8 OKTOBER 2014

1st International Hepatitis Cure & Eradication Meeting 2014

16th International Workshop on Comorbidities and Adverse

Toronto, Canada. Info: www.virology-education.com

Drug Reactions in HIV
Philadelphia, VS. Info: www.intmedpress.com/comorbidities

16 T/M 18 NOVEMBER 2014
The 9th Healthcare Infection Society International

6 T/M 8 OKTOBER 2014

Conference (HIS 2014)

4th World Congress on Virology

Lyon, Frankrijk. Info: www.his.org.uk

San Antonio, VS. Info: http://virology2014.conferenceseries.net/
18 NOVEMBER 2014
8 T/M 12 OKTOBER 2014

8th Netherlands Conference on HIV Pathogenesis,

IDWeek 2014

Epidemiology, Prevention and Treatment

Philadelphia, VS. Info: www.idweek.org

Amsterdam, Nederland. Info: www.nchiv.org

9 T/M 11 OKTOBER 2014

24 T/M 26 NOVEMBER 2014

Viral Hepatitis Congress 2014

Federation of Infection Societies (FIS 2014)

Frankfurt, Duitsland. Info: www.viral-hep.org

Harrogate, VK. Info: www.fis-infection.org.uk

12 T/M 14 OKTOBER 2014

1 DECEMBER 2014

3rd Antivirals Congress

18e Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks

Amsterdam, Nederland. Info: www.antivirals.elsevier.com

Amsterdam, Nederland. Info: www.soaaids.nl/nl/congres

20 T/M 21 OKTOBER 2014

12 T/M 13 DECEMBER 2014

5th International Workshop on HIV & Aging

4th Workshop on HCV Therapy Advances – New Antivirals in

Baltimore, VS. Info: www.virology-education.com

Clinical Practice
Parijs, Frankrijk. Info: www.virology-education.com

25 T/M 26 OKTOBER 2014
9th International Workshop on HIV Transmission – Principles

11 T/M 16 JANUARI 2015

of Intervention

Viral Immunity

Kaapstad, Zuid Afrika. Info: www.virology-education.com

Breckenridge, VS. Info: www.keystonesymposia.org

27 T/M 29 OKTOBER 2014

14 T/M 16 JANUARI 2015

2nd International Conference on HIV/AIDS, STDs & STIs

17th Bangkok International Symposium on HIV Medicine

Las Vegas, VS. Info: http://omicsgroup.com/hiv-aids-std-

Bangkok, Thailand. Info: www.hivnat.org/bangkoksymposium

conference-2014/
23 T/M 26 FEBRUARI 2015
28 T/M 31 OKTOBER 2014

Conference on Retrovirus and Opportunistic Infections

HIV Research for Prevention (HIV R4P) 2014

(CROI 2015)

Kaapstad, Zuid Afrika. Info: http://hivr4p.org

Seattle, VS. Info: www.croi2014.org

29 OKTOBER T/M 1 NOVEMBER 2014

6 T/M 8 MAART 2015

16th Biennial Meeting of the European Society for

3rd ESCMID Conference on Vaccines – Vaccines for Mutual
Protection

Praag, Tsjechië. Info: www2.kenes.com/esid2014
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Lissabon, Portugal. Info: www.escmid.org

MET DAKLINZA IN UW HEPATITIS C COMBINATIEBEHANDELING

1

HET RESULTAAT
WAAR U
VAN HEEFT
GEDROOMD?

Daklinza plus sofosbuvir, een eenmaal daagse interferon-vrije behandeling met zeer hoge
1,2
SVR, zelfs bij patiënten met ernstige fibrose of na eerder falen op een PI. Daklinza:

Productinformatie zie elders in dit blad. 1392NL14PR07447-01

EINDELIJK!!!

STRIBILD: KRACHTIGE
1-3
PRESTATIES BIJ HIV
Het eerste Single Tablet Regimen
met een Integraseremmer
Effectiviteit, tolerabiliteit en gebruiksgemak
van een integraseremmer gecombineerd
met de Truvada backbone in één pil1-7

STRIBILD is geïndiceerd voor de behandeling van infectie met het
humaan immunodefi ciëntievirus-1 (HIV-1) bij volwassenen in de
leeftijd van 18 jaar en ouder die nog niet eerder zijn behandeld met
antiretrovirale geneesmiddelen of die zijn geïnfecteerd met HIV-1
zonder bekende mutaties geassocieerd met resistentie tegen een
van de drie antiretrovirale middelen in STRIBILD 3

HIV1/NL/13-09/PM/1210

Gilead Sciences Netherlands B.V.
Strawinskylaan 779, 1077 XX Amsterdam
www.gilead.com
Voor verkorte productinformatie zie elders in dit blad.

